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Abstrakt 

Cílem této práce je popsat problematiku aspektuálnosti v italském a českém 

jazyce, srovnat pojetí gramatického a lexikálního aspektu v obou jazycích a upozornit 

na odlišnou terminologii. Praktická část se zabývá italským opisným pasivem 

s pomocnými slovesy venire a essere z pohledu aspektu na pozadí češtiny. Obecně se 

usuzuje, že alespoň v prézentu se pasivní konstrukce se slovesem venire překládají do 

češtiny ve větší míře pomocí nedokonavého slovesa než pasivní konstrukce se 

slovesem essere. Tato tendence by pak měla být v jednoduchém perfektu a imperfektu 

neutralizována. Tuto tezi se za použití paralelního korpusu InterCorp verze 10 

snažíme ověřit. 
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Abstract 

The topic of this thesis is the verbal aspect in its complexity. The initial theoretical 

part aims to compare the differences in the notion of grammatical and lexical aspect in 

both Italian and Czech language and to highlight the differences in related 

terminology. The following practical part deals with Italian periphrastic passive and 

its auxiliaries venire and essere from aspectual point of view based on the Czech 

language. It is generally assumed that at least in the present tense, passive 

constructions containing the auxiliary venire should be translated into Czech with 

higher rate of imperfective verbs than passive constructions containing the auxiliary 

essere. This trend should disappear when used in the simple past or the imperfect. This 

claim is further analyzed with the help of the parallel corpus InterCorp, version 10. 
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Úvod 

Tématem této práce je aspektuálnost. Klademe si za cíl porovnat obecné poznatky 

o aspektu a různé náhledy na gramatický a lexikální aspekt. Těžištěm této práce je pak 

podrobný popis aspektu v italském a českém jazyce. Nechybí ovšem ani stručný 

náhled na opisné pasivum v obou jazycích, které v praktické části dále analyzujeme 

z pohledu aspektu na překladech z italštiny do češtiny. K této analýze jsme využili 

paralelní korpus InterCorp, který je volně dostupný na internetových stránkách 

Českého národního korpusu. 

Teoretická část předkládané práce v prvé řadě popisuje nejasnosti v terminologii 

týkající se pojmu aspekt a aspektuálnost. Dále se však pro potřeby této práce snažíme 

uvedené pojmy vyjasnit a vymezit. Vycházíme z prací nejvýznamnějších lingvistů, 

kteří se zabývají aspektem. V další kapitole se věnujeme aspektuálnosti v italštině, 

přebíráme náhled na lexikální a gramatický aspekt z italských gramatik, a to 

především od italského lingvisty Pier Marca Bertinetta.  Následující kapitola se týká 

pojetí aspektuálnosti, respektive vidovosti v českém jazyce, které se v mnoha 

aspektech odlišuje od italského pojetí. Na tuto kapitolu proto navazujeme krátkým 

přehledem hlavních rozdílů italského a českého pojetí aspektu. Poslední část 

teoretické části této diplomové práce tvoří stručný náhled na opisné pasivum 

v italštině a češtině.  

Z několika tezí, které v této kapitole uvádíme, vycházíme v praktické části této 

práce. Konkrétně se jedná o předpoklad překladu opisných pasivních konstrukcí 

s pomocným slovesem venire do češtiny za pomocí nedokonavého vidu a se slovesem 

essere za pomocí dokonavého vidu. Dle Sylvy Hamplové by se tato tendence měla 

projevit především v prézentu, zatímco v perfektu a imperfektu by měla být 

neutralizována. Praktická část je tedy rozdělena do několika částí, po zběžné analýze 

pasivních konstrukcí z hlediska vidu v překladu do češtiny ve všech časech se 

podrobněji věnujeme každému jednoduchému času v indikativu se slovesem venire a 

essere.  

Výsledky této analýzy posuzujeme v závěru a zároveň navrhujeme další možnosti 

zkoumání aspektu v pasivních konstrukcích jak v italštině, tak v češtině. 
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1 Problematika aspektuálnosti 

1.1 Nejasnosti v terminologii  

Aspekt jakožto lingvistická kategorie je úzce spojen s kategorií času a způsobu. 

Tyto kategorie byly v minulosti popisovány filology a lingvisty především v kontextu 

jednotlivých jazyků. A protože se přirozené jazyky liší v tom, do jaké míry mohou 

vyjadřovat časovou a aspektuální komplexnost výpovědí a využívají k tomu odlišné 

prostředky, existuje k této problematice i spousta termínů, které se svým významem 

u různých autorů překrývají a u dalších autorů liší.  

Slovanské jazyky gramatickou kategorii aspektu, respektive vidu, jakožto opozici 

mezi perfektivním dějem, tedy dějem pojatým vcelku, a imperfektivním dějem, tedy 

dějem podaným v průběhu, jednoznačně odlišují od kategorie času a vyjadřují ji 

pomocí morfologických prostředků na slovese.1 V románských jazycích jsou tyto dvě 

kategorie více provázány, opozice perfektivnosti a imperfektivnosti je funkční pouze 

v minulém čase.  V germánských jazycích se vedle kategorie času hovoří i o kategorii 

aspektu, existuje však i pojem Aktionsart, jenž se vztahuje k sémantice sloves, případně 

k jejich významovým odstínům. V tomto pojetí se slovesa rozdělují do několika skupin 

na základě vnitřního průběhu děje, 2 které vyjadřují různé derivační morfémy. Tomuto 

rozdělení se v českém pojetí říká povaha slovesného děje, nebo také způsob slovesného děje 

a dělí slovesa na frekventativní, distributivní, perdurativní a podobně.3 Pojem 

Aktionsart se však u některých autorů používá i pro rozdělení situačních typů sloves 

na stavy, procesy a události, které se dále dělí na další podtypy.4 Tyto situační typy 

nejsou nijak formálně značeny, jsou inherentně vyjádřeny v sémantice sloves. Tomuto 

                                                 
1 ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda: přehled a slovníky. Vyd. 4., v Karolinu 2., doplněné. Praha: Karolinum, 

2011, s. 155. 
2 LEHEČKOVÁ, Eva. Telic ̌nost a skalárnost deadjektivních sloves v češtině. Praha, 2011. Disertační práce. Univerzita 

Karlova. Vedoucí práce Oldřich Uličný, 2011, s. 97. Dostupné z: 
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/140010018/?lang=cs. On 07-06-2017 

3 SQUARTINI, Mario. Verbal periphrases in Romance: aspect, actionality, and grammaticalization. New York: Mouton 

de Gruyter, 1998, s. 8. 

4 BACH, Emmon. Algebra of events. In: Paul Portner – Barbara Hall Partee (eds.), Formal Semantics: Essential 

Readings. Oxford: Blackwell, 2002, s. 324‒ 333. 
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rozdělení se však taktéž někdy v angličtině říká actionality, situation types, popřípadě 

eventuality types. Někteří autoři pak rozlišují gramatický a lexikální aspekt. Gramatický 

aspekt je vyjádřen morfosyntaktickými prostředky, zatímco sémantický způsob 

vyjádření aspektu nazývají lexikálním aspektem a pod tento pojem spadá jak pojem 

Aktionsart, tak anglické termíny actionality / situation types /eventuality types.  Někdy 

se zase lexikální aspekt klade do rovnítka s pojmem teličnosti a ateličnosti, jindy jsou tyto 

pojmy od sebe odděleny. 

 

Jak je z výše uvedeného patrné, terminologie ohledně vidu je značně matoucí a 

neustálená. Proto se v následujících podkapitolách pokusíme tyto termíny více 

rozebrat a dále vymezit dle potřeb této práce. 

1.2 Vymezení kategorie času a gramatického aspektu 

Fyzikální veličina, jíž je čas, se promítá do lidského vnímání světa, a tudíž se 

projevuje v každém přirozeném jazyce. Ať už tyto jazyky časové ukotvení vyjadřují 

pouze pomocí částic a temporálních adverbií, jako například čínština,5 nebo přímo 

v morfologii slovesa, jako indoevropské jazyky, každý jazyk nějakým způsobem 

vymezuje výpověď vzhledem k okamžiku promluvy, tedy ji staví na pomyslnou osu 

před okamžik promluvy, do okamžiku promluvy nebo za tento okamžik, popřípadě ji 

vymezuje vzhledem k jiným výpovědím. 

Definice gramatické kategorie času jako deiktické kategorie, která odkazuje na 

pomyslnou časovou osu vzhledem k okamžiku promluvy do minulosti, přítomnosti 

nebo budoucnosti, je lingvisty všeobecně přijímána.6 Vid taktéž souvisí s časem 

                                                 
5 LIN, Jo-Wang. Time in a Language Without Tense: The Case of Chinese. Journal of Semantics [online]. 

2006, 23(1), 1-53 [cit. 2018-06-15]. Dostupné z: http://academic.oup.com/jos/article/23/1/1/1698974/Time-in-a-
Language-Without-Tense-The-Case-of 
6 Viz například tyto publikace:  

FAUCONNIER, Gilles. Mental spaces: Aspects of meaning construction in natural language. New York, NY, US: 
Cambridge University Press, 1985, s. 22. 
 
COMRIE, Bernard. Aspect: an introduction to the study of verbal aspect and related problems. New York: Cambridge 
University Press, 1976, s. 1-2. 
 
BERTINETTO, Pier Marco. Tempo, aspetto e azione nel verbo italiano: Il sistema dell'indicativo. Firenze: Accademia 
della Crusca, 1986. 
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jakožto fyzikální veličinou, ale jiným způsobem. Neodkazuje do minulosti, 

přítomnosti nebo budoucnosti, nýbrž popisuje vnitřní časovou strukturu výpovědi. 

Bernard Comrie ve své základní a dnes často citované knize o vidu Aspect: an 

introduction to the study of verbal aspect and related problems říká: „Aspects are different 

ways of viewing the internal temporal constituency of a situation“7 a uvádí příklady z více 

indoevropských jazyků, na něž navážeme:   

 (1) John was reading when I entered. 

(2) Gianni leggeva quando entrai. 

(3) Honza si četl, když jsem vstoupil. 

Ve všech uvedených jazycích, tedy v angličtině, italštině a češtině, se obě situace 

vyjádřené slovesem (číst si, vstoupit) odehrály na pomyslné časové ose před 

okamžikem promluvy, tedy v minulosti. Rozdíl ve slovesných formách (v angličtině 

rozdíl mezi průběhovou formou was reading a neprůběhovou formou entered, 

v italštině mezi tvarem imperfekta leggeva a tvarem jednoduchého perfekta entrai a 

v češtině mezi nedokonavým slovesem číst si a dokonavým slovesem vstoupit) tedy 

není rozdíl v gramatické kategorii času, nýbrž v kategorii aspektu. 

První sloveso, číst si, ve všech uvedených příkladech prezentuje danou situaci 

imperfektivně, tedy z vnitřního pohledu, bez explicitního odkazu k začátku nebo 

konci akce „čtení“,8 zobrazuje situaci v jejím průběhu.9 Naproti tomu sloveso vstoupit 

zobrazuje danou situaci perfektivně, tedy jako časově ohraničenou, bez náhledu na 

vnitřní průběh děje, jako jeden celek. 

