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K VYMEDZENIU RÁMCA SLOVOTVORBY V ANGLICKOM JAZYKU 

Pavol Štekauer (Prešov)

1. Cieíom tohto příspěvku je vymedzenie rámca slovotvorby v anglickom 
jazyku. Vychádzame přitom z onomaziologického modelu slovotvorby podrobné 
opísaného v An Onomasiological Theory of English Word-Formation (Štekauer 
1998). Podía tohto modelu představuje slovotvorba samostatný modul v systéme 
lingvistických disciplín, ktorý je vzájomne přepojený s lexikálnym modulom. 
Lexikálny modul poskytuje slovotvornému modulu jednak afixy a jednak slovo- 
tvomé bázy pomenovacích jednotiek. Na druhej straně, nové pravidelné a predik- 
tabilné pomenovania, vytvořené v slovotvornom module pomocou produktív- 
nych slovotvomých typov, sa ukladajú v lexikálnom module v příslušných 
formálně a sémanticky vymedzených paradigmách lexikálneho modulu. 
Slovotvomý modul je  oddelený od syntaktického modulu. Tento získává morfo- 
syntakticky dotvořený materiál z lexikálneho modulu. Táto koncepcia sa 
podstatné odlišuje od koncepcií tzv. lexikalistickej teorie slovotvorby, ktorá je 
dominantným prístupom v anglosaských krajinách. Schématicky ju možno zjed- 
nodušene znázornit’ nasledovne:

(1) Slovotvorný modul Lexikálny modul <-» Syntaktický modul

2.1 Odpověď na otázku rámca anglickej slovotvorby je nevyhnutným pred- 
pokladom každej teorie slovotvorby, pretože má zásadný vplyv na riešenie 
dalších teoretických otázok. Východiskom dalšej analýzy bude nasledujúca pred- 
bežná definícia:

(2) Slovotvorba sa zaoberá produktívnymi, pravidelnými a prediktabilnými 
onomaziologickými a slovotvomými typmi.

2.2 Slovotvomé procesy, ktoré nespíňajú uvedené kritériá nespadajú do 
rámca slovotvorby. Na rozdiel od Hansa Marchanda (1960) nevyžadujeme, aby 
nové pomenovacie jednotky boli slovotvomými syntagmami. Například proces 
anglickej konverzie, ktorý podrobné analyzujeme v Štekauer (1996) ako onoma- 
ziologickú rekategorizáciu, negeneruje z onomaziologického híadiska slovo-
tvomé syntagmy. Z toho potom vyplývá, že rozhodujúcim kritériom nie je 
existencia binámej syntagmatickej struktury na principe vzťahu determinans- 
-determinatum. Rozhodujúcim je podlá nášho názoru vzťah motivácie, ktorý 
chápeme ako usúvzťažnenie novej, t.j. motivovanej pomenovacej jednotky so 
slovotvomou bázou existujúcej, t.j. motivujúcej pomenovacej jednotky, ktorú si 
slovotvorný modul vyberá z lexikálneho modulu.
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ON THE SCOPE OF WORD-FORMATION IN ENGLISH

The paper deals with the scope of word-formation in English. Against the background 
of an onomasiological theory, it discusses some ambiguous issues, including cranberry 
morphs, words with latinate stems such as receive, pertain, reduce, collocations, etc. It is 
emphasized that the answer to the problems discussed is conditioned by the respective 
approach to the definition of morpheme. The discussion results in a definition of the scope 
of English word-formation, which is based on the notions of productivity, regularity, 
predictability of word-formation types, the relation of motivation, and the sign nature of 
morpheme. In addition, the Form-To-Meaning-Assignment-Principle provides an answer to 
the scope of word-formation that makes of traditional word-formation processes redundant.

KE KONKURENCI INFINITIVU A GERUNDIA PO VÝRAZE TO
V ANGLIČTINĚ

Milan Malinovský (Praha)

Errors, like straws, upon the surface flow;
He who would search fo r  pearls must dive below.

