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Abstrakt:
This contribution deals with properties of most common connective means of the causal 
relation in the Prague Dependency Treebank (namely with expressions protože (because), 
neboť (because), proto (therefore), takže (so), tak (so), tedy (thus) and totiž (because, namely, 
sometimes untranslatable)). Some properties of these connectives are described independently 
of context (e.g. position in the sentence, compatibility with other connectives), the majority 
of properties is characterized also with regard to frequency (how often these expressions 
connect parts of one sentence and how often parts of text across sentence boundaries, how 
often they are used to connect verbal phrases and how often something else, etc.). Its general 
aim is to show which properties are shared by all these connectives (or by some of them) and 
which are, on the contrary, specific for each of them. This paper also wants to contribute to 
the discussion of the part-of-speech characteristics of these connectives – a relation of the 
observed properties of connectives to the characteristics reported in the relevant Czech lit-
erature is described and some criteria for their part-of-speech characteristics are stated. As 
the material base, data released in the Prague Dependency Treebank for linguistic research 
(43,955 sentences (740,532 words)) were chosen, because the current state of tagging in 
this corpus enables us to measure the properties of all connectives regardless of whether they 
connect parts of one sentence or parts of text across sentence boundaries.
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Úvod
Primární funkcí některých výrazů je podporovat koherenci textu a podílet se na jeho struktu-
raci. Tyto výrazy jsou v různých jazykovědných tradicích nazývány různě.2 V českém prostředí 
se rozlišuje mezi spojkami (ale, a, proto), příslovci (rovněž, naopak) a částicemi (dokonce, 
vždyť) nebo se pro všechny tyto výrazy užité v konektivní funkci užívá souhrnného termínu 
spojovací výrazy (MČ 2, s. 214). Někdy se také rozlišují výrazy, které spojují různě velké 
jednotky v rámci jednoho grafického větného celku, a výrazy, které se podílejí na spojování 

1 Výzkum představený v tomto příspěvku vzniká za podpory grantu GAČR P406/12/0658 „Koreference, diskurz 
a aktuální členění v kontrastivním pohledu“ a byla pro něj využita data vyvíjená a/nebo uchovávaná a/nebo 
distribuovaná za pomoci projektu LINDAT-Clarin (LM2010013).

2 Např. v základní anglické mluvnici se rozlišují spojky, větné konektory a připojovací prostředky (conjunctions, 
sentence connectors, conjuncts (Quirk et al., 1980)), spojky a diskurzní adverbia (discourse adverbials) jsou 
rozlišovány v přístupu Penn Discourse Treebank (Prasad et al., 2007).
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jednotek přes hranice těchto celků. První z nich jsou nazývány junktory (Hrbáček, 1994, s. 56), 
o druhém typu výrazů se potom mluví jako o konektorech (ibid.), případně jako o textových 
připojovacích konektorech (MČ 3, s. 705).

Je zřejmé, že všechny tyto výrazy (ať už je označujeme jako spojky, částice, připojovací 
konektory, nebo jakkoli jinak) sdílejí minimálně jednu vlastnost – pro všechny je charakteri-
stická připojovací funkce a s ní spjaté signalizování vztahu mezi spojovanými částmi textu. 
Jejich různá klasifikace však naznačuje, že se také v mnohém liší. Cílem tohoto příspěvku je 
analýza vlastností těchto výrazů: chceme v něm na základě jazykového materiálu ukázat, jaké 
vlastnosti tyto výrazy sdílejí a jaké je naopak odlišují. O všech zkoumaných výrazech budeme 
přitom mluvit souhrnně jako o konektivních prostředcích.

Materiál
Vzhledem ke značné šíři problematiky se zaměříme pouze na jednu skupinu konektivních 
prostředků: budeme zkoumat prostředky, které mohou signalizovat kauzální vztah. Pojem 
kauzální vztah budeme užívat jako souhrnný pojem pro vztah nazývaný příčinný, důvodový 
a důsledkový, tedy pro takový vztah mezi dvěma částmi textu, kde se v jedné z nich vyjad-
řuje příčina, důvod, motivace a v části druhé důsledek.3 Tento vztah byl vybrán kvůli velké 
šíři možných syntaktických vyjádření (vztah mezi jmennými frázemi, hypotaktické souvětí, 
parataktické souvětí, vztah mezi částmi textu překračující jednu grafickou větu atd.) a s tím 
související značné rozmanitosti konektivních prostředků.

Pro větší zřejmost uvádíme čtyři příklady kauzálního vztahu, který je různě syntakticky 
ztvárněn. V příkladu (1) se jedná o vztah mezi dvěma neverbálními frázemi, v příkladu (2) je 
kauzální vztah vyjadřován v hypotaktickém souvětí, v příkladu (3) v souvětí parataktickém 
a konečně v příkladu (4) mezivětně.

(1) […] ocitl se ve věčně neznámém, a proto nebezpečném světě […] (SYN2005).
(2) Podnikatel Schicht zbohatl na jádrovém mýdle, protože se orientoval na nejširší spotřebi-

telskou vrstvu (PDT4).
(3) Ukrajina se chystá zlikvidovat dnes nejúčinnější druh zbraní, a proto má právo se ptát, jak 

bude do budoucna garantována její bezpečnost (PDT).
(4) Syd Barrett už nebyl schopen se skupinou spolupracovat. Waters proto přivedl nového ky-

taristu Davida Gilmoura (1946) (PDT).

Analýza vlastností konektivních prostředků, které mohou signalizovat kauzální vztah, je za-
ložena na jazykovém materiálu shromážděném v Pražském závislostním korpusu (dále PDT, 
celková velikost zhruba 50 000 vět (Hajič et al., 2006; Bejček et al., 2011)). V jeho současné 
verzi je plně značkována morfologická, analytická a hloubkově syntaktická (tektogramatická 
rovina). V rámci hloubkově-syntaktické anotace jsou vztahy ve větě sémanticky interpretovány 
(Mikulová et al., 2005). Jako nadstavba této syntaktické anotace byla nedávno dokončena 

3 V Karlíkově rozboru užívání termínu příčinné souvětí (Karlík, 1995, s. 16) nacházíme naše pojetí kauzálního 
vztahu definováno takto: „[K]auzálně implikační základ je modifikován tak, že p platí (‚protože p, q‘ nebo ‚p, 
(a) proto q‘) […], případně […] že platí q (‚protože q, asi p‘ nebo ‚q, (a) proto asi p‘) […].“

4 Pražský závislostní korpus (Prague Dependency Treebank – PDT).
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první verze značkování mezivýpovědních významových vztahů (Poláková et al., 2012). Tato 
anotace je zaměřena na zachycení všech mezivýpovědních významových vztahů, tedy vztahů, 
jež je možno vyjádřit mezi dvěma syntakticky vzájemně nezávislými částmi textu,5 ať už jsou 
v textu aktuálně vyjádřeny v rámci jedné grafické věty (viz příklady (2) a (3)) nebo přes její 
hranici (viz příklad (4)). Současná podoba značkování v PDT dovoluje zahrnout do zkoumání 
kromě vztahů vyjadřovaných v rámci jedné věty i vztahy vyjadřované mezi většími částmi textu.

Ze všech konektivních prostředků kauzálního vztahu, které se v PDT vyskytují, byly pro 
analýzu vybrány ty, které se v této funkci v korpusu objevují alespoň stokrát. Jedná se o výrazy: 
protože,6 proto, totiž, tak, tedy,7 neboť a takže (počty výskytů viz v tabulce 1).

Vlastnosti nejběžnějších konektivních prostředků kauzálního vztahu
U konektivních prostředků lze pozorovat velké množství vlastností. Vzhledem k povaze zkou-
maného materiálu (i k povaze některých vlastností) jsme se rozhodli některé charakteristiky 
popsat pouze ze systémového hlediska (daný konektivní prostředek danou vlastnost má/
nemá), další charakteristiky zkoumáme zároveň frekvenčně.

