
Odvozené konjugace 
 
= kauzativa, intenziva, desiderativa, denominativa 
- odvozené = od kořene vytvářejí vlastní konjugační kmeny → od nich pak lze tvořit tvary:  
  prézenta, imperfekta, perfekta, futura, aoristu; imperativy, optativy 
- všechny formy nejsou doloženy, i když je technicky lze vytvořit 
 
KAUZATIVA 
= způsobovat, aby nastal děj/stav označovaný příslušným kořenem 
- tvoří se: kořen + kauzat. sufix -aya- + koncovka 
 pat-, patayati „letět vpřed“ 
 dā-, dāpayati „předat“ 
 vid-, vedayate „oznámit“ 
- prézens:
- 

 viz 22. lekce 
perfektum:

- 
 opisné 

aorist:
- 

 reduplikovaný 
futurum:

- 
 prosté i opisné 

- 
prekativ 
desiderativum kauzativa:

 ru-, rāvayati „naříkat, plakat“ → desid. kauz. ri-rāvay-i[a-ti „chtít plakat“ 
 reduplikovaný kmen + desid. sufix -i[a- + koncovka 

 drā-, drāpayati „honit“ → desid. kz. di-drāpay-i[a-ti „toužit prohnat“ 
 => kauzativní sufix -aya- > desid. kauz. -ay- 
 
 
 
INTENZIVA 
= činnost vykonávaná s mimořádným úsilím, často, opakovaně nebo nevhodně či s obtížemi 
= zintenzivnění děje 
- tvoří se reduplikací slovesného kořene → pouze od jednoslabičných kořenů začínajících C 
- nelze tvořit od sloves X. třídy 
- při překladu je třeba přihlížet ke kontextu 
 

- reduplikovaný V je ve stupni guza 
Pravidla reduplikace 

 ru- „naříkat“: akt./med. ro-rū-ya-ti/-te „hořce naříkat“ 
 drā- „běžet“: akt. dari-drā-ti „běhat sem a tam“ 
- reduplikované -a- se dlouží: ā ← a 
- reduplikace C viz stejná pravidla jako v případě perfekta a III. třídy  
- kořeny končící -am reduplikují i nosovku; -a- se zde nedlouží 
 kram- „kráčet“: akt. cay-kram-ī-ti, med. cay-kram-ya-te „procházet se“ 
- kořeny s -3- vsouvají mezi reduplikaci a kořen -ī- 
 d3ś- „spatřit, vidět“: med. dar-ī-d3ś-ya-te „být vždy vidět“ 
 

- koncovky se připojují přímo k reduplikovanému kmeni 
Aktivum 

- časování: jako slovesa III. třídy 
- silné a slabé tvary 
- silné tvary: před koncovky začínající –C může být vsunuto -ī-; kořen v základní podobě (RS) 
=> kořen (RS) + (-ī-) + -C koncovka aktiva 
=> kořen (RS) + -V koncovka aktiva 
- výjimka: hve-/hū-: jo-hav-ī-ti / jo-ho-ti 



- reduplikovaný kmen + sufix -ya- + mediální koncovka 
Medium 

 n3t- „tančit“: nar-ī-n3t-ya-te „často/energicky tančit“ 
 pā- „pít“: pe-pī-ya-te „silně popíjet/mocně nasávat“ 
- v případě intenziv medium neslouží k vyjádření pasiva, jeho význam bývá aktivní 
 

- reduplikované i opisné 
Perfektum 

- doloženo pouze tvary: g3- „bdít“: jajāgāra a jāgarāmāsa  
→  intenzivum jāg3- je již chápáno jako samostatný kořen 

 
 
 
DESIDERATIVA 
= značí touhu nebo přání konat děj vyjádřený kořenem → přát si (chtít/hodlat), aby nastal děj/stav  
  označovaný příslušným kořenem 
- tvoří se reduplikací od: 
a) jednoduchých slovesných kořenů 
b) kauzativních kmenů 
- kořen je obvykle v základní formě 
- časování: jako tematická slovesa 
- tvoří se: reduplikovaný kmen + desider. sufix -sa-/-i[a- + koncovka 
 => tvoření přímé (dochází k sandhiovým změnám na rozhraní kořene a sufixu -sa-) 
 => tvoření nepřímé = pomocí spojovacího vokálu -i-, tj. sufix -i[a- 
 