John Dryden

1. Na první pohled se nezdá, že by šlo o závažnější gramatický problém, nic-
méně častost, se kterou se v predikátových vazbách obsahujících výraz to chybuje, 
naznačuje, že je třeba se tímto jevem zabývat. Problematika velmi volně souvisí 
(formálně i významově) se známými případy, kdy po některých slovesech (nejčas-
těji po slovesech označujících kladný nebo záporný vztah, fázových aj.) klade 
angličtina jak infinitiv, tak gerundium, srov. She loves dancing/to dance; It stop-
ped raining/to rain (obvykle zde však jde o větší či menší významové rozdíly).1

Podnětem k napsání tohoto příspěvku je trvale se opakující chyba, kterou lze 
demonstrovat na příkladu frekventované fráze */ am looking forward to see you 
(a jejích obměn)2. Tedy jev, kdy nerodilí uživatelé angličtiny selhávají při správném

1 Podrobněji o shodách a rozdílech mezi infinitivem a gerundiem viz např. Jespersen 1965, 
s. 162, Poldauf 1955, s. 203-223.

2 V naších výpiscích z anglických originálů však existuje i ojedinělý doklad na frázové sloveso 
to look forward to s doplněním slovesa ve tvaru infinitivním: I  am looking forward, down in Lyn-
wood, to have you, i f  you will, talk to me seriously. Všichni naši informanti považovali toto spojení 
za nesmyslné s výjimkou amerického učitele (z Nové Anglie), který proti němu nic nenamítal a vys-
větlil to tím, že po looking forward  zde následuje to have (ve významu to make)\ srov. dále s pozn. 6.
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určení výrazu to, a namísto jako předložku ho mylně vykládají jako infinitivní 
částici a kladou po něm následující slovesný výraz ve tvaru infinitivním.3 Pozna-
menejme, že gerundiální doplnění je časté po řadě dalších předložek (about, 
above, against, at, by, for, from, in, into, of, (up)on, since, with, without), nicméně 
problém, na který se zde zaměřujeme, je právě v tom, že to je výraz ambivalentní.

Na druhé straně ale mnozí ze studentů znají běžně užívanou konstrukci to 
be/get used to + -ing (o níž bude řeč dále v bodě 2.3.1), srov. She is used (nebo 
také unused) to flying', I got used to driving on the left because I lived in Britain 
fo r  a long time4, takže spojení to + -ing zase tak velkou zvláštností není. Avšak 
na to, že toto spojení svou neobvyklostí působí obtíže, ukazuje např. skutečnost, 
že dokázalo zmást i autory velkého akademického anglicko-českého slovníku, 
kteří ještě ve druhém opraveném vydání (1992) uvádějí pod heslem used to po 
hřebíku následující výklad: „be used to do -  obyčejně dělat, dělávat“ místo 
správného „be used to doing“.

1.1 Cílem tohoto článku je podat přehled struktur, v nichž se spojení to 
+ -ing forma vyskytuje, se zvláštním zaměřením na ty případy, kdy -ing formě 
může též konkurovat tvar infinitivní.

1.2 Probírkou řady českých a zahraničních učebnic a gramatik jsme zjistili, 
že tomuto problému se jejich autoři vesměs nevěnují5; některé příručky formou 
komentářů ,chybně/správně4, popř. ,nikdy/vždycky‘ pouze upozorňují, jaký tvar 
má být užit a jen málokteré rozdíly v užití vysvětlují. Konzultovali jsme tuto 
spornou otázku nejen s českými učiteli, ale i s britskými a americkými učiteli 
angličtiny jako cizího jazyka (EFL) a ověřili jsme si, že se s tímto problémem 
taktéž často setkávají.6 Studentům při probírání takových vazeb obvykle říkají,

3 Fowler (1965, s. 225): „Among the lapses that are concerned not with particular words but with 
a whole class of phrases, and that, without being describable as grammatical blunders, reveal 
a writer’s ignorance of idiom, few are more insidious than failure to recognize when the gerund with 
a preposition is required rather than an infinitive. I look forward to meet, or to meeting, him? I aim 
to remove, or at removing, the cause? The duty is laid on us to do, or o f  doing, our best?

