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1 ÚVOD 

Tématem předkládané práce jsou prostředky syntaktické kondenzace užívané v textech 

současné publicistiky. Výběr tématu byl podmíněn vysokou mírou vlivu, který má 

publicistika v současné společnosti. Publicistické texty ovlivňují naše životy a působí 

na naše myšlení, neboť skrze informace v nich uváděné a postoje k těmto událostem 

zaujímané pomáhají spoluutvářet životní hodnoty a názory každého z nás.  

Rovněž hrají významnou roli z hlediska jazykového, neboť právě s publicistickými 

projevy, ať už mluvenými či psanými, se většina členů společnosti setkává každý den. 

Jazykové prostředky užívané v publicistických textech podléhají častým změnám 

v důsledku potřeby autorů užívat výrazy a spojení neotřelá, nevšední, v čemž spatřujeme 

svébytnost a specifičnost tohoto funkčního stylu. 

Cílem diplomové práce bylo charakterizovat texty současné psané publicistiky se 

zaměřením na prostředky syntaktické kondenzace. Dílčím cílem bylo vymezení pojetí dané 

problematiky v české odborné literatuře, a to vymezení z pohledu syntaktického 

a stylistického.  

Teoretickými východisky práce jsou vybrané odborné publikace, zejména 

Příruční mluvnice češtiny, v níž je problematika kondenzace textu zpracována 

nejpodrobněji. Na základě teoretických poznatků byla zvolena východiska pro předkládanou 

diplomovou práci. Zároveň byly vybrány články z denního tisku vhodné k analýze 

prostředků syntaktické kondenzace v současné publicistice.  

Zdrojem jazykového materiálu pro danou práci se staly dva deníky – Lidové noviny 

a Mladá fronta DNES. V obou zdrojích nacházíme informace z domácího i zahraničního 

zpravodajství, rubriky obsahující témata z ekonomiky, politiky, společnosti, sportu, ale 

můžeme zde nalézt také inzerce, servis, televizní program nebo horoskopy. Předmětem 

zájmu provedeného výzkumu jsou dva útvary, a to sportovní zpráva a komentář, jež slouží 

coby jazykový materiál pro analýzu sledovaných prostředků. Tyto útvary jsou porovnány 

z hlediska prostředků v nich užívaných. 

Jak již téma diplomové práce napovídá, věnujeme svou pozornost prostředkům 

syntaktické kondenzace vyskytujícím se v publicistických textech. Předmětem analýzy jsou 

kondenzátory adjektivní, infinitivní a přechodníkové, jež se pokusíme se charakterizovat 

a ve výzkumu porovnat jejich typy a četnost.  
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U adjektivních kondenzátorů se soustředíme rovněž na jejich rozvitost a postavení; 

u infinitivních konstrukcí sledujeme jejich větněčlenskou platnost. Pokusíme se ověřit 

hypotézu, že jsou rozvité přívlastkové konstrukce v textech současné psané publicistiky 

často kladeny před řídící jméno. Dále ověříme předpokládaný ústup přechodníkových 

kondenzátorů.   
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 STYLISTIKA JAKO JAZYKOVĚDNÁ DISCIPLÍNA 

2.1.1  Pojem styl, jazykový styl 

Pojem styl lze chápat na zcela obecné rovině jakožto označení rázu lidských výtvorů, ale 

i činností. O stylu hovoříme u děl literárních, výtvarných, architektonických, u způsobu 

chování člověka, a dokonce také u sportu (např. styly lyžování). 

V předkládané práci však pojem styl chápeme výhradně jako jazykový styl, tedy jako 

prvek, který se podílí na tvorbě tvaru komunikátu a jeho smyslu. Během vzniku každého 

konkrétního komunikátu, ať už mluveného, či psaného, dochází k výběru jazykových 

prostředků a k jejich uspořádání v rámci tohoto komunikátu. Každý styl má tudíž své 

specifické rysy, cíle a prostředky, jež jsou pro něj typické. Kromě námi zkoumaného 

funkčního stylu publicistického rozlišuje současná stylistika následující funkční styly: 

prostěsdělovací, odborný, administrativní a umělecký. 

2.1.2  Stylistika 

„Stylistika je jazykovědná disciplína, která studuje styl a na základě analýzy jednotlivých 

textů dochází k zobecnění zákonitostí stylizace jazykových projevů.“1 Coby samostatná 

vědní disciplína se vymezuje až ve 20. století. 

Ve svých zkoumáních navazuje na poznatky ostatních jazykovědných disciplín, a při 

jejím studiu je tedy nezbytné znát nejen soubor výrazových prostředků jednotlivých 

jazykových rovin, ale rovněž orientovat se ve struktuře jednotlivých jazykových rovin 

a v jejich vzájemných vztazích – zejména dokonale znát rovinu jazyka spisovného a její 

hranice ve vztahu k útvarům nespisovným, znát odraz historického vývoje jazyka v jeho 

současném stavu, poznat emotivnost a její prostředky, výrazová dubleta, synonymii 

výrazových prostředků atd.  

Stylistika je tradičně hodnocena jako lingvistická disciplína pomezní, neboť měla a má 

blízko k vědě literární, především literární teorii, která však kromě podstaty umělecké tvorby 

osvětluje i strukturu literárního díla a hledá zákonitosti jeho formy.  

                                                 

1 ČECHOVÁ, Marie a kol. Současná stylistika. Vydání první. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. s. 

302. 
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2.2 FUNKČNÍ STYL PUBLICISTICKÝ 

„Publicistika je známa jako mezilidská komunikace informující o aktuálních 

společenských a politických událostech a komentující je.“2 Pro tuto svéráznou veřejnou sféru 

a jí odpovídající komunikaci se vyvinul specifický funkční styl – styl publicistický, který je 

velmi dynamický. Vždy odpovídá době, mění se s ní, nese její rysy.  

Do publicistiky řadíme projevy psané i mluvené. Styl publicistiky psané pak označujeme 

úže jako styl novinářský nebo žurnalistický. Mluvenou publicistiku reprezentují rozhlasová 

a televizní zpravodajství, komentáře, besedy k aktuálním událostem, rozhovory 

s významnými osobnostmi a tematicky zaměřené publicistické pořady. Ve své psané podobě 

má publicistický styl mnoho společných rysů se stylem odborným, neboť se s ním vyvíjel 

a část svého výraziva čerpal právě ze sféry odborné. V mluvené podobě publicistického stylu 

stojí v popředí sdělovaný obsah a bezprostřednost jeho podání, okázalost a oficialita 

přednesu se ztrácí. Na jedné straně v současné publicistice přibývá odborného a profesního 

vyjadřování, na druhé jsou její projevy celkem hovorovějším, zvláště jedná-li se o útvary 

zpravodajské. 

2.2.1 Charakter publicistických textů 

Celkový charakter textů publicistického stylu je determinován širokým společenským 

posláním, které je těmto textům vlastní. Hlavním účelem publicistických textů je „rychle, 

výstižně a co nejúčinněji informovat adresáta nejrůznějšího sociálního zařazení, věku 

a vzdělání, zprostředkovávat myšlenky s maximální srozumitelností a sémantickou 

jednoznačností, bezprostředností a přesvědčivostí.“3 Publicistika jako taková má také 

získávat čtenáře nebo posluchače pro takový přístup k problémům a událostem, který 

publicistický orgán reprezentuje. 

Jazykové prostředky typické pro publicistické texty 

Podoba jazykové stránky publicistických útvarů je úzce spjata s jejich základními 

funkcemi získávacími a přesvědčovacími. Dalším rysem publicistických textů je rychlost 

jejich vzniku, která vyplývá z potřeby po aktuálnosti daných textů. Zde hraje roli modelovost 

vyjádření, jež značně usnadňuje a urychluje vznik jednotlivých článků. Modelový charakter 

                                                 

2 ČECHOVÁ, Marie a kol. Současná česká stylistika. Praha: ISV nakladatelství, 2003. s. 206. 
 
3 Tamtéž, s. 206. 
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má již kompozice jednotlivého tisku novin (rozsah a umístění rubrik), v rozhlase a televizi 

je modelovost realizována pravidelným řazením informací z domova a ze světa apod.  

Publicistický styl užívá stylovou vrstvu tzv. publicismů. Publicismy jsou výrazy, které se 

proměňují s dobou, nejsou stabilní a relativně pevné jako ostatní jazykové prostředky, které 

se v publicistice objevují. Z hlediska struktury rozlišujeme publicismy jednoslovné 

(tunelovat), víceslovné (časový horizont), ale také ustálené frazémy (praní špinavých peněz). 

Přestože základem textů publicistického funkčního stylu je neutrální spisovný jazyk, je 

možné se zde setkat i s prvky nespisovnými, které se v psaném textu obvykle uvádějí 

v uvozovkách.  

Stylová vrstva publicismů vykazuje bipolární rozčlenění. Na jedné straně se jeví jako 

relativně stálá, neměnná. Z tohoto hlediska se v rámci publicistických textů uplatňují 

ustálené a stereotypně se opakující vazby a obraty, jež svědčí o procesu automatizace 

jazykového vyjadřování. Především lexikální prostředky lze označit jako stabilní, slovník 

vážící se k době a událostem v ní probíhajícím se často opakuje.  

Na druhé straně bývá tato modelovost vyjádření porušována v důsledku již zmíněné 

agitační funkce publicistických textů, a tak za druhý pól stylové vrstvy publicismů 

považujeme vyjádření tzv. aktualizovaná. Při procesu aktualizace jazykového vyjádření 

dochází k obměňování stabilizovaných výrazových prostředků.  Aktualizace je definována 

jako „užití jazykových prostředků takovým způsobem, že samo budí pozornost a je 

přijímáno jako neobvyklé, jako zbavené automatizace, dizautomatizované.“4 V rámci 

publicistického stylu se tedy setkáváme s výrazy stálými a na druhé straně s výrazy nově 

vzniklými, neobvyklými.  

V dané práci vycházíme ze specifičnosti publicistického stylu právě v jeho jazykové 

podobě – ze snahy po automatizaci vyjádření pro urychlení vzniku publicistických textů 

a zároveň ze snahy po aktualizaci vyjádření, jež pomáhá naplňovat základní funkce tohoto 

stylu. 

Výrazové prostředky užívané v  textech publicistických 

Jazyk publicistického stylu je velmi pestrý. Jak již bylo uvedeno výše, základní vrstvou 

jazykových prostředků tohoto stylu je neutrální spisovný jazyk. Vedle výrazů spisovných 

                                                 

4 ČECHOVÁ, Marie a kol. Současná česká stylistika. Praha: ISV nakladatelství, 2003. s. 213. 
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však publicisté užívají rovněž prostředky knižní, hovorové, či dokonce nespisovné. 

Specifickými výrazovými prostředky současné publicistiky jsou: 

a) obrazná vyjádření,  

b) módní výrazy,  

c) frazeologické a idiomatické jednotky,  

d) výrazy zobecňující sdělení,  

e) shodný přívlastek,  

f) parenteze,  

g) konstrukce s nepůvodními předložkami,  

h) kontaktové prostředky,  

i) nepravé věty vedlejší,  

j) publicismy,  

k) neologismy,  

l) přejatá slova. 

Obrazná vyjádření objevující se v textech publicistického stylu jsou založena na využití 

konotovaných významů, na určitém typu přenášení podoby myšlenky, vlastnosti, jevu a děje. 

Obrazná pojmenování povahy metaforické – metafora, přirovnání, metonymie, synekdocha, 

personifikace aj. – slouží v publicistickém textu především k upoutání čtenářovy pozornosti, 

dodávají mu živosti a naléhavosti. Metaforika těchto obrazných pojmenování v rámci 

publicistického stylu nebývá složitá a lze je na rozdíl od obrazných pojmenování užívaných 

ve stylu uměleckém vždy dešifrovat. Všechny obrazné výrazové prostředky slouží jako 

prostředek aktualizace vyjádření, spolu s jejich následným opakováním však dochází 

k jejich automatizaci. 

Jelikož je zpravodajský styl jako informační část publicistiky zaměřen na aktuální 

zpravodajství, v publicistické slovní zásobě se nachází mnoho pojmenovávacích jednotek 

odrážejících danou historickou etapu, tedy tzv. módních výrazů. Nejčastěji se jedná 

o vyjádření jednoslovná nebo víceslovná, která jsou často užívána v politice, ekonomice, 

kultuře či ve sféře finanční, diplomatické aj., odkud se posléze přenášejí do publicistiky. 

Publicistický styl je z tohoto hlediska nejvíce ovlivněn jazykem soudobé politiky. Nová 

pojmenování přejatá z politiky do publicistiky zpravidla odrážejí politické, společenské 

a ekonomické podmínky a souvisí s přeměnami společnosti jako takové. Mezi tyto výrazy 

patří zejména novinářská klišé – ustálená spojení hodnotících adjektiv a příslušných 
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substantiv (palčivé otázky, drtivá porážka aj.), dále však také publicistická pojmenování jevů 

nových (spotřební koš, akce čisté ruce). 

Dalším typem výrazů užívaných v publicistické sféře jsou frazeologismy. Jedná se 

o ustálená slovní spojení frazeologické povahy, která mají v textu podobnou funkci jako 

obrazná pojmenování. Charakteristickým rysem je zde koexistence frazémů stylově 

protikladných, neboť v rámci jednoho textu nalézáme tradiční frazémy lidové a kolokviální, 

ale současně i knižní. Nejčastěji se vyskytují frazémy lidové a kolokviální, které se uplatňují 

především v komunikaci mluvené (být trnem v oku, držet na uzdě, mít na kahánku). Hojně 

jsou (zejména v mluvené publicistice) používána slangová spojení (být v čudu, dávat si 

bacha). Důležité jsou z tohoto hlediska také sportovní frazémy, s nimiž se setkáváme 

v textech mluveného i psaného sportovního zpravodajství a v článcích se sportovní 

tematikou (např. ladit formu, proměnit šanci). V současné publicistice se projevuje jejich 

průnik i do komunikátů jiného charakteru než sportovního – objevují se v rámci článků 

s tematikou ekonomickou, společenskou nebo politickou, v nichž slouží jako výrazný 

prostředek aktualizace vyjádření. 

Proti základní tendenci publicistiky podat věcné a výstižné informace (tj. uvádět 

konkrétního činitele děje, přesná fakta) se na druhé straně objevuje tendence protichůdná – 

záměrné a vědomé užívání neurčitých vyjádření, příp. vyjádření obecně shrnujících. 

Důvodem pro užití tohoto typu prostředku může být nedostatečná informovanost autora, dále 

také vědomá snaha o určitý typ diplomacie. Výrazy zobecňující sdělení se ve snaze o podání 

rychlé informace jeví jako prostředky automatizace vyjádření a patří mezi ně např. asociální 

živly, odpovědní činitelé, politické subjekty aj.  

