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Úvod. % 1—4: Definice a popis věty. Větná platnost interjekcí a jmen.
Důležitost neslovesných vět, Úkol této práce
I. Věty interjekéní § 5—77
Rozdělení interjekcí, jejich význam a hlásková stránka 5.

2
11

A.

Citoslovce onomatopoická, citová o vybízecí § 6—16
Větná platnost interjekcí onomatopoických 6, subjektivních na,
nu {nuže, nuise), no a j. 7. Interjekce ve vypravování a v dialogu 8.
Verbalisace interjekcí: podmět, předmět, ad verb. při interjekclch;
přidávání finit. slovesa {udělati hr atp., on je hr ...) 9; úplná ver
balisace = vznikfinitnlch sloves z interjekcí (bácnouti, hrkati...) 10;
kmenotvorná část a podoba interjekce 11; mechanická verbalisace
(na\\na-te) 12.
Ztráta větné platnosti citoslovcí: všeobecný výklad 13; onomato
poické interjekce 14, citové a vybízecí 15—16.
B. Citoslovce deiktická § 17—72
1. aall, nule: tvar této interjekce a původní význam 17; staro čea.
doklady 1S; původní užívání v přímém hovoru, pak ve vypravo
vání; deiktický způsob v pozdější době historie, a dnes; možné
významy staročes. nali (»tn, a tu, když tu«, » avšak, zatím*, »že,
jak«, »a«, >tož« a význam finit. slovesa); ztráta větné platnosti
(enklitika za nali) 19.
2. ie, ž: v platnosti enklitické a jako formální partikule 19 a. ,
3. Deiktické interjekce zájmenného původu.
a) N e u t r á l n í interjekce § 20—65

17

43

55
57

Všeobecný výklad 20.
ono (ano, h-eno, h-ino)

.

58

Různé podoby naši interjekce 21.
Případy typu A:
ono, ano >ecoe« 21a; náladové ono 22—28; náladové (shodné)
on, ono 24—25
60
adverbiálni, spojkové a relativní ono (ano), on (on): vleobec.
výklad 26; ano, an »vždyť, neboť, jakož, ňonne, tu« 27;
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»když, jak, že, protože, ač (kdežto), takže* 28; možnost
několika významů; 29. důležitost latina, originálu 80; ano,
an »qui«, an-brž, ano-brž, novočes. an 31
77
potakací ano 32
98
staročes. ono »to, jednak, tu«, stupňovaci a časové ano,
časové, místní a zesilovací heno, hino 38
104
Případy typu B:
staročes. ano, an ... po slovesích smyslových počitků: do
klady 34, výklad 85; novočes. (a) on ..., an . . . 88. . . .
Interjekee ono, ano a zájmeno on: Gebauerův výklad 87,
Strakův 38—39; nomin. osobního zájmena on... 40—41.
to, to-ti, to-že % 42-59
tvar 42; větná platnost a význam 48;
náladové to: různé náladové odstíny 44; »vždyť, tu, tak«;
tož, to, a to (a tož), oto 45
potakací to 46;
místní, časové a spojkové to 47;
typy to je kniha, to pláče dítě a kdo to byl? 48; typ holi to:
jeho rozsah 49 (vedle něho typ hrklo ve mně) a výklad 50;
typ nemá to rozum 51
Shodné ten, ta, to: všeobecný výklad 52; typ ten se nasmál!,
ta hanba (té hanby)! 58; ten je pěkný! 54; on ten člo
věk
55; ten člověk se mi nelíbí 56; i ten kohout 57; to je
en člověk atp., a ten 58
To (ten) a zájmena já, ty, my, vy: tato zájmena se kladou
někdy místo starSiho deiktického (o 59
se: staročes. se-ova, *st-s«. sde-se, tento-se 60
ovo (ova, h-evo, h-avo): staročes. onovo, ova (se-ova); dialektic.
hev, hav 61
*e (e-že, že...)
. .
staročes. ei, staročes. i novočes. že; é, jé; ej, jej (jej), hej;
spojka že 62.
*/š (i, aj, ej...)
staročes. i, hi, novočes. iG&;aj (hle), staročes. a dialektic. haj,
dialektic. jaj 64; ej, staročes. eja, jej (jéj, jejda ...), hej 65.
6) A d v e r b i á l n í interjekee § 66—71

108
120
135

139

154

170
186
187
188
191

196

202

Všeobecné poznámky 66.
tu (tu-t, tu-ž, tu-hle): staročes. a dialekt tu »ecce«; význam
adverbiální a j . 67
203
tedi (teď), todě: původní deiktický význam se změnil ve vý
znamy jiné 68
207
sedě, seď: v jazyce starším má deiktický význam a nějaké vý
znamy sekundární 69
211
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onde, ande: jeho původní význam je deiktický 70
211
tehdy, tehda mívá význam deiktický, jenž je asi původní 71 . . 212
V e r b a l i s a c e deiktických interjekcí:
mívají předmět; úplně se verbalisuje onde v slovesa onditi, onděti,
ondati a snad i tento z to v tentovati 72
214
C. Sekundární

interjekee § 73—77

218

Obecný výklad 78.
1. V e r b á l n í interjekee sekundární: a) ustrnulé imperativy hybaj,
ani hni, hle (hele ...), pocem, nešt (nechť), bodejt, vrt 74; 6) parti
cipium vida, c) infin. hybiti, d) tvar viď (veď) 75; e) typ kop (ho!),
f) čuchy 76
219
Ustrnulý indik. praes., viz doplňky (str. 235).
2. N o m i n á l n í interjekee 77: běda,bože (pro
boha..,),jéžišmarja
a pod., pane, lidi, chlapi, skok, pravda (plur. slovens. pravda-te),
slovena. hore,horesa, staročes. po-hřiechu, marš,pardon...;
některá
citoslovce byla verbalisována
231
Doplňky

•

235

Seznam zkratek a znamének

236

HejítHk

244

