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Slovesný vid a tzv. performativnost 

Milada Hirschová 
 

 
 
0. Při zkoumání sloves, která mohou být užita performativně (přesně: mají schopnost 

performativního užití; paušální označení „performativní sloveso“ je zjednodušující, užívá 
se však z důvodu zavedenosti termínu), a forem výpovědí, které mohou být označeny za 
performativní (aktuálně performující), je důležitým faktorem slovesný vid. Ve slovanských 
jazycích mohou být performativně užita pouze nedokonavá slovesa. Jestliže Apresjan 
(1986) akceptuje větu s dokonavým slovesem jakožto performativní (např. Ja poprošu vas 
vyjti, s. 215), je to spíše věc idiomatického charakteru takové výpovědi se smyslem důraz-
né žádosti, nikoli specifického „typu performativnosti“.  

0.1 Každá výpověď je performancí nějakého řečového aktu a tato její platnost (ilokuční 
síla) je signalizována s různou mírou explicitnosti, mj. užitím tvarů jistých sloves, avšak 
pouze výpovědi s určitou formou mohou být za jistých okolností chápány jako performa-
tivní. Každé performativně použitelné sloveso je ilokuční (pojmenovává jistou ilokuci), 
naopak to však neplatí. Ilokuční sloveso může, ale nemusí pojmenovávat určitý specifický 
řečový akt, může např. vyjadřovat jen různé odstíny realizace jednoho a téhož řečového 
aktu (který sám o sobě je definován jinými faktory než jen jazykovou formou) – to platí 
např. pro slovesa oznamovat, sdělovat, zmínit, dodat, poznamenat, zdůraznit, připome-
nout, která vyjadřují jen různé fazety (způsoby) sdělování, protože předávání informace je 
zde základním ilokučním záměrem produktora. Mezi jazykovým ztvárněním výpovědi a její 
ilokuční platností (na straně mluvčího / produktora intendovanou interpretací) není 
v zásadě žádný prediktabilní a vynutitelný (defaultní) vztah, jejich interpretace se odvíjí od 
užití v konkrétní situaci, např. formálně identická výpověď při opakování performativnost 
ztrácí:  

(1) Navrhuju ti, abys v neděli přišel na oběd. – Co to povídáš? – Navrhuju ti, abys v neděli přišel na oběd.  
(2) Sděluju ti, že tu zkoušku jsem udělal – Promiň, nerozuměla jsem. – Sděluju ti, že zkoušku jsem udělal.  

Performativnost je pravidelně suspendována také dodáním časových adverbií právě, 
zrovna, znovu, která explicitně poukazují na nekoincidenčnost (viz níže) výpovědi a řečo-
vého aktu:  

(3) Cože? – Právě ti navrhuju, abychom odešli.  

Performance řečového aktu se neuskuteční i v případech, kdy tvar 1. os. sg. préz. im-
perf. má jako komplement informaci neexplicitní, v níž je podstatná složka naznačena 
(zastoupena) pronominálně nebo adverbiálně:  

(4) Vysvětluji ti, kudy se dostaneš na nádraží.  
(5) Oznamuji vám, kdo uspěl v konkursu.  

Takové výpovědi jsou vždy reportující, popisné (srov. Hirschová 2004).  
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0.2 Některé způsoby indikace ilokuční funkce jsou explicitnější než jiné (srov. rozdíl 
mezi tzv. přímými a nepřímými řečovými akty), avšak performativnost ve vlastním smyslu 
je vyhrazena pouze výpovědím obsahujícím 1. os. sg. préz. ind. imperf., protože pouze 
tehdy může dojít ke koincidenci realizace výpovědi (aktu lokučního) a realizace obsahu 
příslušného slovesa (aktu ilokučního). Komplementárním jevem pak je pozice dokonavých 
sloves jako primárního prostředku reprodukování ilokučních aktů a deskripce perlokučních 
efektů. Jen výjimku představují slovesa, která mohou být užita performativně, jakožto 
lexikální jednotky jsou však považována za obouvidová, např. ruské obeščať, české jmeno-
vat nebo věnovat, popř. slovenské venovať. Podle Koschmiedera (1934) je performativ-
nost specifickým typem nedokonavosti (tzv. koincidenční nedokonavost, s. 109), která se 
vyskytuje u některých sloves. Je evidentní, že potenciál k tomu, aby sloveso mohlo být 
užito jakožto performance určitého „skutku/aktu“, se zakládá na lexikální sémantice, sám 
případ performance je však situačně (a diskursově) podmíněn. Žádné formální vlastnosti 
větných konstrukcí, kterým se říká explicitní performativní formule, nemohou zaručit, že 
vypovězení takové konstrukce vždy bude vskutku performancí ilokučního aktu denotova-
ného užitým slovesem. Performativní potenciál výpovědi může být suspendován formál-
ními, sémantickými a situačními faktory, viz výše. Skutečnost, že performativně mohou 
být užita pouze nedokonavá slovesa, se zakládá na nezbytnosti vyjádřit aktuální přítom-
nost (prézentní formy perfektiv mají obvykle futurální orientaci), protože pouze tehdy 
dochází ke koincidenci realizace výpovědi (aktu lokučního) a realizace obsahu příslušného 
slovesa (aktu ilokučního). Pozorování vidových dvojic ve vztahu k vyjadřování ilokučních 
funkcí a k jejich reportování může nicméně přinést určité poznatky o povaze jak performa-
tivně použitelných, tak ilokučních sloves.  