V rámci publicistických textů je dalším výrazným typem vyjádření shodný atribut, jenž 

zde funguje coby prostředek stylové aktualizace, jeho úkolem je uvádět do komunikační 

sféry výrazy nové, nevšední. Vzhledem k rychlému sledu informací, které má publicistika 

za úkol zprostředkovat v co nejkratší době, autoři užívají stručnějších, ale zároveň 

kondenzovanějších forem vyjádření. Publicisté daný atribut používají za účelem 

zjednodušení výpovědí, nahrazení vedlejších vět a dávají mu přednost před opisnými 

vyjádřeními. Rovněž jej lze chápat jako prostředek kondenzace vyjádření, budeme se jím 

tedy blíže zabývat v další části práce.  

Ve všech funkčních stylech se běžně setkáváme s rozmanitými parentezemi. Mezi nimi 

se však vymezuje skupina, kterou lze označit za specificky publicistickou. Sem řadíme 

parenteze vyjadřující postoj jiných, jež adresátovi připomínají obecné, veřejné mínění (jak 
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se lidově říká, jak je obecně známo aj.), nebo odkazují na konkrétní pramen informací  (jak 

řekl, jak napsal, jak uvedl). Na základě výběru vsuvky lze poznat kladný nebo záporný postoj 

autora. Parenteze umocňují bezprostřednost publicistického sdělení, gradují jeho naléhavost 

a závažnost. Spolu s gradací naléhavosti sdělení a zesílením autentičnosti informací rovněž 

úzce souvisí případy parentezí, které uvozují přímou řeč nebo které slouží k předání již 

jednou vyřčené myšlenky (Naše nároky, pokračoval referující, neustále rostou). Tato 

tendence opírat se o názor jiné osoby, tvořit publicistické texty s užitím přímých citací je 

dnes velmi oblíbená a uplatňovaná. Použití přímé řeči v publicistice narůstá – některé 

projevy zejména zpravodajského charakteru jsou doslova poskládané z přímé řeči 

a uvozovacích vět. 

Z hlediska kondenzace textu jsou důležité také konstrukce s nepůvodními 

předložkami, které bývají užívány především v psané publicistice. Tyto vazby mají 

charakter prostředků automatizovaných, tudíž je publicisté často upřednostňují před jinými 

možnostmi vyjádření. Patří sem celé zautomatizované konstrukce a obraty, jako např. 

v zájmu lidskosti, v rámci prohlubování spolupráce.  

Získávací a uvědomovací funkci publicistického stylu umožňují také prostředky 

signalizující kontakt s adresátem – v rámci psané publicistiky tedy kontakt nepřímý. Mezi 

dané prostředky řadíme imperativ, nejčastěji v 1. os. pl. (mějme vyšší nároky na kvalitu, 

učiňme příslušná opatření), dále také věty tázací, zvolací a přací, zvláště řečnické otázky 

(Dospěli k dohodě? Kdo s tímto souhlasí.).  

V tisku zaznamenáváme také nápadný výskyt nepravých vedlejších vět, které 

představují syntaktický prostředek pro určité situace až zmechanizovaný.  Nejčastěji se jedná 

o vztažné věty přívlastkové, věty příslovečné časové aj. Najdeme je především v rámci 

zpravodajských útvarů (Zápas skončil nerozhodně, když ještě v poločase vedli domácí.). 

Publicisté při tvorbě textů čerpají především z prostředků neutrální roviny spisovného 

jazyka, avšak vzhledem ke snaze o aktualizaci vyjádření používají rovněž prostředky knižní, 

hovorové, a dokonce výrazy, které stojí za hranicí spisovnosti. V textech sportovní 

publicistiky nalézáme mnoho slangových výrazů, jež se zde stávají stylově aktivními a jež 

autor užívá zcela záměrně za účelem oživení textu. Ve sféře publicistiky mluvené se často 

setkáváme s prostředky z obecné češtiny. 
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2.2.2 Publicistický styl a jeho vnitřní diferenciace 

Publicistický styl je vnitřně stylově rozrůzněn. Útvary publicistického stylu jsou 

rozvětveny podle charakteru jednotlivých publicistických žánrů. Stylistika současné češtiny 

rozlišuje tři dílčí funkční styly:  

a) zpravodajský, 

b) analytický (publicistický styl v užším smyslu), 

c) beletristický. 

2.2.2.1    Zpravodajský styl 

Úkolem zpravodajských textů je podat věčné informace o nových a aktuálních jevech 

a událostech. Současné zpravodajství přináší zprávy z politického, ekonomického, 

společenského života, ale také ze sféry odborné. Vědní obory, které hrají významnou roli ve 

vývoji společnosti, jsou čím dál více popularizovány a popisovány v denním tisku 

a ostatních sdělovacích prostředcích. Tato tendence vnáší do zpravodajského stylu 

pojmovost. 

Základní funkcí zpravodajského stylu je funkce informativní, zpravovací. Tato funkce 

s sebou nese snahu o co nejrychlejší podání informací, a tak jsou autoři omezeni časem a 

délkou zpráv, vyjádření tedy bývají často strohá, stručná, často velmi nasycená fakty. Výběr 

jazykových prostředků je ovlivněn snahou o nezaujatost a úplnost informace. 

Pojmenovávací prostředky uvádějí tedy přesně osoby a děje, které jsou doplněné o místo 

a čas události. Zprávy jsou podávány neosobně, bez užití prostředků emocionálně 

zabarvených. Více než jazykový materiál tedy obvykle zaujme novost, neotřelost 

a překvapivost tématu. 

Ke zpravodajským útvarům patří následující: publicistická zpráva, krátká zpráva, 

rozsáhlejší zpráva mající charakter článku, oznámení, komuniké, inzerát, interview aj.  

Prostředkem analýzy této diplomové práce bude publicistická zpráva, tedy klasický 

útvar publicistický, který aktuálně, rychle a pohotově přináší konkrétní informace. 

Charakteristickými rysy zprávy jsou stručnost, výstižnost, odkaz na pramen informace. Ač je 

zpráva z hlediska obsahu útvarem velmi rozmanitým, zpravidla je v ní dodržován ustálený 

způsob řazení informací – bývá uvedena novou informací, která je postupně zpřesněna 

a doplněna detaily (místo, čas, eventuálně další průvodní okolnosti). Jinak jsou řazeny 

informace v rámci zprávy mluvené – vzhledem k principu aktuálního větného členění začíná 
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mluvená zpráva východiskem, pak teprve následuje jádro, poté je informace zpřesněna 

a doplněna. 

Rozšířená zpráva obsahuje kromě základních informací také informace průvodní 

doplňující popis situace události, čímž se přibližuje k publicistickému referátu. Oznámení 

má obdobné charakteristické rysy jako zpráva, ale seznamuje adresáta s událostí, která 

teprve proběhne. Pro podání objektivní informace jsou zcela nezbytné údaje o akci, tj. název, 

místo a čas konání akce. Dalším zpravodajským útvarem je komuniké – „druh hlášení nebo 

oznámení o uskutečnění se významné akce, o průběhu jednání a výsledku.“5 Komuniké mívá 

větší rozsah než oznámení a vzhledem k jeho oficiálnosti bývá stylisticky propracovanější, 

s vyšší mírou intelektualizace textu a s rysy odbornosti.  

2.2.2.2    Analytický styl 

Texty analytického stylu neslouží pouze jako prostředky zprostředkovávající informace, 

ale zároveň tyto informace analyzují, komentují a hodnotí. Vedle základní funkce 

informativní tedy plní tyto komunikáty funkce jiné, a to především funkci persvazivní 

(přesvědčovací), dále funkci získávací, ovlivňovací a formativní.  

V rámci analytického stylu nejde pouze o předávání informací nových, dochází rovněž 

ke komentování informací již dříve sdělených, opakovaných; nová je pak zde jejich analýza 

s argumentací a prezentace určitého postoje k nim. Autoři se snaží dopátrat všech 

souvislostí, příčin a důsledku jednotlivých událostí, promyšleně argumentují pomocí faktů, 

příkladů a výroků známých nebo uznávaných osobností.  

Ač v útvarech tohoto stylu nalézáme i prostředky automatizované, převládají zde 

prostředky stylové aktualizace. V projevech analytických se ve větší míře než u projevů 

zpravodajských setkáváme s obměňováním stabilizovaných výrazových prostředků 

a s cílevědomým porušováním modelovosti. Charakteristickými prostředky jsou obrazná 

vyjádření, příznačná je metaforičnost. Dané prostředky „napomáhají k realizaci funkce 

persvazivní a získávací, neboť obraznost vyjádření poutá pozornost.“6 Dalším často 

užívaným prostředkem jsou v analytických textech frazémy všech typů. 

                                                 

5 ČECHOVÁ, Marie a kol. Současná stylistika. Vydání první. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. s. 

265. 
 
6 Tamtéž, s. 267. 
 



16 

 

K analytickému stylu řadíme útvary jako úvodník, komentář, glosu, kritiku aj. V dané 

diplomové práci budeme analyzovat žánr zvaný komentář. Komentář obvykle přináší další 

fakta o události, o níž už základní informace proběhla nebo se týká nejaktuálnější události 

dané doby. Událost osvětluje, analyzuje její podstatu, uvádí o ní úvahu a ústí v zobecňující 

závěry. Obsahuje rovněž názory autora, stanoviska redakce nebo odvolání na oficiální 

názory jiných lidí.  

Glosa je „stručná zpráva nebo komentující poznámka k události, o níž už byly základní 

informace podány.“7 Někdy bývá kritická, se sklonem k ironii, v jiných případech se 

přibližuje beletristickému podání skutečnosti.  

Zvláště v psané publicistice se rovněž uplatňují žánry jako posudek, recenze nebo 

kritika. Jedná se primárně o útvary odborného charakteru, ale v důsledku uvolnění norem 

odborného vyjadřování souvisejícího s popularizací odborných poznatků dochází 

k přizpůsobování těchto útvarů stylové normě publicistické. 

2.2.2.3    Beletristický styl 

Tento styl plní vedle základní informativní funkce také funkci estetickou a na rozdíl 

od předchozích dvou stylů je pro tento styl charakteristickým rysem nárůst beletrizace 

vyjadřování a subjektivity.  

Záměrná snaha autorů po aktualizaci formy jednotlivých textů vede k ozvláštnění jazyka 

obrazným vyjádřením skutečnosti pomocí metafor, metonymií, synekdoch aj. Do popředí 

vystupuje individuální styl autora, texty bývají plné emocionality, humoru, alegorií. 

K subjektivizaci textů přispívá rovněž užívání autorských neologismů. 

K beletristicky zaměřeným útvarům patří novinářský fejeton, sloupek a črta. Fejeton 

je publicistický útvar informující zajímavě, vtipně a často s lehkou ironií nebo humorem 

o pozoruhodné aktuální události. Autor se v něm zamýšlí nad danou skutečností z jiného 

úhlu pohledu a v textu vyjadřuje své stanovisko.  

Sloupek je krátký a stručný útvar psané publicistiky, který z formálního hlediska 

představuje jeden sloupec, v němž autor bezprostředně a konkrétně reaguje na událost.  

                                                 

7 ČECHOVÁ, Marie a kol. Současná stylistika. Vydání první. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. s. 

267. 
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Dalším významným beletristickým útvarem je črta, publicistický článek, jenž inklinuje 

k beletrizaci, ale uvádí rovněž přesné a konkrétní údaje, které autor zobecňuje a dodává 

k nim své zkušenosti. 

2.3 KONDENZACE TEXTU 

2.3.1  Vymezení základních termínů 

2.3.1.1    Výrazová konkurence 

Výrazová konkurence coby jeden ze základních pojmů stylistiky je dle M. Jelínka 

definována jako „vztah mezi prvky množin výrazových prostředků, který je příbuzný 

synonymii, bere však v úvahu stylové charakteristiky příslušných výrazových prostředků 

právě s ohledem na jejich fungování v komunikaci.“8  

Na základě výše uvedené definice stylu založené na slově výběr se předpokládá, že 

jazykové prostředky jsou seskupeny do množin, jejichž prvky se mohou za jistých podmínek 

zaměňovat. Vzhledem k tomu, že při výběru jazykových prostředků vstupují do výrazové 

konkurence, je lze označit jako výrazové konkurenty (prostředky konkurenční).  

2.3.1.2    Kondenzace 

Jedním ze základních druhů výrazové konkurence je konkurence mezi syntaktickým 

schématem kondenzovaným (zhuštěným) a nekondenzovaným (obsahujícím slovesný tvar 

určitý). Termínem kondenzace je označován jev, při němž nahrazujeme nekondenzované 

struktury schématy zhuštěnými, označován z hlediska stylistického. Výsledek této 

transformace věty ve větný člen je kondenzát. Větněčlenské schéma, dle něhož se 

kondenzace uskutečňuje, nazýváme kondenzátor. V souvislosti s kondenzací bývá 

zmiňován také proces opačný, při němž se kondenzované schéma nahrazuje větou, jedná se 

tedy o dekondenzaci. Ve všech kondenzátorech je implikována predikace, jež umožňuje 

rozvést kondenzovaný větný člen do schématu větného. 

  

                                                 

8 Výrazová konkurence. In: www.czechency.org: Nový encyklopedický slovník češtiny [on-line]. [cit. 

22.2.2017].  
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Jelínek9 rozlišuje dva základní druhy kondenzátorů:  

a) nominální (substantiva, adjektiva a některá adverbia), 

b) verbální (neurčité tvary sloves – infinitivy, přechodníky a participia). 

V oblasti syntaxe se termín kondenzace většinou neužívá, protože dvojice struktur 

analyzované ve stylistice jako kondenzované a nekondenzované jsou syntakticky 

i sémanticky různé struktury; jsou tedy v syntaxi popisovány nezávisle. 

2.3.1.3    Nominalizace 

Z hlediska syntaktického hovoříme ve spojení s kondenzací textu o tzv. nominalizaci. 

Nominalizace je „operace nahrazující větu se slovesem ve tvaru určitém syntaktickou 

skupinou, jejímž jádrem je některý z tvarů tvořených od téhož slovesa, který zachovává 

některé morfosyntaktické vlastnosti slovesa, ale postrádá finitní morfologii a získává 

morfologii jinou.“10 Dochází tedy v podstatě k transformaci věty v tzv. polovětu (polovětnou 

konstrukci). Typickými výsledky nominalizace jsou: infinitiv, verbální substantivum, dějové 

substantivum, participium a přechodník.  

2.3.1.4    Polovětná konstrukce 

Polovětná konstrukce je výraz obsahující skrytou (implicitní) predikaci, tedy predikaci 

vyjádřenou jinak než určitým slovesným tvarem. Hrabě (1964) pokládá za polovětné 

konstrukce „výrazy vyjadřující implicitní predikaci, jež tvoří samostatný úsek (oddělené 

tedy nekoncovými předěly/čárkami).“11 Toto pojetí se ale stává problematické v případech, 

kdy syntaktické konstrukce byly do struktury věty včleněny bez předělů (Musíme se teprve 

učit nikdy nezakolísat. – Nikdy nezakolísat, tomu se musíme teprve učit.). V naší analýze 

budeme vycházet z novějšího lingvistického pojetí, v němž se za skrytou predikaci pokládá 

vyjádření predikace konstrukcemi, jejichž jádrem je adjektivum či substantivum. 

