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Abs tract

Adverbial phrases are an in ter me diate category between grammar and vo ca bu la ry; they are
phra seo lo gi cal. They are a col lo ca tion formed by a syn se man tic word (a pre po si tion) and
a semantic word. Such col lo ca tion has usually a new meaning, which very often fully differs
from the original meaning and its isolated com po nents. Classes for in ter me diate and advanced
foreign students of Czech shall focus on adverbial phrases in greater details.

Přís lo večné spřežky se vy značu jí jed nak po zicí na po mezí mluvnice a slovní zás oby, jed nak
fra zeo lo gi zo va nou po va hou. Je jich zákla dem bývá spo jení slo va ne plnovýznamo vé ho (před -
ložky) s plnovýznamovým. Nově vzniklé spo jení nabývá zpra vid la ji né ho význa mu, mnoh dy
zce la od lišné ho od původního význa mu je ho jednotlivých izo lo vaných kom po nentů. Ve výu ce
pokroči le jších zah ra ničních bohe mistů by měla být věnována přís lo večným spřežkám větší po -
zor nost.

Z pers pek tivy ak vi zi ce češti ny pro ci zince se přís lo večné spřežky jeví ja ko ka pi -
to la do po sud opomíjená. Přes tože je jich zna lost, byť jen pa sivní, řadí ne ro di lé ho mluv-
čího češti ny v rámci úrovně ko mu ni kační kom pe tence již me zi pokroči le jší ji no -
jazyčné uživa te le češti ny, ne domníváme se, že k je jich přehlížení a ne dos ta tečné mu
lingvo di dak tické mu zpra cování do chází právem. Uslyší- li zah ra niční bohe mis ta bez
před chozího bližšího výkla du výpověď obsa hu jící přís lo večnou spřežku, např. Spo-
čítal ty peníze jen od oka (což zna mená „spočítal ty peníze jen při bližně“), ne bu de ji
s ne jvětší pravděpo dob ností náležitým způs o bem in ter pre to vat, pa trně jí správně ne -
po rozumí. 

Přís lo večné spřežky vys tu pu jící v ko mu ni ka ci v ro li přís lovcí se vy značu jí jed nak 
si tuo va ností na po mezí mluvnice a lexi ka, jed nak fra zeo lo gi zo va nou pods ta tou. Je -
jich zákla dem ob vykle (niko liv však vždy a záko nitě) bývá spo jení slo va syn sé man -
tické ho (pre po zi ce) s au to sé man tickým, čas to se subs tan ti vem, někdy i rozvitým:
pohříchu, svrchu, na dosmr ti apod. Si tuace ovšem může být ještě pestře jší, ne boť se
může rovněž jed nat o ustrnu lé tva ry jmen v prostých pádech – rázem, dílem, bo kem,
blíže M. Če chová a kol. (2011, s. 98). Nově vzniklé spo jení pak mnoh dy nabývá ji né -
ho význa mu, čas to dia me trálně od lišné ho od primárního význa mu jednotlivých izo lo -
vaných kom po nentů, což se může snadno stát zdro jem ne do rozumění, resp. ne po -
rozumění. 

Jakým způs o bem bývají přís lo večné spřežky vy me zovány? Lze kons ta to vat, že je 
současná lingvis tická bohe mis ti ka chá pe vel mi ši roce, v zásadě ja ko jakýko liv výraz,
který ve výpovědi plní funk ci přís lo večné ho určení. Za přís lo večnou spřežku se pro to
dnes zpra vid la po važují:

1. Ustrnulé (prosté i předložkové) tvary různých slovních druhů, a sice sub stan tiv
(kvapem, naoko, zpaměti, zbrusu, vcelku, mi mo cho dem, nadmíru, nadobro), jmen-
ných tvarů ad je ktiv (doleva, nalevo, vlevo, nalačno, naplno), zájmen (přitom,
potom, zatím, vtom; tentam; pro co – proč, za co – zač, na co – nač, o co – oč),
číslovek (ostošest, najednou, pro jed nou, pojednou, dvakrát – ve významu „moc“:
Není dvakrát chytrý; Nebyl zrovna dvakrát rád, že nás tam potkal), příslovcí
(nakrásně, načerno) i sloves, a to přechodníků (leže, kleče), popř. jejich spojení
s prepozicí (vleže, vsedě). 
   Něk te ré se nadto mo hou skládat z více různo rodých kom po nentů (na mou duši,
napřesrok, zbůh dar ma, zčis ta jasna, zniče ho nic, od ne paměti, nabíledni, na dosmr ti, 
na nečis to, na neštěstí aj.);

2. Frazémy: zuby nehty, hlava nehlava, den co den, křížem krážem, horem dolem,
rukama nohama, volky nevolky;

3. Ustrnulé podoby vět: jaksepatří, bůhvíjak, co nevidět, ja k by s met, děj se co děj, stůj
co stůj, chtě nechtě, cobydup (Karlík, Nekula, Rusínová a kol. 1995, s. 438 aj.).

Z pohle du ro di lé ho mlu včího češti ny se v současných mluvnicích české ho jazyka
vesměs po jednává pouze o otázkách pra vo pisných, tedy o náležité or to gra fii těch to
ustálených, resp. ustrnulých spo jení: na ho ru x na ho ru, ku příkla du x kupříkla du, za
prvé x zaprvé, k večeru x kvečeru, na vrch x navrch aj. Bližšího ko mentáře není větši -
nou tře ba: je jich význam ve výpovědi je mu to tiž dos ta tečně znám. 

Do ce la ji nak však mo hou da nou si tua ci vnímat mlu včí ne ro dilí, a to i s dos ti
pokroči lou úrovní ko mu ni kační kom pe tence v češtině. Význam po dobných spo jení
jim v řečo vé praxi může uni kat. Po dotýkáme však, že náležitá in ter pre ta ce řečo vé ho
význa mu přís lo večné spřežky ne musí být nutně pro blé mová za všech okolností, srov.
nás le du jící výpovědi: Neo patrný tu ris ta byl za bit bles kem (subs tan ti vum) x Vše chny
ty požado va né pod kla dy do da li sku tečně bles kem (= bles kově, po ho tově, mi mořádně
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Ty jo, to seš do brá! 

Klad né hodno cení lidských vlastností, zna lostí, do vedností a schopností a je jich
výsled ku patří k častým stra te giím ve veře jné i sou kro mé ko mu ni ka ci. Je jich fun -
gování však česká lingvis ti ka zatím větší po zor nost nevěno va la. Do sa vadní výzkumy
se opíra ly hlavně o do tazníky a soustře dily se na verbální vy jádření to ho to spe ci fické -
ho typu ko mu ni kační stra te gie. Ta ké je ho pojme nování je různé: setkáváme se s výra-
zy pochva la, chvála, li chotka, pok lo na, ocenění, pro jev ob di vu, pro jev uznání apod.

Re cen zo vaná pu bli ka ce1 pre feru je termín kom pli ment. Slovníky součas né češti ny 
označu jí ten to výraz ja ko slo vo zas ta ra lé a ex pre sivní a význam vy me zu jí sy no nymy
pok lo na, li chotka, popř. dalšími výrazy. Vzniká však otázka, zda uve dená pojme -
nování ne jsou jen čás tečná sy no ny ma a zda způs oby ocenění ko mu ni kačního part ne ra 
a je jich různá vy jádření neoznaču jí od lišné ko mu ni kační stra te gie. Au tor ka užívá
výraz kom pli ment ja ko zastřešu jící termín pro vy jádření úc ty ko mu ni kačnímu part -
nero vi. 

Pu bli ka ce má 11 různě obsáhlých ka pi tol. Teo re tická část (ka pi to ly 1–4) uvádí
čtenáře do pro ble ma tiky stu dia kom pli mentů. V úvo du de fi nu je – v návaznos ti na ně-
k te ré zah ra niční práce2 – kom pli ment ja ko vy jádření po zi tivního hodno cení urče né ho
ko mu ni kačnímu part nero vi, který je příto men v da né ko mu ni kační si tua ci a podle
mlu včího si zas luhu je být kladně ohodno cen. Před mětem/je vem kom pli men tu může
být tedy co ko li, co na plňu je pod mínku po zi tivního hodno cení. 