Volba mezi použitím imperfektivní nebo perfektivní formy je subjektivní, mluvčí 

mohou dokonce odkazovat ke stejné situaci v jedné chvíli dokonavě a v další 

nedokonavě: 

 (4) John read that book yesterday. While he was reading it, the postman came. 

(5) Gianni lesse quel libro ieri. Mentre lo leggeva, venne il postino. 

                                                 
7 Comrie, cit. d., s. 3. 
8 Comrie, cit. d., s. 4.  

9 BYBEE, Joan L., Revere D. PERKINS a William. PAGLIUCA. The evolution of grammar: tense, aspect, and modality 

in the languages of the world. Chicago: University of Chicago Press, 1994, s. 141. 
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(6) Honza včera přečetl tuhle knihu. Když ji četl, přišel pošták. 

Aspekt je tedy binární kategorie založena na opozici perfektivnosti a 

imperfektivnosti, respektive dokonavosti a nedokonavosti. Jazyky světa se však liší 

v tom, do jaké míry ji gramatikalizovaly. Nejčastěji se v souvislosti s videm hovoří o 

slovanských jazycích, kde tato kategorie prostupuje celým slovesným systémem.10 

V italštině můžeme hovořit o opozici perfektivnosti a imperfektivnosti pouze 

v minulém čase, v angličtině se pak tradičně hovoří o opozici průběhovosti a 

neprůběhovosti, která však odpovídá opozici imperfektivnosti a perfektivnosti pouze 

částečně.11 Zároveň se jazyky liší i v tom, jakým způsobem aspekt vyjadřují, italština 

využívá flektivní morfologii a kategorii času s kategorií aspektu propojuje, italské 

imperfektum (tvar leggeva z příkladu výše) totiž vyjadřuje jak minulý čas, tak 

imperfektivní význam. Angličtina k vyjádření průběhovosti a neprůběhovosti 

využívá perifráze (was reading), čeština a slovanské jazyky disponují bohatým systém 

afixů (prefixů, ale i sufixů), které na slovese značí jeho vidovou příslušnost a většina 

sloves tvoří takzvané vidové dvojice (číst – přečíst), případně i trojice (blížit se – přiblížit 

se – přibližovat se).12  

1.2.1 Perfektivnost 

Comrie dále poukazuje na skutečnost, že někteří autoři perfektiva definují jako 

slovesa nebo slovesné tvary vyjadřující krátké trvání děje nebo dokončenost děje. Obě 

tyto teze vyvrací.  Ke stejně dlouhému trvání děje se v některých případech mohou ve 

slovanských jazycích vázat jak imperfektiva (1), tak perfektiva (2): 

 (1) Stál tam dlouho. 

(2) Postál tam dlouho. 

                                                 
10 S výjimkou skutečnosti, že dokonavá slovesa svým prézentním tvarem vyjadřují budoucnost. Prézent 

dokonavých sloves tedy ve slovanských jazycích chybí. 
11 Více viz Comrie, cit. d., s. 7.  
12 Viz na příklad NÜBLER, Norbert, Petr BISKUP a Susan KRESIN: Vid. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana 

Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny [online], 2017. [cit. 2018-06-19]  
Dostupné z: https://www.czechency.org/slovnik/VID  
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Podobně v románských jazycích: 

 (3) Il régna trente ans. 

(4) Il regnait trente ans.13 

Dokončenost děje zase vyvrací situace, kdy se v češtině perfektiva vztahují 

k budoucímu času (5), nebo kdy se perfektum v italštině vztahuje k začátku 

slovesného děje (6): 

 (5): Napíšu ti. 

(6): Conobbe Pietro molti anni fa. 

Perfektivnost dle Comrieho tedy vyjadřuje slovesný děj jako jeden celek, bez 

pohledu na vnitřní průběh děje, ale délka tohoto děje je irelevantní. Rovněž nelze 

pohled na děj jako na celek redukovat pouze do jeho koncového bodu. 

1.2.2 Imperfektivnost 

Imperfektivnost, tedy pojetí děje v jeho průběhu bez ohledu na počáteční či 

koncový bod děje, dále Comrie rozčleňuje na podkategorii uzuálnosti (1) a 

průběhovosti (2): 

 (1) He used to work here. 

(2) He was working. 14 

Uzuálnost a průběhovost mohou být vyjádřeny pouhými tvary imperfekta, taktéž 

pro ně ale může existovat vlastní flektivní či derivační morfologie, popřípadě se 

vyjadřují pomocí perifrází. V češtině vyjadřují uzuálnost slovesa končící na -ávat, -ivat, 

jako chodívat, sedávat, slovesa chodit a sedět však uzuální význam nevylučují.15 

Průběhovost se dá v italštině v minulém a přítomném čase vyjádřit perifrází se 

                                                 
13 Tyto dva příklady tamtéž, s. 17. 
14 Uzuálnost lze v angličtině vyjádřit pouze v minulém čase, průběhovost naopak prostupuje celým systémem 

časů. 
15 Čermák, cit. d., s. 155. 
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slovesem stare a gerundiem (3), pouhý tvar imperfekta nebo prézentu ji však taktéž 

nevylučuje (4): 

(3) Stava arrivando. Sta arrivando. 

(4) Arrivava.  Arriva. 

Více o rozčlenění imperfektivnosti v češtině a italštině v příslušných kapitolách 2 

Aspektuálnost v italštině a 3 Aspektuálnost v češtině. 

 

Takto popsaná kategorie aspektu se v literatuře často specifikuje jako gramatický 

aspekt (nebo též v angličtině morphological aspect, verbal aspect a viewpoint aspect) a dává 

se do kontrastu s lexikálním aspektem (též Aktionsart, aspectual class nebo situation 

aspect, v češtině pak povaha či způsob slovesného děje).16 Lexikální aspekt je spojen 

s inherentní sémantikou sloves a zabývá se pojmy jako teličnost/ateličnost, třídí 

slovesa podle typů situací, jež vyjadřují, na procesy, stavy apod. a dále také na 

frekventativa, distributiva, perdurativa apod. 

Gramatický a lexikální aspekt však nejsou snadno oddělitelné kategorie, 

v různých jazycích se různě prolínají a jejich souhra je složitá, proto někteří autoři tyto 

kategorie nerozlišují. Vzhledem k cíli této práce a k odlišné provázanosti 

gramatického a lexikální aspektu v italštině a češtině je však praktičtější tyto pojmy 

rozlišovat (více se o této problematice v podkapitole 1.4 Provázanost gramatického 

aspektu s lexikálním). 

1.3 Lexikální aspekt 

1.3.1 Teličnost a ateličnost 

Pojem teličnosti/ateličnosti, respektive telicity/atelicity je zásadní pro kategorii 

lexikálního aspektu, protože rozděluje všechny situace vyjádřené slovesem na ty, které 

svým významem vždy míří ke koncovému bodu děje a inherentně tak implikují 

                                                 
16 Více viz například tato díla: 

SMITH, Carlota S. The Parameter of Aspect. Dordrecht: Springer Netherlands, 1991. 
VERKUYL, Henk J. A theory of aspectuality: the interaction between temporal and atemporal structure. New York, NY, 
USA: Cambridge University Press, 1993. 
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produkt, závěr nebo výsledek děje (1), tedy telické situace či děje, a na ty, které 

k takovému koncovému bodu děje nemíří, žádný produkt, závěr nebo výsledek děje 

neimplikují (2), tedy atelické situace či děje.17  

 (1) John is singing. Gianni canta. Honza zpívá. 

(2) John is preparing a soup. Gianni prepara una zuppa. Honza připravuje polévku. 

O celé slovesné situaci nebo ději se hovoří proto, že pouhý tvar slovesa 

k takovému rozlišení nestačí, k označení teličnosti či ateličnost je potřeba celého 

predikátu i s jeho argumenty:18 

 (3) John is singing. (atelický děj) 

(4) John is singing a song. (telický děj) 

(5) John is singing songs. (atelický děj) 

(6) John is singing five songs. (telický děj) 

Distinkce teličnosti a ateličnosti je důležitá především proto, že ve spojení 

s perfektivním nebo imperfektivním aspektem tvoří určité implikace. Perfektivní tvar 

slovesa tak ve spojení s telickou situací implikuje dosažení koncového bodu děje (7), 

imperfektivní tvar slovesa nikoliv (8): 

 (7) Gianni ha preparato una zuppa. Honza připravil polévku. 

(8) Gianni preparava una zuppa. Honza připravoval polévku. 

                                                 
17 MOURELATOS, Alexander P. D. Events, processes, and states. Linguistics and Philosophy [online]. 1978, 2(3), 

415-434 [cit. 2018-06-24]. Dostupné z: http://anon.cs.rochester.edu/u/james/Papers/mourelatos78.pdf 
18 Comrie, cit. d., s. 45. 
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1.3.2 Aspektuální třídy, situační typy 

Jedním z nejcitovanějších přístupů k lexikálnímu aspektu je Vendlerovo rozdělení 

anglických predikátů do čtyř skupin na základě tří vlastností: durativity, teličnosti a 

dynamičnosti (nastání změny).19 Tyto čtyři skupiny jsou: 

a) activities (John ran in the park. Honza běhal v parku.) 

b) accomplishments (John built a bridge. Honza postavil most.) 

c) achievements (John left. Honza odešel.) 

d) states (John is tall. Honza je vysoký.)20 

Tyto čtyři situační typy nebo aspektuální třídy (u některých autorů taktéž 

actionality)21 jsou pak jinými autory často upřesňovány či rozšiřovány. Někdy se 

přidává pátá skupina semelfaktivních, respektive punktuálních sloves (spadnout, 

kýchnout),22 jindy je celý koncept přepracován podrobněji.23 My se však spokojíme 

s klasickým Vendlerovým pojetím.  

 

Obě kategorie activites i accomplishments jsou durativní, accomplishments jsou však 

navíc i telické. Základní způsob jejich rozlišení je test předložkovými frázemi 

s temporálním významem, jako např.  za hodinu / za rok nebo hodinu/rok.24 Activites i 

accomplishments se dají kombinovat s příslovečným určením hodinu/rok, ale pouze 

accomplishments jsou kompatibilní s příslovečným určením za hodinu / za rok: 

 (1) John bulit the bridge in two years. Honza postavil most za dva roky. 

(2) *John ran in the park in two hours. *Honza běhal v parku za dvě hodiny. 

                                                 
19 VENDLER, Zeno. Verbs and Times. The Philosophical Review [online]. 1957, 66(2), 143-160. [cit. 2018-06-24]. 

Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/2182371?origin=crossref 
20 Tyto a další příklady ze Squartini, cit. d., s. 4. 