  

                                                 

9 Výrazová konkurence. In: www.czechency.org: Nový encyklopedický slovník češtiny [on-line]. [cit. 

22.2.2017]. 
10 Tamtéž.  
11 HRABĚ, V. Polovětné vazby a kondenzace „druhého sdělení“ v ruštině a češtině, 1964. 
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2.3.2  Pojetí v publikacích syntaktických 

2.3.2.1    Mluvnice češtiny 3 – Skladba 

V publikaci Mluvnice češtiny 3 je na kondenzaci nahlíženo z hlediska syntaktického a je 

zmiňována zejména v části Predikát, konkrétně v kapitole č. 7 Nevětné výrazové formy 

sémantických predikátů a predikátových struktur. Autoři dané publikace uvádí, že 

„sémantický predikát může být vyjádřen nejen formou verba finita, nýbrž může mít 

morfologické, nebo dokonce slovnědruhové formy jiné. Tyto formy lze většinou chápat jako 

transformace vedlejších vět.“12 Takto transformované konstrukce umožňují zhuštěné 

a úsporné vyjadřování. V souvislosti s transformací vedlejších vět je zde vysvětlena 

problematika nevětných forem predikátových struktur, za něž jsou v publikaci Mluvnice 

češtiny 3 pokládány konstrukce s infinitivními tvary slovesnými a nominalizaci.  

Transformací vedlejších vět za použití přechodníků a infinitivu dochází k částečné 

deaktualizaci vět, neboť oba zmiňované prostředky vyjadřují pouze některé slovesné 

kategorie.  

V užším pojetí nominalizace jsou v publikaci MČ 3 rozlišeny některé druhy 

nominalizace:13 

a) substantivizaci slovesného predikátu (substantiva slovesná, dějová): Pozoroval, jak 

ptáci létají. – Pozoroval létání ptáků. 

b) adjektivizaci slovesného predikátu (adjektivizované přechodníky a příčestí): Lidé, 

kteří trpí revmatismem. – Lidé trpící revmatismem mívají silné bolesti.  

c) substantivizaci predikativního adjektiva: Překvapuje mne, jak je Eva vytrvalá. – 

Překvapuje mne Evina vytrvalost. 

V širším pojetí je zde uvedeno několik dalších typů nominalizace: 

d) elize spony substantivního predikativu: Jeho smrt, zřejmá justiční vražda, pobouřila 

pokrokovou veřejnost. 

e) elidování spony spojené s atributivním užitím predikativního adjektiva: lidé, kteří 

jsou zdrávi – zdraví lidé aj. 

                                                 

12 Kolektiv autorů. Mluvnice češtiny 3: Skladba. 1. vyd. Praha: Academia, 1987. s. 35. 
13 Tamtéž, s. 36. 
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f) elidování slovesného predikátu: Dům, který stojí na předměstí – dům stojící 

na předměstí apod. 

2.3.2.2    Skladba spisovné češtiny 

Jak již bylo naznačeno výše, ani v této publikaci se s pojmem kondenzace nesetkáme. Lze 

zde ale u každého z výkladů k jednotlivým rozvíjejícím větným členům nalézt zmínky 

o různých způsobech vyjadřování daných členů. Pro předkládanou práci je toto hledisko 

důležité, neboť vlastní analýza je zaměřena na zkoumání rozvitosti či nerozvitosti 

adjektivních kondenzátorů, rovněž na jejich postavení. 

Atribut (přívlastek) 

V kapitole Přívlastek je v dané publikaci atribut charakterizován jako „výraz, který 

přímo rozvíjí syntaktické substantivum v jakékoli větněčlenské platnosti.“14 Rovněž je zde 

uvedeno, že jednotlivé druhy přívlastků se vyjadřují specifickými prostředky. Z hlediska 

naší analýzy jsou důležité následující formy vyjadřování přívlastku: relativní vedlejší věta, 

vedlejší věta spojková, celá řada participií, adverbia či adverbiální výrazy.  

Shodný přívlastek a nominalizace 

Za základní formu vyjadřování shodného přívlastku je považováno syntaktické 

adjektivum, které v sobě zahrnuje celou škálu slovních druhů. Jako syntaktické adjektivum 

fungují kromě morfologických adjektiv rovněž substantiva, adjektivní zájmena (můj, ten, 

onen, jediný aj.), základní číslovky určité a neurčité (dva, tři, čtyři, mnoho, málo aj.) 

a relativní vedlejší věta uvozená výrazy který, jenž, jaký, co. Z hlediska naší analýzy je 

podstatné, že s nominalizací relativních vedlejších vět přívlastkových úzce souvisí 

problematika užívání participií15 ve funkci přívlastku. Tyto slovesné tvary se do pozice 

atributu dostávají coby výsledek již zmiňované nominalizace. Autoři publikace Skladba 

spisovné češtiny rozlišují několik druhů takto nominalizovaných vět, a sice dle druhů užitých 

participií.  

Participium činné se stává výsledkem nominalizace tehdy, označuje-li vztažné zájmeno 

v původní větě konatele či nositele děje.  V závislosti na vidu slovesa užitého v původní 

                                                 

14 GREPL, Miroslav. KARLÍK, Petr. Skladba spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1986. s. 260. 
15 V publikaci Skladba spisovné češtiny je daná problematika pojímána šíře, než například v Mluvnici češtiny 

3, autoři zde používají termín participium i pro označení departicipiálních adjektiv. 
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relativní větě pak dochází k užití participia přítomného (nedokonavá slovesa) zakončeného 

na -cí (Sluníčko, svítící do pokoje, pěkně hřálo.) či participia minulého (dokonavá slovesa) 

zakončeného na -(v)ší (Přečetl si se zájmem dopis, který včera přišel. – Přečetl si se zájmem 

včera přišedší dopis.), které však v češtině nezdomácnělo, a tak bývá nahrazeno participiem 

minulým končícím na -lý (Přečetl si se zájmem včera přišlý dopis.). 

Participium trpné (na -ný, -tý) bývá užito coby prostředek nominalizace relativní věty 

tehdy, je-li relativum v původní větě výrazem pro patiens (Měl před očima dítě, které bylo 

polito studenou vodou. – Měl před očima dítě polité studenou vodou. Sardinky, které jsem 

přivezl z Brna, mi chutnaly. – Sardinky přivezené z Brna mi chutnaly.). 

Základním (neutrálním, nepříznakovým) postavením holého shodného přívlastku je 

antepozice, pozice před řídícím substantivem (drahá kniha, spolehlivý člověk). Nerozvitý 

shodný přívlastek může stát ale také v postpozici. Rozlišujeme postpozici dvojího typu: 

motivovanou (aktuální) a nemotivovanou (neaktuální). K aktuální postpozici dochází tehdy,    

je-li kladen důraz na vlastnost samu, tedy nikoliv na jejího nositele. S tímto typem 

postpozice se setkáváme při důrazu na citově motivovaném slově (To je lišák mazaný. Bylo 

to jídlo znamenité.). Neaktuální postpozice shodného přívlastku bývá častá u výrazů 

lexikalizovaných zpravidla jako spojení povahy terminologické (Království české, Karel 

Čtvrtý, kočka domácí).  

Je-li přívlastek shodný rozvitý, klade se zpravidla za řídící substantivum, tedy stojí 

v postpozici, a jeho jádrem bývá obvykle adjektivum dějové (Dostal jsem k Vánocům knihu 

ilustrovanou akademickým malířem Karlem Svolinským.). V textech odborného stylu 

nalézáme však i tento druh přívlastku mnohdy v antepozici (slamník = slámou vyplněná 

a látkovým obalem opatřená vložka do postele). 

Z hlediska významu rozlišujeme přívlastek tzv. volný a těsný. „Volný přívlastek 

nezužuje významový rozsah podstatného jména, neudává vlastnost nezbytnou k delimitaci 

mimojazykového objektu substantivem označeného.“16 Je tedy možné ho z výpovědi 

vynechat, aniž se poruší její smysl (Tato kniha, vydaná ještě před válkou, patří k autorovým 

nejlepším pracím.). V psaném projevu oddělujeme takový přívlastek čárkou. Těsný 

přívlastek dle Skladby spisovné češtiny „vyjadřuje vlastnost podstatnou, tj. v dané situaci 

a kontextu nezbytnou pro jednoznačnou delimitaci a identifikaci mimojazykových objektů 

                                                 

16 GREPL, Miroslav. KARLÍK, Petr. Skladba spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1986. s. 263. 
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substantivním výrazem označených.“17 V psaném jazyce tento typ přívlastku čárkou 

neoddělujeme (Životy a majetky lidí obývajících povodí řeky byly vzbouřeným živlem vážně 

ohroženy.). 

Neshodný přívlastek 

Neshodný přívlastek se vyjadřuje výrazy různé povahy. Jeho závislost na řídícím jménu 

bývá vyjadřována těsnou postpozicí. Tento typ přívlastku může být rekční nebo přimykající 

se, přičemž oba druhy bývají vyjadřovány větně i nevětně.  

Rekční přívlastek je nejčastěji vyjádřen substantivem, z hlediska naší analýzy je však 

podstatnější jiná forma jeho vyjadřování, a sice forma vedlejší věty spojkové. 

Výsledkem nominalizace tohoto typu vedlejší věty přívlastkové bývá přívlastek ve formě 

infinitivu (doporučení, abych nikomu neodpovídal – doporučení nikomu neodpovídat). Dále 

může být výsledkem dané nominalizace substantivum dějové a stavové (zákaz, abych kouřil 

– zákaz kouření; snaha o vítězství apod.). 

Přimykající se přívlastek vyjadřujeme adverbii (cesta zpátky, počasí včera) nebo 

adverbiálními výrazy (dveře od komory, nádoba z hlíny, hádka kvůli penězům) v pádě 

prostém či předložkovém.  

Objekt (předmět) 

V kapitole Předmět autoři publikace blíže určují předmět jako „výraz větný nebo 

nevětný, který je tvarově řízeným určením slovesa nebo adjektiva, nejčastěji dějového.“18 

Na předmět se vždy ptáme pádovými otázkami, neboť právě pád je prostředkem, jímž je 

signalizována syntaktická závislost předmětu na řídícím slovese nebo adjektivu. 

Z  sémantického hlediska je předmět obtížně vymezitelný – vyjadřuje buď to, co je dějem 

zasaženo (dotknout se stolu), nebo to, co je výsledkem děje (napsat dopis), nebo to, k čemu 

děj přímo směřuje (pomáhat sestře). 

Předmět bývá nejčastěji vyjádřen substantivem v různých pádech (nejčastěji akuzativ, 

dále genitiv, dativ, instrumentál, lokál). Předmětem se může stát také vedlejší věta spojková 

i vztažná. Nominalizací těchto vedlejších vět dochází k tomu, že v pozici předmětu stojí 

infinitiv, který je jedním z prostředků syntaktické kondenzace textu (kondenzátorů). 

                                                 

17 GREPL, Miroslav. KARLÍK, Petr. Skladba spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1986. s 264. 
18 Tamtéž, s. 271. 
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Skladba spisovné češtiny rozlišuje dva základní typy předmětového infinitivu:19 

a) tautoagentní (agens děje je totožný s agentem děje vyjádřeného přísudkovým 

slovesem), 

b) heteroagentní (agens děje vyjádřeného infinitivem se liší od agentu děje 

vyjádřeného přísudkovým výrazem). 

V rámci tautoagentního předmětového infinitivu se vymezují jednotlivé podtypy 

odlišné z hlediska jejich konkurentů. První skupině konkuruje vedlejší věta uvozená spojkou 

že (Doufal jsem tam najít své přátele.), jež však v současném jazyce nese silně knižní, až 

archaický příznak. Další, již početnější, skupina bývá někdy nahrazována vedlejší větou 

uvozenou spojkou aby (Snažil se přečíst celou knihu.). Infinitiv převažuje nad vedlejší větou 

tehdy, nese-li sloveso nějaký široce modální významový rys. Poslední skupině 

tautoagentních infinitivů nekonkuruje žádná věta. Jedná se o skupinu sloves, u nichž infinitiv 

nepovažujeme za předmět, neboť přechází, nebo již zcela přešla ke slovesům modálním 

(Dovolil si nepřijít. On dokáže přemluvit i tebe.). 

Heteroagentní předmětový infinitiv nalezneme po slovesech v širokém smyslu 

modálních a zpravidla mu konkuruje vedlejší věta uvozená spojkou aby (Zakázal mi o tom 

mluvit.). 

Adverbiale (příslovečné určení) 

Příslovečné určení je v publikaci definováno jako „výraz větný nebo nevětný 

představující tvarově neřízené doplnění slovesa nebo adjektiva v jakékoli větněčlenské 

platnosti. Vyjadřuje okolnosti místní, časové, způsobové a příčinné.“20 

Nejčastěji bývá vyjádřeno adverbii, méně frekventovaně vedlejší větou, z hlediska 

syntaktické kondenzace je však důležitý fakt, že nominalizací těchto vedlejších vět dochází 

ke zhušťování textu. Výsledkem nominalizace vedlejších vět příslovečných se stává obvykle 

dějové nebo stavové substantivum v příslovečném pádě prostém i předložkovém (Když se 

podíval z okna, uviděl Mirku s Adamem. – Při pohledu z okna uviděl Mirku s Adamem.). 

Dochází-li k této nominalizaci, vznikají velmi často nové sekundární prepozice, jež jsou 

dalším prostředkem zhušťování textu (Aby byl vlak brzy opravený, musela být přijata řada 

                                                 

19 GREPL, Miroslav. KARLÍK, Petr. Skladba spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1986. s. 279. 
20 Tamtéž, s. 281. 
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opatření. – Za účelem brzké opravy vlaku musela být přijata řada opatření.). Zřídka se stává 

výsledkem nominalizace vedlejších příslovečných vět také infinitiv, zejména v případě 

vedlejší věty podmínkové (Kdybych ji potkal, vůbec bych ji nepoznal. – Potkat ji, vůbec bych 

ji nepoznal.). S infinitivem se v platnosti adverbiale se setkáme také po slovesech pohybu. 

V tomto postavení vyjadřuje účel (Šel, aby nakoupil čerstvou zeleninu. – Šel nakoupit 

čerstvou zeleninu.). 