The variety of case in which the question arises is so vast, and the rules that should answer it 
would be so many and need so many exceptions, that it is better not to try to formulate any.“

4 Tyto a ostatní dále uváděné příkladové věty jsou excerpovány z anglických originálů.
5 Problémem se menší či větší měrou zabývají např. Jespersen (1965), Murphy (1991) a Swan 

(1992, 1995).
6 Dodejme, že při konzultacích některých případů (v odstavcích 2.1 -  2.4) jsme na uvedené jazy-

kové jevy občas slyšeli rozličné reakce; vcelku lze říct, že smysl pro subtilnější chápání jazykových 
nuancí spíše projevovali britští informanti; američtí byli v tomto ohledu jazykově poněkud tole-
rantnější.
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S p a r l i n g , D.: English or Czenglish? Jak se vyhnout čechismům v angličtině. Praha 1989. 
S t e e r , J., C a r l i s i , K.: The Advanced Grammar Book. Boston 1998.
S w a n , M.: Practical English Usage. Oxford 1992.
S w a n , M.: Practical English Usage. (Přepracované vydání.) Oxford 1995.
W e b s t e r ’s  Third New International Dictionary. Springfield 1966.
Z A b o j o v A, E., P e p r n Ik , J., N a n g o n o v A, S.: Angličtina pro jazykové školy. Praha 1997.

COMPETITION BETWEEN THE INFINITIVE AND GERUND FORMS AFTER 
THE PARTICLE TO

To is actually two different words. It can be an infinitive marker, used to show that the 
next word is an infinitive; it can also be a preposition, followed by a nominal phrase. In 
many cases there is competition between to + infinitive and to + gerund. As the regimen 
of a preposition the gerund is generally preferred to the infinitive; English in this respect 
differs from many other languages, cf. ohne zu warten, sans attendre.

Since in the Slavic languages there are no gerunds and no to infinitive particles, it is 
often difficult for users of English to decipher which of the two roles in question the 
expression to plays. A general rule of thumb is proposed: if one is not sure whether to is 
a preposition or not, s/he should try putting a noun after it; if s/he can, it is a preposition 
(and is followed by the -ing form of a verb).

PRAGMATICKÉ PŘÍZNAKY NĚKTERÝCH SLOVOTVORNÝCH 
TYPÜ V SOUČASNÉ NĚMČINĚ

Alena Šimečková (Praha)

1. Některé frekventované slovotvomé typy současné němčiny mohou na první 
pohled budit dojem módnosti anebo ovlivněnosti angličtinou. Teprve bližší 
seznámení s nimi ukáže neoprávněnost tohoto předpokladu. To platí i o němec-
kém slovotvomém typu1 s druhou složkou -macher (.Liedermacher aj.). Ve svém 
příspěvku bych se chtěla soustředit na dosud poněkud opomíjený pragmatický 
rys tohoto typu v současné němčině.

1 V užití termínů ,m odel1 a ,typ‘ se řídím podle Fleischerova rozlišení modelu jako morfolo- 
gicky-syntaktického a lexikálně sémantického strukturního schématu, podle něhož se mohou tvořit 
rady stejně strukturovaných slovotvorných produktů s různým lexikálním materiálem, a slovotvor- 
ného typu, o němž se hovoří při interpretaci (Fleischer/Barzová 1992, 53n).
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2. Ze slovotvomého hlediska představují substantiva s -macher problém: už 
v sthn. může jít buď o univerbizaci slovní skupiny (huor machon > huormahho: 
svést dohromady, zprostředkovat > kuplíř) anebo o složení dvou samostatných 
slov (huor+mahho)2.1 pro všechna další období zůstává tato otázka otevřená.