- koncové kořenové -i/-u > -ī/-ū 
Pravidla tvoření 

 ci-: ci-cī-[a-ti „toužit hromadit“ 
 stu-: tu-[sū-[a-ti „přát si velebit“ 
- koncové kořenové -3- > -īr, po labiále -ūr 
 k3-: ci-kīr-[a-ti „toužit dělat“ 
 m3-: mu-mūr-[a-ti „přát si zemřít“ 
 

- kořenové -a-/-ā-/-3- se reduplikují jako -i- 
Pravidla reduplikace 

 śak-: śi-k-[a-ti „toužit být schopen“ 
 sthā-: ti-sthā-sa-ti „chtít stát“ 
 d3ś-: di-d3k-[a-ti „chtít spatřit“ 
- kořenové -ūr < -3 stojícího za labiálou se reduplikuje jako -u 
 m3-: mu-mūr-[a-ti „přát si zemřít“ 
 

1. kořeny: dā-, dhā-, mā-, pad-, rabh-, labh-, śak- 
Nepravidelnosti 

- stahují reduplikaci a kořen do jediné slabiky 
→ dit-sati, dhit-sa-ti, mit-sa-ti, pit-sa-ti, rip-sa-ti, lip-sa-ti, śi-k-[a-ti 
- výjimka: změnu kořenového ā > ī má také kořen: āp-: īp-sa-ti 
2. kořeny: grah-, prach-, svap- 
- redukují kořen do nejslabšího stupně: ji-gh3k-[a-ti, pi-p3cch-i-[-ti, su-[p-sa-ti 
3. kořeny: gam-, han-, man- 



- dlouží kořenný vokál 
- kořen man- dlouží i reduplikaci 
→ ji-gām-sa-ti, ji-ghāf-sa-ti, mī-māf-sa-ti 
4. kořeny či-, ji-, han- 
- mění kořenovou veláru v palatálu 
→ či-kī-[a-ti, ji-gī-[a-ti, ji-ghāf-sa-ti 
 
- perfektum:
- 

 opisné 
aorist:

- 
 sigmatický i[-aorist 

futurum:
- 

 prosté i opisné 
pasivum:

- 
 tvoří pravidelně pomocí pasivního sufixu -ya- 

kauzativum:
 

 tvoří tzv. desiderativum kauzativa (viz výše) 

! některé desiderativní kmeny ztratily svůj původní desiderativní smysl a nabyly nových  
  samostatných významů, tj. fungují jako nezávislé kořeny 
 cikitsati „léčit“ < pův. des. od cit-, cetati „pozorovat, pečovat“ 
 jugupsati „ošklivit si“ < pův. des. od gup-, gopayati „chránit, střežit“ 
 titik[ati „snést, vydržet“ < pův. des. od tij-, tejate „být ostrý“ 
 mīmāfsati „zkoumat, přemítat“ < pův. des. od man-, manute „mínit“ 
 śuśrū[ate „být poslušen“ < pův. des. od śru-, ś3noti „slyšet, naslouchat“ 
 

- tvoří se: desiderativní kmen → převede se mezi jmenné u-kmeny 
Desiderativní adjektiva 

muc-: mumuk[ati → mumuk[u (NOM. sg.) „toužit po vysvobození/spáse“ 
 yudh-: yuyutsati → yuyutsu „bojechtivý“ 
- předmět v AKUZATIVU 
 titīr[ur asmi sāgaram (AK. sg.) „toužím se přeplavit přes moře“ 
 
 
 
DENOMINATIVA 
= slovesa odvozená od jmenných kmenů (nikoli od slovesných kořenů) 
- tvoří se: jmenný kmen + sufix -ya- + koncovka 
- koncové kmenové -a se často dlouží nebo mění na -ī: -a > -ā/-ī 
 druma-, m. „stom“ → drumāyate „vypadá jako strom“ 
 rājan-, m. „král“ → rājāyate „chová se jako král/hraje si na krále“ 
- koncové kmenové -i/-u se dlouží: -i > -ī, -u > -ū 
 śatru-, m. „nepřítel“ → śatrūyati „chová se jako nepřítel“ 
- význam odvozen od významu kmene: „vypadat jako, chovat se jako, stát se (čím/kým),  
  dělat/provozovat (co), pokládat/považovat za, proměnit se na/v, užívat jako, toužit po …“ 
- většinou jen prézens; časování jako u sloves tematických tříd 
- tvary tvořené v jiném než prézentním systému se u denominativ téměř nevyskytují 
- o přesném významu rozhoduje konkrétní kontext 
 

- zvláštní nepočetná skupina 
Denominativa odvozená od jmenných složenin 

- druhý člen je -kāmya- 
- význam: „toužit po“ 
 putrakāmyati „toužit po synovi“ 
 