2.3.3 Pojetí v publikacích stylistických 

2.3.3.1    Příruční mluvnice češtiny 

V publikaci Příruční mluvnice češtiny je problematika syntaktické kondenzace textu 

vyložena nejpodrobněji a nejpřehledněji. Uvádí se zde, že „syntaktická kondenzace je jev, 

při němž se členským schématem v rámci schématu větného dosahuje v podstatě stejného 

komunikativního cíle, jakého lze dosáhnout schématem souvětným.“21 Účelem syntaktické 

kondenzace je umístit větší množství informačních hodnot do rámce věty, kde se se 

zhuštěnými informacemi operuje lépe než v souvětí. Příruční mluvnice češtiny uvádí, že 

„zhruba stejného komunikačního cíle dosahujeme transformací věty (obyčejně vedlejší) ve 

větný člen.“22 

Kondenzace textu s sebou nese rovněž určité průvodní jevy. Za jeden z těchto jevů lze 

považovat fakt, že při kondenzaci textu dochází k větší či menší míře implikace informace. 

Dalším takovým jevem je zvýšení koherence textu při používání kondenzátorů, neboť 

kondenzované větné členy jsou vsazeny do větných schémat těsněji, než vedlejší věty 

do schémat souvětných. Jedná se však pouze o jevy průvodní, základem syntaktické 

kondenzace je zhušťování informací, respektive vztahů mezi informačními hodnotami. 

Úspornější vyjádření pomocí větného členu s sebou nese úbytek dějové dynamičnosti 

původní výpovědi, výsledkem transformace je tedy kondenzát (snaha přesvědčit někoho - 

snaha, aby někoho přesvědčil). Dalším termínem, se kterým se v publikaci Příruční mluvnice 

setkáme, je syntaktický kondenzátor, jímž rozumíme větněčlenské syntaktické schéma, 

podle kterého se kondenzace uskutečňuje.  

  

                                                 

21 Kolektiv autorů. Příruční mluvnice češtiny. 1. vyd. Brno: NLN, 1995. s. 752. 
22 Tamtéž, s. 752. 
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Klasifikace kondenzačních konkurentů 

Kondenzátory dělíme dle jejich slovnědruhové povahy na několik druhů: 

a) kondenzační konkurenty přechodníkové, 

b) kondenzační konkurenty participiální, 

c) kondenzační konkurenty infinitivní, 

d) kondenzační konkurenty substantivní, 

e) kondenzační konkurenty adjektivní, 

f) kondenzační konkurenty adverbiální. 

Všechny tyto kondenzátory disponují určitou mírou predikace, jež umožňuje jejich rozvití 

do vedlejší věty. Predikační potence jednotlivých kondenzačních konkurentů se však liší – 

větší potenci nalézáme u neurčitých tvarů verbálních, menší u dějových substantiv a adjektiv 

a zcela nejmenší predikační potenci nesou dějová adverbia.  

Kondenzátory přechodníkové 

Mezi jednotlivými druhy kondenzačních konkurentů bylo dříve možno nalézt početnou 

množinu schémat kondenzačních i dekondenzačních, která vstupovala do konkurence 

s přechodníkovou konstrukcí. Nyní je tato forma kondenzace spíše na ústupu a zejména 

konstrukce s přechodníkem minulým mají knižní povahu.  

Důležitá byla z tohoto hlediska funkce doplňku, která umožňovala konkurenci 

s kondenzátory adjektivními i substantivními. Přechodníkové kondenzátory však mají 

schopnost implikovat v obecném vztahu okolnostním vztahy specifičtější, např. Karla, 

umývajíc nádobí, dbala na to, aby nic nerozbila. – Karla, umývající nádobí, dbala na to, aby 

nic nerozbila. – Karla při umývání nádobí dbala na to, aby nic nerozbila. – Karla, když 

umývala nádobí, dbala na to, aby nic nerozbila. Z výše uvedených příkladů je patrné, že 

přechodníky mají schopnost vyjádřit specifičtější vztahy (v daném příkladu vztahy časové) 

než ostatní typy kondenzačních konkurentů. Dále bývají v přechodníkových kondenzátorech 

implikované vztahy příčinné: A tak ti tři spali na půdě bez hlídky důvěřujíce klidu vesnice 

tak odlehlé všem cestám. – A tak ti tři spali na půdě bez hlídky, protože důvěřovali klidu 

vesnice tak odlehlé všem cestám. Jak dokládá následující příklad, kondenzační konkurenty 

přechodníkové mohou implikovat rovněž vztahy přípustkové: Pes kráčel za člověkem, jsa 

jím samozřejmě odháněn. – Pes kráčel za člověkem, ačkoliv jím byl samozřejmě odháněn.  
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Kondenzátory participiální 

Podobně jako kondenzátory přechodníkové mají dnes konkurenty participiální spíše 

knižní charakter, a to především jedná-li se o příčestí trpné ve jmenném tvaru. Tato forma 

ustupuje formě adjektivizované. V knižních textech si konkurují kondenzátory participiální 

a přechodníkové. Kondenzátory participiální rovněž implikují různorodé vztahy, pro které 

při dekondenzaci textu volíme explicitní spojovací prostředky: Kdo na rychtářku něco věděl, 

umlkl teď náhle, dojat její žalostí. Kdo na rychtářku něco věděl, umlkl teď náhle, protože byl 

dojat její žalostí. V rámci participiální konstrukce bývá spojovací prostředek používán pouze 

zřídka: Strážník Vrzal, třebaže neozbrojen a mimo službu, se vrhl na pachatele. 

Kondenzátory infinitivní 

Za kondenzátor infinitivní lze považovat infinitiv, pouze stojí-li mimo základní skladební 

dvojici, tedy v pozici rozvíjející. Tento typ je velmi frekventovaný, zejména pro jeho 

stylovou neutrálnost (kromě podmínkových konstrukcí – prvek hovorovosti). 

Kondenzátory infinitivní nedodávají textu knižní příznak a užíváme jich po výrazech, 

které mají ve svém významu složku modální, tedy vyjadřují určitou možnost/nemožnost, 

snahu, sklon, povinnost aj. Řídícím výrazem bývá tedy často substantivum, ale i adjektivum, 

predikativum nebo sloveso, pokud nese ve svém lexikálním významu určitý prvek modality 

(chystali se odjet – chystali se k odjezdu). 

Infinitivní kondenzátory lze ale použít i za slovy, která v sobě modální odstín neskrývají, 

a to v důsledku jiných sémantických funkcí. Tyto kondenzátory užíváme po slovesech 

vnímání (slyšel rachotit zámek – slyšel rachot zámku – slyšel, že rachotí zámek), po 

slovesech pohybu, po kterých docílíme dekondenzace pomocí vedlejší věty účelové, 

kondenzátor zde tedy implikuje vztah účelový (přišel mě požádat – přišel za účelem žádosti 

– přišel, aby mě požádal). Dále lze infinitivní kondenzátor nahradit vedlejší větou 

podmínkovou se spojkou kdyby – skrývá v sobě tedy význam podmínkový (Udělat ještě 

krok, spadl by do jámy.). Z hlediska tohoto typu je patrné jeho hovorové zabarvení, často se 

užívá v konstrukcích typu nebýt čeho, nestalo by se. 

Konkurenčním prostředkem infinitivu je kondenzátor substantivní v pádě prostém 

(genitivu, dativu) nebo předložkovém (snaha vyniknout – snaha o vyniknutí/po vyniknutí). 

Z hlediska této konkurence mívá v konverzaci přednost infinitiv, neboť substantivní 

kondenzátory obvykle zatěžují stavbu věty a vnáší do výpovědi knižní odstín. 

V komunikátech intelektualizovaných (odborných či právně-administrativních) vzrůstá 
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frekvence užívání substantivních kondenzátorů. Tento typ převažuje rovněž v rámci 

direktivních nápisů (Zákaz kouření!).  

Dekondenzace lze docílit pomocí vedlejší věty obsahové, která bývá uvedena rozdílným 

spojovacím výrazem dle toho, zda vyjadřuje obsah reálný (že) či hypotetický (aby).  

Kondenzátory adjektivní 

Tento typ se užívá pro zhušťování vyjádření vztahů přívlastkových z vět vztažných. 

V dané množině kondenzátorů dochází ke kondenzaci přívlastků se skrytou predikací 

pomocí adjektivizovaných tvarů přechodníku rodu ženského majíc zakončeného na -cí 

(Kolda neviděl ani vrátného, domlouvajícího uprchlíkům, ani jeho psa.). V tomto případě se 

jedná o tzv. adjektiva procesuální, při jejichž použití dochází ke zhuštění děje probíhajícího 

současně s dějem slovesa v řídící části věty. K dekondenzaci u těchto konkurentů dochází 

pomocí vztažných vět se zájmeny který, jenž nebo v hovorových komunikátech co. 

Kondenzovány mohou být přívlastky volné i těsné: Probudil mne zvuk kaménků 

dopadajících na podlahu. U volného přívlastku mohou být při dekondenzaci vyjádřeny 

okolnostní vztahy (přípustkové či konfrontační) explicitně: Srdce Agnes, před okamžikem 

silně bušící, uklidnilo se náhle. – Srdce Agnes, jež před okamžikem silně bušilo, uklidnilo se 

náhle. – Srdce Agnes, třebaže před okamžikem silně bušilo, uklidnilo se náhle. – Srdce 

Agnes, zatímco před okamžikem silně bušilo, uklidnilo se náhle. 

Dalším typem adjektiv sloužících coby prostředek kondenzace děje jsou silně knižní 

adjektiva rezultativní aktivní, která jsou zakončena na -(v)ší. Tato adjektiva vznikla 

adjektivizací ženských tvarů přechodníku minulého od sloves dokonavých. Tento typ 

adjektivních kondenzátů slouží ke zhuštění vlastnosti, která vyplývá z ukončení děje vztažné 

věty před dějem predikátového slovesa ve větě řídící (Zástup lidu stále vzrůstal z nepatrného 

hloučku shromáždivšího se před domem.). Ve starších literárních dílech se můžeme setkat 

rovněž s adjektivy končícími na -vší utvořenými od nedokonavých sloves, jež slouží 

ke kondenzaci vlastnosti, která vznikla ukončením děje trvajícího nebo děje opakovaného. 

Tento knižní typ adjektiv si v textech konkuruje s dějovými adjektivy končícími příponou    

-lý, jejichž předností je stylová neutrálnost a schopnost fungovat coby doplněk (Obešla 

bednu potaženou houní a stála za ní, náhle posmutnělá.). 

Posledním zkoumaným zástupcem adjektivních kondenzátorů jsou adjektiva 

rezultativní pasivní, tedy adjektiva odvozená z příčestí trpného končícího na -ný a -tý, která 

vyjadřují vlastnosti vyplývající z trpně pojatého děje (děje ukončeného, ale i trvajícího 
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či opakujícího se). Příznačná je pro ně stylová neutrálnost (Konečně přijeli do tábora 

očekávaní jezdci. Zboží, na saních naložené, bylo přikryto plachtou.).  

K dekondenzaci konstrukcí s adjektivními kondenzátory pomocí sloves dochází i u jiných 

typů adjektiv (podezíravý pohled, sotva slyšitelný hlas). Adjektiva na -telný plní funkci 

syntaktického doplňku a sponově jmenného přísudku (Bez jeho souhlasu nebylo myslitelné 

podnikat cokoliv pro záchranu milenců.). V ojedinělých případech je možné také najít 

adjektiva tvořená sufixem -ilý, který je velmi málo produktivní. Připojuje se ke slovesům 

s prefixem z-. Jedná se především o adjektiva pojmenovávající nepříznivě hodnocené 

vlastnosti (zvlčilý, zhovadilý, zpozdilý, zlenošilý aj.). 

Kondenzátory adverbiální 

Prostředkem syntaktické kondenzace mohou rovněž být adverbia utvořená 

od participiálních adjektiv. V tomto případě dochází ke kondenzaci děje, který 

charakterizuje děj predikátového slovesa (udivený – udiveně, nepohnutý – nepohnutě). 

Konkurenčními prostředky daných kondenzátorů jsou dějová substantiva v různých pádech 

(udiveně – s údivem, nepohnutě – bez pohnutí), dále také participiální a přechodníkové 

konstrukce (zeptal se udiveně – jsa udiven – divě se). 

Kondenzátory substantivní 

Kondenzátorem substantivní povahy rozumíme zejména dějová substantiva, která jsou 

v současné době nejfrekventovanějším prostředkem zhušťování textu. Za příčinu jejich 

frekvence lze považovat jejich schopnost plnit role všech větných členů. Zároveň však 

kladou vyšší nároky na adresáty při vnímání textu, a tak není vhodné je řetězit. K jejich 

dekondenzaci používáme konstrukce s různým druhem vedlejší věty, což stejně jako 

u některých předchozích typů kondenzátorů svědčí o jejich schopnosti implikovat vztahy 

okolnostní a jiné: Byl to bezpochyby jen pocit únavy a omámení. – Byl to bezpochyby jen 

pocit, že jsem unaven a omámen. S přivřenýma očima naslouchal zurčení vodopádu. – 

S přivřenýma očima naslouchal, jak zurčí vodopád. Jednoho dne si mě šéf zavolal do 

kanceláře hned po mém příchodu. – Jednoho dne si mě šéf zavolal, jakmile jsem přišel. Tento 

typ se objevuje především v intelektualizovaných textech, ale také například v textech stylu 

uměleckého.  
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3 METODY A CÍLE PRÁCE 

Materiálovým základem dané práce byly texty publicistického stylu excerpované ze dvou 

periodik, a sice z Lidových novin a Mladé fronty DNES. Vycházíme z útvarů pravidelně 

publikovaných, reprezentujících proud zpravodajský i analytický. Celkem bylo zkoumáno 

80 článků v období od ledna 2016 do ledna 2017. Články byly čerpány z rubrik 

zpravodajských i analytických (komentujících). Z každého deníku bylo vyčleněno vždy 

20 článků zpravodajských a 20 článků analytických. Naše analýza se zaměřuje 

na kondenzátory adjektivní, infinitivní a přechodníkové. Předpokládáme vysoký výskyt 

substantivních kondenzátorů, avšak na tento typ se během rozboru nezaměřujeme. 

Vzhledem k vlastní analýze byly stanoveny následující hypotézy. Předpokládáme, že 

v rámci textů publicistických narůstá počet anteponovaných rozvitých přívlastkových 

konstrukcí. Dále usuzujeme, že analýzou bude doložen výrazný ústup konstrukcí 

přechodníkových. 