1. V tomto příspěvku se nemíníme rozsáhle věnovat diskusím, co lze za vidovou dvojici 
považovat, a co nikoli. Poznamenáme pouze, že podle Daneše (1971, 1979, 2000) vidová 
povaha slovesa vyplývá z jeho sémantiky a že charakteristika „vidová dvojice“ (tj. dvojice 
lišící se pouze videm, nikoli sémantikou) nebývá zpochybňována u párů, jež lze uspořádat 
do sledu imperfektivum – perfektum, např.  

(6) Otevíral to okno tak dlouho, až ho otevřel;  
(7) Klekal si tak dlouho, až si klekl;  
(8) Vyjmenovával (panovníky) tak dlouho, až je vyjmenoval všechny. 

Tato slovesa svou sémantikou implikují přechodový bod mezi počátečním a závěrovým 
stavem, např. opravovat (imperf.) a opravit (perf.) obě znamenají „působit, aby něco pře-
šlo ze stavu NE-V-POŘÁDKU do stavu V-POŘÁDKU“ → jsou to události / mutace (působe-
né agentem, tedy aktivním konatelem). Jejich nejobecnější sémantická formule může mít 
podobu a T e, kdy počáteční stav a je vždy jen presuponován, finální stav e je u perfektiv 
tvrzen jako dosažený (ohraničený, ukončený, kompletovaný), u imperfektiv však není ani 
tvrzen, ani popřen – imperfektiva vyjadřují pouze agentovo směřování k tomuto závěreč-
nému stavu. Událostní slovesa mohou tvořit sledy zobrazující / popisující přechodovou 
změnu:  
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(9) Opravoval auto dvě hodiny, až ho nakonec opravil. 
(10) Přepisoval ten článek tak dlouho, až ho celý přepsal. 
(11) Vybíral dárek pro matku několik týdnů, až jí nakonec vybral obraz.  

Skutečnost, že imperfektivní událostní slovesa nevyjadřují dosažení závěrečného stavu, 
pouze jej implikují, avšak ne nutně, lze ukázat na následujících sledech.  

Otázka Opravil Karel včera to auto? může mít jako adekvátní odpověď tři varianty:  
a/ Opravoval to auto dvě hodiny, až ho nakonec opravil – mutace se uskutečnila, závě-

rečného stavu bylo dosaženo, formule a T e platí; 
b/ Opravoval to auto dvě hodiny, ale nakonec ho neopravil – mutace se neuskutečnila, 

agens k závěrečnému stavu pouze směřoval, usiloval o něj, ale nedosáhl ho, tj. formule 
zde obsahuje negaci zasahující závěrový stav a T ~e;  

c/ Neopravil, protože ho vůbec neopravoval – mutace se neuskutečnila, protože agens 
nevyvinul žádné úsilí závěrečného stavu dosáhnout (negací je zasažena celá událost): ~[a T e].  

