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Posudek diplomové práce Bc. Anny-Marie Bucci Kontrastivní pohled na užití 

predikátů s kategoriálním slovesem v anglickém a italském jazyce, Ústav románských 

studií FFUK, ak. r. 2017/2018 

 

Anna-Marie Bucci si pro svou práci vybrala nesmírně zajímavé a zároveň velmi 

komplexní kontrastivní téma: rozhodla se porovnat užití verbonominálních konstrukcí 

s kategoriálním slovesem ve dvou typologicky odlišných jazycích, angličtině a italštině. 

Zatímco pro angličtinu je tato problematika poměrně dobře zpracovaná, v italštině bylo 

k tématu napsáno jen několik málo publikací, inspirovaných povětšinou pojetím francouzské 

Lexikogramatické jazykovědné školy. Diplomantka se ve své práci zaměřuje zejména na 

motivace užití konstrukce s kategoriálním slovesem v porovnání s odpovídajícím syntetickým 

predikátem; vychází přitom z hojné sekundární literatury, v níž je tato problematika popsána 

pro angličtinu, a v praktické části práce se pokouší ověřit, zda a do jaké míry se motivace 

typické pro angličtinu uplatňují také v italštině. 

Práce je přehledně dělena do čtyř hlavních kapitol (Úvod, Závěr, Résumé atp. nejsou 

číslovány a stojí samostatně). V první kapitole je vymezena terminologie související se 

zkoumaným typem predikátu a popsána jeho struktura. Druhá kapitola je věnována motivacím 

užití verbonominálního predikátu (VNP) s kategoriálním slovesem, tak jak jsou popsány 

v sekundární literatuře pro angličtinu, zároveň se tu ovšem poukazuje i na určité podobnosti a 

odlišnosti mezi angličtinou a italštinou, které se mohou projevit i v motivacích užití tohoto 

typu predikátu v italštině. Třetí kapitola obsahuje vlastní analýzu italských konstrukcí a jejich 

motivací a v poslední kapitole jsou výsledky kontrastivně porovnány s motivacemi platnými 

pro angličtinu. Následuje věcný Závěr, Résumé ve třech jazycích, seznam literatury, tabulek a 

grafů a Přílohy. 

Jak již bylo zmíněno, výzkum motivací užití VNP s kategoriálním slovesem je velkou 

výzvou vzhledem k tomu, že se zde prolíná několik rovin: aspektuální, aktionsartová, 

syntaktická, pragmatická a další. Málokteré užití tohoto typu predikátu se vyznačuje pouze 

jedním typem motivace: v naprosté většině je zde přítomno více motivací zároveň a mnohdy 

spolu úzce souvisí. Domnívám se, že komplex motivací je pro každý verbonominální predikát 

(i v rámci téhož jazyka) mírně odlišný a je výrazně ovlivněn kontextem užití: proto musí být 

každá typologie do značné míry zjednodušující. Tím spíš to platí o výsledcích předložené 

práce, která se omezuje pouze na jedinou, poměrně úzce vymezenou skupinu italských VNP 

s kategoriálním slovesem, a to těch, které splňují následující podmínky: 1. existuje k nim 

odpovídající verbální predikát stejného významu, 2. dějovému jménu předchází neurčitý člen, 

3. obsahují kategoriální sloveso fare, dare nebo prendere. Z analýzy tedy byly zcela 

vypuštěny predikáty s určitým členem, ty, které člen neobsahují a jsou 

charakterizovány těsnější vazbou mezi jednotlivými komponenty (prendere sonno), predikáty 

obsahující předložku, VNP s jinými kategoriální slovesy atd., tedy případy, jejichž chování 

může být v mnoha ohledech odlišné. To není výtka předkládané diplomové práci, neboť na 

prostoru vyhrazeném pro diplomovou práci nelze pochopitelně problematiku postihnout 

v celé šíři a je nutno se omezit jen na některé případy. Přesto by však tento fakt měl být 

v práci důrazněji zmíněn, aby bylo zřejmé, že výsledky jsou pouze parciální a k ověření jejich 

obecnější platnosti by bylo třeba mnohem rozsáhlejšího výzkumu. Výsledky, jakkoli zajímavé 

a přesvědčivé, by podle mého názoru bylo třeba upřesnit i v dalších ohledech: v souvislosti 

s aspektuální motivací by bylo např. vhodné provést srovnání s aspektuálními 

charakteristikami odpovídajících verbálních predikátů. Jistě je rozdíl i mezi passeggiavo a ho 

passeggiato, tak jako mezi víceméně hypotetickým decidevo a běžným ho deciso: z tohoto 

pohledu se mi pro užití italských verbonominálních predikátů typu ho fatto (popř. facevo) una 

passeggiata či ho preso (?prendevo) una decisione jeví podstatnější motivace aktionsartová 

než čistě aspektuální (považuji za důležité mezi těmito dvěma pojmy rozlišovat). Dále by bylo 
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velmi užitečné provést podobný korpusový výzkum i v angličtině, aby bylo možno motivace 

v obou jazycích kvantitativně porovnat. Stejně tak by bylo důležité analyzovat užití 

zkoumaných predikátů s ohledem na různé funkční styly, neboť výskyt predikátů 

s kategoriálním slovesem bývá mnohem vyšší v odborných textech než v textech např. 

beletristických. Této potřeby si je ovšem diplomantka vědoma a explicitně se o ní zmiňuje 

v Závěru (s. 84). 