Pro danou práci bylo zvoleno následujících pět základních kritérií zkoumání:  

1) adjektivní kondenzátory z hlediska jejich typu: 

a. typ dělající vzniklý adjektivizací tvaru přechodníku přítomného 

nedokonavých sloves, 

b. typ okouzlený utvořený od příčestí trpného předmětových sloves, 

c. typ rytý taktéž utvořený od příčestí trpného předmětových sloves, 

d. typ udělavší vzniklý adjektivizací tvaru přechodníku minulého sloves 

dokonavých,  

e. typ osamělý utvořený od dokonavých sloves sufixem -lý, 

2) počet rozvití adjektivních kondenzátorů: 

a. konstrukce nerozvité, 

b. kondenzátory polorozvité, 

c. konstrukce rozvité, 

3) postavení adjektivních kondenzátorů: 

a. antepozice, 

b. postpozice, 

4) problematika přívlastku volného a těsného, 

5) počet a větněčlenské postavení infinitivních kondenzátorů: 

a. kondenzátory ve funkci předmětu, 

b. kondenzátory ve funkci přívlastku, 



30 

 

c. kondenzátory ve funkci příslovečného určení účelu, 

6) počet přechodníkových kondenzátorů. 

Zvolená kritéria vycházejí z teoretických výkladů uvedených ve výše citovaných 

publikacích – zejména z publikace Příruční mluvnice češtiny. Stanovena byla taková 

kritéria, jež umožňují průkazně klasifikovat doložené příklady užití prostředků kondenzace 

textu v současném publicistickém stylu.  

 

  



31 

 

4 VLASTNÍ ANALÝZA 

4.1 ADJEKTIVNÍ KONDENZÁTORY Z HLEDISKA JEJICH 

DRUHU 

Jak již bylo naznačeno v teoretické části práce, nejhojněji zastoupeným typem 

zkoumaných kondenzátorů byly kondenzátory adjektivní. Celkem se jich v excerpovaných 

textech objevilo 272 a jejich počet v rámci útvarů stylu zpravodajského i analytického byl 

srovnatelný – analýza prokázala 138 adjektivních kondenzátorů v článcích zpravodajského 

charakteru, 134 adjektivních kondenzátorů v rámci stylu analytického.  

Pro účel analýzy jsme se rozhodli rozčlenit adjektivní kondenzátory do několika skupin, 

a to na základě rozdělení v publikaci Příruční mluvnice češtiny. Vzhledem ke snaze o co 

nejpřehlednější zaznamenání zjištěných dat došlo k jistému zjednodušení a byly zvoleny 

pouze některé, nejvýznamnější, skupiny adjektivních kondenzátorů. Jelikož jsme 

předpokládali vyšší výskyt adjektiv rezultativních pasivních, zajímalo nás zastoupení typu 

zakončeného na -tý, a proto jsme se rozhodli jej zkoumat samostatně. 

4.1.1 Adjektivní kondenzátory typu dělající 

Adjektivní kondenzátory typu dělající patřily ve zkoumaných textech ke kondenzátorům 

více zastoupeným – celkem jich bylo nalezeno 50. Nejvíce těchto adjektivních konstrukcí 

obsahovaly články Mladé fronty DNES analytického zaměření. V rámci těchto článků bylo 

nalezeno 16 adjektivních kondenzátorů daného typu. Dále se vyskytovalo 13 konstrukcí 

v textech Lidových novin zpravodajského stylu, 12 konstrukcí v textech Mladé fronty DNES 

zpravodajského stylu a nejméně (9 konstrukcí) obsahovaly analytické články Lidových 

novin. 

Tabulka č. 1 – Postavení a rozvití adjektivních kondenzátorů typu dělající 

 Antepozice Postpozice Celkem dle rozvití 

Nerozvité 12 0 12 

Polorozvité 14 1 15 

Rozvité 3 20 23 

Celkem konstrukcí 29 21 50 
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Jak lze vidět v tabulce č. 1, v rámci tohoto typu kondenzátorů převládaly konstrukce 

rozvité (23), v některých případech se navíc jednalo o konstrukce velmi bohatě rozvité. Méně 

se vyskytovaly konstrukce polorozvité (15) a nejnižší zastoupení měly konstrukce nerozvité 

(12).  

S postavením kondenzátorů úzce souvisí jejich rozvití – u nerozvitých konstrukcí se 

za základní pozici považuje antepozice, u rozvitých konstrukcí postpozice. Ani tyto 

kondenzátory nebyly v tomto ohledu výjimkou. Nerozvité konstrukce se ve zkoumaných 

textech vyskytovaly pouze v antepozici, u polorozvitých převažovala rovněž antepozice 

a konstrukce rozvité stály primárně v postpozici. Zajímavé je však zjištění, že se 

ve zkoumaných textech objevily tři rozvité konstrukce stojící v antepozici. Tyto konstrukce 

značně ztěžují porozumění textu a dávají za vznik některým velmi krkolomným vazbám 

a nepravým skladebním dvojicím. 

Uveďme si některé nalezené příklady adjektivních kondenzátorů daného typu: 

„Obraz připomínající vyhlazení Lidic je dalším pokusem, jak nalákat Svatého otce 

k návštěvě Prahy.“ (Lidové noviny, zpravodajský) 

„Ta jediná prý podle něj nebrání obcím ležícím na území parků v rozvoji.“ (Lidové noviny, 

zpravodajský) 

„To už si musí Britové rozhodnout sami, tentokrát bez rauše kampaně přikazující hlasovat 

pro jednoznačné ANO či NE.“ (Lidové noviny, analytický) 

„Jen doložil, že když chce, dokáže mluvit prezidentsky, vstřícně a vizionářsky - jako hlava 

325 milionů Američanů, ne jako lídr volební kampaně přesvědčující ty své.“ (Lidové noviny, 

analytický) 

„Lékový úřad (spadající pod ministerstvo zdravotnictví) e-recept hájí tím, že přináší „vyšší 

míru bezpečí pacienta při výdeji či úsporu času při práci s receptem“.“ (Mladá fronta DNES, 

zpravodajský) 

„Včera ve vládě neprošel návrh, aby státní podnik Diamo koupil za symbolickou korunu 

krachující firmu OKD.“ (Mladá fronta DNES, zpravodajský) 
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„A poté, co ještě nedávno liberálně se tvářící Sobotka spolu s brutální daňovou progresí 

začal kreslit ještě brutálnější pakt s komunisty, Babiš se posunul logicky - doprava.“ (Mladá 

fronta DNES, analytický) 

„Když se ohlédnete za migrační krizí, najdete opakující se vzorec: rasističtí 

Východoevropané (nesmějte se, to jste i vy) nejdřív něco udělají nebo navrhnou, za to se 

na ně vylijí kýble špíny a odsudků, a pak to Západoevropané zavedou jako svůj vynález.“ 

(Mladá fronta DNES, analytický) 

4.1.2 Adjektivní kondenzátory typu okouzlený 

Ve všech zkoumaných článcích byl tento typ jednoznačně nejhojněji zastoupeným. 

Z výše uvedeného počtu celkových 273 adjektivních kondenzátorů bylo nalezeno celkem 

182 kondenzátorů končících na -ný. Nejvíce z nich (53) bylo obsaženo v analytických 

článcích Mladé fronty DNES, neméně početné zastoupení však měly v rámci 

zpravodajského stylu – 47 kondenzátorů v rámci textů Lidových novin a stejný počet (47) 

kondenzátorů v rámci textů Mladé fronty DNES. Nejnižší počet adjektivních kondenzátorů 

tohoto typu byl obsažen v textech Mladé fronty DNES zpravodajského stylu. 

Tabulka č. 2 – Postavení a rozvití adjektivních kondenzátorů typu okouzlený 

Na rozdíl od předchozího typu zde převažovaly konstrukce polorozvité (67), hojně se 

rovněž objevovaly konstrukce nerozvité (60), ale ani počet konstrukcí rozvitých není 

zanedbatelný (55). Celkově byl výskyt tohoto typu konstrukcí z hlediska jejich rozvití 

poměrně vyrovnaný. 

Zajímavé bylo sledovat postavení tohoto typu konstrukcí, rozbor publicistických textů 

totiž prokázal, že ne vždy je dodržováno pravidlo základního postavení přívlastkových 

konstrukcí. U rozvitých konstrukcí daného typu převažovala postpozice (32), 

u polorozvitých a nerozvitých přívlastků však byla primární antepozice (celkem 

 Antepozice Postpozice Celkem dle rozvití 

Nerozvité 56 4 60 

Polorozvité 59 8 67 

Rozvité 23 32 55 

Celkem konstrukcí 138 44 182 
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138 konstrukcí v apozici). Analýza prokázala tendenci publicistického stylu klást i více 

rozvité přívlastkové konstrukce před řídící substantivum (23). Jak již bylo uvedeno výše, 

tyto konstrukce ztěžují porozumění textu a vytvářejí mnohdy velmi šroubovité a nesmyslné 

vazby.  

Užití nerozvitých (4) a polorozvitých (8) přívlastků stojících v postpozici bylo 

motivováno snahou o zdůraznění. 

Příklady nalezených adjektivních konstrukcí typu okouzlený: 

„Před rozhodujícím hlasováním budou za zachování neporušené přírody demonstrovat 

u vchodu do sněmovny.“ (Lidové noviny, zpravodajský) 

„Češi sázejí na to, že František na rozdíl od předchůdce Benedikta XVI. nemá diář zaplněný 

oficialitami na rok dopředu.“ (Lidové noviny, zpravodajský) 

„Hájí-li Sobotka český zájem na kvalitě dovážených potravin, na pohled neriskuje vůbec 

nic.“ (Lidové noviny, analytický) 

„Ani zavedené strany však demokratické uspořádání neuchrání od průšvihů.“ (Lidové 

noviny, analytický) 

„Můj návrh cílí na zdanění výnosů z dluhopisů emitovaných soukromými firmami, které 

ještě dnes drží fyzické osoby.“ (Mladá fronta DNES, zpravodajský) 

„Ukázal to včera zveřejněný britský průzkum provedený v desítce unijních zemí.“ (Mladá 

fronta DNES, zpravodajský) 

„Navrch má Koukalová propracovaný a rozumný marketing, řízený přímo Českým 

biatlonovým svazem.“ (Mladá fronta DNES, analytický) 

„Z neukotveného Babiše se tak chtě nechtě stává pravicový politik, Sobotkovi navzdory.“ 

(Mladá fronta DNES, analytický) 

4.1.3 Adjektivní kondenzátory typu rytý 

Vyjma zcela nezastoupeného typu udělavší byly tyto kondenzátory ve zkoumaných 

článcích nejméně obsaženy. Celkem se jich v textech vyskytovalo pouhých devět, z nichž 

čtyři byly nalezeny v článcích Mladé fronty DNES analytického charakteru. Méně 
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zastoupeny (3 a 2 konstrukce) byly v rámci textů zpravodajských výše uvedeného periodika 

a v textech analytických pocházejících z Lidových novin. V rámci zpravodajského stylu 

článků Lidových novin se tento typ kondenzátorů dokonce vůbec nevyskytoval. 

Tabulka č. 3 – Postavení a rozvití adjektivních kondenzátorů typu rytý 

Vycházíme-li z nalezených konstrukcí tohoto typu, lze konstatovat jasnou převahu jejich 

postavení v antepozici (8). Pouze jediná konstrukce se nacházela v postpozici, jednalo se 

o konstrukci rozvitou. Z hlediska rozvití převládaly konstrukce nerozvité (4), nejméně 

zastoupené byly konstrukce polorozvité (1).  

Příklady kondenzátorů typu rytý vyňatých z analyzovaných článků: 

„Prezidentem Zemanem tolik chtěné deportace odmítnutých žadatelů o azyl narážejí na 

jeden zásadní problém: není často kam je deportovat.“ (Lidové noviny, analytický) 

„Výsledek voleb promítnutý do funkcí v krajích neodpovídá vítězství ANO v devíti krajích, 

na druhé straně jsou koalice velmi pestré a i tam, kde zvítězila ČSSD, je ve vládě společně 

s ANO, ať už sociální demokraté hejtmana mají (Jihočeský kraj a Vysočina), nebo nikoli 

(Jihomoravský kraj).“ (Lidové noviny, analytický) 

„Trik - skryté školné na ZŠ až 70 tisíc“ (titulek; Mladá fronta DNES, zpravodajský) 

„Plus další věci, ale ty mě nezajímají, protože dodatkem Ústavy státu Virginia, kde se řeší 

jakési daňové záležitosti družek po zabitých hasičích, svět nezachráním.“ (Mladá fronta 

DNES, zpravodajský) 

 

 

 Antepozice Postpozice Celkem dle rozvití 

Nerozvité 4 0 4 

Polorozvité 1 0 1 

Rozvité 3 1 4 

Celkem konstrukcí 8 1 9 
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4.1.4 Adjektivní kondenzátory typu udělavší 

Jedním ze zajímavých zjištění provedené analýzy je fakt, že v žádném z 80 zkoumaných 

článků nebyl nalezen ani jediný kondenzátor tohoto typu. Jak již bylo uvedeno v teoretické 

části práce a jak rovněž dokládá výsledek provedeného rozboru, tento typ bývá nahrazován 

typem následujícím – kondenzátory končícími na -lý.  

4.1.5 Adjektivní kondenzátory typu osamělý 

Adjektivní kondenzátory typu osamělý patřily k méně zastoupeným. Celkem se jich 

v textech vyskytovalo 31. Jejich počet byl srovnatelný jak v rámci daných periodik, 

tak i v rámci daných publicistických stylů. Nejvíce se jich vyskytovalo ve zpravodajských 

článcích Lidových novin (9), nižší zastoupení (8) byl nalezeno v analytických článcích 

Mladé fronty DNES a stejný počet (7) kondenzátorů obsahovaly texty analytické vyňaté 

z Lidových novin i texty zpravodajské pocházející z Mladé fronty DNES. 

Tabulka č. 4 – Postavení a rozvití adjektivních kondenzátorů typu osamělý 

Tabulka č. 4 ukazuje, že z hlediska rozvití v analyzovaných článcích převládaly nerozvité 

konstrukce daného typu (16), dále se vyskytovaly konstrukce polorozvité (10) a v omezeném 

množství rovněž konstrukce rozvité (5). Všechny tyto konstrukce stály v antepozici, nebyl 

nalezen žádný kondenzátor končící na -lý v postpozici. 

Uveďme několik příkladů nalezených v excerpovaném materiálu: 

„Jisté je, že bývalé hornické byty vyvedené z OKD jsou bez nadsázky zlatým vejcem a jejich 

hodnota stále roste.“ (Lidové noviny, zpravodajský)  

„Při konferenci stihl navštívit i bývalý koncentrační tábor Dachau.“ (Lidové noviny, 

analytický) 

 Antepozice Postpozice Celkem dle rozvití 

Nerozvité 16 0 16 

Polorozvité 10 0 10 

Rozvité 5 0 5 

Celkem konstrukcí 31 0 31 
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„Celoživotní bojovník za lidská práva a bývalý kancléř Václava Havla Karel Schwarzenberg 

udělal díky Martinu Bursíkovi (jenž jej udělal ministrem) a Miroslavu Kalouskovi (jenž jej 

udělal šéfem partaje) na sklonku života zázračnou politickou kariéru.“ (Lidové noviny, 

analytický) 

„MF DNES zjistila, že o tom rozhodly především informace od jeho bývalých kolegů 

a podřízených z Vojenského zpravodajství.“ (Mladá fronta DNES, zpravodajský) 

„V minulých volbách vlastně žádný program nemělo, slibovalo jen, že bude makat a že bude 

líp - což je ideální, když chcete lovit zprava doleva.“ (Mladá fronta DNES, analytický) 

4.2 POSTAVENÍ ADJEKTIVNÍCH KONDENZÁTORŮ 

Dalším z kritérií provedené analýzy bylo postavení adjektivních kondenzátorů, tedy fakt, 

zda stály před řídícím jménem (v antepozici), či za ním (v postpozici). Umístění těchto 

konstrukcí úzce souvisí s jejich rozvitostí, pro konstrukce nerozvité je za základní 

považována antepozice, pro konstrukce rozvité naopak postpozice. 

