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Na podzim roku 2014 byla vydána nová třísvazková mluvnice portugalského jazyka, 
jejíž první dva díly jsou věnovány slovotvorbě (Morfologie portugalského jazyka I, II) 
a díl třetí skladbě portugalštiny (Sintaxe da Língua Portuguesa). Autorkou publikace je 
brněnská portugalistka Iva Svobodová, jež se specializuje zejména na oblast morfo-
logie současného portugalského jazyka (problematika členu). Mluvnici vydala Masa-
rykova univerzita v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
jako tzv. manuál pro studenty. Z tohoto důvodu je text určen především pro studenty 
oboru Portugalský jazyk a literatura uvedené univerzity. Ze stejného důvodu nebyl 
také uveden na trh a je dostupný pouze v některých knihovnách či přímo na Ma-
sarykově univerzitě. Navzdory této skutečnosti představuje vydání této knihy po-
měrně důležitou událost vzhledem k tomu, že takto podrobný a aktuální popis mluv-
nické stavby portugalštiny na českém trhu citelně chybí. Doposud byly v tuzemsku 
vydány pouze tři gramatiky tohoto jazyka, avšak ani jedna nepodává ucelenou a ak-
tuální představu o stavu současné portugalštiny. Popišme si tedy nyní ve stručnosti 
tyto gramatiky.

Vůbec první gramatikou portugalštiny, která se objevila v tehdejším Českosloven-
sku, byla Stručná mluvnice portugalštiny z pera vysokoškolského pedagoga a odborníka 
zejména na brazilskou portugalštinu a lusofonní literatury Zdeňka Hampla. Publi-
kaci vydalo nakladatelství Academia v roce 1972. Tato učebnice se zaměřuje výhradně 
na popis gramatické stavby brazilské portugalštiny, což vychází ze skutečnosti, že 
se na československých vysokých školách v té době vyučovala pouze tato varianta. 
Při jejím zpracování se autor opíral jak o vlastní rozsáhlou excerpci brazilské belet-
rie, tak o soudobé, zejména brazilské mluvnice portugalštiny. Navzdory názvu tato 
práce přinášela poměrně podrobný a kvalitní popis mluvnice brazilské portugalštiny 
a sloužila tedy mimo jiné také jako výukový text pro vysokoškolské studenty. Vlastní 
text zahrnuje poměrně detailní popis výslovnosti a pravopisu soudobé brazilské por-
tugalštiny, dále rozsáhlou část věnovanou tvarosloví a již o poznání stručnější popis 
větné skladby. Krátká kapitola je věnována také tvoření slov. Na konci práce čtenář 
najde také užitečný slovník jazykovědných pojmů a jmenný rejstřík. Z dnešního po-
hledu je bohužel tato práce stěží využitelná a to z několika důvodů. V první řadě je 
vyprodána, dále se zaměřuje výhradně na brazilskou portugalštinu (v současnosti 
se na českých vysokých školách vyučuje portugalština evropská) a v poslední řadě 
vzhledem k poměrně dynamickému vývoji brazilské portugalštiny ve 20. století již 
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popis řady jazykových jevů neodpovídá současnému stavu jazyka (nejvýrazněji se 
toto projevuje v částech věnovaných zvukovému a pravopisnému rozboru a slovesu).

Dalším textem, který se věnuje mluvnické stavbě portugalského jazyka, je dílo 
nazvané Portugalština: souhrn gramatiky, jehož autorkou je Jaroslava Jindrová z Fi-
lozofické fakulty Univerzity Karlovy (Praha: Holman, 2009). Ačkoliv jde o aktuální 
publikaci zaměřenou na popis současné evropské portugalštiny, pro jeho rozsah (18 
stran) nelze text využít jako vysokoškolskou učebnici či jako dílo určené lingvistům, 
kteří se zajímají o důkladný popis portugalštiny. Jde tedy spíše o jakousi příručku, 
která seznamuje čtenáře s naprosto základními gramatickými jevy současné evrop-
ské portugalštiny.