Vlastnosti popisované z hlediska systémového 
Nejnápadnější systémovou odlišnost konektivních prostředků kauzálního vztahu předsta-
vuje jejich umisťování buď do části textu, kde se vyjadřuje příčina, nebo do části textu, kde 
se vyjadřuje důsledek. Konektivní prostředky protože, neboť a totiž stojí v části textu, kde se 
vyjadřuje příčina (viz příklad (5)), konektivní prostředky proto, tedy, takže a tak signalizují 
důsledek (viz příklad (6)).

(5) Nakonec nemohl přijít, protože ho strašně rozbolely zuby / neboť ho strašně rozbolely zuby / 
strašně ho totiž rozbolely zuby.

(6) Strašně ho rozbolely zuby, proto nakonec nemohl přijít / nakonec proto nemohl přijít / 
nakonec tedy nemohl přijít / takže nakonec nemohl přijít / tak nakonec nemohl přijít / 
nakonec tak nemohl přijít.

Druhou na první pohled zřejmou odlišností je slovosledné postavení jednotlivých konektivních 
prostředků. Výrazy protože, neboť a takže stojí vždy na první pozici ve frázi, kam náležejí, 
výraz totiž nikdy nestojí v iniciální pozici, vyjadřuje-li význam kauzální nebo explikativní,8 

5 Inspiračním zdrojem hierarchie mezivýpovědních významových vztahů byl kromě české tradice přístup uplat-
ňovaný při anotaci textů v Penn Discourse Treebank (Prasad et al., 2007). Kromě významových vztahů, které 
jsou běžně rozlišovány v české syntaktické tradici (např. slučování, předčasnost, přípustka), se zde pracuje 
i se vztahy, které běžně rozlišovány nejsou – jsou to vztahy, jako je opakování téhož jinými slovy, uvedení 
příkladu, detailu, shrnutí apod. (Některé z nich uvádí bez bližšího rozlišení MČ 3 (s. 470–471) jako vztahy 
adordinační.) Dodejme, že zatím byly v Pražském závislostním korpusu značkovány pouze vztahy mezi částmi 
textu obsahujícími verbum finitum a signalizované na povrchu přítomným konektivním prostředkem.

6 Do analýzy nebyl zahrnut spojovací prostředek proto, že, který se v kauzálním významu v datech vyskytuje 
celkem 107×. Hlavním důvodem byla jeho dvojčlennost a intuice, že jeho odlišení od výrazu protože bude 
vyžadovat samostatné zkoumání.

7 Varianta teda je v PDT doložena pouze jednou a dále s ní nepracujeme.

8 Explikace je termín zavedený v anotaci mezivýpovědních významových vztahů v PDT pro vztah na pomezí 
kauzality a vztahů adordinačních – viz výklad k příkladu (17).
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ve významech ostatních v iniciální pozici stát může,9 výraz tedy vyjadřující kauzalitu se v inici-
ální pozici téměř nevyskytuje (iniciální postavení je poměrně běžné ve významech jiných než 
ve významu kauzálním, není však zcela vyloučeno ani ve významu kauzálním10), výrazy proto 
a tak mohou stát na začátku fráze i v jiné pozici (všechna běžná užití viz v příkladech (5) a (6)).

Další na kontextu nezávislou charakteristikou zkoumaných výrazů je jejich kombinovatel-
nost s dalšími spojovacími výrazy – výrazy proto, tak jsou běžně kombinovatelné se spojkou 
a, výraz tedy tuto kombinaci umožňuje také, ale nezdá se, že by to v kauzálním významu bylo 
tak běžné jako u předešlých dvou výrazů11 (ve významech jiných je tato kombinace běžná), 
výrazy protože, neboť a takže se se spojkou a kombinovat nedají a výraz totiž lze se spojkou 
a kombinovat pouze v jiném než kauzálním významu, tato užití jsou nicméně poměrně řídká.12

Výraz proto je jediný ze zkoumaných výrazů, který lze kombinovat s rematizátory právě, 
pouze, jen, také apod.13

Vlastnosti popisované frekvenčně
Charakteristiky uvedené v předchozí části byly popsány pouze z hlediska jazykového systému. 
Pro stanovení charakteristik v následující části bylo použito měření na datech Pražského zá-
vislostního korpusu. Výsledky tohoto měření jsou prezentovány v tabulce 1. Pro měření byla 
užita všechna data zpřístupněná v PDT pro lingvistický výzkum – celkem se jedná o 43 955 
vět (740 532 slov). Při měření jsme nerozlišovali, zda jako konektivní prostředek funguje 
pouze výraz sám (bolely ho zuby, proto nepřišel), nebo zda výraz tvoří součást komplexnějšího 
konektivního prostředku (bolely ho zuby, a proto nepřišel).14

Horní polovina tabulky 1 obsahuje výsledky měření výskytu zkoumaných výrazů ve funk-
ci konektivních prostředků kauzálního vztahu. Abychom však zachytili co nejvíce funkcí 

9 Jedná se např. o význam opravy (viz příklad (7)) nebo upřesnění již řečeného (viz příklad (8)).
 (7) Je ve sprše, totiž oba jsou ve sprše […] (SYN2010).
 (8) Dosvědčí, cos mu řekl, totiž že došlo k vraždě (SYN2010).

10 Takové užití ukazuje příklad (9):
 (9) Když Xenie zahnala včelu, vytáhla Kornelia dvěma prsty ze zavařeniny, nalila na talířek teplý odvar, pofoukala, 

aby manžela neopařila, a ponořila ho do čaje. Udalovovi bylo horko, tedy se bránil, a Xenie z něj smývala šťávu 
i ovoce […] (SYN 2010).

 Užití výrazu tedy pro význam reformulace ukazuje (10):
 (10) Nejmíň pět zřízenců vidělo, jak se bavíme, tedy spíš hádáme (SYN 2010).

11 V PDT nebyl nalezen kontext, v němž by konektivní prostředek a tedy vyjadřoval kauzální vztah mezi dvěma 
klauzemi (tedy částmi textu obsahujícími verbum finitum). Příklad (11) z korpusu SYN2010 toto užití ukazuje.

 (11) Podle jeho domněnky si pan Torrance myslel, že v době smrti byl pořád ještě manželem Willy Torranceové, 
a tedy měl nárok na podíl z jejího odkazu (SYN2010).

12 Korpus SYN 2010 uvádí pouze 15 výskytů pro kolokaci A/a totiž – všechny jsou adordinační až na doklad (12), 
kde spojení a totiž plní nejasnou navazovací funkci.
 (12) Taťka totiž plánuje, že se vydáme na cesty. Podvečer života budeme – a totiž nechceme nic propásnout,  

že jo, taťko? (SYN2010).

13 Jak podotýká Pešek (2011, s. 138), patří výraz proto také mezi výrazy, které mohou stát v rématu věty (viz 
příklad (13) konstruovaný paralelně k příkladům (5) a (6)).

 (13) Strašně ho rozbolely zuby. Nepřišel (tedy) právě proto.
 Podle našeho názoru však v takových kontextech jako (13) plní výraz proto zřetelně jinou funkci než konektivní 

(jak také ukazuje možné použití jiného konektivního prostředku (tedy) pro vyjádření kauzálního vztahu v tomto 
příkladu). S rematizací jako charakteristikou konektivních prostředků proto dále nepracujeme.

14 Pro ilustraci uveďme, že poměr případů, kdy výraz proto v Pražském závislostním korpusu plní funkci konek-
tivního prostředku samostatně a ve spojení s jiným prostředkem, je přibližně 4 : 1.
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zkoumaných výrazů, neomezili jsme se pouze na tyto případy. Druhá polovina tabulky proto 
zachycuje funkci zkoumaných výrazů i ve všech vztazích ostatních. Pro komplexní pohled 
na sémantiku mezivýpovědních významových vztahů je v tabulce použita klasifikace vztahů 
mezi propozicemi podle Mluvnice češtiny 3 (s. 443). Mezivýpovědní významové vztahy jsou 
podle tohoto přístupu děleny na případy mezipropoziční obsahové závislosti (neboli subor-
dinace v terminologii Mluvnice češtiny 3; z mezivýpovědních významových vztahů sem patří 
právě vztahy kauzální,15 dále vztahy časové) a obsahové paralelnosti propozic. Obsahová 
paralelnost propozic je dále dělena na dva případy: vztahy koordinační a vztahy adordinační. 
V případě vztahů koordinačních (např. konjunkce, opozice, disjunktivní alternativa) se jedná 
o paralelnost částí textu označujících různé skutečnosti (MČ 3, s. 393), v případě vztahů 
adordinačních (např. generalizace, ekvivalence) jde o paralelnost částí textu, které označují 
stejného referenta dvakrát (viz MČ 3, s. 418, 470).