Výzkum se zaměřil rovněž na míru, v níž se v jednotlivých pozicích vyskytují dané typy 

kondenzátorů. Výsledky lze vidět v níže přiložených tabulkách. 

Tabulka č. 5 – Postavení adjektivních kondenzátorů dle míry jejich rozvití 

 

  

 Antepozice Postpozice 
Celkem dle míry 

rozvití 

Nerozvité 88 4 92 

Polorozvité 84 9 93 

Rozvité 34 53 87 

Celkem 206 66 272 
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Tabulka č. 6 – Postavení adjektivních kondenzátorů dle jednotlivých typů 

 

Z hlediska umístění konstrukcí s adjektivními kondenzátory převládala jednoznačně 

antepozice (206). Uvědomíme-li si, že z celkových 272 konstrukcí bylo pouze 87 rozvitých, 

není tento fakt nijak překvapivý. Právě ony rozvité konstrukce totiž nejčastěji stály 

v postpozici, jejíž zastoupení je již nižší (66). 

Jelikož celkově nejfrekventovanějším typem kondenzátorů byl typ okouzlený, přirozeně 

dominuje i z tohoto úhlu zkoumání (nejvíce zastoupení jak v antepozici, tak v postpozici). 

Zajímavým se jeví typ osamělý, který se ani v jednom z nalezených případů neobjevil 

v postpozici. Rovněž si můžeme povšimnout vyrovnanosti typu dělající, který se v podobné 

míře vyskytoval jak v antepozici (29), tak v postpozici (21), a sice v závislosti na jeho míře 

rozvití. 

4.2.1 Adjektivní kondenzátory v antepozici 

V rámci excerpovaného jazykového materiálu byly nejčastěji v antepozici umístěny 

konstrukce nerozvité. Tento fakt je zcela v souladu s výše uvedenými teoretickými poznatky 

o postavení přívlastkových konstrukcí.  

Uveďme některé příklady konstrukcí zakončených na -cí v antepozici: 

„Ministr i jeho náměstek vršili jedno politicky zničující vyjádření za druhým.“ (Lidové 

noviny, zpravodajský) 

„Svým způsobem jím byl končící Joachim Gauck, bývalý luteránský pastor 

z východoněmeckého disidentského prostředí.“ (Lidové noviny, analytický) 

„Vyšší riziko vzniku autismu u dětí však hrozí i s rostoucím věkem otců - své první dítě mají 

dnes muži až kolem 35 let.“ (Mladá fronta DNES, zpravodajský) 

 Antepozice  Postpozice  Celkem dle typů 

Typ dělající 29 21 50 

Typ okouzlený 138 44 182 

Typ rytý 8 1 9 

Typ osamělý 31 0 31 

Celkem 206 66 272 
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„Moc ho, nejen jako redaktora Národních listů, nepotěšilo, že v hostinci měli z nabídky 

novin jen „včerejší a předvčerejší Presse“, což, jak mu vysvětlila hostinská, je pro „cestující 

židy“.“ (Mladá fronta DNES, analytický) 

Příklady konstrukcí zakončených na -ný v antepozici: 

„V případu pohřešované Míši se objevují nová fakta.“ (Lidové noviny, zpravodajský) 

„Česko momentálně není v situaci, kdy by levní zahraniční dělníci brali špatně placenou 

práci, do níž se domorodcům nechce.“ (Lidové noviny, analytický) 

„Jeho působení na Hradě tím končí, protože Pilc, donedávna provizorní šéf vojenské tajné 

služby, se už nedostane k utajovaným materiálům, které ke své práci potřebuje znát.“ (Mladá 

fronta DNES, zpravodajský) 

„Nejbláznivější z bláznivých hypotéz naznačují, že blamáž se zaměněnými obálkami byla 

plánovanou součástí večera: prý pro zvýšení zájmu.“ (Mladá fronta DNES, analytický) 

Příklady konstrukcí zakončených na -tý v antepozici: 

„Prezidentem Zemanem tolik chtěné deportace odmítnutých žadatelů o azyl narážejí 

na jeden zásadní problém: není často kam je deportovat.“ (Lidové noviny, analytický) 

„Rozbité silnice“ (titulek - Mladá fronta DNES, zpravodajský) 

„Pouze Trumpovi uříznutá noha Oscara nahrála: napřela totiž pozornost jinam.“ (Mladá 

fronta DNES, analytický) 

Příklady konstrukcí zakončených na -lý v antepozici: 

„Jen pár dní po zátahu dospěli podle zjištění LN kriminalisté k závěru, že se exsenátor 

a bývalý starosta Chomutova bude chtít vyšetřování vyhnout.“ (Lidové noviny, 

zpravodajský) 

„Pak v pošťuchování se stranickými kolegy z ministerstva vnitra uložili k ledu miliardy 

z eurodotací na superrychlý internet, jenž by konkuroval zastaralým telefonním linkám.“ 

(Lidové noviny, analytický) 
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„Řetězec Albert ještě minulý týden mluvil o pomalejší odezvě ze systému ministerstva 

financí v nákupní špičce a prosil zákazníky a prodavače o trpělivost.“ (Mladá fronta DNES, 

zpravodajský) 

„Jenže to je poněkud virtuální problém - česká města patří mezi nejbezpečnější na světě 

a pravděpodobnost, že na osamělou dívku někde na ulici zaútočí nějaký zvrácený násilník 

či sadistický vrah, je jen nepatrně větší než příslovečný zásah meteoritem.“ (Mladá fronta 

DNES, analytický) 

4.2.2 Adjektivní kondenzátory v postpozici 

Jelikož je postpozice považována za základní postavení polovětných konstrukcí 

přívlastkových, tedy konstrukcí rozvitých, vyskytovaly se i v rámci zkoumaných článků 

v postpozici především rozvité konstrukce. Jak již bylo uvedeno výše, typ kondenzátorů 

končící na -tý byl zastoupen pouze jedním příkladem stojícím za řídícím jménem, typ 

končící na -lý se v postpozici dokonce vůbec nevyskytoval. 

Příklady konstrukcí zakončených na -cí v postpozici: 

„Vyšetřovatelé hledající Míšu pracovali s poznatkem, že se v jejím okolí pohyboval člověk 

obžalovaný z pohlavního zneužití, od počátku.“ (Lidové noviny, zpravodajský) 

„Údajně kvůli blogu zablokoval, aby do vedení telekomunikačního úřadu nastoupil autor 

analýzy popisující, jak si operátoři nekonkurují.“ (Lidové noviny, analytický) 

„Třeba tím, že si na zahradu pořídí nádrž na dešťovou vodu či si doma přečistí vodu 

odtékající z odpadu umyvadla nebo pračky.“ (Mladá fronta DNES, zpravodajský) 

„Naschvál: kterýpak barbar teď prohlásil, že by se lidé plující z jihu do Evropy měli rovnou 

vracet zpátky do Libye?“ (Mladá fronta DNES, analytický) 

Příklady konstrukcí zakončených na -ný v postpozici: 

„Vyšetřovatelé hledající Míšu pracovali s poznatkem, že se v jejím okolí pohyboval člověk 

obžalovaný z pohlavního zneužití, od počátku.“ (Lidové noviny, zpravodajský) 
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„Vláda nám také ve středu schválila jakousi Alianci pro Společnost 4.0 a koordinátor pro 

digitální agendu a Sobotkův blízký spolupracovník Tomáš Prouza (ČSSD) se pochlubil 

na oficiálním webu, že „jejím hlavním úkolem bude zajistit koordinaci agend spojených se 

čtvrtou průmyslovou revolucí“.“ (Lidové noviny, analytický) 

„Podle Mezinárodní odborné společnosti pro revmatologii (EULAR) je výměna léků 

motivovaná pouze snížením nákladů na léčbu nepřípustná.“ (Mladá fronta DNES, 

zpravodajský) 

„Ani malé dítě uchvácené melodickou písničkou nepátrá, jestli ji zpívá černá, nebo bílá, 

Cilla Black, nebo Věra Bílá.“ (Mladá fronta DNES, analytický)  

Příklad jediné nalezené konstrukce zakončené na -tý v postpozici: 

„Výsledek voleb promítnutý do funkcí v krajích neodpovídá vítězství ANO v devíti krajích, 

na druhé straně jsou koalice velmi pestré a i tam, kde zvítězila ČSSD, je ve vládě společně 

s ANO, ať už sociální demokraté hejtmana mají (Jihočeský kraj a Vysočina), nebo nikoli 

(Jihomoravský kraj).“ (Lidové noviny, analytický) 

Nelze však opomenout některé doklady nerozvitých konstrukcí stojících v postpozici. 

Jednalo se především o spojení ustálená typu něco neslýchaného, či o postpozici 

motivovanou užitou za účelem zdůraznění vlastnosti vyjádřené adjektivem. Jejich příklady 

naleznete rovněž v předchozí části práce. 

Shrneme-li výsledky analýzy této části, tedy části zaměřené na rozvitost polovětných 

konstrukcí a jejich umístění vzhledem k řídícímu substantivu, musíme konstatovat snahu 

autorů používat rozvité konstrukce v antepozici. Tato snaha má za cíl text kondenzovat 

takovým způsobem, aby v něm bylo vyjádřeno co největší množství informací 

s co nejmenším použitím vedlejších vět, což může mít negativní vliv jak na srozumitelnost 

textu, tak na informační hodnotu. 
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4.3 POČET ROZVITÍ ADJEKTIVNÍCH KONDENZÁTORŮ 

Pro účel klasifikace jsou adjektivní kondenzátory rozčleněny dle počtu jejich rozvití do 

tří skupin: konstrukce nerozvité, konstrukce polorozvité (skládají se ze dvou až tří slov) 

a konstrukce rozvité (obsahují více než tři slova). 

Nejhojněji zastoupenými byly v textech obou periodik konstrukce polorozvité (93 z počtu 

celkových 272 konstrukcí). Zastoupení všech tří skupin bylo ale srovnatelné, neboť bylo 

nalezeno 92 konstrukcí nerozvitých a 87 konstrukcí rozvitých.  

Tabulka č. 7 – Rozvitost adjektivních kondenzátorů dle jednotlivých typů 

  

Z tabulky č. 5 je patrné, že z hlediska počtu rozvití jsou výskyty jednotlivých typů 

adjektivních kondenzátorů poměrně vyrovnané, pouze typ dělající se zde odlišuje, jelikož 

u něj převládají konstrukce rozvité nad nerozvitými. U typu okouzlený a osamělý převažují 

konstrukce nerozvité, typ rytý se jeví nevyhraněný. 

4.3.1 Konstrukce nerozvité 

V excerpovaném materiálu se vyskytovalo 92 konstrukcí nerozvitých, z nichž naprostá 

většina stála v antepozici (88). Tento fakt potvrzuje všeobecně častější užití nerozvitých 

konstrukcí před svým řídícím substantivem. Nejvyšší zastoupení měly nerozvité konstrukce 

typu okouzlený, tedy konstrukce, jež v článcích převládaly i celkově. 

Příklady nerozvitých konstrukcí v antepozici: 

„Běhunčík prý v roce 1996 nemohl tušit, že jde o ukradené dílo a že jej celou dobu, než se 

rozhodl prodávat, držel v dobré víře.“ (Lidové noviny, zpravodajský) 

 nerozvité polorozvité rozvité Celkem dle typů 

Typ dělající 12 15 23 50 

Typ okouzlený 60 67 55 182 

Typ rytý 4 1 4 9 

Typ osamělý 16 10 5 31 

Celkem 92 93 87 272 



43 

 

„V jejich důsledku víc než dosud zaplatí spořiví otužilci i přetápějící zimomřivci.“ 

(Lidové noviny, analytický) 

„Jde jednoznačně o nadiktovaný cíl, který se musí dosáhnout, ať to stojí, co to stojí.“ 

(Mladá fronta DNES, zpravodajský) 

„Dva měsíce po prohraných volbách (a deset měsíců před dalšími volbami) se budou na 

Úřad vlády trousit ministři a přesvědčovat, že oni rozhodně unavení nejsou.“ 

(Mladá fronta DNES, analytický) 

Pouze v několika případech (4) se v excerpovaném materiálu vyskytovaly kondenzátory 

bez rozvití stojící za řídícím jménem. Toto zjištění dokazuje všeobecné častější užití 

rozvitých polovětných konstrukcí umístěných za svým řídícím substantivem. U většiny 

takových konstrukcí se jednalo o postpozici aktuální (motivovanou), autor chtěl zdůraznit 

vlastnost vyjadřovanou daným kondenzátorem. V ostatních případech se jednalo o ustálená 

spojení. 

Příklady kondenzátorů v postpozici: 

„Sociálnědemokratický lídr díky tomu přetlačil ve straně „pučisty“ a na Úřad vlády měl cestu 

umetenou.“ (Lidové noviny, zpravodajský) 

„Z evidence nevyřazujeme pro jistotu ani ty opravené.“ (Mladá fronta DNES, zpravodajský) 

„Být „neutrál“ se dnes v čase vyhrocených sporů a emocí bere jako něco neslýchaného.“ 

(Mladá fronta DNES, analytický) 

4.3.2 Konstrukce polorozvité 

Z celkového počtu 93 polorozvitých konstrukcí bylo 67 utvořených pomocí adjektivních 

kondenzátorů typu okouzlený. Stejně jako u konstrukcí nerozvitých, i v tomto případě jasně 

převažovalo postavení v antepozici (84). 

