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Jaký je ten/to student?

Stalo se ji� témìø pravidlem, �e hned v úvodní lekci uèebního materiálu èe�tiny
pro cizince figurují ukazovací zájmena ten, ta, to (popø. i nìkteré jejich slo�eniny: ten-
to, tenhle � tamten, tato, tahle � tamta, toto, tohle � tamto), a to patrnì ze dvou
hlavních dùvodù.

Jednak slou�í v komunikaci velmi frekventovaná èeská demonstrativa (mnohdy
spolu s rodovou základní èíslovkou jeden, jedna, jedno) k prezentování a k procvièo-
vání mluvnické shody soubì�nì probíraného gramatického rodu podstatných a pøí-
davných jmen (ten èeský student, ta stará univerzita, to staré mìsto), jednak mù�e
ukazovací zájmeno v èe�tinì poslou�it jako urèitý substitut èlenu urèitého, na jeho�
existenci a frekventované øeèové u�ívání ve svých mateøských jazycích jsou mnozí
jinojazyèní mluvèí zvyklí. (Ostatnì v kolokviálním nadu�ití èeských ukazovacích
zájmen spatøují nìkteøí bohemisté silný vliv èlenu urèitého z nìmèiny).

Mù�eme ov�em konstatovat, �e jsme v uèebnicích èe�tiny pro cizince nezøídka
svìdky takového u�ití (resp. výkladu a procvièení) vý�e uvádìných demonstrativ, kte-
ré by bylo mo�né oznaèit jako zmateèné, zavádìjící.

Tak kupø. v uèebniciDo you want to speak Czech? (E. Èechová a kol., Èeská Lípa
1993) po struèném pouèení o distribuci ukazovacích zájmen (29 n.) následují � a to
i ve cvièeních � bez jakéhokoliv vysvìtlení výpovìdi typu Jaký je to profesor? Jaká je
to profesorka? atd.

V takových pøípadech, jak známo, neplní �ustrnulý� univerzální tvar neutra (to)
roli ukazovací, nýbr� vystupuje jako partikule, která se spolupodílí na formulaci dota-
zu týkajícího se kvality, pùvodu, hodnoty jistého denotátu: Co je to za èlovìka? =
Jaký je to èlovìk?; Jaký je ten èlovìk?

Vzhledem k vý�e uvedeným poznatkùm i na základì zku�eností z pedagogické
praxe proto pokládáme za vhodné zmínìné skuteènosti respektovat a nále�itì lingvo-
didakticky prezentovat. Zahranièní bohemisté by mìli být mimo jiné vèas a adekvát-
ním zpùsobem upozornìni na � pro nì nezøídka matoucí � uplatnìní konstrukcí typu
to je�; to jsou� (To je ten èeský student; To je ta stará univerita; To je to staré

mìsto) i pøíslu�ných otázek zji��ovacích, napø.: Je to èeská uèebnice? Je to ta èeská
uèebnice? Je ta uèebnice èeská?

Netøeba jistì zdùrazòovat, �e je tato zdánlivì banální látka zdrojem èetných
a obtí�nì odnauèitelných chyb i zbyteèných nedorozumìní.
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Do Èerné Hory versus na Èernou horu

V souèasné èe�tinì se, jak známo, u�ívá jen s málo vídanou pravidelností prepozi-
ce do+G ve spojení s èeskými i zahranièními pohoøími v mno�ném èísle (Jede do
Krkono�, do Beskyd, do Orlických hor, do Alp, do Vysokých Tater apod.) a pøedlo�ka
na + Ak se vyskytuje dílem ve spojeních s pohoøími v èísle jednotném (Jede na �uma-
vu, na Èeskomoravskou vysoèinu, na Pálavu, na Kavkaz, na Ural aj.), dílem v souvis-
losti s jednotlivými vrcholy (Vystoupají na Snì�ku, na Pradìd, na Kralický Snì�ník,
na Mont Blanc, na Mont Everest atd.), srov. blí�e M. Hrdlièka, Pøedlo�ky ve výuce
èe�tiny jako cizího jazyka, Praha: Karolinum 2000.

Je rovnì� známo, �e v bohemistice bývá obvykle ka�dé pravidlo potvrzeno vý-
jimkou. Platí to i pro podobné pøípady; onu potøebnou nepravidelnost nalézáme i v da-
né oblasti, tedy v u�ití pøedlo�kových spojení s významem lokálním (dynamickým
smìrovým).

Pøednì jde o masiv Himálaj, kdy lze øíct vedle bì�ného Jede do Himálaje (sg.)
i ménì èasté do Himálají (pl.). Urèité potí�e mohou nastat rovnì� v pøípadì, �e se ve
funkci vlastního jména (toponyma) v singuláru u�ije pùvodní apelativum. Øekne se
toti� kupø. Jde do lesa, odtud pak avizovaná odchylka od vý�e naznaèeného pravidla
Jedou na výlet do Èeského lesa (nikoliv »na Èeský les«).

Mezi zajímavé pøípady, kdy je distribuce nále�ité prepozice výraznì závislá na
propozièním obsahu výpovìdi, patøí také u�ití pøedlo�ek do + G a na + Ak s pojme-
nováním Èerná hora (horský vrchol v Èechách), resp. Èerná Hora (státní útvar na
území bývalé Jugoslávie, který tvoøí v souèasnosti státní celek se Srbskem).

Jedná-li se ve výpovìdi o zmínìnou krkono�skou dominantu, u�ije se v souladu
s pravidlem pøedlo�ka na + Ak (Chtìjí vyjít a� na Èernou horu), oproti tomu volba
pøedlo�ky do + G je nále�itá tehdy, kdy� jde o zøetelnì vymezený administrativní ce-
lek (Chystají se na dovolenou do Èerné Hory).

Podobných pøípadù u pøedlo�kových spojení s významem lokálním mù�eme
pochopitelnì nalézt vícero. Zmíníme je�tì alespoò jeden z nich.

Pøedlo�ka do + G se u�ívá èasto tehdy, máme-li na mysli smìøování do prostor
(objektù, lokalit), které jsou uzavøené, ohranièené, ní�e polo�ené (napø. do sklepa, do
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hledi�tì, do údolí aj.), prepozice na + Ak se zase pojí s denotáty, které se vyznaèují pa-
rametry právì opaènými (napø. na pùdu, na jevi�tì, na námìstí aj.).

Zastavme se struènì u ji� uvedeného lexému pùda. Pokud je u�it v obecném
významu, neèiní výbìr nále�ité prepozice �ádný problém (Jde na pùdu). Jak ov�em
postupovat, kdy� se pùvodní jméno obecné stane vlastním?

V pra�ských Male�icích se toti� nachází restaurace nazvaná Pùda. Jakým zpùso-
bem potom adekvátnì vyjádøit, �e hodláte nav�tívit toto restauraèní zaøízení? U�ití
nominativu jmenovacího (Jdou do restaurace Pùda) zní pøíli� formálnì a strojenì,
volba té�e prepozice jako pro apelativum (Jdete dnes veèer na Pùdu?) nepùsobí
systémovì, zbývá tedy tøetí varianta, která pùvodní princip distribuce prepozic do+G
a na+Ak poru�uje, nebo� ve výpovìdi pøeva�uje aktualizované (odli�né) chápání dané
lokality, resp. objektu: uvede se tedy napø. Jdeme na veèeøi do Pùdy.
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