21 Squartini, cit. d., s. 3-13. 

22 Viz například publikace Comrie, cit. d.; Smith, cit. d.; Bertinetto, cit. d. 
23 Viz Bach, cit. d. 
24 Viz Lehečková, cit. d., s. 106. 
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Slovesa z kategorie achievements jsou na rozdíl od všech dalších kategorií typicky 

definována jako nedurativní. Ve spojení s příslovečným určením typu hodinu/rok, 

popisuje toto příslovečné určení přípravnou fázi, která vede k situaci z kategorie 

achievements (3). Ve spojení s příslovečným určením typu na hodinu / na rok naopak 

popisují dobu výsledného stavu situace (4): 

(3) John left in two hours. Honza odjel za dvě hodiny. 

(4) John left for two years. Honza odjel na dva roky.  

Kategorie states se pak vztahuje na nedynamické situace, tedy na takové situace, 

které se po dobu jejich trvání nemění, jako být vysoký, mít auto apod.  

 

Tyto situační typy sloves se rozlišují především proto, že mají odlišné syntaktické 

vlastnosti (jako výše uvedená kompatibilita s různými příslovečnými určeními), ale 

taktéž se jinak chovají ve spojení s gramatickým aspektem. Slovesa z kategorie states 

se tak na příklad v angličtině nemohou vyskytovat v průběhovém tvaru: 

(5) *John is being tall.  

Ve slovanských jazycích, v nichž kategorie gramatického aspektu prostupuje 

celým slovesným systémem, se situačním typům nepřikládá příliš velká pozornost. 

České gramatiky tak spíše než o situačních typech hovoří o povaze nebo způsobu 

slovesného děje, což však není totéž. Více v kapitole 3 Aspektuálnost v češtině a 

podkapitole 3.2 Způsob slovesného děje. Situačními typy v italštině se dále budeme 

zabývat v podkapitole 2.2 Azione verbale. 

1.4 Provázanost gramatického aspektu s lexikálním 

Jak již bylo uvedeno výše, gramatický a lexikální aspekt spolu souvisí, a to 

v různých jazycích do různé míry. Squartini popisuje provázanost gramatického 

aspektu s lexikálním na příkladu románských a slovanských jazyků,25 proto jeho 

srovnání na následujících řádkách převezmeme: 

                                                 
25 Squartini, cit. d., s. 7-10. 
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V románských jazycích je distinktivní rys perfektivní situace její koncový bod, 

respektive její časová ohraničenost. Tato ohraničenost nemusí nutně souviset s výše 

popsanou teličností a ateličností, ale čistě s ohraničením časovým. Zatímco příklady 

(1) a (2) jsou tedy oba gramatické, příklad (3) gramatický není, a to právě proto, že se 

imperfektivní situace na rozdíl od perfektivní (4) neslučuje s příslovečným určením 

typu hodinu/rok: 

1) Ieri  pioveva. 

2) Ieri ha piovuto. 

3) *Ieri pioveva per due ore. 

4) Ieri ha piovuto per due ore. 

Tato situace platí jak pro telické situace (5), tak atelické (6): 

5) Gianni ha risolto il problema in dieci minuti. 

6) Gianni ha chiacchierato con Luca per dieci minuti. 

Slovanské jazyky naproti tomu svazují perfektivnost spíše s dosažením vnitřního 

cíle situace (9), což souvisí s teličností a ateličností popsanou výše.26 Časové ohraničení 

příslovečným určením typu hodinu/rok pak na rozdíl od románských jazyků ve většině 

případů vyžaduje sloveso v imperfektivním tvaru (7).  

7) Četl knihu dvě hodiny. 

8) *Přečetl knihu dvě hodiny. 

9) *Četl knihu za dvě hodiny. 

10) Přečetl knihu za dvě hodiny. 

Jak je z uvedených příkladů patrné, odlišovat gramatický aspekt od lexikálního je 

v rámci této práce praktické, protože umožňuje lépe nazírat na odlišné pojetí 

perfektivnosti a imperfektivnosti v italštině a češtině. Debatu o tom, zdali je toto dělení 

                                                 
26 Je však třeba podotknout, že neplatí naprostá rovnost teličností s perfektivností a ateličnosti s imperfektivností, 

existují případy, kdy nedokonavá slovesa popisují telickou situaci a naopak. 
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nezbytné, a o tom, jestli není gramatický aspekt pouze gramatikalizací lexikálního 

aspektu, však necháváme stranou.27 

1.5 Příznakovost a nepříznakovost gramatického aspektu 

Jednou ze zajímavých oblastí zkoumání aspektu je dozajista problematika 

příznakovosti. Kdykoliv v jazyce nabývá kategorie dvou a více hodnot, mluví se o 

tom, že jedna z nich je nepříznaková, tedy více obvyklá, respektive méně specifická 

než ostatní hodnoty.28 To se samozřejmě týká i gramatického aspektu, otázka 

příznakovosti je však v tomto případě značně složitá. K určení hodnoty kategorie jako 

příznakové či nepříznakové se používá řada na sobě nezávislých kritérií, které si však 

v některých případech mohou svým výsledkem odporovat.29  

Jedním z nejčastěji uváděných kritérií je situace, kdy v sobě nepříznaková forma 

zahrnuje i význam příznakový, což je kritérium často uváděné v případě 

imperfektivních sloves ve slovanských jazycích:30 

1) Už jsme si objednali. 

2) Už jsme si objednávali. 

Příznakové perfektivní sloveso objednat (1) je specifičtější, implikuje koncový bod 

děje, ale lze je nahradit imperfektivním slovesem objednávat (2). To je v tomto 

konkrétním případě obecnější a vztahuje se pouze ke skutečnosti, že situace 

„objednávání“ proběhla, ne přímo k jejímu koncovému bodu, ten však taktéž zároveň 

nevylučuje. Situace v románských jazycích je odlišná a označit imperfektum nebo 

perfektum (jednoduché či složené) za příznakové pomocí stejného kritéria by bylo 

                                                 
27 Více například Squartini, cit. d., s. 10-18. 
28 Comrie, cit. d., s. 111. Hovoříme samozřejmě o příznakovosti, kterou poprvé popsal a definoval N. S. 

Trubeckoj ve své knize Grundzüge der Phonologie, viz anglický překlad TRUBECKOJ, Nikolaj 
Sergejevič. Principles of phonology. Berkeley: University of California Press, 1969, s. 66-86. 

29 Více ke kritériím příznakovosti: 
GREENBERG, Joseph H. Language universals with special reference to feature hierarchies. Berlin: Mouton de Gruyter, 
2005. 
 
CROFT, William. Typology and universals. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 2003, s. 87-101. 

30 Tato a následující vybraná kritéria viz Comrie, cit. d., s. 111-122. 
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ošemetné, neboť jsou tyto kategorie vzájemně výlučné do větší míry než v jazycích 

slovanských.31 Dalším kritériem nepříznakovosti je kupříkladu větší 

pravděpodobnost výskytu nepravidelných tvarů, což by v románských jazycích 

nahrávalo perfektu. Toto kritérium se však nehodí pro slovanské jazyky. Kritérium 

synkretismu se naopak pro slovanské jazyky hodí velmi. Zatímco v češtině 

nedokonavá slovesa vyjadřují minulý, přítomný i budoucí čas, dokonavá slovesa 

vyjadřují pouze minulost a budoucnost. To opět naznačuje, že nedokonavá slovesa 

jsou nepříznaková. 

Tuto tezi pak ale vyvrací kritérium frekvence, které říká, že nepříznaková forma 

se v jazyce vyskytuje častěji než příznaková. Podle statistické analýzy konverzačních 

a nekonverzačních textů Josselsona však v ruštině frekvenčně převládají perfektivní 

slovesa.32  

 

Jak je patrné, určení příznakové hodnoty u kategorie gramatického aspektu není 

jednoduché. Comrie dále navrhuje možnost vnímat imperfektum i perfektum 

v románských jazycích jako stejně příznakové členy ekvipolentní opozice, nebo 

některá slovesa ve slovanských jazycích vnímat jako nepříznakově perfektivní 

(například vstoupit, usnout; až od těchto sloves se pak imperfektivum tvoří sufixací), 

jiná jako imperfektivní (jako například psát, číst od nichž se perfektiva tvoří prefixací). 

Joan L. Bybee ve své knize Morphology: A Study of the Relation Between Meaning and Form 

na tuto složitost v určování příznakovosti aspektu navazuje a rozlišuje obecnou 

příznakovost od lokální.33 Obecnou příznakovost, tedy takovou, která se vztahuje k celé 

hodnotě perfektivnosti či imperfektivnosti, dle ní nemá smysl určovat, protože je toto 

rozlišení úzce spjato s inherentním významem sloves. Situaci, kdy jsou některá slovesa 

dle svého významu nepříznakově perfektivní (usnout) a jiná nepříznakově 

                                                 
31 Comrie, cit. d., s. 114. 
32 JOSSELSON, Harry H. The Russian Word Count And Frequency Analysis of Grammatical Categories of Standard 

Literary Russian. Detroit: Wayne University Press, 1953, s. 20-21. Dostupné z: 
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015030391646;view=1up;seq=1 

33 BYBEE, Joan L. Morphology: a study of the relation between meaning and form. Amsterdam: John Benjamins 

Publishing Company, 1985, s. 147. 
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imperfektivní (psát) tedy popisuje jako lokální příznakovost, kterou navrhuje dále 

rozvíjet.  

 

V češtině se běžně považují za nepříznaková imperfektiva, v italštině dává určitý 

smysl považovat za nepříznakové perfektum (dle sémantického kritéria, kdy 

perfektum reflektuje pouze skutečnost, že situace proběhla, nepřidává ji žádný 

speciální rys náhledu na vnitřní průběh děje, na rozdíl od imperfekta).34 Problematika 

kritérií uvedená výše však naznačuje, že je určení příznakovosti gramatického aspektu 

mnohem ošemetnější než kupříkladu příznakovost slovesného rodu. Dále se proto 

příznakovostí nebudeme zabývat.  

                                                 
34 Comrie, cit. d., s. 7. 
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2 Aspektuálnost v italštině 

Vzhledem k italské gramatické tradici nebyla v minulosti kategorii aspektu 

přikládána velká pozornost. Sylva Hamplová v K problematice vidovosti v italštině 

z roku 1994 dokonce píše: „V gramatikách a učebnicích italštiny je slovesný vid téměř 

neznámým termínem, a to i v dílech moderních a všeobecně uznávaných.“35 Serianni se pak 

na příklad aspektu věnuje jen velmi stručně a směšuje gramatický aspekt s lexikálním: 

„Possiamo affermare che l’aspetto contrassegna l’atto verbale secondo la prospettiva della 

durata, della momentaneità, della ripetitività, dell’inizio o della conclusione di un processo, 

della compiutezza o dell’incompiutezza dell’azione”.36 Jiní italští lingvisté a modernější 

gramatiky však gramatický aspekt od lexikálního odlišují, opozici perfektivnosti a 

imperfektivnosti vyjádřenou morfologickými prostředky nazývají aspetto verbale, 

zatímco sémanticko-aspektuální vlastnosti slovesa nazývají azione verbale.37  

2.1 Aspetto verbale 

Pojem Aspetto verbale je v Nuova grammatica italiana definován jako „la modalità con 

la quale lo svolgimento di un evento viene presentato“.38 Salvi a Vanelli, Renzi i Bertinetto 

pak opozici perfektivnosti (1) a imperfektivnosti (2) deklarují na rozdílu mezi 

perfektem (1) a imperfektem (2): 

(1) Quel mattino, Giovanno andò a scuola.  