Příkladem použití zkoumaných výrazů ve vztahu koordinačním (zde opozice) může být 
příklad (14), ve vztahu adordinačním (zde ekvivalence) příklad (15).

(14) K letošnímu maximu (886 miliónů) má tato částka sice velmi daleko, ale i tak je nečekaně 
vysoká (PDT).

(15) V prvém případě se termín vztahuje k době splatnosti vkladu, jde tedy o účet časově omezený 
a po dobu platnosti nevypověditelný (PDT).

U dvou mezivýpovědních významových vztahů si nejsme jisti jejich sémantickou povahou – 
jedná se o vztahy pragmatické příčiny a explikace. Pravou povahu pragmatické příčiny je teprve 
třeba na základě anotovaných dat popsat. Zatím se spokojíme s tím, že pragmatická příčina 
byla anotována v případech, kdy se mezi oběma částmi textu vyskytovala zřetelná sémantická 
mezera, kterou musel čtenář překlenout (Poláková et al., 2012, s. 36–37). Příkladem takového 
vztahu je příklad (16). Důvody, proč v Kunovicích půjčili armádě letadlo bezplatně, se zde 
neuvádí – čtenář si tak domýšlí, že to je pro firmu nějak výhodné, např. kvůli budoucí zakázce.

(16) Let Kunovice včera armádě půjčil bezplatně pátý prototyp nového letounu. Vojsko totiž 
provádí se stroji zvláštní zkoušky, protože obvyklé civilní certifikáty pro armádní potřeby 
nestačí (PDT).

Explikace potom podle našeho názoru leží svou povahou mezi vztahy kauzálními a adordi-
načními. Typicky se jedná o vztah mezi tvrzením a vysvětlením důvodu pro toto tvrzení tak, 
že se uvedou detaily situace, která byla v tvrzení obsažena (více viz Poláková et al., 2012, 
s. 38–39; Rysová, 2011). V příkladu (17) druhá věta uvádí podpůrné důvody pro konstatování 
faktu, že podmínky pro faktický růst zatím vytvořeny nebyly. Nejedná se o příčinu nevytvoření 
těchto podmínek.

15 Co se týče sémantického pojímání kauzálního vztahu, nacházíme v české syntaktické literatuře různé přístupy: 
Grepl a Karlík (1998, s. 355, 362) pojímají podřadná souvětí s větou příčinnou jako případy konekce propozic 
s obsahovou závislostí, zatímco souřadná souvětí důsledková jsou uváděna jako případy konekce propozic 
s obsahovým poměrem (jsou uvedena jako podtyp souvětí s poměrem slučovacím). Koktová (1997, s. 8–9) 
zařazuje oba typy struktur mezi případy sémanticky motivované koexistence samostatných propozic. Hrbáček 
(1994, s. 66) sémanticky zařazuje kauzální vztah mezi vztahy determinační, ať už se vyjadřuje v parataktické 
struktuře nebo ve struktuře hypotaktické. Jeho pojetí je tak nejblíž Mluvnici češtiny 3.
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(17) Podmínky pro faktický nárůst zatím vytvořeny nebyly, konstatoval. Chybí totiž podpora 
podniků střední velikosti se zhruba 50 zaměstnanci (PDT).

Vzhledem k tomu, že přináležitost těchto dvou vztahů k sémantickým typům popsaným výše je 
v případě pragmatické příčiny zatím nejistá a v případě explikace hraniční, uvádíme tyto dva 
vztahy v tabulce zvlášť – pragmatická příčina je uvedena u vztahů koordinačních, explikace 
u vztahů adordinačních vždy za znaménkem +.16

Poslední zachycovanou sémantickou charakteristiku zkoumaných výrazů přináší poslední 
řádek – jsou v něm uvedeny počty výskytů sledovaných výrazů ve funkci partikule, která nepro-
pojuje dvě části textu. Příklad takového užití zkoumaných výrazů viz v příkladech (18) a (19).

(18) Kdyby se tak podařilo splnit sny těm druhým (PDT).
(19) Když vykupovat, tak tedy všechno (PDT).

V tabulce 1 nejsou zahrnuty případy, kdy zkoumané výrazy nemají konektivní funkci nebo 
nefungují jako částice (např. v ní nejsou zahrnuty všechny výskyty tak ve funkci příslovce 
způsobu či míry).

Kromě sémantických charakteristik zkoumaných výrazů zachycuje tabulka 1 také někte-
ré charakteristiky formální. První takovou charakteristikou je to, zda zkoumané konektivní 
prostředky spojují části jednoho větného celku / jedné věty, nebo části textu přes hranici tako-
vého celku (charakteristika „jedna věta“ × „mezi větami“). Dalšími zachycenými vlastnostmi 
jsou dvě formálně-syntaktické skutečnosti. Zaprvé rozlišujeme, zda je vztah prostředkovaný 
zkoumaným výrazem vyjadřován v rámci hypotaktické, nebo parataktické struktury, nebo 
ve struktuře s parentezí. Příklady užití zkoumaných výrazů v hypotaktickém a parataktickém 
souvětí viz v příkladech (2) a (3). Výskyt kauzálního vztahu ve struktuře s parentezí ukazuje 
příklad (20).

(20) V době studentských protestů přišel o všechny funkce (radil totiž k umírněnému postupu 
vůči demonstrantům) a octl se v domácím vězení (PDT).

Zadruhé potom lišíme případy, kdy je daný vztah vyjadřován mezi klauzemi (tj. mezi částmi 
textu, které obsahují verbum finitum), a případy, kdy alespoň na jedné straně vztahu stojí jiná 
část textu než klauze (může se jednat o vztah mezi dvěma nominálními frázemi, infinitivní 
a nominální frází, klauzí a nominální frází atd.). Příklad (21) je ukázkou vztahu dvou nomi-
nálních frází spojených konektivním prostředkem tedy.

(21) Pravidlům tržního hospodářství musí být podřízeny všechny funkce podniku, tedy i per-
sonální práce (PDT).

Do tabulky 1 byly zahrnuty jen ty kombinace sémantických a formálně-syntaktických vlast-
ností, které se ve zkoumaném materiálu vyskytly, ne všechny logicky možné.

Pro každou nalezenou kombinaci sémantických a formálně-syntaktických vlastností zkou-
maného konektivního prostředku je v tabulce 1 uveden absolutní počet výskytů. Počty výskytů, 

16 Pro úplnost dodejme, že vztah pragmatické příčiny ani explikace se nekryje s poměrem vysvětlovacím v žádném 
nám známém přístupu (MČ 3, s. 471; Hrbáček, 1994, s. 67, 53; Grepl – Karlík, 1998, s. 370–371).