Jedním z kritérií rozlišení odvozeniny (v tomto případě odvozeniny ze syntak-
tického spojení) a kompozita je slovní samostatnost druhé (poslední) části 
kompozita. Výraz Macher má i dnes stále původní obecný význam: 1. někdo, kdo 
něco dělá, vytváří, něco provádí, jedná; 2. někdo (ve vedoucí pozici), kdo se 
vyznačuje velkou schopností prosadit se a jednat (DUW). V těchto významech se 
vyskytuje samostatně, zřídka s pejorativním příznakem, zaznamenaném ze 
současných slovníků pouze ve WDG: (umg.) jemand, der (skrupellos) etw. 
zustande bringt, der jdn. zu etw. anstiftet. V mluvené řeči má naopak konotaci 
pozitivní3: někdo, kdo je velmi aktivní, chápe se iniciativy a uskutečňuje dobré 
myšlenky sám nebo pomocí druhých (LWB). Jako druhá, v současné němčině 
velmi produktivní složka kompozita vytváří -macher řady s označením osob.

3. Vývojem a současným užitím slovotvomého typu se složkou -macher se 
v poslední době zabývá důkladná práce Joeresova (1995). Rozsáhlý korpus si autor 
sestavil ze slovníků (včetně nářečních a dvojjazyčných) a excerpcí reprezentativ-
ního výběru pramenů. Práce obsahuje kromě úvodu tři části věnované výskytu slov 
tohoto typu v době staro-, středo- a novohornoněmecké a zvláštní oddíl věnovaný 
dnešku. Kvantitativní přehledy kompozit příslušných období jednoznačně potvr-
zují nárůst jejich počtu: od 24 kompozit v době starohomoněmecké přes 186 stře-

2 Jména na -o vznikala v sthn. od jmen i od sloves. Později byla přípona -o zatlačena latinským 
sufixem -arius > -aere> nhn.-er. Sufix -er je v dnešní němčině nejproduktivnějším prostředkem deri-
vace činitelských jmen. Význam sthn. slovesa machon (spojovat, stavět) se vyvinul až k obecnému 
.zhotovovat určitou činností1.

3 Také v češtině má přejímka machr pozitivní konotaci, což jinak není u přejímek z němčiny 
běžné (srov. Skála 1965). PSJČ z let 1937-1938 uvádí u slova machr jako první význam ,pletichář‘ 
(hlavně v politickém smyslu), teprve pak .obratný, dovedný člověk“, u SSJČ 1989 se pořadí obou 
významů zařazených do obecné češtiny obrátilo. Stejně tak je tomu v českých slovnících cizích 
slov. České etymologické slovníky kromě Holuba/Lyera 1978 výraz machr nezachycují. Dílčím 
průzkumem jsme zjistili, že z 30 dotázaných příslušníků generace dvacetiletých Čechů jich většina 
přikládá slovu machr význam .obratný, dovedný člověk1, popř. ,vynikající odborník1, ostatní znají 
a užívají tuto přejímku ve významu ,ten, kdo se vytahuje nebo něco předstírá'. V Českém národním 
korpusu jde ve většině z patnácti dokladů o význam vynikajícího odborníka (být machr přes/na něco, 
platit za machra, stát se machrem). Naopak sloveso machrovat, utvořené v češtině, tedy pseudo- 
přejímka, má konotaci negativní. Většina dotazovaných (hlavně Moravanů) mu přikládá význam 
.vytahovat se, něco předstírat' (ČNK: Chceš lovit senzace, nebo jen tak machruješ? Někdy ale 
machruje, ze si toho taxikáře jednou podá).
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Némecko-český slovník. Widimský F., Praha 1970 (W).
Slovník cizích slov. Praha 1996 (CS).
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha 1978 (SSČ).
Příruční slovník jazyka českého. Praha 1937-1938 (PSJČ).
Slovník spisovného jazyka českého. Praha 1989 (SSJČ).
Akademický slovník cizích slov. Praha 1995.
Stručný etymologický slovník jazyka českého. Holub, J., Lyer, S., Praha 1978.
Duden. Deutsches Universal Wörterbuch A-Z. Mannheim 1989 (DUW). 
Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Berlin usw. 1997 (LWB). 
Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. Berlin 1964-1971 (WDG).
Deutsches Wörterbuch, Bd. 6, Grimm J. und W., Leipzig (DWB 1885).