(2) Quel mattino, Giovanni andava a scuola. 

                                                 
35 HAMPLOVÁ, Sylva. K problematice vidovosti v italštině. Praha: Karolinum, 1994. 
36 SERIANNI, Luca. Grammatica italiana: italiano comune e lingua letteraria: suoni forme  

costrutti. Torino: UTET, 1988, s. 330. 

37 Viz například tyto gramatiky: 

SALVI, Giampaolo a Laura VANELLI. Nuova grammatica italiana. Bologna: Il Mulino, 2004.  
 
RENZI, Lorenzo a Giampaolo SALVI. Grande grammatica italiana di consultazione. Vol. 2., I sintagmi verbale, 
aggettivale, avverbiale: La subordinazione. Bologna: Mulino, 1991. 
 
Bertinetto, cit. d. 

38 Salvi – Vanelli, cit. d., s. 109. 
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Perfektivní příklad (1) je Bertinettem popsán jako „una situazione considerata nella 

sua globalità, come un singolo processo non ulteriormente analizzabile“, zatímco 

imperfektivní příklad (2) je popsán jako „una situazione colta in una certa fase del suo 

svolgimento“.39  

 

Oba dva výše uvedené příklady se vztahují k totožné situaci v minulosti. Druhý 

příklad zachycuje situaci v jednom určitém momentu, zatímco ten první ji popisuje 

celistvě. Z této opozice plynou i určité implikace. Zatímco z příkladu (1) je patrné, že 

Giovanni do školy došel, z příkladu (2) to jasné není. Ačkoliv by to tak mohlo být, 

výpověď by rovněž mohla pokračovat následovně: 

(3) …quando all’improvviso si ricordò di non aver fatto i compiti e decise di darsi 

assente.  

Dle Bertinetta však existují situace, kdy se i perfektum může vztahovat 

k neukončeným dějům vzhledem k okamžiku promluvy: 

 (4) Da che mondo è mondo, dopo la primavera venne sempre l’estate.40  

2.1.1 Aspetto imperfettivo 

Aspetto imperfettivo se v pojetí Nuova grammatica italiana, Grande grammatica italiana 

di consultazione i dle Bertinetta dělí na následující podkategorie: 

a) progressivo 

b) abituale 

c) continuo 

Aspetto progressivo, respektive průběhovost se vztahuje k slovesným situacím 

zachyceným v určitém momentu jejich průběhu (1). V takových výpovědích lze 

predikát nahradit průběhovou perifrází stare + gerundium (2). Hamplová o této 

perifrázi dále říká: „vyjadřuje aktuální děje probíhající od určité časové meze až do okamžiku 

                                                 
39 Bertinetto, cit. d., s. 76. 
40 V této výpovědi je totiž záměr mluvčího předpovědět příchod dalšího ročního období. 
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promluvy včetně; vzhledem k průběhovému významu vazby je sloveso stare buď ve tvaru 

prézentu, nebo imperfekta (indikativu nebo konjunktivu) podle toho, zda jde o děj přítomný 

nebo minulý“.41 

 (1) Enrico dormiva profondamente.42 

(2) Enrico stava dormendo profondamente. 

Jelikož tato podkategorie imperfektivnosti zachycuje děje v jejich průběhu, 

neslučují se s příslovečnými určeními typu in un’ora / un anno nebo per un’ora / un 

anno, které implikují konečný bod děje: 

 (3) *In quel momento, Diego mangiava in due ore. 

(4) *In quel tempo, Diego mangiava per due ore. 

Totéž platí pro příslovečná určení, jež Bertinetto nazývá avverbiali culminativi (5), 

deliminativi (6), circoscriventi (7): 

(5) *In quel momento, Franco mangiava fino alle 5. 

(6) *In quel momento, Franco mangiava dalle 3 alle 3 e mezzo. 

(7) *In quel momento, Franco mangiava fra le 3 e le 3 e mezzo. 

Naopak je aspetto progressivo slučitelné s příslovečným určením typu da un’ora / 

un anno: 

(8) Ezio dormiva da circa due ore, quando fu improvvisamente svegliato dal fragore 

di un tuono. 

Ve spojení s imperfektivním aspektem příslovečné určení tohoto typu měří 

interval od začátku slovesného děje až po moment, ke kterému se vztahuje výpověď.43  

 

                                                 
41 HAMPLOVÁ, Sylva. Mluvnice italštiny. Praha: Leda, 2004, s. 232. 
42 Tyto a další příklady, pokud neznačeno jinak, z Bertinetto, s. 119-239. 
43 Příslovečné určení tohoto typu s perfektivním aspektem viz oddíl 2.1.2 Aspetto perfettivo. 
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Aspetto abituale, respektive uzuálnost, se vztahuje k opakovaným dějům, které 

jsou charakteristické pro určité (delší) časové období:44  

(9) In quel periodo, Pier Marco si alzava alle 5. 

(10) Pier Marco prende di solito / sempre il rapido delle 7.52. 

Bez uvedení příslovečných určení času nebo bez znalosti kontextu by se však tyto 

výpovědi mohly vztahovat i k jednorázovým dějům. Je důležité podotknout, že 

uzuálnost nezávisí na častém opakování děje (12) a nelze ji spojit s přesným číselným 

určením opakování (13):  

(12) Già allora Nicola veniva talvolta/raramente a trovarci durante le vacanze. 

(13) *Ogni estate, Filippo ci veniva a trovare tre volte.45 

Bertinetto dále vymezuje druh uzuálnosti, který nazývá attitudinalità. Tento druh 

uzuálnosti se vyznačuje tím, že se pro jeho opakovanost a charakterističnost stává 

stálou vlastností podmětu (14) a je neslučitelný s příslovečnými určeními 

vyjadřujícími frekvenci opakování (15): 

(14) La macchina di Gaetano andava a metano. 

(15) *La macchina di Gaetano andava sempre/talvolta a metano. 

Rozdíl mezi průběhovostí a uzuálností je tedy ten, že průběhovost se vztahuje 

k jednorázovým dějům, zatímco uzuálnost k sérii opakování děje v delším časovém 

období. Zatímco příklad (16) může být dle kontextu jak průběhový, tak uzuální, 

příklad (17) lze vnímat pouze průběhově a příklad (18) jedině uzuálně: 

(16) Beppe mangiava di buon appetito. 

(17) Beppe stava mangiando di buon appetito. 

(18) Beppe mangiava normalmente di buon appetito. 

                                                 
44 Comrie, cit. d., s. 27-28. 
45 Viz Renzi – Salvi, cit. d., s. 45. 
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Existují však i případy, kdy mohou být aspetto progressivo a abituale vyjádřeny 

současně: 

 (19) Ogniqualvolta Teresa stava arrivando, veniva dato l’allarme. 

Na rozdíl od aspetto progressivo je aspetto abituale kompatibilní s příslovečnými 

určeními typu in un’ora / un anno a per un’ora / un anno, ale pouze za předpokladu, že 

se uvedená příslovečné určení vztahují k jednomu opakování děje a ne k celkové délce 

trvání uzuálnosti: 

(20) Franco lavorava ogni giorno per tre ore. 

(21) *Per tre anni, Franco lavorava ogni giorno con Enrico.  

Stejně jako u průběhového aspektu označuje uzuální aspekt ve spojitosti 

s příslovečným určením typu da un’ora / un anno interval od začátku děje po moment, 

ke kterému se vztahuje výpověď: 

(22) Da due anni ormai, Lucia faceva ginnastica tutte le mattine, appena alzata. 

Aspetto continuo, tedy poslední typ imperfektivního aspektu, se dělí na dva druhy, 

durativní (23) a iterativní (24): 

(23) Ricordo che per tutto il tempo Elio si grattava la testa perplesso, senza dar segno 

di comprendere. 

(24) Gianni accendeva la pipa, che gli si spegneva di continuo per la pioggia.  

Predikát v těchto výpovědích lze nahradit perifrázemi non fare altro che + infinitiv 

(25), continuare a + infinitiv (26) nebo andare + gerundium: 

(25) Ricordo che per tutto il tempo Elio non faceva altro che grattarsi la testa 

perplesso, senza dar segno di comprendere. 

(26) Gianni continuava a accendere la pipa, che gli continuava a spegnersi. 

Nejedná se o průběhový aspekt, jelikož jde o sérii událostí, ale nejedná se ani o 

uzuálnost, neboť k té je zapotřebí delší časové období, během něhož se děj opakuje. 
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Jedná se o tedy blíže neurčenou iterativnost (27). Číselně vymezená iterativnost, která 

ohraničuje děj, je s imperfektivním aspektem nekompatibilní (28): 

(27) Mentre sua moglie partoriva, Gigi fumava nervosamente. 

(28) *Mentre sua moglie fumava, Gigi fumava dieci sigarette. 

2.1.2 Aspetto perfettivo 

Aspetto perfettivo se oproti imperfektivnímu aspektu vztahuje k časově 

ohraničeným dějům, které se odehrály pouze jednou (1). Výjimku tvoří výpovědi, kde 

je počet opakování přesně vyjádřen či jinak určen (2):46 

(1) Ottavia venne a trovarci il primo del mese. 

(2) Ottavia venne a trovarci il primo del mese per cinque volte di seguito.  

Pokud by počet opakování nebyl přesně určen, bylo pro vyjádření opakování 

nezbytné použít imperfektum: 

(3) Ottavia veniva a trovarci il primo del mese.  

Bertinetto tímto poukazuje na skutečnost, že perfektivní aspekt sdílí společné 

prvky s aspektem imperfektivím uzuálním, ale ostře se vymezuje od aspektu 

imperfektivního průběhového. 

 

Na rozdíl od imperfektivního aspektu je perfektivní aspekt kompatibilní 

s příslovečnými určeními času typu per un’ora / un anno nebo in un’ora / un’anno, a to 

právě díky jeho pojetí děje jako jednoho celku a časové ohraničenosti: 

(4) Melina ha consumato il pasto in dieci minuti. 

(5) Carla aveva passeggiato nel parco per un’ora. 

(6) Ciccio ottenne in prestito la machina dello zio per tre giorni. 

Taktéž je kompatibilní s avverbiali culminativi (6), deliminativi (7), a circoscriventi (8): 

(7) Oggi Tino ha giocato con Ugo fino alle sei. 

                                                 
46 Přehled a příklady, pokud neurčeno jinak z Bertinetto, cit. d., s. 119-239. 
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(8) Oggi Tino ha giocato con Ugo dalle quattro alle sei. 

(9) Oggi Tino ha giocato con Ugo tra le quattro e le sei. 