SALI 2012/1-2/4.2.2013 –  SALI_2012_01-02_006.indd

41

které tvoří více než 1 % všech výskytů, jsou uvedeny rovněž v procentech (zaokrouhlení vždy 
na celé číslo). Tvoří-li nějaký typ výskytu více než 15 % všech výskytů, je pole pro přehlednost 
a následný výklad podloženo šedě (tato hranice byla stanovena na základě dat – zdá se, že 
pod touto hranicí leží výskyty z hlediska počtu spíše okrajové).

konektivní prostředek / celkový počet výskytů

protože neboť takže proto tak tedy totiž

význam typ struktury 537 200 134 426 29817 504 452

kauzální jedna věta hypotaxe mezi klauzemi 520 118 2

(97 %)

hypotaxe mezi „ne-klauzemi“ 4

parataxe mezi klauzemi 192 100 110 100 32 20

(96 %) (75 %) (26 %) (34 %) (6 %) (4 %)

struktura s parentezí – vztah mezi 
klauzemi

1 1 3

parataxe mezi „ne-klauzemi“ 1 14 28

(5 %) (6 %)

mezi větami mezi klauzemi 919 17 307 97 147 269

(2 %) (13 %) (72 %) (33 %) (29 %) (59 %)

jiný jedna věta hypotaxe – adordinace + 2

parataxe mezi klauzemi – koordinace + 1 + 1 15 + 1 4 + 2

(5 %) (1 %)

parataxe mezi „ne-klauzemi“ – 
koordinace 

6 1

parataxe mezi klauzemi – adordinace 1 + 4 3 2 14 2 + 9

(3 %) (2 %) (3 %) (2 %)

struktura s parentezí – vztah mezi 
klauzemi

+ 4

parataxe mezi „ne-klauzemi“ – 
adordinace

157 10 + 2

(31 %) (3 %)

struktura s parentezí –vztah mezi 
„ne-klauzemi“

+ 120

17 V tabulce jsou zahrnuty pouze ty výskyty výrazu tak, kde tak funguje jako spojovací prostředek parataktický 
(případně jeho část). Nejsou zde tedy zahrnuta taková užití jako pokud – tak, tak, že apod. Důvodem je, že 
tato užití se svým charakterem (významově, stavbou, částečnou koreferenční funkcí) vymykají ze zkoumané 
problematiky.

18 Jedná se o strukturu s tzv. nepravou vedlejší větou – toto užití ukazuje příklad (22).
 (22) Scénář jim ale neposkytl větší prostor pro výraznější charakterové odlišení postav, jejichž jednání proto občas 

vyznívá dost nevěrohodně (PDT).

19 V pěti případech se jedná o parcelaci subordinačního souvětí, ve zbylých čtyřech případech o vztah otázky 
a odpovědi.

20 Toto ojedinělé užití ukazuje příklad (23).
 (23) Nesmírně levný film, neboť některé výpravné projekty jako Bídníci s Jeanem Gabinem, natáčené ve stejné 

době, stály více než desateronásobek, si okamžitě podmanil publikum tím, že nepředstíral žádné závažné 
myšlenky ani vyumělkovaná dramata, že tíhnul k přirozenému zachycení všedního života docela obyčejných 
lidí, spíše outsiderů než dítek štěstěny (PDT).
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konektivní prostředek / celkový počet výskytů

protože neboť takže proto tak tedy totiž

význam typ struktury 537 200 134 426 29817 504 452

mezi větami koordinace 1 + 4 27 + 1 6 + 3 3 + 16

(1 %) (9 %) (2 %) (4 %)

adordinace mezi klauzemi + 2 7 1 + 2 19 87 6 + 96

(5 %) (6 %) (17 %) (23 %)

adordinace mezi „ne-klauzemi“ + 1 321 + 5

(1 %)

partikule s jinou funkcí než konektivní 4 14 19 7

(3 %) (5 %) (4 %) (2 %)

Tabulka 1: Vlastnosti nejčastějších konektivních prostředků kauzálního vztahu v Pražském závislostním 
korpusu (43 955 vět).

Na základě tabulky 1 můžeme nyní popsat zachycené charakteristiky zkoumaných výrazů 
s přihlédnutím k jejich frekvenci.

Konektivní prostředek protože v naprosté většině případů vyjadřuje kauzální vztah v rámci 
jedné věty mezi klauzemi (97 %). Případy, kdy tento vztah vyjadřuje mezivětně, jsou vnímány 
jako parcelace, případně signalizují vztah otázky a odpovědi.

Podobně funguje konektivní prostředek neboť – v naprosté většině případů (96 %) vyjadřuje 
kauzální vztah mezi klauzemi v rámci jedné věty.

Také u konektivního prostředku takže převládá (75 % všech výskytů) ve zkoumaných 
datech užití mezi klauzemi v rámci jedné věty v kauzálním významu. Kromě toho se však 
tohoto konektivního prostředku užívá také kauzálně (13 %) a adordinačně (5 %) mezivětně 
a na rozdíl od dvou předchozích výrazů bylo zachyceno jeho užití jako partikule s jinou funkcí 
než konektivní.

Konektivní prostředek proto se ve zkoumaných datech užíval takřka výhradě k vyjadřování 
kauzálního významu mezi klauzemi (98 %). Výrazně častěji přitom vyjadřoval tento vztah 
mezi větnými celky (72 %) než v rámci jednoho větného celku (26 %).

Výraz tak je ve srovnání s výrazem proto výrazně polyfunkční. Ve zkoumaných datech byl 
sice také často zaznamenán v kauzálním významu u vztahu mezi klauzemi, ale těchto užití je 
jen 67 % a počet výskytů v rámci jednoho větného celku a mezi větnými celky se téměř neliší 
(34 %, respektive 33 %). Dalšími výraznějšími zachycenými užitími jsou kauzální vnitrovětná 
parataxe mezi „ne-klauzemi“ (5 %), vnitrovětná koordinace mezi klauzemi (5 %), mezivětná 
koordinace (9 %) a adordinace (6 %) mezi klauzemi a konečně užití ve funkci nekonektivní 
partikule (5 %).

Převážná většina užití konektivního prostředku totiž spadá ve zkoumaných datech do kau-
zálního významu (63 %). Většina těchto užití je mezivětná (59 %). Druhým výrazným typem 
užití je mezivětně vyjádřená adordinace (23 %), ovšem jen za předpokladu, že explikaci počí-
táme mezi vztahy adordinační. Ve všech případech se jedná o vyjádření vztahu mezi klauzemi. 

21 Toto užití ukazuje dobře příklad (24). Jde v něm o vztah adordinace mezi dvěma jmennými frázemi (aspiranti, 
doktorandi a postdoktorandi – lidé s ukončeným tradičním vzděláním…) ve dvou větných celcích.
 (24) Jsou to aspiranti, doktorandi a postdoktorandi.  Tedy lidé s ukončeným tradičním vysokoškolským vzdě-

láním, kteří se rozhodli ještě v učení pokračovat (PDT).
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Spojení „ne-klauzí“ pomocí tohoto konektivního prostředku je možné, ale ve zkoumaných 
datech ojedinělé. Vedle těchto užití byl zkoumaný výraz nalezen i ve funkci partikule bez 
konektivní funkce.

Výrazu tedy bylo ve zkoumaných datech užito k signalizaci kauzálního vztahu ve 41 % 
výskytů – většinou (29 %) jsou to užití mezivětná, méně (po 6 %) jsou to užití vnitrovětná 
mezi klauzemi a vnitrovětná mezi „ne-klauzemi“. Druhé výrazné centrum užití tohoto výrazu 
představují kontexty, kde konektivní prostředek tedy vyjadřuje adordinační význam (celkem 
51 %). Největší skupinu (31 %) zde tvoří kontexty, kde tedy vyjadřuje adordinační vztah mezi 
„ne-klauzemi“ v rámci jedné věty, menší skupiny tvoří adordinační vztahy mezi klauzemi 
– v rámci jedné věty (3 %) a mezi větami (17 %). Stejně jako u výrazů takže, tak a totiž bylo 
i u výrazu tedy zaznamenáno užití ve funkci částice s jinou než konektivní funkcí.