Příklady polorozvitých konstrukcí v antepozici: 

„Žalobu na stát z důvodu neúměrného prodlužování kauzy, kdy nám není vydán zjevně 

ukradený majetek, zvažujeme.“ (Lidové noviny, zpravodajský) 
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„Vše natáčel i dopředu informovaný videotým, aby tím vyslal do světa zvěst: Konec 

nepřátelství.“ (Lidové noviny, analytický) 

„Je to komplexní návrh, kterým podpoříme zejména tvrdě pracující rodiny s dětmi a lidi 

s průměrným nebo nižším než průměrným platem.“ (Mladá fronta DNES, zpravodajský) 

„Vlastníci důlní firmy OKD žádají stát o miliardy korun, jež mají udržet nad vodou umírající 

těžební impérium.“ (Mladá fronta DNES, analytický) 

Avšak i některé polorozvité konstrukce se nacházely v postpozici (9). Nalezeny byly 

následující doklady konstrukcí s tímto umístěním: 

„Když však o deset dnů později za prezidentem kvůli vládní krizi způsobené reorganizací 

Babiš dorazil na zámek do Lán, Zeman se na jeho stranu nepostavil.“ (Lidové noviny, 

zpravodajský) 

„Jeho krédem vždy bylo vymetení kmotrů, starých struktur a politiků spojovaných 

s kontroverzními podnikateli.“ (Lidové noviny, analytický) 

„MF DNES to prozradil zdroj obeznámený s jejím spisem.“ (Mladá fronta DNES, 

zpravodajský) 

„Kdosi osudem políbený vyhrál 2,3 miliardy korun.“ (Mladá fronta DNES, analytický) 

4.3.3 Konstrukce rozvité 

Nejméně zastoupenými byly konstrukce rozvité (87). Na rozdíl od předchozích dvou typů 

však u těchto převládalo postavení v postpozici (53), jelikož právě u polovětných konstrukcí 

je za základní umístění považována pozice za řídícím jménem.  

Příklady rozvitých adjektivních konstrukcí v postpozici: 

„Vzhledem k tomu, že v daném případě se jedná o trestnou činnost spáchanou ve prospěch 

organizované zločinecké skupiny, horní hranice základní trestní sazby pět až deset let 

se zvyšuje o jednu třetinu.“ (Lidové noviny, zpravodajský) 
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„Primární zpráva zní takto: Petr Jašek, v prosinci 2015 zatčený za pomoc súdánským 

křesťanům v nouzi a v lednu odsouzený na dvacet let za „protistátní činnost“, je zpátky 

doma.“ (Lidové noviny, analytický) 

„Ukázal to včera zveřejněný britský průzkum provedený v desítce unijních zemí.“ (Mladá 

fronta DNES, zpravodajský) 

 „Obě uskupení rozděluje jen solidární daň pro lidi vydělávající si nad čtyřnásobek 

průměrné měsíční mzdy.“ (Mladá fronta DNES, analytický) 

Zajímavý byl však vysoký počet těchto konstrukcí stojících v antepozici (34). Tímto 

zjištěním byla potvrzena jedna z hypotéz předkládané práce. Fakt, že se daný předpoklad 

prokázal být správným, souvisí se svébytností publicistického stylu a jeho základními 

tendencemi (aktualizace vs. automatizace, kondenzovanost vs. dekondenzovanost). Autoři 

se mnohdy snaží usnadnit si a urychlit psaní článků, a tak sahají po co nejkratších 

kombinacích slov k vyjádření dané skutečnosti. V některých případech tímto postavením 

vznikají mnohdy velmi krkolomná vyjádření a nepravé skladební dvojice. 

Příklady rozvitých konstrukcí v antepozici: 

„Ne tak v Česku v roce 2017, protože 14. den v měsíci máte už vyplýtvaný směšně malý 

datový tarif.“ (Lidové noviny, analytický) 

„Horší je nefunkční trh, špatná regulace firem s monopolní pozicí a celkově už tak mizerně 

fungující stát a jeho instituce.“ (Mladá fronta DNES, analytický) 

„Do debat o politice se nezapojuje a její bohorovný výraz, když jí na nejvyšší míru zapálení 

občansky uvědomělí kolegové přesvědčují, že něco takového jí přece nemůže být jedno, 

stojí za to.“ (Mladá fronta DNES, analytický) 

„A poté, co ještě nedávno liberálně se tvářící Sobotka spolu s brutální daňovou progresí 

začal kreslit ještě brutálnější pakt s komunisty, Babiš se posunul logicky - doprava.“ (Mladá 

fronta DNES, analytický) 
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4.4 PROBLEMATIKA PŘÍVLASTKU VOLNÉHO A TĚSNÉHO 

Jak bylo uvedeno v teoretické části práce, u polovětných přívlastkových konstrukcí 

se setkáváme se dvěma typy rozvitých přívlastků. Jedná se o přívlastek těsný a přívlastek 

volný. Základním grafickým rozdílem je psaní čárky u přívlastku volného, v případě 

přívlastku těsného se čárka nepíše. Z hlediska významu přívlastek těsný zpřesňuje význam 

svého řídícího substantiva, přívlastek volný naopak pouze doplňuje své řídící substantivum. 

Přívlastek volný tedy zpravidla lze z věty vypustit, aniž by se změnil její význam. Avšak 

přívlastek těsný z věty vynechat nelze, neboť by se změnila její informační hodnota. 

Z hlediska četnosti obou druhů přívlastků je patrné, že převládá přívlastek těsný. V rámci 

zkoumaného jazykového materiálu se vyskytlo pouze několik dokladů přívlastku volného 

(7). Ve zbylých 265 případech se jednalo o konstrukce s přívlastky těsnými.  

Příklady ojedinělých přívlastků volných v textech obou periodik: 

„Pokud se k němu lidické poselství dostane v pravou chvíli, je možné, že se narychlo 

rozhodne přijet na shromáždění k 75 letům vypálení Lidic, chystané na 10. června.“ (Lidové 

noviny, zpravodajský) 

„Když pak i přes dlouhodobou nepřízeň Mládkova ministerstva, hraničící se sabotáží, 

telekomunikační úřad operátory skutečně přitlačil ke zdi, pokusil se ministr svalit vinu pro 

jistotu právě na něj.“ (Lidové noviny, analytický) 

„Primární zpráva zní takto: Petr Jašek, v prosinci 2015 zatčený za pomoc súdánským 

křesťanům v nouzi a v lednu odsouzený na dvacet let za „protistátní činnost“, je zpátky 

doma.“ (Lidové noviny, analytický) 

 „Lékový úřad (spadající pod ministerstvo zdravotnictví) e-recept hájí tím, že přináší „vyšší 

míru bezpečí pacienta při výdeji či úsporu času při práci s receptem“.“ (Mladá fronta DNES, 

zpravodajský)  

„Fourcada, ale i Čecha Šlesingra, Američana Baileyho a další biatlonisty už předtím rozlítilo, 

když byl Rus Loginov, vracející se po dvouletém trestu za užití EPO, nominován do smíšené 

štafety.“ (Mladá fronta DNES, analytický) 
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„Autor Výstřelu si udělal takovou malou inventuru, na co všechno potřeboval mobilní datové 

připojení pro soukromé účely v jeden zcela normální volný den, vyplněný pochůzkami po 

městě a malým výletem. (Mladá fronta DNES, analytický) 

„Navrch má Koukalová propracovaný a rozumný marketing, řízený přímo Českým 

biatlonovým svazem. (Mladá fronta DNES, analytický) 

 Jelikož všechny nalezené doklady přívlastku volného v excerpovaném materiálu byly 

konstrukce rozvité, byly umístěné v postpozici. Zajímavý je doklad ze zpravodajského 

článku Mladé fronty DNES, který je jako jediný oddělen pomocí závorek, nikoliv čárek.  

Na základě provedeného výzkumu lze poukázat na jednoznačnou převahu přívlastku 

těsného v textech současné publicistiky. Tento fakt souvisí s tendencí ke zhušťování 

vyjádření, která se v publicistickém stylu projevuje. 

4.5 POČET A VĚTNĚČLENSKÉ POSTAVENÍ INFINITIVNÍCH 

KONDENZÁTORŮ 

Během analýzy excerpovaného materiálu bylo nalezeno celkem 97 infinitivních 

konstrukcí. Nejvyšší koncentrace infinitivních konstrukcí byla zjištěna u článků vyňatých 

z Mladé fronty DNES, a sice článků analytických, které obsahovaly 35 infinitivních 

konstrukcí. Celkově lze říci, že infinitivní konstrukce převažovaly v článcích analytického 

charakteru, neboť druhý nejvyšší počet (25) těchto konstrukcí byl zjištěn v tomto druhu textů 

Lidových novin. Méně infinitivních konstrukcí se vyskytovalo v textech zpravodajských, 

v Lidových novinách (23) a Mladé frontě DNES (14).  

Z hlediska větněčlenského postavení infinitivních konstrukcí převládala funkce objektu 

(celkem 60 infinitivních konstrukcí), z nichž nejvíce bylo obsaženo v článcích Mladé fronty 

DNES analytického charakteru. Méně zastoupená větněčlenská pozice byla pozice atributu 

neshodného, celkem bylo nalezeno 33 infinitivních konstrukcí ve funkci přívlastku. Nejvyšší 

počet z nich obsahovaly opět články Mladé fronty DNES analytického charakteru. Poslední 

zastoupenou větněčlenskou funkcí infinitivních konstrukcí bylo příslovečné určení účelu 

(zejména po slovesech pohybu, viz teoretická část práce), takové infinitivní konstrukce byly 

však celkem nalezeny pouze 4, z nichž 2 byly opět situovány v analytických článcích Mladé 

fronty DNES. Níže jsou uvedeny některé příklady nalezených infinitivních konstrukcí. 
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Doklady nfinitivních konstrukcí ve funkci objektu: 

„Češi se vytrvale snaží duchovního narozeného v Argentině přesvědčit k návštěvě 

tuzemska.“ (Lidové noviny, zpravodajský) 

„Pan Kmoníček navrhuje zaměřit se daleko víc na muslimské komunity v Evropě a chtít po 

nich uznání rovnosti pohlaví, náboženství a souhlas s rozlukou církve a státu.“ (Lidové 

noviny, analytický) 

„Podle profesora Pavla Jeníčka, vedoucího Ústavu technologie vody z Vysoké školy 

chemicko-technologické v Praze, je to dobrá cesta, jak v době stále větších výkyvů počasí 

naučit lidi šetřit pitnou vodou.“ (Mladá fronta DNES, zpravodajský) 

„O vzkaz občanům, v jaké kondici se ta která politická formace nachází, jaká energie z ní 

vyzařuje, do jaké míry se zaobírá sama sebou a jak moc je schopna řešit jejich každodenní 

problémy.“ (Mladá fronta DNES, analytický) 

Doklady infinitivních konstrukcí ve funkci neshodného atributu: 

„Šance nejnovější taktiky na úspěch je o poznání vyšší, než tomu bylo v případě předchozích 

pokusů přivést Svatého otce do Česka.“ (Lidové noviny, zpravodajský) 

„Neschopnost zopakovat to, co Američané uskutečnili před půl stoletím, to že je ten 

slibovaný technologický pokrok?“ (Lidové noviny, analytický) 

„Podle profesora Pavla Jeníčka, vedoucího Ústavu technologie vody z Vysoké školy 

chemicko-technologické v Praze, je to dobrá cesta, jak v době stále větších výkyvů počasí 

naučit lidi šetřit pitnou vodou.“ (Mladá fronta DNES, zpravodajský) 

„Další motiv, proč doprovázet slečnu z rande klidně až do horoucích pekel, bývala jakási 

demonstrace gentlemanství.“ (Mladá fronta DNES, analytický) 

Příklady infinitivních konstrukcí užitých ve funkci adverbiale causae účelu: 

„Norský komentátor se v tiskovém středisku přichází zeptat, jak že se správně vyslovuje 

„ou“ v jejím jméně, protože zaslechl, že výslovnost Kukalova je špatná.“ (Mladá fronta 

DNES, analytický) 
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„V situaci, kdy si favorit sice podrží zisk z kola prvního, ale ještě více lidí ho přijde zastavit, 

ať se ten druhý pán jmenuje jakkoliv.“ (Mladá fronta DNES, analytický) 

„A znovu musel přijít vysvětlovat, když se uskutečnilo zmiňované posezení v pražské 

restauraci Kalina.“ (Lidové noviny, zpravodajský) 

4.6 POČET PŘECHODNÍKOVÝCH KONDENZÁTORŮ 

Jak již bylo uvedeno v teoretické části práce, přechodníkové kondenzátory nesou knižní, 

až archaický příznak, a tak jednou z  hypotéz byl předpoklad, že se během analýzy prokáže 

jejich ústup. Tato hypotéza se potvrdila, neboť v průběhu analýzy nebyla nalezena žádná 

přechodníková konstrukce, a to ani v jednom ze zvolených periodik.  
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5 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VLASTNÍ ANALÝZY 

K analýze prostředků syntaktické kondenzace v článcích současné publicistiky bylo 

vybráno celkem 80 textů vyňatých ze dvou periodik, a sice z Lidových novin a Mladé fronty 

DNES. Za účelem porovnání zpravodajského a analytického stylu (tedy dvou svébytných 

dílčích stylů publicistického stylu) byly prostředkem analýzy jak texty zpravodajského 

charakteru, tak texty charakteru analytického. Všechny zkoumané články byly podobně 

rozsáhlé, obsahovaly okolo 30 větných celků. 

Zaměřili jsme se na tři základní typy prostředků syntaktické kondenzace – na adjektivní 

kondenzátory, infinitivní kondenzátory a přechodníkové kondenzátory – a ty jsme zkoumali 

z hlediska několika kritérií. Jak vyplývá z teoretické části práce, dalším významným druhem 

jsou kondenzátory substantivní. Tímto typem jsme se zabývali pouze z teoretického 

hlediska, během rozboru textů jsme si však nemohli nevšimnout vysoké četnosti výskytu 

daných kondenzátorů. Jejich analýza by vydala na samostatnou práci podobného rozsahu. 

Výzkum dospěl ke zjištění, že každý z daných 80 článků obsahoval alespoň jeden typ 

kondenzátoru, nejčastější však byly případy s alespoň třemi různými kondenzátory. Celkem 

bylo nalezeno 369 prostředků syntaktické kondenzace. Z tohoto celkového počtu bylo 

272 kondenzátorů adjektivních a 97 infinitivních. Ve zkoumaných článcích nebyl nalezen 

žádný doklad přechodníkové konstrukce.  

Graf č. 1 – Výskyt kondenzátorů v rámci jednotlivých periodik a žánrů 

Z grafu č. 1 je patrné, že souhrnně kondenzátory převažovaly ve stylu analytickém, 

nejvyšší zastoupení dohromady měly analytické články Mladé fronty DNES. Tyto texty byly 
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tedy nejvíce kondenzované a obsahovaly 81 přívlastkových a 35 infinitivních konstrukcí. 

Nejnižší míru kondenzace vykazovaly analytické články Lidových novin, v nichž bylo 

nalezeno 53 přívlastkových a 25 infinitivních konstrukcí.  

Zaměříme-li se na zastoupení adjektivních kondenzátorů (celkově 272) v jednotlivých 

periodicích, kondenzovanější články nalézáme v Mladé frontě DNES (150 přívlastkových 

konstrukcí). V Lidových novinách byly sice tyto kondenzátory také zastoupené, avšak již 

v menší míře (122). 