Dále je kompatibilní i s příslovečným určením typu da un’ora / un’anno, ale pouze 

za předpokladu, že predikát je telický. Na rozdíl od imperfektivního aspektu však toto 

spojení popisuje interval od konečného bodu děje po moment, ke kterému se výpověď 

vztahuje: 

(10) Domenico era arrivato da due ore.47 

Aspetto perfettivo se dále dělí na následující podkategorie: 

a) compiuto  

b) aoristico  --- ingressivo 

Aspetto compiuto je Bertinettem definováno jako „quella particolare valenza aspettuale 

che esprime il perdurare, nel momento di riferimento dato, del risultato conseguente ad un 

evento compiuto in precedenza“.48 Tento typ perfektivního aspektu je vyjadřován 

složenými časy, nejčastěji složeným perfektem. 

 

Aspetto ingressivo je vyjadřováno jak složenými, tak jednoduchými časy. Bertinetto 

říká: „l’aspetto ingressivo è una connotazione che coinvolge, in determinati contesti, i tempi 

verbali assunti in accezione aoristica”.49 V některých případech se tato podkategorie 

perfektivního aspektu dá nahradit perifrází cominciare a + infinitiv, jako v následujících 

příkladech: 

(11) In quel momento, l’aqua zampillò dal rubinetto.  

(12) In quel momento l’aqua è zampillata dal rubinetto. 

(12) In quel momento, l’aqua cominciò a zampillare dal rubinetto. 

(13) In quel momento, l’aqua è cominciata a zampillare dal rubinetto. 

                                                 
47 Tato možnost je však přístupná jen u složených časů, viz Bertinetto, cit. d., s. 195. 

48 Tamtéž, s. 199. 
49 Tamtéž, s. 226, citace lehce pozměněna. 
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2.2 Azione verbale 

Bertinettovo pojetí lexikálního aspektu v mnohém navazuje na Vendlerovy 

situační typy popsané v oddíle 1.3.2 Aspektuální třídy, situační typy, je však 

podrobnější.50 Bertinetto dělí slovesa, respektive predikáty spolu s argumenty, dle 

jejich syntaktických vlastností do dvou hlavních skupin na verbi durativi a non-durativi 

a tyto skupiny dále rozděluje: 

a) verbi non-durativi: 

 i) puntuali 

 ii) trasformativi 

b) verbi durativi: 

 i) risultativi 

 ii) stativi  

- permanenti 

- non-permanenti 

 iii) continuativi 

Verbi non-durativi popisují děje, které probíhají rychle, v ideálním případě se jejich 

počáteční bod shoduje s konečným bodem (incontrare, cadere). Verbi durativi naopak 

popisují děje, které trvají určitý čas (dormire, preoccuparsi). Ačkoliv se toto rozdělení 

může zdát přímočaré, mnohdy záleží na kontextu sloves a na jejich argumentech. 

Proto spadá predikát saltare giù dal treno do nedurativních sloves, zatímco predikát 

saltare gli ostacoli do durativních.51 

Nedurativní transformativní slovesa jsou pak taková slovesa, jež předpokládají 

změnu stavu, jako na příklad svegliarsi, trovare. Punktuální slovesa postrádají na rozdíl 

od transformativních rys teličnosti, jsou svou povahou nedurativní, ale 

nepředpokládají změnu stavu (incontrare, spaventarsi).  

                                                 
50 Viz Bertinetto, cit. d., s. 83-110; 245-289. Následující přehled zjednodušen.  
51 Viz Renzi – Salvi, cit. d., s. 27. 
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Telická jsou naopak durativní rezultativní slovesa jako imparare, costruire una casa. 

Zvlášť u těchto sloves však záleží na argumentech slovesa, neboť slovesa jako disegnare 

a cantare jsou telická pouze v případě doplnění vhodným předmětem (disegnare un 

quadro, cantare una canzone atp.). Stavová slovesa (essere bello, implicare) se typicky 

charakterizují jejich nekompatibilitou s imperativem (1) nebo progresivní perifrází (2): 

(1) *Sii bella! 

(2) *Tutto ciò sta implicando grossi grattacapi. 

Jsou to taková slovesa, jež určují neměnné vlastnosti podmětu, respektive 

neměnné do té doby, než přestanou platit. Dále se rozdělují na permanentní (výše 

uvedené essere bello a implicare) a nepermanentní (aver tempo, esser libero), jež jsou svou 

povahou spíše vlastností dočasnou. Verbi continuativi (lavorare, piangere) jsou naproti 

tomu slovesa, jejichž činnost může být opakovaně přerušena a zase navázána, což je u 

stavových sloves nemožné.  

 

Slovesa, respektive predikáty se svými argumenty jsou různě kompatibilní 

s příslovečnými určeními typu in un’ora / un anno a per un’ora / un anno.52 Jejich 

zařazení k určitému situačnímu typu však může záviset i na jejich podmětu: 

(3) La pioggia cade. (durativo) 

(4) Il sasso cade. (non-durativo) 

V jiných případech změní typ azione verbale negace predikátu: 

(5) Alice distolse gli occhi. (non-durativo) 

(6) Non distoglieva lo sguardo dal cielo. (durativo) 

Zařazení slovesa k určitému situačnímu typu tedy není lehké, nezáleží pouze na 

významu slovesa, ani na celé verbální frázi, nýbrž na úplném kontextu, v němž se 

sloveso nachází. Pokud se hovoří o kategorii azione verbale určitého slovesa, vztahuje 

se tato kategorie pouze na typická použití tohoto slovesa. 

                                                 
52 Viz na příklad Renzi – Salvi, cit. d., s. 33-37. 
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2.3 Souhra mezi aspetto a azione verbale  

Kategorie azione verbale se u sloves může měnit v závislosti na použití 

perfektivních nebo imperfektivních časů: 53 

(1) Luca mi voltava le spalle.  

(2) Antonio sedeva vicino a me. 

(3) Luca mi voltò le spalle. 

(4) Antonio sedette vicino a me. 

Příklady (1) a (2) jsou tak durativní, zatímco (3) a (4) jsou příklady nedurativní 

situace. Některá slovesa v kombinaci s neživotnými podměty přijímají stavový 

význam a vyskytují se především v imperfektivních časech (5), ačkoliv je možné je 

použít i v kombinaci s perfektivním časem (6): 

(5) La casa rompeva la simmetria della piazza.  

(6) La casa ruppe la simmetria della piazza. 

Jiná slovesa jsou ve spojení s neživotným podmětem gramatická pouze 

s imperfektivním časem: 

(7) Il cartello diceva di fare attenzione.  

Jak je z uvedených příkladů patrné, mezi imperfektivním aspektem a durativními 

slovesy existuje jistá blízkost, jež se vyskytuje rovněž mezi perfektivním aspektem a 

nedurativními slovesy. Bertinetto ovšem upozorňuje, že se jedná pouze o tendenci, 

většina sloves se dá volně kombinovat jak s perfektivními, tak imperfektivními časy. 

Dokonce i nedurativní sloveso sfracellarsi lze použít ve spojení s imperfektivním 

aspektem:54 

(8) Mentre Giovanni si sfracellava al suolo, Teresa, che non si era accorta di nulla, 

continuava imperterrita a ripetergli che lo avrebbe lasciato. 

                                                 
53 Bertinetto, cit. d., s. 103-106. 
54 Tamtéž, s. 109-110. 
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Stavová permanentní slovesa jsou však přípustná pouze v kombinaci s aspetto 

continuo:55 

(9) Giovanni aveva i capelli ricci.  

(10) *Giovanni ebbe i capelli ricci. 

Naopak stavová slovesa nepermanentní jsou přípustná jak s průběhovým 

aspektem (11), tak uzuálním (12) a perfektivním (13): 

(11) In quel momento, avevo un tremendo mal di testa. 

(12) In quel periodo, avevo spesso mal di testa. 

(13) Per tutto il giorno, ho avuto un gran mal di testa.  

Aspetto ingressivo je pak kompatibilní pouze s durativními slovesy, která nejsou 

rezultativní. 

2.4 Aspektuální hodnoty italských časů v indikativu 

2.4.1 Prézens 

Prézens popisuje, alespoň v případě durativních sloves, děje simultánní vzhledem 

k okamžiku promluvy. Je to čas především imperfektivní a jako takový se používá se 

k vyjádření uzuálnosti nebo průběhovosti, popřípadě i pro vyjádření aspetto continuo. 

Za předpokladu, že sloveso není stavové, se pak dá tvar prézentu nahradit 

průběhovou perifrází. Ve spojení s telickými slovesy prézens „sospende decisamente 

questa specifica valenza azionale, lasciando del tutto indeterminato il futuro raggiungimento 

del telos“.56 Jeho použití může být však i perfektivní, jako například nepříliš 

frekventované užití progresivní perifráze pro vyjádření budoucnosti: 

(1) Domani a quest’ora stai già volando verso Helsinki. 

                                                 
55 Renzi – Salvi, cit. d., s. 53. 

56 Bertinetto, cit. d., s. 341. Citované příklady, pokud neuvedeno jinak, odtamtud. 
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2.4.2 Imperfektum 

Imperfektum je minulý čas imperfektivní povahy. Používá se především pro 

zachycení minulých dějů v určitém momentu jejich průběhu, kdy konečný bod těchto 

dějů není pro výpověď důležitý. Dále se užívá pro opakované děje v minulosti, za 

předpokladu že počet opakování není blíže určen. Náhodné není ani jeho použití ve 

vedlejších větách při souslednosti časové pro vyjádření simultánnosti, respektive 

jakési „přítomnosti v minulosti“, přítomný čas je svou povahou nejčastěji 

imperfektivní a imperfektum tak do minulosti „přenáší“ jeho hodnoty.  

Imperfektum se dále v některých případech používá v podmínkových 

souvětích (1), kde však imperfektivní hodnotu ztrácí.57   

(1) Se prendevi la medicina, ieri ti alzavi già dal letto. 

Imperfektum však může být mimo jiné použito i perfektivně, Bertinetto 

v souvislosti s tímto užitím hovoří na příklad o použití imperfekta pro bezprostřední 

budoucnost (2) nebo bezprostřední minulost (3):58 

(2) Patrizia mi ha detto che veniva subito. 

(3) Luciana mi ha detto che usciva proprio allora dall’ospedale. 

2.4.3 Jednoduché perfektum 

Jednoduché perfektum se vztahuje k dějům proběhlým v minulosti, které nemají 

žádný vztah k okamžiku promluvy. Je to perfektivní čas, vyjadřuje aspetto aoristico, 

respektive ingressivo. 

2.4.4 Složené perfektum 

Složené perfektum se vztahuje k dějům proběhlým v minulosti, které buď nemají 

žádný vztah k okamžiku promluvy (aspetto aoristico), nebo k dějům, který mají vztah 

k okamžiku promluvy či k okamžiku, ke kterému se výpověď vztahuje (aspetto 

                                                 
57 Více k aspektuální hodnotě imperfekta v těchto případech viz Bertinetto, cit. d., s. 390-391. 
58 Bertinetto, cit. d., s. 362; 391. 
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compiuto).  V některých případech jej lze použít i pro vyjádření předčasnosti vzhledem 

k momentu v budoucnosti (1) nebo k uzuální přítomnosti (2):59 

(1) Alle due ho finito e possiamo uscire. 