PRAGMATISCHE MERKMALE EINIGER WORTBILDUNGSTYPEN 
IM DEUTSCHEN

Im vorliegenden Beitrag wird die Frage nach den pragmatischen Merkmalen des 
deutschen Wortbildungstyps mit der zweiten Konstituente -macher thematisiert. Am 
Rande werden diese Merkmale mit denen der tschechischen Entlehnung konfrontiert.

K JEDNOMU DRUHU TURISTICKÝCH TEXTÜ (PROGRAMY ZÁJEZDŮ
V ČEŠTINĚ, FRANCOUZŠTINĚ A DALŠÍCH JAZYCÍCH)
Jindra Světlá (Praha)

1. V posledních letech se objektem zájmu západních lingvistů staly kromě 
jiných i tzv. turistické texty a dnes jsou již některými lingvisty považovány za 
specifický žánr. Zkoumají se různé prvky, které jsou pro ně charakteristické. 
I u nás se sféra cestovního ruchu velice rychle rozvíjí, v posledních deseti letech 
došlo k nebývalému rozmachu cestování a vzniká obrovské množství textů, 
které jsou velmi zajímavé i pro české lingvisty, a to v mnoha aspektech: 
z hlediska tvorby a užívání lexikálních prostředků, z hlediska produkce textu, 
z hlediska komunikačních a pragmatických funkcí atd.1

1 Přitom můžeme připomenout, že lexikální stránka turistických textů zajímala naše autory již 
mnohem dříve -  srov. J. Machač, Jazyková stránka cestovních a lázeňských prospektů, NŘ 44, 
1961, s. 248-255.
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V tomto příspěvku vycházíme z komplexního pohledu na text, v němž 
kombinujeme různé přístupy, zejména přístup textovělingvistický a stylistický 
s pragmatickým, který zahrnuje nejen sdělení (text), ale i autora a adresáta 
sdělení, i situační kontext. Na příkladech se pokusíme vymezit základní prvky, 
které jsou charakteristické pro jeden druh turistických textů v rovině obsahové, 
tematické a lexikální. Zaměříme se především na specifické funkce, které se 
v něm projevují, a na prostředky, jimiž se různé komunikační záměry autorů 
v konkrétním textu realizují.

V tomto příspěvku se nemůžeme podrobně věnovat typologii turistických 
textů. Přesto musíme alespoň zmínit dva základní typy, jejichž rozlišení vyplývá 
ze základních funkcí a cílů komunikace v cestovním ruchu. Převažuje-li nabídka 
služeb, v textu se realizuje především funkce propagační, získávací; převažuje- 
-li poskytování informací, jde o texty primárně informační. V této čisté podobě 
můžeme jako příklad textů propagačních uvést propagační letáčky a prospekty, 
a dále inzeráty cestovních kanceláří s nabídkou jejich služeb. Jde jak o stálou 
propagaci služeb (např. ve Zlatých stránkách), tak i o sezónní nabídku v tisku.2 
To je jeden pól.

Na druhém pólu stojí texty primárně informační. Informační materiály mívají 
různý rozsah, od jednotlivých informačních letáčků (např. o konkrétní památce) 
až po rozsáhlé brožury a psané průvodce zaměřené na celé město či celý stát.
V praxi se však většinou setkáváme s texty smíšenými, a proto můžeme mluvit 
spíše o pásmech či úsecích textu informačního a propagačního, které se navzá-
jem prolínají či překrývají. Typickým příkladem takových smíšených textů jsou 
nabídkové katalogy cestovních kanceláří.

Turistické texty jsou velice výrazně zaměřeny na čtenáře. Nejde jen o předání 
informací, autor se též snaží své čtenáře určitým způsobem ovlivnit. Výběr, uspo-
řádání a způsob podání informací je v těchto textech řízen záměrem získávacím, 
přesvědčovacím a propagačním, kromě toho se zde projevují i další funkce, např. 
výchovná, vzdělávací, apelová. Na základní funkci informační se tak různě vrství 
funkce další.