Jak ukazu jí něk te ré zah ra niční pu bli ka ce (Hick ey, Ste wart 2005), kom pli ment je
po važován za jednu ze zdvoři lostních stra te gií, je jímž cílem je ohodno tit ko mu ni -
kačního part ne ra poukázáním na je ho kva li ty. Pro to au tor ka zač leňu je kom pli menty
do širšího kon tex tu zdvoři los ti na základě Lee chových zdvoři lostních maxim a teo rie
za chování „tváře”.3 Kom pli ment po važuje za je den ze zdvoři lostních typů. 
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1 Klára Dvořáková: Ty jo, to seš dobrá! Jak se skládají kom p li men ty v češtině. Praha: Aca -
de mia, 2017, 280 s. ISBN: 978-80-200-2704-7.

2 Připomeňme alespoň monografii o kom p li men tech v němčině A. Golatové 2005.
3 Viz blíže heslo zdvořilost in Karlík, Nekula, Pleskalová 2016, s. 2108–2112.
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ry chle). Ustrnulý obrazný příměr (spřežka) v to m to případě uchovává sémantiku
původního výrazu, je ho komunikační vyznění je zřejmé, snad no interpretovatelné,
srov. také analogické Z ti cha se oz va lo nějaké zapraskání x Buď už konečně chvíli zti -
cha! (= mlč).

V důs led ku výše naznače né ho ši ro ké ho pojímání přís lo večných spřežek jich
v součas né češtině na cházíme velké množství. Uve de me pro ilus tra ci něko lik vy -
braných případů, kte ré pou kazu jí na zmiňo va né roz díly a na větší či menší posuny
význa mu.

Do slo va „slezký” do plnil chybějící s. x By la to do slo va hrůza. (= jedním slo vem,
prostě), Ten text nesmíš překládat do slo va. (= otrocky, mecha nicky); 

Vlak dnes naštěstí při jel na čas. x To je celý on, už za se si dává načas! (= jde poz -
dě, ne chává na se be če kat); 

Na oko si při ložila stu dený ob klad. x Ce lou si tua ci řeši li jen tak nao ko. (= v pods -
tatě ji neřeši li, chtěli vzbu dit fa lešné zdání je jího řešení); 

Chtěl už všechno nářadí ukli dit, ohlížel se tedy lo gicky i po lo patě. x Poku si li se
mu to vy ložit po lo patě. (= „po lo pa ticky“, jasně, srozu mi telně, ele mentárním způs o -
bem);

Za své ko legy ručím. x Vše chny je ho plány vza ly bo hužel zasvé. (= ne rea li zo va ly
se);

Bůh ví (Bůh ví), jak se mu to po daři lo. x Nebyl bůh víjak zábavný. (= moc, příliš);

Co se asi za tím je jich návrhem skrývá? x Jděte na nákup a já tu zatím uklidím.
(= během vaší nepřítom nos ti);

Špinavou pod la hu vy drhli opravdu do čis ta. x On se snad dočis ta zbláznil!
(= úplně)

Závěrem kons ta tu je me nás le du jící: užívání přís lo večných spřežek je – jak se zdá
– pře devším záležito stí ji no jazyčných mlu včích s pokroči le jší zna lostí češti ny (od
úrovně B2 včetně podle Spo lečné ho evro pské ho re fere nčního rámce pro jazyky).
Z lingvo di dak tické pers pek tivy češti ny pro ci zince se ja ko důležitá jeví náležitá pre -
zen ta ce re pre zen ta tivních příkladů s vy so kou četností výskytu, je jich srozu mi telný
výklad a dos ta tečné procvičení. Přes tože se v případě spřežek ne jedná o oblast klíčo -
vou, nemáme rozhodně co do činění s ka pi to lou zce la mar ginální.
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