Pro lepší orientaci jsou v tabulce 2 výsledky měření zjednodušeny. U každého ze zkouma-
ných výrazů jsou zde sečteny procentuální podíly výskytů pro zavedené formálně syntaktické 
a sémantické charakteristiky (procentuální podíl výskytů ve významu částice s jinou než ko-
nektivní funkcí není zahrnut). Konkrétně se jedná o souhrny pro (a) užití v jedné větě proti 
užití mezi větami, (b) užití mezi klauzemi proti užití jinde, (c) užití v kauzálním významu, 
užití v koordinačním významu, užití v adordinačním významu, (d) možnost užít zkoumaný 
výraz jako částici v jiné než konektivní funkci.22

jedna věta  
× 

 mezi větami

mezi klauzemi  
×  

jinde

kauzalita
× koordinace
× adordinace

možnost užít jako 
částici v jiné než 

konektivní funkci

protože 97 × 2 99 × 0 99 × 0 × 0 ne

neboť 99 × 0 99 × 0 96 × 0 × 3 ne

takže 77 × 18 95 × 0 88 × 0 × 7 ano

proto 26 × 73 99 × 0 98 × 1 × 0 ano

tak 44 × 48 87 × 5 72 × 14 × 6 ano

totiž 9 × 87 92 × 4 63 × 4 × 29 ano

tedy 47 × 48 58 × 37 41 × 3 × 51 ano

Tabulka 2: Shrnutí vlastností nejčastějších konektivních prostředků kauzálního vztahu v Pražském 
závislostním korpusu (údaje v procentech).

22 U výrazu proto tato funkce v PDT nebyla zaznamenaná. Vzhledem k tomu, že je v češtině možná (viz příklad 
(25)), je v tabulce v tomto případě uvedena hodnota ano.

 (25) Takže žádná svatba nebude / no proto! / pěkně mě to štvalo / že by se vdala dřív než já […] (SYN2010).
 Kromě toho, že v tomto kontextu lze výraz proto zařazovat mezi částice, je možné na základě toho, že výraz 

proto v tomto typu užití tvoří samostatnou výpověď, hovořit o hodnocení citoslovečném (viz Vondráček, 1998). 
Citoslovečnou charakteristiku považujeme v případě této funkce výrazu proto za výstižnější, pro jednoduchost 
dalšího výkladu však ponecháváme v tomto příspěvku hodnocení částicové. Jako otevřenou otázku také ne-
cháváme případné citoslovečné řazení ostatních zkoumaných výrazů v některých kontextech.

 Pro úplnost dodejme, že jiné jsou kontexty jako (26) i (27).
 (26) Už pochopil, že se něco stalo, a šaškoval právě proto (SYN2010).
 (27) Myslím, že dostal co proto (SYN2010).
 Proto v nich na rozdíl od příkladu (25) vystupuje jako slovo odkazovací, respektive plnovýznamové. Tato užití 

považujeme za jiný typ užití, než je užití v příkladu (25) i užití konektivní, a v tomto příspěvku o nich nemluvíme 
(stejně jako o užití výrazu tak v roli příslovečného určení způsobu nebo míry). Jsme si vědomi toho, že užití 
výrazů proto (i tak) zřejmě budou mít povahu jisté škály, co se týče vystupování v roli konektivního prostředku 
a v rolích ostatních, ale tuto otázku zde ponecháváme otevřenou.
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Na základě tabulek 1 a 2 můžeme shrnout, že ze zkoumaných výrazů se pro mezivětné spojo-
vání nejvíce užívají výrazy proto a totiž, výrazy tedy a tak vykazují v tomto ohledu podíl zhruba 
1 : 1, výraz takže 1 : 4 (mezivětná : vnitrovětná užití) a výrazy protože a neboť se užívají takřka 
výhradně pro vyjadřování vztahů uvnitř jednoho větného celku. Co se týče vyjadřování vztahu 
mezi klauzemi proti vyjadřování tohoto vztahu mezi ostatními částmi textu, můžeme kon-
statovat, že ač se všechny zkoumané výrazy dají užít i ke spojení jiných částí textu než klauzí, 
je tato možnost ve zkoumaných datech v naprosté menšině u výrazů protože, neboť, takže 
a proto a ve výrazné menšině u tak a totiž. Jediným výrazem, který je častěji užíván pro vyjá-
dření vztahu mezi nominálními a nefinitními verbálními frázemi, je tedy. Z hlediska významu 
vyjadřovaného zkoumanými výrazy můžeme shrnout, že výrazy protože, neboť, takže a proto 
vyjadřují významy jiné než kauzální pouze v malém (či téměř nulovém) procentu případů. 
U výrazů tak, totiž a tedy je tomu jinak. Na tomto místě je třeba poznamenat, že koordinační 
význam těchto výrazů je ve zkoumaných datech dán dvěma skutečnostmi. Zaprvé – vyjad-
řování koordinačního významu je u výrazu tak dáno faktem, že se tento výraz stává součástí 
komplexních konektivních prostředků jako ale i tak, stejně tak. Zadruhé – koordinační význam 
výrazů tedy a totiž je dán specifickým užitím ve významu reformulace již řečeného, opravy 
(na základě příbuznosti s jedním typem odporovacího vztahu (např. nejela k němu na kole, 
ale šla pěšky; viz Poláková et al., 2012, s. 46–47) ho řadíme mezi případy koordinace). Takové 
užití výrazu tedy ukazuje příklad (28).

(28) Ačkoliv neštěstí trvalo 1,7 sekundy, což je při té rychlosti hrozně dlouho, nesnažil se zatá-
čet – tedy auto nevyvinulo snahu změnit směr (PDT).

Kromě koordinačního významu je u výrazů totiž a tedy výrazně přítomen také význam ador-
dinační. Příklady tohoto významu viz výše např. v příkladech (15) a (24).

Slovnědruhová charakteristika zkoumaných výrazů 
Kromě popsání vlastností konektivních prostředků kauzálního vztahu bylo naším cílem při-
spět také k otázce slovnědruhové klasifikace zkoumaných výrazů. Výsledky našeho měření 
chceme v této části vztáhnout ke zjištěním učiněným před námi. Vzhledem k rozsahu tohoto 
příspěvku přitom rezignujeme na snahu pojmout problematiku v úplnosti. Spíše se snažíme 
na dané jevy podívat z různých úhlů a nabídnout možná dílčí řešení.

Přehled slovnědruhové klasifikace zkoumaných výrazů ve vybraných slovnících, mluvnicích, 
tematicky relevantních příručkách a korpusech je uveden v tabulce 3. V našich komentářích se 
věnujeme pouze rozdílům spojka – příslovce – částice a výslovně ponecháme stranou diskusi 
o rozdílech mezi podřadicími a souřadicími spojkami.

Klasifikace zkoumaných výrazů v Mluvnici češtiny 2 a Mluvnici češtiny 3 uvedená v ta-
bulce 3 vyžaduje komentář: Mluvnice češtiny 2 (s. 214) považuje za spojky pouze výrazy, 
které vyjadřují „vnitrovětné a mezivětné vztahy koordinace a dominace (subordinace)“. Jak 
vyplývá z následujícího výkladu, vnitrovětnými vztahy se tu rozumí vztahy mezi větnými členy, 
mezivětnými vztahy pak vztahy mezi klauzemi v jednom souvětí. Spojování částí textu přes 
hranici větného celku je ponecháno stranou s odkazem na Mluvnici češtiny 3. Formulaci 
v tomto odkazu – „[f]unkce spojek jakožto textových konektorů“ (ibid.) – lze snad rozumět 
tak, že i výrazy, které spojují jednotky přes hranici věty, jsou zde pojímány jako spojky.



SALI 2012/1-2/4.2.2013 –  SALI_2012_01-02_006.indd

45

Výběrové třídění spojovacích výrazů (ibid., s. 224–227) uvádí spolu se spojkami a spojko-
vými výrazy i „spojovací výrazy homonymní s příslovci nebo částicemi“ (ibid., s. 224). Z této 
formulace usuzujeme, že všechny uváděné výrazy jsou považovány za spojky / spojkové výrazy, 
a uvedené výrazy proto jako spojky v tabulce 3 hodnotíme.

Druhým místem, kde Mluvnice češtiny 2 pojednává o námi zkoumaných výrazech, je kapi-
tola o částicích – jako částice odkazově členící text jsou zde uvedeny výrazy tedy a totiž. Jedná 
se přitom o kontexty, ve kterých tyto výrazy vyjadřují adordinační význam („mají platnost 
výrazů ‚to jest, to znamená‘“ (ibid., s. 238)).