 Graf č. 2 – Zastoupení přívlastkových konstrukcí v obou denících 

Z porovnání výskytu deverbativních adjektiv v jednotlivých periodicích a žánrech je opět 

patrná převaha počtu těchto konstrukcí v analytických článcích Mladé fronty DNES (81). 

Nejméně kondenzované jsou, stejně jako z celkového hlediska, analytické texty Lidových 

novin (53). 

Graf č. 3 – Výskyt adjektivních kondenzátorů v rámci jednotlivých periodik a žánrů 

 

 

 

Porovnáme-li celkový počet výskytů jednotlivých typů adjektivních kondenzátorů v obou 

dílčích stylech a denících, dojdeme k výsledku, že jednoznačnou dominují departicipiální 
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adjektiva končící na -ný. Celkově se těchto konstrukcí ve zkoumaných textech objevilo 182. 

Četnost jejich výskytu poukazuje na pasivní charakter vyjádření či potřebu vyjádřit vlastnost 

plynoucí ze zasažení dějem, neboť tato adjektiva pojmenovávají vlastnosti, jež vznikly jako 

výsledek ukončeného pasivního děje. Jelikož úkolem publicistů je většinou informovat 

o událostech již proběhlých či tyto události komentovat, lze dominanci tohoto typu 

konstrukcí považovat za očekávatelnou. S tímto typem adjektiv je spjat typ končící na -tý, 

odvozený od stejného participia, jehož výskyt byl však velmi omezený (9). 

Dalším hojně zastoupeným prostředkem syntaktické kondenzace byly adjektivní 

kondenzátory končící na -cí, jichž bylo nalezeno celkem 50. Tyto kondenzátory jsou tvořeny 

z ženského tvaru přechodníku přítomného nedokonavých sloves zakončené sufixem -cí. 

Jelikož vyjadřují právě probíhající děj, označujeme je jako tzv. adjektiva procesuální. Dané 

konstrukce byly obsažené v článcích, jež komentovaly události probíhající, či 

v rozhovorech.  

Méně se vyskytujícím typem deverbativních adjektiv byla adjektiva končící na -lý (31). 

Zajímavé je zjištění, že žádná z těchto konstrukcí nestála za řídícím podstatným jménem. 

Vezmeme-li ale v potaz fakt, že drtivá většina z nich byla nerozvitá spojení typu minulý 

týden, bývalý kancléř, bývalý předseda aj., je postavení v antepozici logické. 

Pozornost jistě zasluhuje deverbativní adjektivum končící na -(v)ší, jehož nízké 

zastoupení bylo předpokládáno (viz část Metody a cíle práce). Vzhledem k jeho knižnímu, 

až archaickému příznaku u něj nebylo možné předpokládat vysoký výskyt. Překvapivá 

ovšem je jeho úplná absence. 

Graf č. 4 – Celkové porovnání výskytu jednotlivých typů adjektivních kondenzátorů 

Poměr zastoupení přívlastkových konstrukcí v rámci stylu zpravodajského a analytického 

se od celkového počtu výskytů jednotlivých typů příliš nelišil. Tento fakt je velmi dobře 
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patrný z grafů č. 5 a 6. V rámci zpravodajského stylu dominovala departicipiální adjektiva 

končící na -ný ještě výrazněji (94 výskytů ze 138 konstrukcí), více pak byla na ústupu 

adjektiva zakončená na -tý, byly nalezeny pouhé tři doklady těchto přívlastků. 

Graf č. 5 – Poměr přívlastkových konstrukcí zastoupených ve zpravodajském stylu 

 V komentářích a názorech byl poměr jednotlivých typů adjektivních kondenzátorů 

podobný, převažovala adjektiva končící na -ný (88), téměř stejné procento zastoupení měly 

konstrukce s přívlastkem na -cí a -lý, bylo nalezeno 6 dokladů kondenzátoru na -tý. 

Graf č. 6 – Poměr přívlastkových konstrukcí zastoupených v analytickém stylu 

Dalším z kritérií bylo postavení adjektivních kondenzátorů. Zde je opět nutné odkázat se 

na jednu z hypotéz (viz část Metody a cíle práce), v níž byl předpokládán vysoký počet 

anteponovaných přívlastkových konstrukcí, a to i rozvitých. Tato hypotéza se během analýzy 
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jednoznačně potvrdila, neboť, jak je patrné z grafu č. 7, většina zkoumaných adjektivních 

kondenzátorů se nacházela v antepozici (206). Konstrukcí umístěných za řídícím jménem 

bylo nalezeno celkem 66.  

Graf č. 7 – Porovnání přívlastkových konstrukcí z hlediska jejich postavení 

 

Poměr anteponovaných a postponovaných kondenzátorů v rámci jednotlivých stylů byl 

téměř shodný. Ve zpravodajských článcích bylo celkem nalezeno 138 konstrukcí, z nichž 

104 stálo před řídícím jménem. V komentářích a názorech bylo napočítáno celkem 134 

konstrukcí, 100 z nich bylo anteponovaných.  

Zajímavým je pohled na postavení přívlastků z hlediska jejich rozvití. Kromě nerozvitých 

konstrukcí, u nichž je antepozice považována za základní umístění (88), a atributů 

polorozvitých, jež byly zpravidla postupně rozvíjejícími a nijak tedy nekomplikovaly 

porozumění daného vyjádření (84), byl totiž nalezen i poměrně vysoký počet přívlastků 

rozvitých stojících před řídícím jménem (34). Frekventované užívání anteponovaných 

konstrukcí potvrzuje snahu o co nejzhuštěnější text, v němž má být přítomno co nejvíce 

informací na co nejmenším prostoru. Nejvíce dokladů tohoto jevu pochází z analytických 

článků Mladé fronty DNES. Užití některých z nich ztěžovalo čtenářovo pochopení textu, 

někdy nebylo zcela jasné, který výraz se k čemu vztahuje. Příklady lze nalézt v předchozí 

části práce.  

Na následujícím grafu je názorně zobrazen poměr zastoupení nerozvitých, polorozvitých 

a rozvitých konstrukcí v antepozici v excerpovaném materiálu: 
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Graf č. 8 – Anteponované nerozvité, polorozvité a rozvité konstrukce 

Atributy stojící za řídícím jménem byly především rozvité (53), toto zjištění je v souladu 

s teoretickými poznatky o přívlastkových konstrukcích. Nalezeny byly i některé doklady 

nerozvitých či polorozvitých kondenzátorů v postpozici, jejich počet byl však omezen (4, 9). 

Zaměříme-li se na následující kritérium, tedy na míru rozvití adjektivních kondenzátorů, 

lze konstatovat poměrně vyrovnané zastoupení všech tří kategorií určených pro tuto práci 

(nerozvité, polorozvité čítající dvě až tři slova a rozvité). Nerozvitých atributů bylo 

v excerpovaném materiálu objeveno 92, polorozvitých 93 a rozvitých 87. 

S postavením a rozvitím přívlastkových konstrukcí je spjata rovněž problematika 

přívlastku těsného a volného. Jak lze vyčíst z níže přiloženého grafu, ve zkoumaných 

článcích dominovaly atributy těsné. 

Graf č. 9 – Zastoupení přívlastku volného a těsného 

Excerpovaný materiál obsahoval pouze sedm dokladů přívlastku volného, z nichž pět 

bylo nalezeno v článcích analytických. 
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Druhým prostředkem kondenzace textu, na který byla analýza zaměřena, jsou konstrukce 

infinitivní. Jejich počet byl v porovnání s přívlastkovými konstrukcemi o poznání nižší (97), 

avšak vyskytovaly se rovněž v článcích obou periodik i obou stylů.  

Graf č. 10 – Výskyt infinitivních kondenzátorů v rámci jednotlivých periodik 

a žánrů 

Jak je patrné z grafu č. 10, nejvyšší počet infinitivních konstrukcí obsahovaly opět 

analytické články Mladé fronty DNES (35) a analytický styl měl i celkovou převahu (60). 

Nejméně zastoupené byly tyto kondenzátory ve zpravodajských článcích Mladé fronty 

DNES (14).  

U infinitivních konstrukcí byly kromě počtu jejich výskytu sledovány rovněž jejich 

větněčlenské postavení, tedy zda fungovaly jako atribut nekongruentní, objekt či adverbiale 

causae účelu po slovesech pohybu. V článcích současné publicistiky byly nalezeny doklady 

všech tří těchto funkcí infinitivu. Převahu měly z tohoto hlediska infinitivy ve funkci 

předmětu (60), které jsou mnohdy z hlediska určení problematické, neboť jejich vymezení 

ztěžuje přechod některých sloves k modálním slovesům, a tedy u nich infinitiv 

nepovažujeme za rozvíjející větný člen, nýbrž za součást přísudku dané věty. Přívlastků 

neshodných vyjádřených infinitivem bylo nalezeno celkem 33. Doklady adverbiale causae 

účelu byly oproti předchozím dvěma vzácné (4), tento větný člen byl častěji vyjádřen 

vedlejší větou. 
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Graf č. 11 – Infinitivní kondenzátory z hlediska jejich větněčlenské platnosti 

 

Následujícím kritériem rozboru byl stanoven počet přechodníkových kondenzátorů. Toto 

kritérium souviselo s poslední hypotézou – tedy předpokladem, že přechodníkové 

konstrukce jsou na ústupu. Jak již bylo uvedeno výše, nebyla nalezena žádná taková 

konstrukce. Tento fakt potvrzuje správnost stanovené hypotézy. Rovněž nebylo objeveno 

žádné adjektivum končící na -(v)ší, odvozené právě od přechodníku. Dané zjištění bylo pro 

nás překvapivým. Oba tyto výsledky dokládají jednoznačný ústup přechodníkových 

kondenzátorů i adjektivních kondenzátorů z nich odvozených v textech současné 

publicistiky a svědčí o jejich silně knižním, až archaickém příznaku.  

Shrneme-li tedy celkově zjištění vyplývající z analýzy, lze konstatovat velmi časté užití 

kondenzovaných struktur v publicistických textech (zejména adjektivních a infinitivních), 

bez ohledu na jejich žánrovou rozrůzněnost. Tento fakt dokládá snahu publicistů vyjádřit 

co nejvíce informací za použití co nejméně výpovědí.  

Z výsledků analýzy rovněž vyplývá, že ač jsou oba dílčí publicistické styly tematicky 

i jazykově různé, z hlediska míry kondenzace textu se příliš neliší. Pokud bychom měli 

hodnotit celkové zastoupení prostředků zhušťujících vyjádření v excerpovaném materiálu, 

nejvíce jich obsahovaly komentáře a názory vyňaté z Mladé fronty DNES. 

  

  

62%

34%

4%

Infinitiv ve funkci objektu

Infinitiv ve funkci atributu

Infinitiv ve funkci adverbiale



58 

 

6 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo charakterizovat texty současné publicistiky z hlediska 

prostředků syntaktické kondenzace v nich užívaných. Jedním z dílčích cílů bylo také 

zmapovat pojetí dané problematiky v české odborné literatuře. Na základě námi provedené 

analýzy lze vyvodit několik základních fakt z ní vyplývajících.  

Z hlediska námi provedené analýzy se nejvýznamnějším prostředkem syntaktické 

kondenzace jeví adjektivní kondenzátory zakončené na -ný, které byly vytvořeny odvozením 

od trpného participia dokonavých i nedokonavých sloves. Bylo rovněž doloženo častější 

umístění přívlastků v antepozici. Z hlediska problematiky přívlastku volného a těsného lze 

v excerpovaném materiálu konstatovat naprostou převahu přívlastku těsného. Dále výzkum 

prokázal častý výskyt infinitivních kondenzátorů, zejména ve funkci objektu.  

Analýza potvrdila správnost naší hypotézy, tedy předpokládané tendence publicistů klást 

rozvité přívlastkové konstrukce před řídící jméno. Dále byl prokázán očekávaný ústup 

přechodníkových konstrukcí. Zde jsme však dospěli k zajímavému zjištění, jímž byla 

absence adjektivních kondenzátorů zakončených na -(v)ší odvozených od minulého 

přechodníku. 

Ačkoliv výzkum nebyl zaměřen na tento typ prostředku, jenž byl zmapován pouze 

z teoretického hlediska, výrazným rysem současné publicistiky jsou frekventované 

kondenzátory substantivní povahy, jejichž častého výskytu jsme si během analýzy nemohli 

nevšimnout. Domníváme se, že by jejich rozbor vydal na samostatnou diplomovou práci. 
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7  RESUMÉ 

7.1  RESUMÉ V ČESKÉM JAZYCE 

Cílem předkládané diplomové práce bylo charakterizovat texty současné psané 

publicistiky se zaměřením na prostředky syntaktické kondenzace. Dílčím cílem bylo 

vymezení pojetí dané problematiky v české odborné literatuře, a to vymezení z pohledu 

syntaktického a stylistického.  

Materiálovým základem pro příslušnou analýzu se stalo 80 článků ze dvou rozdílných 

periodik, a sice z Lidových novin a z Mladé fronty DNES. Kritéria analýzy byla stanovena 

v souladu s teoretickými poznatky uváděnými v odborných publikacích, především 

v publikaci Příruční mluvnice češtiny. 

Na základě výsledků zjištěných rozborem lze shrnout několik základních faktů. Celkem 

bylo nalezeno 369 kondenzátorů, z nichž byly nejvíce zastoupeny kondenzátory adjektivní. 

Ačkoliv je za základní postavení rozvitých atributů shodných považována postpozice, 

analýza potvrdila tendenci klást tyto přívlastkové konstrukce před řídící jméno. Tento fakt 

dokládá snahu publicistů vyjádřit co nejvíce informací za použití co nejméně výpovědí.  

Hojně byly rovněž zastoupeny infinitivní kondenzátory, zejména ve funkci objektu. 

Nebyla nalezena žádná konstrukce přechodníková, analýza tedy dokládá knižní, až 

archaický příznak tohoto prostředku. 

 

7.2 ENGLISH SUMMARY 

The goal of this diploma work was to set aside, characterize and categorize means of 

sentence condensation included in the daily press. One of the tasks was also defining the 

concept of sentence condensation in Czech literature.  

The research was based on analyzing 80 articles from two different kinds of the Czech 

daily press: Lidové noviny and Mladá fronta DNES. The criteria of the analysis were set up 

according to the theoretical facts found in appropriate publications, especially Příruční 

mluvnice češtiny. 

Based on the results of the analytical part of the work the most important facts can be 

briefly summarized. In conclusion, 369 constructions were found and classified. The most 

important feature in journalistic style is using adjectival phrases functioning as attributes. 

Although the unmarked position of the extended phrases is postposition, journalistic style 
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tends to place them before their head noun to make the sentences shorter. The results of the 

analysis give evidence that this tendency is still really common in newspaper articles.  

Another thing is that the infinitive phrases as the means of sentence condensation are also 

used frequently. The syntactic function of those phrases is usually the one of an object or 

attribute which is placed after the head noun. 
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