(2) Ogni volta che lo incontro, mi parla sempre della ragazza che ha appena 

conosciuto. 

2.4.5 Plusquamperfektum 

Plusquamperfektum je čas především perfektivní povahy (aspetto compiuto). 

V některých případech však může vyjadřovat i imperfektivnost, jak popisuje Grande 

grammatica italiana di consultazione: 

 

„Tra gli usi imperfettivi del piuccheperfetto, il principale è quello «inclusivo», che emerge 

quando il momento dell’avvenimento include il momento di riferimento. In tal caso l’eventuale 

prosecuzione del processo al di là del momento di riferimento viene lasciata indeterminata.“60 

(1) Luisa mi guardò storto: ma io avevo sempre agito così fino ad allora, e non vedevo 

alcun motivo per cambiare.  

Plusquamperfektum může také nabývat hodnot uzuálního aspektu: 

(2) Alle due il portiere aveva già pulito gli uffici, alle due e un quarto se ne andava a 

casa. 

2.4.6 Il trapassato remoto 

Předminulý čas závislý vyjadřuje předčasnost (aspetto compiuto) vzhledem 

k jednoduchému perfektu. V současné italštině se objevuje pouze ve vedlejších větách 

časových.  

                                                 
59 Salvi – Vanelli, cit. d., s. 115. 
60 Renzi – Salvi, cit. d., s. 107. 
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2.4.7 Jednoduché futurum 

Jednoduché futurum má především povahu perfektivní (1), ale vyskytují se i 

případy, kdy je použito imperfektivně, ať už se jedná o aspetto abituale (2), aspetto 

progressivo (3) nebo continuo (4):61 

(1) Verrò a trovarti quest’estate. 

(2) Ogni volta che mi verrai a trovare, eseguiremo qualche Lied insieme. 

(3) Arriverai a un castello dove molti soldati dormiranno russando. 

(4) Mentre Giacomo parlerà, credo che nessuno gli presterà attenzione. 

2.4.8 Složené futurum 

Složené futurum, jako všechny složené časy, je především perfektivní (aspetto 

compiuto). Vyžaduje především telická slovesa (1), durativní netelická slovesa dle 

Grande grammatica italiana di consultazione „risultano quindi generalmente inappropriati“ 

(2):62 

(1) Fra un mese l’avrai dimenticato.63 

(2) *Quando avrà pianto, ne riparleremo.64  

Stejně jako u plusquamperfekta však může mít užití složeného futura i 

imperfektivní povahu, a to buď v případě takzvaného uso inclusivo65 (3) nebo 

uzuálního aspektu (4): 

(3) Quando se ne accorgerà, ci saremo già divertitiun bel pezzo alle sue spalle. 

(4) Ogni qual volta avrai constatato qualcosa di strano, ce lo dirai immediatamente. 

                                                 
61 Renzi – Salvi, cit. d., s. 120. 
62 Tamtéž, s. 123. 
63 Příklad viz Salvi – Vanelli, cit. d., s. 117. 

64 Příklad v Grande grammatica italiana di consultazione označen otazníčkem, ne hvězdičkou. 
65 Zmíněného v oddíle 2.4.5 Plusquamperfektum. 
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3 Aspektuálnost v češtině 

Do pojetí aspektuálnosti v širokém slova smyslu v kontextu českého jazyka spadá 

vid, jakožto kategorie lexikálně-gramatická, a povaha či způsob slovesného děje, tedy 

kategorie čistě lexikální.66  

Slovesný vid se chápe jako schopnost slovesa rozlišovat děje na dokonavé a 

nedokonavé.67 Tato opozice má povahu gramatické kategorie, její výrazové 

prostředky jsou však slovotvorné, respektive lexikální (derivační sufix a prefixy), 

proto se o vidu hovoří jako o kategorii gramaticko-lexikální.68 Kategorie způsobu 

slovesného děje (ZSD) je s kategorií vidu značně provázána, a to jak významově, tak 

z toho důvodu, že využívá stejné formální prostředky, tedy prefixy a sufixy.69 Na 

rozdíl od vidu se ale derivací mění i význam sloves, nejen vidová příslušnost, proto se 

ZSD považuje za kategorii lexikální.70 Slovesa se v pojetí ZSD klasifikují na základě 

této významové modifikace a modifikačních afixů. Takovéto pojetí je tedy značně 

odlišné od Vendlerova pojetí lexikálního aspektu (situation types) či od italského pojmu 

azione verbale, jež klasifikují slovesa na základě jejich inherentního významu a 

syntaktických vlastností.  Nüblerovo pojetí ZSD, které blíže popíšeme v podkapitole 

3.2 Způsob slovesného děje, však do jisté míry obě tyto pojetí propojuje, jelikož se 

vztahuje ke všem slovesům, tedy nejen k těm derivovaným od jiného slovesa, a 

klasifikuje je dle významu.  

Popis aspektuálních tříd jako takových v českém jazyce chybí, pokus o základní 

rozčlenění však lze nalézt v diplomové práci Slovesná kategorie Aktionsart v české a 

                                                 
66 KOMÁREK, Miroslav, Jan KOŘENSKÝ et al. Mluvnice češtiny. 2, Tvarosloví. Praha: Academia, 1986, s. 179-185. 
67 Hamplová, 1994, cit. d., s. 4. 
68 ZAVADIL, Bohumil a Petr ČERMÁK. Mluvnice současné španělštiny: lingvisticky interpretační přístup. V Praze: 

Karolinum, 2010. 
69 Většina českých gramatik hovoří o způsobu slovesného děje, proto budeme k této kategorii nadále referovat 

takto. 
70 NÜBLER, Norbert: Způsob slovesného děje. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - 

Nový encyklopedický slovník češtiny [online], 2017. [cit. 2018-07-02] Dostupné z: 
https://www.czechency.org/slovnik/ZPŮSOB%20SLOVESNÉHO%20DĚJE  
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zahraniční lingvistické tradici Evy Lehečkové (za svobodna Hrachovinové), která však 

pro tuto problematiku používá anglický pojem eventuality types.71  

Popis způsobu slovesného děje tak, jak jej pojímá čeština, tedy „formálně vyjádřené 

modifikace základního významu slovesa, které se týkají různých odstínů průběhu děje, zejména 

jeho fází, kvantity, intenzity apod. …“72 pak v kontextu italštiny rozvíjí na příklad Sylva 

Hamplová v již zmiňovaných skriptech K problematice vidovosti v italštině, ve 

španělštině na příklad Zavadil a Čermák v Mluvnici současné španělštiny.73  

3.1 Vid 

Opozice dokonavosti a nedokonavosti, respektive perfektivnosti a 

imperfektivnosti vyjádřená různými afixy (popřípadě supletivností, viz níže) se 

v českých gramatikách definuje jako protiklad završenosti a nezavršenosti,74 

ukončenosti a neukončenosti75 či podrobněji: “… dokonavý vid je charakterizován 

terminativností, směrovostí, tj. zaměřením děje k určitému bodu uzavírajícímu jeho průběh na 

začátku nebo na konci, uzavřeným pojetím slovesného obsahu. Nedokonavý vid tuto dějovou 

směrovost a uzavřenost neoznačuje, vyjadřuje průběh děje bez časové perspektivy.“76  

Většina sloves v českém jazyce tvoří takzvané vidové dvojice či vidové páry, tedy 

slovesa se stejným významem, ale jinou vidovou příslušností. Mluvnice češtiny II 

uvádí jako příklad slovesa dát – dávat, kdy se se z dokonavého slovesa stává sufixací 

sloveso nedokonavé, anebo psát – napsat, kdy se procesem prefixace stává nedokonavé 

sloveso dokonavým.77 Vedle těchto dvou základních procesů existují ještě marginální 

supletivní vidové dvojice (vzít – brát; -ložit – -kládat) a jediný perfektivizační sufix -nout 

                                                 
71 HRACHOVINOVÁ, Eva. Slovesná kategorie Aktionsart v české a zahraniční lingvistické tradici. Diplomová 

práce. Univerzita Karlova. Vedoucí práce Oldřich Uličný, 2004, s. 54-76. 
72 Hamplová, 1994, cit. d., s. 9. 
73 Zavadil – Čermák, cit. d., s. 314-329. 
74 ŠTÍCHA, František. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013, s. 440.  
75 CVRČEK, Václav. Mluvnice současné češtiny. 1, Jak se píše a jak se mluví. Vydání druhé. V Praze: Univerzita 

Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015, s. 245. 

76 Komárek – Kořenský, cit. d., s. 181. 
77 Až na takzvané dlouhé prefixy jako zá-, ná-, pří- atp. prefixy vždy perfektivizují. Viz tamtéž, s. 182. 
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(riskovat – risknout).78 Většina autorů se shoduje na skutečnosti, že v případě sufixace 

vznikají tímto procesem nové tvary téhož lexému. U prefixace je situace ovšem 

mnohem komplikovanější, jelikož tímto způsobem často vznikají nové lexémy 

pozměněného významu jako na příklad dopsat, odepsat, podepsat, přepsat apod. Na to, 

že jde o nové lexémy poukazuje i skutečnost, že až od těchto sloves vznikají sufixací 

sekundární imperfektiva dopisovat, odepisovat, podepisovat, přepisovat apod., jež svým 

významem neodpovídají zcela primárnímu imperfektivu psát. Tato slovesa tak spadají 

do kategorie způsobu slovesného děje. Hranice mezi tím, kdy slouží prefix pouze pro 

změnu vidové příslušnosti (psát – napsat) a kdy tvoří nový lexém (psát – vepsat), je však 

v mnohých případech těžko odhadnutelná, Komárek s Kořenským hovoří na příklad 

o tom, že prefix u- je u dvojice sloves vařit – uvařit pouze vidový, zatímco ve spojení se 

slovesy vidět a slyšet pozměňuje jejich význam.79 Havránek s Jedličkou však považují 

dvojici sloves vidět – uvidět za jeden lexém.80 Nadto existují případy, kdy se od 

prefigovaného perfektiva tvoří sekundární imperfektivum, jež však svým významem 

odpovídá plně primárnímu imperfektivu (blížit se – přiblížit se – přibližovat se). 

Takových vidových trojic však neexistuje mnoho.81  

3.1.1 Vid dokonavý 

Jak již bylo řečeno výše, dokonavá slovesa se nejčastěji tvoří prefixací od 

nedokonavých, existuje však nepříliš četná skupina jednoduchých neprefigovaných 

dokonavých sloves: říct, sednout, skočit, koupit, dát, od nichž se tvoří imperfektiva. 

Některá slovesa jsou pak perfektiva tantum, tedy pouze dokonavá: spatřit (ve 

                                                 
78 KOPEČNÝ, František. Slovesný vid v češtině. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962, s. 113 

a 99. 