Mluvnice češtiny 3 (s. 705) se vedle spojovacích prostředků užívaných v rámci věty vě-
nuje i spojovacím prostředkům fungujícím přes hranice větných celků. Tyto výrazy nazývá 
připojovací konektory. Jako jádro připojovacích konektorů je vnímána „skupina výrazů for-
málně totožných se spojovacími prostředky užívanými uvnitř souvětí a vět“ (ibid.). Z této 
formulace se zdá, že jádro skupiny připojovacích konektorů a spojky jsou formálně totožné 
výrazy, které ale konstituují dvě různé skupiny. Tento předpoklad se však při čtení kapitoly 
nepotvrzuje – připojovací konektory formálně totožné se spojkami jsou tu nazývány spojky 
(ibid., s. 709). Stejným způsobem je nakládáno i s výrazem totiž v adordinačním významu – 
není pojímán jako částice (jak tomu bylo v Mluvnici češtiny 2), ale jako spojka. Zřejmě zde 
hraje roli to, že význam výrazu totiž je charakterizován jako adordinačně zdůvodňující, ne 
jako čistě adordinační.

Kromě slovnědruhové charakteristiky zkoumaných výrazů uvedené v Mluvnici češtiny 
2 a 3 jsou do tabulky zahrnuta tato hodnocení ve Slovníku spisovného jazyka českého (SSJČ), 
Slovníku spisovné češtiny (SSČ), korpusu SYN2010 a hodnocení užívané Machovou (1972) 
v pojednání o příčině v české syntaxi. V tabulce dodržujeme terminologii užívanou v těchto 
zdrojích. U všech výrazů uvádíme pouze slovnědruhovou charakteristiku uváděnou v sou-
vislosti s jejich konektivní funkcí.

23 Na základě zběžného pohledu se zdá, že jako spojka je proto hodnoceno v případech, kdy stojí samo nebo 
po spojce a, jako příslovce v případech, kdy za ním stojí podřadicí spojka že, aby, a jako částice v případech, 
kdy je samo modifikována výrazy jako právě, zřejmě. Toto hodnocení je ale nejednotné – v příkladu (29) je proto 
klasifikováno jako příslovce, v příkladu (30) jako spojka a v příkladu (31) jako částice. Přitom ve všech třech 
případech se podle nás jedná o typově stejný kontext.

 (29) ODS je pro proto, že přijetí Turecka by znamenalo konec EU (SYN 2010; částice).
 (30) Člun jsem od něho najal proto, že jsem se doslechl, že je mimořádně rychlý (SYN 2010; příslovce).

 (31) Vaše mlčení vyžaduji proto, že pokud tam pachatel tu kuklu dal s nějakým úmyslem, pak to ví jen on sám […] 
(SYN 2010, spojka).

24 Bohatá polyfunkčnost výrazu tak způsobuje nepřesnosti v tagování – např. v typově stejných kontextech jako 
(32) a (33) je jednou tak hodnoceno jako příslovce (32), jednou jako spojka (33).

 (32) […] vstávám pozdě, a tak nebylo pro mne ještě prostřeno […] (SYN 2010, příslovce).
 (33) […] nikdy neměla nic společného s žádným úřadem, a tak si myslela, bůhvíkam jsem to nedotáhla (SYN 

2010, spojka).
 Jako spojka jsou hodnoceny i typické částicové kontexty jako např. (34).
 (34) Tak co náš chlapec? (SYN2010).

25 Zároveň jsou výrazy totiž a tedy v několika málo případech hodnoceny jako příslovce – vzhledem k tomu, že se 
jedná pouze o případy psané kapitálkami, pokládáme toto hodnocení za vnitřní nekonzistenci korpusu a do 
tabulky ho nezařazujeme. Jako příslovce jsou oba tyto výrazy pravidelně hodnoceny např. v korpusu SYN2000, 
SYN2005 a SYN2006pub.
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SSJČ 
(1989)

SSČ 
(1994) 

MČ 2 
(1986)

MČ 3 
(1987)

SYN2010
Machová 

(1972)

protože spojka spojka 
spojka 

(s. 226)
spojka 

(s. 482)
spojka 

spojka 
(např. s. 56)

neboť spojka spojka 
spojka 

(s. 225)
spojka 

(s. 709, s. 483)
spojka 

spojka 
(např. s. 60)

proto příslovce spojka 
spojka 

(s. 225)
spojka 

(s. 709)

spojka, 
příslovce, 

částice23 

adverbium 
(např. s. 72)

takže spojka spojka 
spojka 

(s. 226)
spojka 

(s. 485)
spojka 

spojka 
(např. s. 72)

tak spojka spojka 
spojka 

(s. 226)
spojka 

(s. 709)
spojka, 

příslovce24

adverbium 
(např. s. 72)

tedy příslovce spojka 

spojka(s. 226), 
částice odkazově 

členící text 
(s. 238)

spojka 
(s. 709)

částice25 adverbium 
(např. s. 72)

totiž příslovce spojka 

spojka (s. 225), 
částice odkazově 

členící text  
(s. 238)

spojka vysvětlovací 
nebo adordinačně 

zdůvodňující  
(s. 470–471), 

spojka parataktická 
(s. 483)

částice
adverbium 

(např. s. 62)

Tabulka 3: Slovnědruhová charakteristika výrazů protože, neboť, proto, takže, tak, tedy a totiž v kontex-
tech, kde mají spojovací funkci, podle vybraných zdrojů.

Do tabulky 3 nebyl zahrnut přístup Hrbáčkův, protože se ve své podstatě slovnědruhové plat-
nosti daných výrazů netýká: Hrbáček (1994, s. 56), jak už bylo stručně zmíněno v úvodu, dělí 
konektivní prostředky na junktory a konektory podle toho, spojují-li v daném kontextu části 
textu v rámci jednoho větného celku (junktory), nebo přes jeho hranici (konektory). V tomto 
ohledu by každý ze zkoumaných výrazů mohl být junktorem i konektorem, i když pro každý 
z nich jsou tyto dva typy fungování různě frekventované (viz tabulky 1 a 2).

Do tabulky 3 nebyla zahrnuta ani slovnědruhová hodnocení z prací, které se zabývají ně-
kterými ze zkoumaných výrazů jednotlivě. Konkrétně máme na mysli práce Bauera (1972), 
Peška (2011), Hladiše (1968), Kolářové (1995–1996; 1998; 2002) a Bedřichové (2008).

Bauer (1972) se ve svém pojednání o rozdílu mezi spojkami a příslovci věnuje výrazům 
proto, tedy a okrajově i tak. U všech dochází k tomu, že stojí na pomezí mezi příslovci a spojka-
mi. Pro příslovečnou platnost u výrazu proto a tak hovoří podle něj zájmenný odkaz k obsahu 
předcházející věty a kombinovatelnost se spojkou a, pro platnost spojkovou hovoří vyjadřování 
vztahu mezi větami a převládající iniciální postavení (Bauer, 1972, s. 352–353). U výrazu 
tedy je platnost spojky oslabena podle Bauera především tím, že může stát v řídící klauzi 
podřadných souvětí, tedy na místě, kde typické spojky stát nemohou (Bauer, 1972, s. 353). 
Postoj k příslovečnému hodnocení výrazu tedy je rozporuplný – na jedné straně se tvrdí, že 
tedy nemá „jasný příslovečný význam“ (ibid.), na druhé straně se počítá s tím, že vyjadřuje 
„obecný odkaz na jistou okolnost“ (ibid.).
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Pešek (2011, s. 138–141) v rámci pojednání o argumentačních konektorech ve francouzšti-
ně a češtině formuluje tato kritéria pro rozlišování spojek a příslovcí: (a) možnost výrazu stát 
v rématu věty (výrazy s touto možností hodnotí jako příslovce), (b) pozice ve větě (povinně 
iniciální pozici hodnotí jako výraznou charakteristiku spojek, k povinně neiniciální pozici se 
z hlediska slovnědruhové příslušnosti výrazů explicitně nevyjadřuje, přemístitelnost konektoru 
hodnotí jako příslovečnou vlastnost), (c) možnost kombinace se spojkou a (výrazy kombi-
novatelné se spojkou a hodnotí jako příslovce), (d) pozice klitik (jestliže výraz neovlivňuje 
pozici klitik, je prototypickou spojkou26). Z hlediska slovnědruhového se explicitně vyjadřuje 
k výrazům protože, neboť, proto a totiž. Protože a neboť jsou hodnoceny jako spojky, proto 
jako příslovce a totiž jako „spojka s určitými vlastnostmi adverbiálního charakteru“ (ibid., 
s. 298). Dále jsou zmiňovány výrazy takže a tedy, jejich slovnědruhová charakteristika však 
explicitně vyjádřena není. Z faktu, že se Pešek ve své práci nezabývá odlišením spojek a čás-
tic, a z jeho vyjádření, že u zkoumaných lexémů se sice objevuje i charakteristika částicová, 
ale jen v kontextech, kde dané výrazy neplní konektivní funkci (ibid., s. 135), usuzujeme, že 
v kontextech, kde zkoumané výrazy plní konektivní funkci, by o částicové charakteristice 
těchto výrazů neuvažoval.