1.1 V Danešových pracích o slovesné sémantice je analogická událostní struktura před-
pokládána i pro verba dicendi. Ve stati Verba dicendi a výpovědní funkce (1973) uvádí jako 
základní sémantickou sémantickou formuli sloves mluvení rovněž a T e, se specifikací 
v podobě xA[ ~(yPMz)] T (yPMz), která vyjadřuje, že podstatným sémantickým rysem 
dané skupiny sloves je předávání informace. Formule se parafázuje následovně: mluvčí x, 
který je agentem A, jakožto agens způsobuje, že adresát y prochází přechodovou změnou 
T (je „přesunut”) z presuponovaného úvodního stavu a, kdy není “duševním vlastníkem” 
(PM = posese mentální, znalost) informace z (= ~(yPMz)) do finálního stavu e (= (yPMz)), 
kdy v důsledku proběhlé přechodové změny T tuto informaci z vlastní (tj. zná ji). Jakožto 
vyjádření sítě vztahů mezi argumenty Mluvčí – Adresát – Informace ukazuje tato formule 
sémantický základ, který mají verba dicendi obecně a ilokuční a performativní slovesa 
společný. Může být take viděna jako verbální sémantická báze (potenciálně) explicitních 
performativních formulí. Nyní se chceme zabývat možným výsledkem aplikování uvedené 
sémantické formule na analýzu vidových vlastností performativních a ilokučních sloves. 
Budeme se snažit zjistit, jaký je vztah dvojic jako slibovat – slíbit, nařizovat – nařídit, odpo-
rúčať – odporučiť k „jádrovým” vidovým dvojicím otvírat – otevřít, opravovat – opravit atd. 
Je u dvojic performativně použitelných sloves mluvení rozdíl pouze vidový? Představují 
tato slovesa rovněž mutace?  

1.2 Výše zmíněný stav „mentální posese”, který u adresáta prochází přechodovou 
změnou (mutací) realizovanou verbálně, užitím jazyka, se vztahuje na předávanou infor-
maci (propoziční obsah p dané výpovědi, odlišný od indikátoru její ilokuční síly F, viz zná-
mou formuli F(p)), např. „přijít ve dvě”: slibuji, že přijdu ve dvě, nařizuji (vám), abyste přišli 
ve dvě. Ve srovnání s jinými mutacemi je zde shoda v tom, že počáteční (presuponovaná) 
fáze je negativní (adresát propoziční obsah nezná), finální fáze pozitivní (informace mu 
byla – s různou ilokuční silou – předána). Avšak pokusíme-li se utvořit sledy analogické 
dvojicím otevírat – otevřít, opravovat – opravit, objeví se problém: Je logicky a sémanticky 
nepřijatelné říci  

(12) *Sliboval mi, že přijde ve dvě, až mi to nakonec slíbil;  
(13) *Nařizoval nám, abychom přišli ve dvě, až nám to nakonec nařídil.  
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Další rozdíl je ve spojitelnosti s adverbiálními modifikátory s významem „časový úsek” 
(s časovými kvantifikátory měrovými). Kombinace imperfektiv jako otvírat, opravovat, 
přepisovat, umírat apod. s adverbiálii dvě hodiny, tak dlouho, celý den, několik týdnů 
apod. jsou zcela akceptabilní a mohou být parafrázovány s ohledem na průběh měřeného 
děje. Věty  

(14) Opravuji auto dvě hodiny;  
(15) Přepisuji referát celý den apod. 

a jejich parafráze „jsem v průběhu opravování toho auta dvě hodiny/to opravování tr-
vá už dvě hodiny“, „jsem v průběhu přepisování toho referátu celý den/to přepisovnání 
trvá celý den“ neobsahují nic nelogického. Naproti tomu věty jako  

(16) Slibuji ti dvě hodiny, že přijdu;  
(17) Nařizuji ti dvě hodiny, abys přišel; 