79 Tamtéž, s. 182. 
80 HAVRÁNEK, Bohuslav a Alois JEDLIČKA. Česká mluvnice. 6. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 

1988, s. 226. 
81 Štícha hovoří o několika desítkách, z nichž se však u mnohých může použití primárního a sekundárního 

imperfektiva lišit stylisticky nebo lexikální spojitelností. Viz Štícha, cit. d., s. 444.  
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významu uvidět, sloveso spatřovat nese jiný význam), zřídit (ve významu zřídit někoho 

nepěkně) apod. 82 Štícha dále hovoří o speciálních třídách dokonavého vidu:83 

a) slovesa okamžitá (momentánní, punktuální)  

- slovesa, v jejichž významu začátek a konec děje splývá, se sufixem -nout 

(bodnout, kopnout) 

b) kapacitiva  

- slovesa vyjadřující schopnost vykonat určité množství děje označeného 

slovesem (uzvednout, unést) 

Vzhledem k povaze perfektiv nemohou tato slovesa vyjadřovat přítomný čas, 

jejich přítomný tvar totiž vyjadřuje budoucnost (1). Vyjadřují tudíž pouze minulý a 

budoucí čas. Taktéž se nevyskytují po fázových slovesech (2): 

 (1) Napíšu. 

(2) *Začnu napsat. 

Jedinou výjimku podle Štíchy tvoří v některých případech dokonavý tvar 

participia v pasivní konstrukci, která může jako celek vyjadřovat prézent: 

(3) Při každé návštěvě lékaře je pacientovi změřen krevní tlak. 

Perfektiva se dále málokdy vyskytují v záporném imperativu, ačkoliv jsou běžná 

pro imperativ kladný. Pokud se v zákazu či výstraze objeví, nesou význam 

naléhavého upozornění:84 

(4) Neuhoď se. 

3.1.2 Vid nedokonavý 

Nedokonavá slovesa jsou často prostá slovesa neodvozená jako: nést, brát, psát, 

dělat, ale taktéž jsou mnohdy odvozená sufixací od jednoduchých nebo prefigovaných 

                                                 
82 Havránek – Jedlička, cit. d., s. 225.  

83 Štícha, cit. d., s. 441. 
84 Havránek – Jedlička, cit. d., s. 231. 
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perfektiv (říct – říkat; prožít – prožívat). Poměrně široká skupina sloves jsou 

imperfektiva tantum, náleží jim tedy pouze nedokonavý tvar. Jde o slovesa modální 

(moci, muset, chtít atp.), dále slovesa stavová (být, spát, ležet).85 Někteří autoři vnímají 

nedokonavost v širším slova smyslu a pokládají tak násobená (neboli uzuální) slovesa 

neaktuální tvořená suxifem -va vyjadřujícím opakovanost (dělávat, chodívat) jako její 

podkategorii.86 Tato slovesa jsou někdy zařazována spíše do kategorie způsobu 

slovesného děje a nesou různé názvy jako iterativa, frekventativa apod. Nelze je ale 

zaměňovat se slovesy, o nichž hovoří Štícha jako o frekventativech, což jsou slovesa, 

která tvoří svůj tvar od výše zmíněných okamžitých sloves a vyjadřují děj opakovaný 

ve velmi krátkých intervalech za sebou:87 

a) frekventativa (bodat, kopat) 

Štícha zároveň upozorňuje na skutečnost, že ne všechna slovesa končící na 

sufix nout jsou nutně okamžitá (uvadnout), jejich nedokonavý protějšek pak 

samozřejmě nemá frekventativní význam, ale význam prostě imperfektivní (uvadat). 

Slovesa násobená, respektive uzuální neaktuální považujeme za podkategorii 

nedokonavosti především proto, že je lze utvořit prakticky od všech nedokonavých 

sloves, ale taktéž proto, že o stejné nebo podobné podkategorii hovoří Comrie a italské 

gramatiky.88 Pro svou povahu se násobená slovesa vyskytují především v minulém 

(1), případně přítomném čase (2). Opakovanost vyjadřují explicitně, zatímco prostá 

imperfektiva vyjadřují opakovanost implicitně (3):89 

(1) Tehdy jsme o tom spolu mluvívali. 

(2) Povídaly jsme si, jak to ženy dělávají, o všem možném. 

(3) Tehdy jsme o tom spolu často mluvili.  

                                                 
85 Některá stavová slovesa ovšem tvoří dokonavý tvar s prefixem po-, jako na příklad postát, posedět. Viz tamtéž, 

s. 229. 
86 Viz např. Komárek – Kořenský, cit. d., s. 180 nebo Havránek – Jedlička, cit. d., s. 224. 

87 Štícha, cit. d., s. 441.  
88 Viz oddíl 1.2.2 Imperfektivnost a 2.1.1 Aspetto imperfettivo. 
89 Štícha, cit. d., s. 447-448.  
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Na rozdíl od perfektivních sloves se imperfektiva mohou vyskytovat po fázových 

slovesech (4), vyjadřují přítomnost (5) a budoucnost tvoří perifrází se slovesem být 

v budoucím čase (6). Jen malá skupina pohybových sloves označujících jednosměrný 

lineární pohyb (jít, jet, letět, nést, vést, vézt, plavat atp.) tvoří budoucí čas s prefixem po- 

(pů-), viz příklad (7):90  

(4) Začnu psát. 

(5) Píšu. 

(6) Budu psát.  

(7) Půjdu domů. Poletím na Jamajku.  

Nedokonavá slovesa se obvykle nevyskytují v imperativu, a pokud ano, mají 

oproti dokonavému tvaru (5) naléhavější povahu (6):91 

 (5) Zavři dveře! 

(6) Zavírej dveře! 

3.1.3 Obouvidová slovesa 

Určité množství sloves se sufixem -ovat, zejména těch zahraničního původu 

(modernizovat, legalizovat), ale nejen (obětovat, věnovat) „se užívají někdy ve významu 

dokonavém a jindy ve významu nedokonavém, a obvykle se proto nazývají obouvidová“.92 

Určit vid takových sloves lze především z kontextu, pokud se vztahují k přítomnému 

času, jde o slovesa nedokonavá (1), pokud spíše k budoucnosti, jde o slovesa dokonavá 

(2): 

(1) Není to pro nás příjemný výsledek, ale akceptujeme jej, protože známe 

československé dějiny. 

(2) Pokud akceptujeme názor, že lidská společnost není schopna vyvíjet se jinak než 

neustálým rozšiřováním spotřeby, je expanze do vesmíru jediným možným řešením. 

                                                 
90 Komárek – Kořenský, cit. d., s. 186. 
91 Viz Havránek – Jedlička, cit. d., s. 231. 
92 Štícha, cit. d., s. 448. Nadcházející příklady taktéž odtamtud. 
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Nejspíš pro svou vidovou nevyhraněnost jsou většinou přejímaná slova cizího 

původu končící na -ovat rychle integrována do českého slovesného systému a vznikají 

od nich prefigovaná perfektiva jako například zlegalizovat, zmodernizovat.  

3.2 Způsob slovesného děje 

České gramatiky se většinou kategorii způsobu slovesného děje věnují pouze 

stručně a vyjmenovávají různě velký počet kategorií s několika příklady.93 Jednotné 

nejsou bohužel ani názvy pro tyto kategorie, v několika případech existuje více názvů 

pro jednu a tutéž kategorii, jindy se používá týž název pro různé kategorie. Nübler 

však uvádí v Novém encyklopedickém slovníku češtiny relativně vyčerpávající přehled 

nejčastěji uváděných skupin ZSD, proto jeho pojetí převezmeme.94 V tomto pojetí je 

důležitý společný sémantický znak sloves, nejen jejich derivační formant. Nübler tak 

na příklad vyčleňuje i kategorii stativ, dekurziv a mutativ, jež do určité míry 

odpovídají základním situačním typům a kategorii ZSD tak se situačními typy alespoň 

částečně propojuje.95 

a) ingresiva: slovesa označující počátek děje, charakterizují krátký časový úsek 

- např. zakašlat, zakřičet 

b) evolutiva: slovesa označující pozvolnou počáteční fázi děje 

- např. rozšumět se, rozplakat se 

c) delimitativa: slovesa označující krátké trvání děje, vyjadřují sémantický rys 

„podle libosti“, často spojena s formantem „si“ 

- např. pospat si, posedět 

d) terminativa: slovesa vyjadřující průběh celého děje až do konce 

- např. propracovat (něco), přečíst 

                                                 
93 Viz Cvrček, cit. d., s. 246 či Komárek – Kořenský, cit. d., s. 185-186. 
94 Viz Nübler, cit. d. Následující přehled zjednodušen, nenacházejí se v něm takové kategorie, které jsme výše 

přiřkli vidu (rezultativa, iterativa). 
95 Viz Hrachovinová, cit. d., s. 18. 
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e) perdurativa: slovesa označující proces trvající určitou dobu, doba trvání děje 

se může explikovat výrazem v akuzativu 

- např. propracovat (celou noc) 

f) finitiva/kompletiva: slovesa označující konečnou fázi děje 

- např. dočíst, dodělat 

g) egresiva: slovesa označující konec děje 

- např. odzvučet, odučit 

h) exhausitva: slovesa vyjadřující trvání děje až do konce, popřípadě k smrti 

- např. ubrečet se, utancovat se 

ch) totální skupina: slovesa, která obsahují komponent „zcela a úplně“ nebo 

„důkladně“ 

- např. pročistit, promrazit 

i) saturativa: slovesa označující trvání děje až k uspokojení subjektu 

- např. vyhněvat se, vyspat se 

j) extenziva: slovesa obsahující významovou složku „hodně, často, dlouho“ 

např. napracovat se, nasedět se 

k) kumulativa: slovesa označující uchopení blíže neurčené kvantity objektu, 

charakteristické je pro ně užití s genitivem nebo s označením množství 

v akuzativu 

- např. nabalit, nahrabat 

l) intenziva: slovesa vyjadřující vysokou kvantifikaci děje 

- např. najet (pět set kilometrů) 

m) excesiva: slovesa vyjadřující nadměrnou intenzitu nebo nadměrné trvání 

děje vedoucí k nežádanému výsledku 

- např. přepít se, přesolit  
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n) distributiva: slovesa vyjadřující několikanásobný průběh děje v časové 

posloupnosti 

- např. pozamykat, povyhazovat 

o) atenuativa: slovesa vyjadřují oslabenou intenzitu děje nebo jeho neúplné 

naplnění 

- např. nachýlit se, přimodřit 

p) okamžitá slovesa/semelfaktiva: slovesa spojující jednorázový průběh děje s 

časovou minimalizací 

- např. bodnout, kopnout 

q) momentální slovesa: slovesa vyjadřující momentální dále nespecifikovaný 

děj 

- např. hodit, koupit 

r) deminutiva: slovesa spojující opakovanost děje s oslabovací významovou 

složkou 

- např. pozpěvovat, pospávat 

s) komitativa: slovesa vyjadřující doprovodný děj 

- např. přizvukovat (ve smyslu ‘doprovázet někoho hudebním nástrojem’), přikusovat 

(chléb k párku) 

t) frekventativa: slovesa označující několikanásobný průběh bodového děje 

- např. bodat, kopat 

u) stativa: slovesa stavová 

- např. sedět, milovat 

v) dekurziva: slovesa vyjadřující kontinuálně probíhající děj 

- např. psát, myslet 

w) mutativa: slovesa vyjadřující přijímání určité vlastnosti, nejčastěji vyjádřené 

kořenovým morfémem 

- např. bohatnout, černat 
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4 Stručný souhrn rozdílů v českém a italském pojetí aspektu 

Jak je z předchozích dvou kapitol patrné, v italském i českém jazyce se kategorie 

aspektu pojímá jako gramatická opozice mezi perfektivností a imperfektivností. 