Hladiš (1968) ve svém rozboru funkcí výrazu tak v mluvených projevech charakterizuje ten-
to výraz v kontextech, kde plní spojovací funkci, neproblematicky jako spojku. Kolářová (1998) 
v článku věnovaném výrazu tedy slovo v kontextech, kde má spojovací funkci, slovnědruhově 
nezařazuje, v kontextech bez této funkce o něm hovoří jako o částici. V dřívějším pojednání 
o výrazech tak a takže se stejná autorka ke slovnědruhové charakteristice výrazů nevyjadřuje 
(Kolářová, 1995–1996), v pozdějším rozboru výrazu takže je tento výraz charakterizován 
jako spojka (Kolářová, 2002). Bedřichová se ve své diplomové práci o částicích implikujících 
presupozici zabývá mimo jiné výrazem totiž (Bedřichová, 2008, s. 64). Bez ohledu na kontext 
ho hodnotí jako částici implikující presupozici (konkrétně částici rekurzivně odkazovací).

Shrneme-li slovnědruhové hodnocení zkoumaných konektivních prostředků v uvedených 
zdrojích, můžeme konstatovat, že výrazy protože, neboť a takže jsou hodnoceny vždy jako 
spojka, výraz tak (v kontextech, kde má spojovací funkci) je hodnocen nejčastěji jako spojka, 
někdy jako příslovce, výraz proto je převážně hodnocen jako spojka, někdy jako příslovce 
a zcela výjimečně jako částice. Výrazy totiž a tedy jsou hodnoceny buď jako spojky, nebo jako 
částice, případně jako spojky nebo částice podle typu vztahu, který v daném kontextu vyjadřují. 
Objevuje se i jejich zařazování mezi příslovce.

K těmto hodnocením připojme některé úvahy vycházející jednak z výsledků naší materiálové 
analýzy, jednak z nalezených vlastností zkoumaných výrazů popsaných nezávisle na kontextu.

Všechny zkoumané výrazy sdílejí konektivní funkci – z tohoto úhlu pohledu by tedy bylo 
logické pojímat je všechny ve všech kontextech, kde tuto funkci mají, jako spojky. Na druhé 
straně lze na základě pohledu uplatňovaného v Mluvnici češtiny 2 tvrdit, že spojkami jsou 
dané výrazy jen v případech, kdy vyjadřují subordinační nebo koordinační význam mezi část-
mi textu. V kontextech, kde se jedná o vyjadřování adordinačního významu, jsou formálně 
totožné výrazy částicemi. Oddělování vztahů subordinačních a koordinačních od vztahů ador-

26 Z tohoto úhlu pohledu není žádný z námi zkoumaných výrazů prototypickou spojkou. S tímto kritériem nadále 
nepracujeme stejně jako s kritériem rematizace (důvody viz v poznámkách č. 12 a 21).
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dinačních je podle našeho názoru oprávněné proto, že vztahy adordinační jsou ve srovnání 
se vztahy subordinačními a koordinačními méně vyjadřovány v rámci jedné věty – jsou to 
typicky textové vztahy, vztahy mezi více větnými celky (srov. Jínová – Poláková – Mírovský, 
v přípravě). Zapojíme-li do tohoto úhlu pohledu frekvenci výskytu, vydělí se výrazy tedy, to-
tiž, takže a tak od výrazů zbylých, protože se zdá (viz tabulky 1 a 2), že u těchto výrazů je 
vyjadřování adordinačního významu běžné (nejvýraznější by přitom částicová platnost byla 
u výrazu tedy). Je ovšem otázka, zda je toto kritérium pro řazení do jiného slovního druhu 
dostatečné – konektivní funkce je totiž zřetelně zachována.

Dalším nabízejícím se pohledem je pokusit se v rámci zkoumaných konektivních prostředků 
stanovit jádro spojek na základě toto, že nenacházíme kontexty, v nichž by daný výraz neplnil 
konektivní funkci. Toto kritérium vydělí od ostatních výrazy protože, neboť a do značné míry 
i proto. U ostatních výrazů je nekonektivní funkce zdokumentována v tabulce 1.

Žádný z nám známých přístupů nepracuje s vnitrovětnou kontra mezivětnou spojovací 
funkcí jako s kritériem slovnědruhového hodnocení. Z takového úhlu pohledu by zkoumané 
výrazy na základě analyzovaného materiálu vytvořily škálu od nejvíce vnitrovětně užívaných 
po nejvíce mezivětně fungující: neboť – protože – takže – tedy – tak27 – proto – totiž.

Co se týče vlastností zkoumaných výrazů, které byly popsány nezávisle na kontextu, a jejich 
vztahu ke slovnědruhové povaze zkoumaných výrazů, zmiňme na tomto místě kritérium pozice 
ve větě a kombinovatelnosti s typickou spojkou a. Kritérium kombinovatelnosti se spojkou 
a užívají Bauer (1972) a Pešek (2011, s. 138) pro odlišení spojek a příslovcí. Bauer (1972, 
s. 353) tvrdí, že základní vztah vyjadřuje spojka a, „připojený příslovečný výraz tento vztah 
jen modifikuje“. Navíc podle něj v současné češtině k hromadění spojek nedochází – druhá 
část proto musí být příslovce. Pešek své důvody pro užití tohoto kritéria nijak nekomentuje. 
Podle našeho názoru je toto kritérium pro odlišení spojek od příslovcí velmi slabé, užíváme 
ho jen pro dokreslení charakteristiky zkoumaných výrazů.

Z hlediska pozice ve větě je možné zkoumané výrazy kategorizovat takto: povinnou inici-
ální pozici, tedy pozici typicky spojkovou, má ze zkoumaných výrazů protože, neboť a takže. 
Povinnou neiniciální pozici v kontextech, kde se jedná o vyjadřování kauzality nebo explikace, 
má výraz totiž, v ostatních významech je pro výraz totiž iniciální pozice typická. Výraz tedy 
je takřka vždy neiniciální v kauzálním významu, ale iniciální pozice není vyloučena. Obě 
pozice jsou možné také ve významech jiných než ve významu kauzálním. Proto a tak jsou 
ve větě přemístitelné (viz příklady (5) a (6)). Z tohoto úhlu pohledu by byly prototypickými 
spojkami protože, neboť a takže, ostatní výrazy by bylo potřeba řadit jinam (i když u výrazu 
totiž je možné uvažovat o tom, že jeho pevná pozice se podobá pevné pozici spojek).

Kritérium kombinovatelnosti výrazů se spojkou a vydělí (stejně jako kritérium pozice) jako 
typické spojky výrazy neboť, protože, takže.28 Výrazy proto, tak, tedy a s jistými omezeními 
i totiž29 se spojkou a kombinovatelné jsou, a bylo by tedy třeba je z tohoto hlediska zařazovat 
jinam.