takto parafrázovány být nemohou. Jsou gramatické a sémanticky akceptabilní, ale je-
jich význam je odlišný. Slibuji ti dvě hodiny, že přijdu, apod. znamená „po dobu trvající až 
po okamžik promluvy dvě hodiny jsem pronesla blíže neurčené množství slibů, že přijdu”, 
podobně Žádám tě už týden, abys mu to odpustil má význam “po dobu trvající až do oka-
mžiku promluvy sedm dní jsem pronesla blíže neurčené množství žádostí, abys mu odpus-
til”. Sémantika sloves otevírat / otevřít, opravovat / opravit, přepisovat / přepsat zahrnuje 
jak v imperfektu, tak v perfektu lineární časovou dimenzi (i když jde o událost, je zde po-
stup po časové ose od začátku do konce). Naproti tomu situace slibování (a stejně tak 
žádání, nařizování, vyzývání atd.) není situací, kdy by bylo možné uvažovat o tom, že 
mluvčí je „v průběhu slibování / žádání / nařizování“ – mluvčí buďto slibuje / žádá / nařizu-
je, nebo ne. (Srov také skutečnost, že v angličtině nemají tzv. průběhové prézentní tvary na  
-ing performativní platnost.) Výše uvedený test, kdy skopus negace zasahoval buďto dosa-
žení finálního stavu (varianta b/), nebo celou mutační událost (varianta c/) nepostihuje 
sám ilokuční akt. Zeptám-li se Slíbil ti Karel, že přijde?, pak odpověď Sliboval mi to dvě 
hodiny, ale nakonec mi to neslíbil (zdánlivě analogická situaci a T ~e výše) popisuje zcela 
jinou situaci než Opravoval to auto dvě hodiny, ale nakonec ho neopravil. Není to popis 
vyvíjející se události, jejímž rezultátem je nedosažení finálního stavu (varianta b/ výše), 
naopak je to reprodukce delší komunikační výměny v jejímž průběhu byl několikrát učiněn 
slib týkající se téže záležitosti (propozičního obsahu), avšak finálně k aktu slibu nedošlo 
(byl odepřen). Další možnou odpovědí na uvedenou otázku je výpověď s formou Říkal / 
řekl, že přijde, ale neslíbil to. Tato varianta ukazuje, že při reprodukování určité komuni-
kační události mohou být fakt „předání informace“ a fakt „performance specifického ře-
čového/ilokučního aktu“ od sebe odděleny. Užijeme-li imperfektivního slovesa v otázce 
(Sliboval ti Karel, že přijde?), znamená to, že se ptáme specificky na opakovaný akt slibu. 
Přijatelnou odpovědí může být Ne, nesliboval, která kompletně popírá, že by došlo 
k ilokučnímu aktu slibu (v zásadě je tato odpověď analogická odpovědi c/ v par. 1. výše). 
Odpovědět lze také Někdy ano, někdy ne, což je reakce snad méně obvyklá, avšak akcep-
tabilní, která referuje k opakované performanci, nebo naopak neuskutečnění aktu slibu. 
Tyto skutečnosti napovídají, že sémantická formule popisující strukturu sloves mluvení na 
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základě vztahů mezi jejich argumenty postihuje pouze jednu sémantickou vrstvu sloves 
mluvení, totiž předávání informace (přenos propozičního obsahu) adresátovi. Další sé-
mantická vrstva (vrstvy) ilokučních a performativních sloves postihující specifický „skutek“ 
se neopírá o syntakticky vyjádřitelné a popsatelné konstituenty, nýbrž o parametry ukotve-
né v komunikační situaci, resp. množině situací, v nichž se tyto „skutky“ mohou jakožto 
případy komunikačního jednání realizovat. Zejména platí, že příslušný řečový akt je usku-
tečněn (finalizován) právě při užití imperfektiva. Uvedeny rys je viditelný především 
u sloves postihujících závazkové a direktivní řečové akty.  

2. Nabízí se ovšem protiargument: U některých sloves performujících a denotujících 
tzv. reprezentativy (sdělení) se výchozí sémantická analýza jeví jako uspokojivá a taková 
slovesa mohou dokonce tvořit sukcesivní sledy analogické párům opravovat – opravit:  

(18) Sděloval/oznamoval nám své námitky celou hodinu, až nám je všechny sdělil/oznámil.  
(19) Vysvětloval nám ten problém dvě hodiny, až nám ho podrobně vysvětlil. 

Bližší pohled nicméně ukazuje, že právě uvedené příklady jsou v rozporu s „uskutečňo-
vací“ povahou nedokonavých ilokučních sloves pouze zdánlivě. Jednak se uvedený rys, 
totiž možnost počítat s konceptem „být v procesu sdělování / oznamování / vysvětlování“ 
týká (v češtině) pouze těchto tří sloves. Zadruhé, podstatou zmíněných dvou řečových 
aktů (sdělovat a oznamovat lze považovat za výše zmíněné fazety jednoho řečového aktu) 
je právě samo předávání informace (snaha „učinit adresáta informovaným“), což dovoluje 
předpokládat, že obecný sémantický rámec postižitelný formulí a řečový akt zde splývají. 
Zatřetí, sémanticky plně akceptabilní je říci  

(20) Sděloval / oznamoval nám své námitky (nebo problémy, argumenty),  

ne však  

(20a) *Sděloval nám svou námitku.  