2. Pro rozbor turistických textů příliš nevyhovuje tradiční přístup z hlediska 
funkčních stylů. V tomto příspěvku se zaměříme jen na jeden druh turistických 
textů, přičemž východiskem pro vymezení bude stránka obsahová, tematická.

2 Viz též J. Světlá, Komunikace v cestovním ruchu -  typy textů a terminologie. Termina 96, 
v tisku.
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UN TYPE DE TEXTES TOURISTIQUES -  PROGRAMMES DE VOYAGE

Dans cet article 1’auteur a examiné plusieurs programmes de voyages crées dans les 
langues différentes. On a suivi des fonctions qui se manifestent dans ces textes (informer, 
persuader, faire agir) par des traces écrites de ces intentions (constatations, énumérations, 
descriptions, charactéristiques,...). La structure des programmes compares ne dépend pas 
de la langue utilisée, mais des approches individuelles des auteurs.

JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DVOJJAZYČNÉ HISPÁNSKÉ MLÁDEŽE
V NOVÉM MEXIKU: „SPANGLISH“

Petra Knotová (Praha)

Cílem tohoto článkuje přiblížit dnešní jazykovou situaci na mexicko-americké 
hranici, a to v oblasti Nového Mexika.V lingvistické literatuře se často setká-
váme s populárními názvy jako „Spanglish“ nebo „Tex-Mex“. Označují onu 
zajímavou kombinaci angličtiny a španělštiny, která je ve Spojených státech 
již po léta předmětem veřejných debat i seriózního vědeckého výzkumu. 
Během pobytu na New Mexico State University v Las Cruces jsem se touto 
problematikou blíže zabývala a své poznatky o přepínání jazykových kódů 
shrnula do diplomové práce (Knotová, 1997). Zde bych chtěla prezentovat 
zejména výsledky svého praktického výzkumu jazykového chování hispánské 
univerzitní mládeže.

Nové Mexico je stát amerického jihozápadu, leží mezi Arizonou a Texasem, 
na severu sousedí s Coloradem a na jihu s Mexikem. Rio Grande jej protíná v půli 
a na jihovýchodě tvoří státní hranici. Nové Mexiko je dvakrát větší než Česká 
republika, je však velmi sporadicky osídleno (na jeho území žije pouze 1,5 mil. 
obyvatel). Největší koncentraci obyvatelstva najdeme právě v povodí Rio 
Grande, v severní části státu v Albuquerque a ve správním městě Santa Fe, v jižní 
části v Las Cruces. Hraniční El Paso sice administrativně spadá pod Texas, 
geograficky však náleží spíše k Novému Mexiku. Na zbytku území se vzhledem 
k pouštnímu a hornatému charakteru nachází jen nemnoho menších měst 
a vesnic, na severu státu pak četné indiánské rezervace.

Nové Mexiko je zajímavé i z pohledu historika. Odedávna zde žily kultury 
Apačů, Navahů a pueblových Indiánů (Zuňi, Taos, Acoma, atd.). První výpravy
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LANGUAGE COMMUNICATION OF BILINGUAL HISPANIC YOUTH 
IN NEW MEXICO: „SPANGLISH“

The article is a brief summary of the author’s thesis on English-Spanish code-swiching 
in New Mexico. The research carried out at New Mexico State University, Las Cruces, 
showed that in the southern part of the state, ’’Spanglish“ is a popular form of communi-
cation. It is used mainly speaking to friends, siblings, relatives, and coworkers, however, 
rarely while speaking to grandparents. In a family, it is directed more often to women 
(mothers and grandmothers) than to men which is related to respectful behavior. 
Although women switch languages more often than men, they consider it improper more 
frequently and are ashamed of it. Descriptive rules observed by American linguists were 
tested and proved in the research. Considerable hesitation was detected in respondents’ 
answers concerning cases when the switch between languages occurs in progressive 
tenses, between an auxiliary verb and a participium. Such case was previously stated as 
a violation of a rule, however, it is used quite frequently in this language behavior. The 
town of Las Cruces is a location where code-switching does not seem to carry any seri-
ous social stigma.
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