Poslední publikací věnovanou mluvnici portugalštiny je Gramatika současné por
tugalštiny (s praktickými příklady) (Brno: Lingea, 2012). Tento text připravil blíže ne-
specifikovaný autorský kolektiv jmenovaného nakladatelství. Jde o dílo zaměřené 
převážně na evropskou portugalštinu, obsahuje však i stručnou kapitolu uvádějící 
zásadní odlišnosti mezi portugalštinou evropskou a brazilskou. Autoři se v něm vě-
nují takřka výhradně tvarosloví. Syntax současné portugalštiny je zde zcela opome-
nuta. Svým obsahem je publikace určena zejména pro středně pokročilé studenty 
tohoto jazyka, ideálně pro jazykové školy. V textu se bohužel setkáváme s řadou chyb 
a to jak formálního charakteru (lingvistická terminologie), tak z hlediska obsahového 
(významy portugalských slovesných časů, popis výslovnosti atd.). Podrobnější infor-
mace nalezne čtenář v naší recenzi1. A jak si ve srovnání s těmito texty stojí třísvaz-
ková mluvnice portugalštiny, která je předmětem tohoto článku?

Jak již bylo uvedeno, publikace sestává ze tří svazků. Morfologie současného portu
galského jazyka I se věnuje rozboru neslovesných slovních druhů, Morfologie součas
ného portugalského jazyka II je popisem portugalského slovesa jak z hlediska formál-
ního, tak funkčního. Třetí svazek Sintaxe da Língua Portuguesa se zaměřuje na větnou 
skladbu evropské portugalštiny. První dva svazky jsou napsány v češtině, díl věno-
vaný syntaxi napsala autorka v portugalštině. Toto rozhodnutí nebylo podle našeho 
názoru nejšťastnější, neboť český zájemce o větnou skladbu portugalštiny má k dispo-
zici celou řadu portugalsky psaných publikací, avšak česky psaný text věnovaný této 
problematice zde chybí (viz výše).

V prvních dvou dílech této mluvnice autorka metodologicky vychází z mluvnice 
španělského jazyka pražských hispanistů Bohumila Zavadila a Petra Čermáka (Mluv
nice současné španělštiny. Praha: Karolinum, 2010). V ní se autoři pokusili o určitou 
syntézu strukturálně-funkčního pojetí pražské lingvistické školy a modelů typických 
pro současnou španělskou lingvistiku. Tento model se autorka snaží skloubit s me-
todami popisu uplatňovanými v současných portugalských gramatikách. Z hlediska 
faktického využívá jak současné portugalské mluvnice, tak výsledky svého vlastního 
výzkumu či práce jiných českých portugalistů. Za zmínku rovněž stojí, že všechny 
příklady jsou zaznamenány již v novém pravopise (slova podle starého pravopisu jsou 
uvedena v poznámce), i když ve většině lusofonních zemích je stále možno využívat 
pravopis starý.

1 Hricsina, Jan: Gramatika současné portugalštiny (s praktickými příklady). Études romanes 
de Brno, 34/2, 2013, s. 238–240.
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V prvním dílu se autorka věnuje popisu neslovesných slovních druhů současné 
evropské portugalštiny. V úvodní krátké kapitole jsou vysvětleny základní pojmy 
obecné morfologie. Poté již autorka přistupuje k popisu portugalštiny. Následující 
poměrně rozsáhlá kapitola se zaměřuje na slovotvorbu v současné evropské portugal-
štině. Jsou v ní popsány nejdůležitější prostředky, jimiž je obohacována slovní zásoba 
tohoto jazyka (derivace, kompozice, rekompozice, abreviace). Zařazení této kapitoly 
spíše lexikologické povahy se nám jeví jako velmi vhodné, neboť takto podrobně ne-
byla dosud portugalská slovotvorba u nás popsána. Dále již autorka popisuje jednot-
livé slovní druhy současné evropské portugalštiny. U rozboru podstatného jména 
stojí za povšimnutí kapitola věnovaná problematice kategorie pádu v portugalštině, 
kde autorka ve shodě s hispanistou Bohumilem Zavadilem obhajuje jeho existenci, 
vycházejíc přitom z onomaziologického hlediska, kdy každému pádu odpovídá v por-
tugalštině určitý charakteristický výrazový exponent (předložka či její absence+sub-
stantivum). Poměrně obsáhlou kapitolu věnuje autorka popisu funkcí portugalského 
členu a zvláště specifickým případům jeho užití, což je oblast, na kterou se zejména 
zaměřuje její vědecký výzkum (použití členu s posesivy, antroponymy, toponymy, 
s názvy dnů v týdnu atd.). Mezi slovní druhy současné portugalštiny zařazuje také 
částice (pragmatické markátory), s nimiž však portugalská lingvistika většinou ne-
pracuje. Na konci textu je ještě zařazen slovník lingvistických termínů, řazený podle 
jednotlivých kapitol, a několik praktických cvičení z portugalské morfologie.