Jinými slovy, za možnost zformulovat sukcesivní sled může být odpovědná plurálová 
forma objektového argumentu (informace) – pluralita objektů znamená, že i zde sděloval 
reprodukuje distribuci opakovaných (sukcesivních) aktů informování. (Pokud jde o vysvět-
loval, důvod je patrně stejný – „vysvětlovat/vysvětlit něco“ standardně znamená mluvit 
o různých aspektech problému, tj. tento řečový akt může být nazírán jako další sled, ten-
tokrát partikulárních vysvětlení.)  

3. Chceme-li sumarizovat specifické vidové vlastnosti performativních a ilokučních slo-
ves, považujeme za přínosné vzít v úvahu některé Apresjanovy (1986) poznámky rozlišující 
imperfektivní formu performativních sloves a jejich rezultativní význam (1986, s. 215 – 
216), který je sbližuje s perfektivy. Tento koncept může být užit k vysvětlení sémantické 
povahy „aktu uskutečněného řečí“ – jakýkoli případ (token) performativního užití slovesa 
reprezentuje uskutečnění určitého řečového aktu. Pokud jde o pojem „uskutečnění“  
(accomplishment), bývá viděn jakožto zásadní vlastnost telických sloves (v rámci séman-
tického pohledu na slovesný vid), srov. Comrie, 1976, s. 44 – 48, a Lyons, 1977, s. 710 – 
712. Prohlásit, že performativní a ilokuční slovesa jsou z hlediska sémantického perfektiva 
tantum, ovšem nelze, protože vzhledem k jejich gramatickým vlastnostem (zejména tvo-
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ření budoucího času) jde o imperfektiva. Důsledkem sémantických vlastností performativ-
ních a ilokučních sloves v češtině (i v dalších slovanských jazycích) však je, že při reporto-
vání perlokucí (perlokučních efektů ilokučních aktů) mohou být užita jak nedokonavá, tak 
dokonavá slovesa. Dvojice jako oznamovat / oznámit, upozorňovat / upozornit, nařizovat / 
nařídit, navrhovat / navrhnout, objednávat / objednat apod. mohou být považovány za 
vidové dvojice (sémantické ekvivalenty) protože jejich distribuce při popisování nebo re-
produkování řečových aktů nemá omezení. Perfektiva ovšem nemohou být užita perfor-
mativně. Uvedené páry však představují pouze „gramatické“ vidové dvojice, protože jejich 
sémantika má složitější strukturu, než je výše uvedená sémantika mutací obecně. Perfor-
mativní a ilokuční slovesa jsou mutacemi z hlediska předávání informace, ne však jakožto 
realizátory řečových aktů. (Situace, kdy adresát „nevlastní informaci“, může být vysvětle-
na jako jedna z pragmatických presupozic řečového aktu.) Jakožto realizátory i deskriptory 
řečových aktů vyjadřují v této skupině jak imperfektiva, tak perfektiva zmíněné uskuteč-
nění (accomplishment), což znamená, že hlavní sémantická diference mezi imperfektivy a 
perfektivy je v této skupině sloves nezřetelná, či spíše že neexistuje. Pokud jde o prostřed-
ky signalizující (indikující) ilokuční sílu výpovědi, nabízí využití vidových dvojic v češtině 
(i v jiných slovanských jazycích) funkčně rozlišený repertoár prostředků jak pro realizaci 
řečového jednání, tak pro jeho reprodukování.  
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Verbal aspect and the so-called performativeness 
The article deals with aspectual and semantic properties of the so-called performative/ 

illocutionary verbs. In Daneš’s works on verbal semantics, verba dicendi (including per-
formative/illocutionary verbs) are considered a part of the group of (semantically defined) 
event verbs called „mutations“ – in their semantics they imply a point of transition T between 
an initial and a final state, the transition being done/performed by an Agent. Their most 
general model can be depicted by a formula a T e, where the initial state a (of “not being 
informed“ on the part of the addressee) is always presupposed and the final state e is 
expressed as reached only with perfective verbs. The survey has shown important speci-
fics pertaining to performative/illocutionary verbs. In the report of a certain speech act, 
the fact of „conveying information“ and the fact of “performing specific speech act“ can be 
separated. Any instance (token) of the performative use of a verb represents an accom-
plishment of a certain speech act, i.e. also imperfectives express the final state e as  
accomplished.  
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