Využijeme-li tradičních charakteristik slovních druhů (viz např. Česká mluvnice, 1986, 
s. 101–108) pro kategorizování výrazů proto, tak, totiž a tedy, které by na základě uvedených 

27 Opět se jedná pouze o tak užívané jako konektivní prostředek.

28 Za povšimnutí snad stojí, že právě tyto tři výrazy jsou nejvíce užívány ke spojování v rámci jedné věty.

29 Více viz v poznámce č. 11.
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kritérií neodpovídaly vymezení typických spojek, zájmenné odkazování patrné u výrazů proto 
a tak v různých kontextech různě silně by mluvilo pro řazení těchto výrazů mezi příslovce 
(lze snad mluvit o jisté autosémantičnosti a možnosti vnímat dané výrazy jako větný člen), 
implikace presupozice u výrazu totiž (Bedřichová, 2008, s. 64) by svědčila pro jeho částicovou 
charakteristiku a také u výrazu tedy je snad nejlepší řazení částicové (synsémantičnost, není 
větným členem), i když ve své konektivní funkci podle našeho názoru na rozdíl od výrazu 
totiž postojovou složku významu (požadovanou někdy u částic) postrádá. Na druhé straně 
se někdy mluví o částicích strukturujících text (např. MČ 2, s. 237) a tato charakteristika je 
u tedy podstatná.

Tabulka 4 shrnuje popsané vlastnosti zkoumaných výrazů (S = spojka, P = příslovce, 
Č = částice; tyto charakteristiky přiřazujeme na základě prací jednotlivých autorů, kteří kri-
téria používají, čtvrté kritérium vychází z našich pozorování).

protože neboť takže proto tak tedy totiž

subordinace + koordinace (S) 
× adordinace (Č)

S S
S, 

nebo Č
S

S, 
nebo Č

S, 
nebo Č

S, 
nebo Č

kombinovatelnost se spojkou a (P) 
× nemožnost kombinace (S)

S S S P P P P

iniciální pozice (S) × jiná pevná 
pozice (_P) × přemístitelnost (P)

S S S P P P _P

plní vždy konektivní funkci (S) 
× vždy tuto funkci neplní (Č)

S S Č Č Č Č Č

Tabulka 4: Slovnědruhová charakteristika nejčastějších konektivních prostředků kauzálního vztahu 
podle vybraných kritérií.

Na základě tabulky 4 můžeme shrnout, že zkoumané výrazy představují ze slovnědruhové-
ho hlediska heterogenní třídu výrazů. Nejlepšími představiteli spojek jsou podle zvolených 
kritérií výrazy protože a neboť, u výrazu takže spojkové charakteristiky převažují. U výrazu 
proto jsou v rovnováze spojkové a příslovečné charakteristiky, charakteristika částicová je 
ojedinělá, u výrazu tak je přítomno podobně silně příslovečné a částicové hodnocení, poněkud 
slabší je charakteristika spojková. U výrazů tedy a totiž lze hovořit o spojkových i částicových 
charakteristikách, charakteristiky příslovečné těmto výrazům podle našeho názoru nepřísluší 
(v tabulce 4 jsou uvedeny s ohledem na zkoumané zdroje (Pešek, 2011; Bauer, 1972)).

Pokud bychom chtěli dospět k jednoznačné slovnědruhové charakteristice, je zřejmé, že 
bude záležet na zvolených kritériích i jejich hierarchii. Zjištěná nejednoznačná slovnědruhová 
charakteristika většiny zkoumaných výrazů podle našeho názoru jasně ukazuje na užitečnost 
termínů, jimiž lze všechny prostředky se spojovací funkcí pojmenovat jako celek. V tomto 
článku byly tímto termínem konektivní prostředky.
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Závěr
Cílem tohoto příspěvku bylo na příkladu nejčastějších konektivních prostředků kauzálního 
vztahu ukázat vlastnosti konektivních prostředků fungujících v rámci větného celku i přes 
jeho hranici a zároveň přispět k diskusi o slovnědruhové charakteristice konektivních pro-
středků. Na materiálu Pražského závislostního korpusu jsme zkoumali výrazy protože, proto, 
neboť, takže, tak, tedy a totiž. Některé vlastnosti jsme uvedli nezávisle na kontextu (jednalo se 
o postavení v části textu, kde se vyjadřuje příčina/důvod (protože, neboť, totiž), nebo v části 
textu, kde se vyjadřuje důsledek (takže, tak, proto, tedy), slovoslednou pozici (povinně inici-
ální u protože, neboť, takže, v kauzálním a explikačním významu povinně neiniciální u totiž, 
přemístitelnost u proto, tak, s některými omezeními i u tedy), kombinovatelnost se spojkou 
a (protože, neboť a takže kombinovatelné nejsou, ostatní v různé míře ano)), většině cha-
rakteristik jsme se věnovali i z hlediska frekvenčního. Zkoumali jsme, jak často dané výrazy 
spojují finitní verbální a jiné fráze (výrazy protože, neboť, takže a proto ve zkoumaném mate-
riále spojovaly takřka výhradně klauze, u tak a totiž tato funkce výrazně převažovala, výraz 
tedy byl jediným spojovacím prostředkem užívaným poměrně často také mezi nominálními 
frázemi), jak často spojují části uvnitř větného celku a jak často přes jeho hranici (výrazy 
neboť a protože se ve zkoumaném materiálu používaly takřka výhradně vnitrovětně, výraz 
takže výrazně více v rámci jedné věty, u výrazů tedy a tak byla užití vnitrovětná a mezivětná 
v rovnováze a výrazů proto a totiž se více užívalo pro mezivětné spojování), jaké významy jsou 
u daných konektivních prostředků zastoupeny (výrazy protože, neboť, takže a proto vyjadřují 
významy jiné než kauzální pouze v malém (či téměř nulovém) procentu případů, výrazy tak, 
totiž a tedy mají kromě kauzálního významu výrazné zastoupení ve významech adordinač-
ních a koordinačních) a jak často mají dané výrazy nekonektivní (částicovou) funkci (přesné 
hodnoty u všech údajů viz v tabulkách 1 a 2).

Na základě nalezených vlastností jsme se vyjádřili ke slovnědruhové platnosti zkoumaných 
konektivních prostředků. Jako nejlepší představitelé spojek se na základě námi stanovených 
kritérií povinné iniciální pozice, vyjadřování pouze kauzálního významu a nemožnosti kom-
binace se spojkou a jevily výrazy protože a neboť. Spolu s nimi je mezi spojky na základně 
kritérií povinné iniciální pozice a nemožnosti kombinace se spojkou a možné řadit výraz takže. 
Na rozdíl od výrazů protože a neboť však výraz takže může vyjadřovat i adordinační významy 
nebo sloužit jako nekonektivní částice. U výrazu proto byly popsány vlastnosti příslovečné 
(přemístitelnost v rámci věty, kombinovatelnost se spojkou a, v některých kontextech lze 
uvažovat o větněčlenské funkci) i spojkové (vyjadřuje subordinační vztahy). Výraz tak vy-
kazuje vlastnosti příslovcí (přemístitelnost, možnost kombinace se spojkou a, v některých 
kontextech lze uvažovat o odkazování) i částic (může vyjadřovat adordinaci, užívá se také jako 
nekonektivní částice). Výrazy tedy a totiž lze na základě toho, že vyjadřují subordinační vztahy 
hodnotit jako spojky. Na základě ostatních kritérií (vyjadřování adordinačního významu, 
kombinovatelnost se spojkou a, možná neiniciální pozice, užívání jako nekonektivní částice) 
by bylo třeba řadit tyto výrazy jinam – na rozdíl od prostudované literatury nepovažujeme 
za vhodné hodnotit tyto výrazy jako příslovce (synsémantičnost, nedá se o nich uvažovat jako 
o větných členech). Jejich vlastnosti podle nás ukazují spíše k částicím.

Vzhledem k nejednoznačnosti a heterogennosti slovnědruhového hodnocení zkoumaných 
prostředků byla konstatována užitečnost používání zastřešujícího termínu, který od slovně-
druhových kritérií odhlíží. V tomto příspěvku jsme používali termínu konektivní prostředek.
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