V druhém dílu recenzované mluvnice se autorka zabývá komplexně problemati-
kou portugalského slovesa a sleduje přitom stále interpretační model popisu uplat-
něný ve svazku prvním. Po uvedení stručné charakteristiky slovesa autorka přechází 
k rozboru jeho jednotlivých gramatických kategorií. Za zmínku stojí kapitola věno-
vaná vidu v portugalštině, kde se zohledňuje na jedné straně přístup vycházející ze 
slovanské lingvistické tradice, kde se přísně rozlišuje kategorie vidu a povahy slo-
vesného děje (autorka charakterizuje některé časy jako dokonavé, jiné jako nedoko-
navé, ostatní jako časy k vidu indiferentní), na straně druhé autorka neopomíjí ani 
model uplatněný v portugalských gramatikách, kde se pracuje s tzv. vidovou typologií 
sloves, která rozděluje děje na události, body, procesy a stavy. V této kapitole je po-
jednáno také o rozdílném užívání sloves ser a estar. Další část této kapitoly se věnuje 
kategorii povahy slovesného děje. Autorka zde uvádí různé perifrastické konstrukce 
a popisuje jejich význam. Vychází přitom zejména z výzkumů pražské portugalistky 
Jaroslavy Jindrové. Následuje hlavní část tohoto svazku zabývající se rozborem jed-
notlivých slovesných časů v současné portugalštině. Při popisu zde autorka uplatňuje 
výhradně sémaziologické hledisko. Nejdříve tedy vždy uvede slovesný čas a k němu 
přiřazuje primární a sekundární významy, které vyjadřuje v současné portugalštině. 
Výklady jsou doplněny řadou příkladů a tam, kde je to potřeba, i grafickými znázor-
něními. Autorka dále popisuje principy tzv. časové souslednosti jak v indikativu, tak 
v konjunktivu. Poslední kapitola se věnuje neurčitým slovesným tvarům. Na konci 
textu je opět zařazen česko-portugalský slovníček lingvistických termínů užitých 
v učebnici a několik cvičení zaměřených na portugalské sloveso.

Na rozdíl od předchozích dvou dílů třetí svazek věnovaný syntaxi současné portu-
galštiny nevychází z interpretačního pojetí Mluvnice současné španělštiny. Autorka se 
v něm přiklání k metodologii tradiční závislostní syntaxe a to zejména z didaktických 
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důvodů, jak sama uvádí. Inspiruje se zejména dílem brazilského syntaktika Adriana 
de Gama Kuryho. Toto řešení se nám zdá jako velice vhodné, neboť většina portu-
galských prací dává přednost generativnímu pojetí. Text však opět charakterizuje 
určitý eklekticismus, neboť autorka k popisu portugalské větné skladby využívá i jiné 
postupy, např. právě generativní syntax (grafické znázornění). V úvodu knihy je čte-
nář seznámen se základními pojmy a principy syntaxe. Následuje kapitola věnovaná 
různým druhům syntagmat a poté již přechází k rozboru jednotlivých větných členů 
v duchu závislostní syntaxe (základní a rozvíjející větně členy). Další kapitola se za-
měřuje na rozbor souvětí a popisuje různé druhy vedlejších vět. Zde se autorka také 
poměrně podrobně věnuje používání časů v těchto větách. Poslední krátká kapitola 
popisuje pravidla portugalské interpunkce. Na rozdíl od předchozích dílů zde chybí 
syntaktická cvičení.

Závěrem můžeme konstatovat, že třídílná gramatika portugalského jazyka Ivy 
Svobodové představuje dílo zdařilé a také velmi potřebné vzhledem k absenci po-
dobného textu v České republice. Vysokoškolským studentům portugalštiny či jiným 
vážným zájemcům o studium tohoto jazyka poskytuje přehlednou a ucelenou infor-
maci o gramatické stavbě současné evropské portugalštiny.
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