Navzdory všemu, co bylo zmíněno výše, je zřejmé, že takto široce pojatý výzkum by 

překračoval požadavky obvykle kladené na diplomovou práci. Ty byly dle mého názoru 

diplomantkou beze zbytku splněny: autorka prokázala výbornou orientaci ve velmi obtížném 

tématu, schopnost pracovat se sekundární literaturou i se značně nejednotnou, napříč jazyky 

odlišnou terminologií. Praktická část práce svědčí o tom, že diplomantka dokáže teoretické 

poznatky bezpečně aplikovat na konkrétní příklady z korpusu, získané poznatky zobecnit a 

vyvodit z nich přesvědčivé závěry. Je třeba ocenit i to, že celou problematiku přehledně 

shrnula a poukázala na význam některých motivací, které nebývají tak často zmiňovány (např. 

možnost modifikace či pasivizace). Z toho pohledu tedy považuji práci Anny-Marie Bucci za 

velmi zdařilou. Je ovšem velká škoda, že autorka nevěnovala větší pozornost formální 

stránce: kromě (nejspíš) problémů s textovým editorem, které vedly k tomu, že na každé 

straně je řada slov sražena dohromady, se v práci objevují téměř systematické nedostatky 

v interpunkci, které mnohdy znesnadňují četbu textu, i celá řada překlepů či nepřesností 

(základní stavební dvojice, s. 23; rozvinutý předmět, s. 47; prototipicky, s. 59; korpus o 298 

slovech, s. 55; syntetická motivace, s. 79, a další). 

 

Po stránce věcné je práce, jak už bylo řečeno, zcela v pořádku, přesto však zmíním pár 

problematičtějších bodů, které budou nepochybně objasněny u obhajoby: 

1) S. 12: Lze tvrdit, že se slovesná část VNP vzdává predikační funkce? 

2) Na s. 16 by bylo dobré vysvětlit, co se míní „dvojí syntaktickou analýzou“. 

3) S. 20: K pojetí Elisabetty Ježkové je třeba dodat, že v některých studiích (např. v 

Enciclopedia dell’italiano, heslo Verbi supporto) rozděluje VNP s kategoriálním slovesem 

podle vnitřní soudržnosti podobně jako autoři GGIC: volnější spojení řadí Ježková ke 

kolokacím, těsnější potom označuje jako polirematiche. 

4) S. 22: Mezi idiomatickými vazbami a kolokacemi je rozdíl, kolokace většinou 

nebývají idiomatické. Zde by bylo třeba vyjasnit, jak autorka přesně termíny idiomatický a 

kolokace chápe. 

5) S. 24: Pojmy avalenční a neosobní sloveso nejsou zcela synonymní. Existuje řada 

neosobních sloves, která vyžadují gramatické podmětové doplnění (např. vedlejší větou 

podmětnou, jako např. Mi sembra che…). 

6) S. 32: Je pravda, že dějové jméno (obvykle) stojí na pozici přímého předmětu, ne vždy 

ho však lze pronominalizovat (*l’ho preso [sonno]). Stejně tak nelze všechny VNP převádět 

do pasiva – a restrikce se tu netýkají jen typu slovesa jako u predikátů syntetických, nýbrž i 

vnitřní soudržnosti predikátu. 

7) S. 47: podmět u inakuzativních konstrukcí nemusí stát vždy za slovesem, možná je i 

pozice preverbální, kde se ovšem ztrácí mnohé z inakuzativních rysů slovesa. 

8) Na s. 51 nelze souhlasit s tvrzením, že umístění přívlastku v italštině je volnější v tom 

smyslu, že adjektiva kromě těch relačních mohou stát před i za modifikovaným substantivem. 

Postavení adjektiv se v italštině řídí relativně striktními pravidly, nelze tedy běžně měnit 

jejich postavení kvůli potřebám AČV. 

9) Na s. 51 jsou nesprávně použity i komentovány termíny dislokace vlevo a anaforické a 

kontrastivní předsunutí. Levá dislokace slouží pouze k tematizaci, podobně jako anaforická 

antepozice, kontrastivní antepozice naopak zdůrazňuje réma. 
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10) Na s. 57 bych uvítala kvantitativní informace o tom, kolik konstrukcí celkem bylo 

nalezeno, kolik jich bylo vyřazeno atd. 

11) S. 61. Je nějaký konkrétní důvod pro to, že v analýze nebyl zohledněn např. 

kondicionál? 

12) S. 62: Je nesporné, že kategoriální sloveso ve VNP bývá v imperfektu méně často než 

v jiných minulých časech. Přesto se však v tomto čase vyskytuje a vyskytuje se dokonce i 

v průběhové perifrázi (stavo facendo una passeggiata): zdá se tedy, že problematika je 

poněkud komplexnější.  

13) S. 59-63: V kapitole o aspektuální motivaci bych uvítala uvedení příkladů z korpusu 

včetně jejich českých překladů: jasněji by se tak ukázal případný vliv jednotného či množného 

čísla dějového jména na perfektivní/imperfektivní chápání děje. 

14). S. 80: Domnívám se, že i nerozvité sloveso lze bez problému považovat za réma 

výpovědi. 

 

Uvedené poznámky mají až na výjimky spíše charakter upřesnění. Jsem přesvědčena, že 

autorka dostála – snad jen s výjimkou formální stránky – nárokům kladeným na tento typ 

kvalifikační práce. Navíc je třeba ocenit odvahu, s níž se do tohoto nesnadného tématu pustila, 

i to, že se dílčí výsledky, k nimž dospěla, mohou stát podnětem pro další výzkum v této 

oblasti. Práci k obhajobě doporučuji a s přihlédnutím ke všem zmíněným skutečnostem se 

přikláním ke klasifikaci výborně. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 13. 6. 2018                        PhDr. Zora Obstová, Ph.D. 

                                                                                                   oponent diplomové práce 

 

 

 

 

 