Rozlišné však je jak formální vyjádření této opozice, tak pojetí a definice perfektivnosti, 

respektive imperfektivnosti. Čeština používá pro vyjádření aspektu slovotvorné 

prostředky, které vidovou příslušnost vyjadřují nezávisle na času a způsobu, zatímco 

italština kumulativně propojuje aspektové významy s časovými a způsobovými.96 

Explicitně pak vyjadřuje opozici perfektivnosti a imperfektivnosti pouze v minulém 

čase.  

Perfektivnost se v italském kontextu často popisuje jako pojetí děje v jeho 

globálnosti, celistvosti, zatímco české gramatiky hovoří spíše o završenosti, 

dokončenosti, terminativnosti. Zatímco v italštině tak souvisí perfektivní aspekt spíše 

s časovou ohraničeností či jiným vymezením, v češtině je dokonavost spojena 

s dosažením výsledku děje.97 Stavová slovesa se tak v dokonavém vidu v češtině 

neobjevují (1), zatímco v italštině se právě ve spojení s časovou ohraničeností objevit 

mohou (2), ačkoliv se běžně spíše spojují s imperfektivním časem (3): 

(1) Dobrých třicet let se kostel nacházel nedaleko radnice. 

(2) Per ben trenta anni la chiesta si trovò a poca distanza dal municipio. 

(3) La chiesa si trovava a poca distanza dal municipio.98 

Nejen stavová slovesa jsou v češtině imperfektiva tantum, Sylva Hamplová hovoří 

o tom, že všechna atelická slovesa jsou pouze nedokonavá (pracovat, poslouchat, spát), 

zatímco telická mohou být jak dokonavá (výsledku děje je dosaženo), nebo 

nedokonavá (děj ke svému výsledku směřuje, průběhový význam).99 V italštině se 

                                                 
96 Podobně ve španělštině viz Zavadil – Čermák, cit. d., s. 312. 
97 Komárek – Kořenský, cit. d., s. 181. 
98 Příklady viz KLIMOVÁ, Katarína. Questioni di aspetto verbale: un confronto tra italiano e slovacco. I edizione. 

Roma: Aracne editrice S.r.l., 2012, s. 87. (Slovenský příklad převeden do češtiny.) 
99 Viz Hamplová, 1994, cit. d., s. 11. 
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atelická slovesa opět mohou objevit jak v imperfektu, tak v perfektu (dormiva – ha 

dormito). 

Popis užití perfektivních a imperfektivních tvarů zejména v minulém čase je však 

v italštině i češtině podobný, viz Česká mluvnice nakladatelství SPN: „slovesy 

dokonavými zpravidla vyjadřujeme děje jako postupné složky vypravování a slovesy 

nedokonavými děje průvodní, nebo děje charakteru popisného“.100 Podobně se na příklad 

vyjadřuje i Sylva Hamplová: „Prostřednictvím imperfekta se vyjadřují děje nebo okolnosti, 

které vytvářejí situaci, v níž dochází k uskutečnění dalšího děje nebo dějů.“101 

 

Srovnání italského a českého aspektu je důležité především pro praktickou část 

této práce, kde budeme sledovat překlad italských pasivních konstrukcí do češtiny 

z hlediska jejich dokonavosti/nedokonavosti. Jak plyne z výše uvedeného, sledovat 

tento překlad by mělo smysl pouze ve chvíli, kdy se nepřekládá sloveso atelické. 

Tomuto problému se však ve velké míře vyhneme tím, že sledujeme právě překlad 

pasivních konstrukcí, kde se slova atelická neobjevují ve velké míře (spát, pracovat). 

Pozor je teoreticky nutno taktéž dávat na explicitní ohraničení času, které v češtině 

spíše koreluje s videm nedokonavým, zatímco v italštině s tvarem perfektivním. Toto 

explicitní ohraničení se však v textu může vyskytovat v dalekém kontextu zkoumané 

konkordance, který nejde zobrazit. Spolehnout se tak musíme spíše na alespoň 

přibližnou korelaci dokonavých sloves s imperfektivními italskými časy a 

nedokonavými slovesy s perfektivními časy. 

                                                 
100 Havránek – Jedlička, cit d., s. 230. 
101 Viz Hamplová, 1994, cit. d., s. 34 
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5 Opisné pasivum 

Slovesný rod, kategorie slovesa obvyklá u indoevropských jazyků, se typicky dělí 

na dvě komplementární možnosti – aktivum a pasivum. Aktivum je nepříznaková 

varianta, ve které se slovesa objevují nejčastěji. Aktivní je sloveso v takovém případě, 

kdy se jeho podmět shoduje s agentem, respektive jiným vhodným sémantickým 

participantem (na příklad proživatel, příjemce, kauzátor, ale ne patiens) slovesného 

děje:  

(1) Zedníci postavili školku.102 

(2) I vigili regolano il traffico. 103 

Pasivní je naopak takové sloveso, jehož podmět se neshoduje s agentem 

slovesného děje, nýbrž s patientem. Agens je v tomto případě odsunut do pozadí, 

úplně vynechán nebo generalizován: 

(3) Škola byla postavena (zedníky). 

(4) Il traffico è regolato (dai vigili). 

Typicky se pasivum tvoří pouze z tranzitivních sloves, tedy takových sloves, které 

vyžadují přímý předmět.104 V italštině i češtině tradičně rozlišujeme pasivum opisné 

(5; 7) a pasivum zvratné (6; 8), v této práci se však blíže věnujeme pouze pasivu 

opisnému. 

(5) Obilí je vymláceno.105 

(6) Obilí se mlátí.  

(7) La porta è chiusa. 

(8) Si chiude la porta.  

                                                 
102 Tento a následující český příklad viz GREPL, Miroslav a Petr KARLÍK. Skladba češtiny [online]. Olomouc: 

Votobia, 1998 [cit. 2016-07-09]. Dostupné z: http://alephuk.cuni.cz/CKIS-28.html, s. 132. 
103 Tento a další italský příklad viz Serianni, cit. d., s. 326. 
104 Pouze však takových tranzitivních sloves, jejichž podmět je agens. 
105 Tyto dva české příklady viz Havránek – Jedlička, cit. s., s 237. Italské příklady viz následující kapitola. 
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V češtině i italštině má zvratné pasivum pouze dynamickou povahu, zatímco 

opisné pasivum může mít povahu jak dynamickou, respektive dějovou, tak stavovu. 

5.1 Italské opisné pasivum 

Opisné neboli perifrastické pasivum se tvoří z určitého tvaru pomocného slovesa, 

ke kterému se připojuje příčestí minulé významového slovesa.106 Přísudek pasivní 

konstrukce se musí s podmětem shodovat v osobě, čísle a rodě.  Na rozdíl od češtiny, 

která v opisném pasivu může využít jen jediného pomocného slovesa být, má italština 

ještě možnost využít slovesa venire. Sloveso být, essere, je však v pasivu 

nejfrekventovanější a nepříznakové. Až na předminulý čas závislý se může vyskytovat 

ve všech časech indikativu, kondicionálu i konjunktivu. Forma opisného pasiva 

s pomocným slovesem essere (1) však může splývat s formami složených časů 

intranzivních inakuzativních sloves (2):107 

(1) Sono atteso. (přítomný čas) 

(2) Sono partito. (minulý čas) 

V některých případech je opisné pasivum nerozpoznatelné od verbonominálního 

predikátu se sponou:108  

(3) La porta è chiusa.  

Tuto nejednoznačnost je však možno rozlišit pomocí příslovečných určení. Příklad 

(4) je tedy pasivní, zatímco příklad (5) je verbonominální konstrukce. 

(4) La porta è chiusa velocemente. 

(5) La porta è chiusa da due ore. 

                                                 
106 Následující přehled převzat z ČECHOVÁ, Petra. Pasivum v italštině a češtině z hlediska funkčních stylů [online]. 

Bakalářská práce. Univerzita Karlova. Vedoucí práce Zora Obstová, 2016. [cit. 2018-07-16]. Dostupné z: 
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/172483. 
107 Viz Hamplová, 2004, cit. d., s. 217. 
108 Tento a nadcházející příklad viz RENZI, Lorenzo et al. Grande grammatica italiana di consultazione. Vol. 1., La 

frase: I sintagmi nominale e preposizionale. 3. ed. Bologna: Mulino, 1991. Strumenti. Linguistica e critica letteraria, s. 
87. 
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Opisné pasivum se slovesem venire se na rozdíl od slovesa essere používá pouze 

v časech jednoduchých. Použít pasivum se slovesem venire je příznakové, toto sloveso 

obsahuje jistý rys „dynamičnosti“. Proto se ho dá užít tam, kde by pasivum se 

slovesem essere mohlo nabývat nevyžadovaného statického charakteru: 

(6) La porta è chiusa. 

(7) La porta viene chiusa. 

5.2 Opisné pasivum v češtině 

Jak již bylo řečeno, pomocným slovesem opisného pasiva v češtině je pouze 

sloveso být, případně ještě uzuální varianta bývat, k tomuto slovesu se pak přidává 

trpné příčestí významového slovesa. Přísudek pasivní konstrukce vyžaduje shodu 

v osobě, rodě a čísle. Podobně jako v italštině se dá pasivní konstrukce v určitých 

chvílích vnímat staticky, české gramatiky hovoří o stavovém chápání opisného pasiva 

především u dokonavých sloves v přítomném čase:109 

(1)  Okna jsou umyta. 

Dokonavá slovesa v minulém a budoucím čase lze však vnímat jak dějově, tak 

stavově. Zvláště v hovorové řeči, ale i v psaném projevu pak do češtiny pronikají tvary 

pasiva s dlouhými adjektivními tvary:110 

(2) Dveře byly zavřeny. Dveře byly zavřené. 

(3) Hrad bude v květnu otevřen. Hrad bude v květnu otevřený. 

Situace je v těchto případech podobná situaci v italštině, taktéž v některým 

případech nelze rozlišit pasivní konstrukci od konstrukce verbonominální, napovědět 

musí kontext, popřípadě tyto dvě konstrukce splývají.  

                                                 
109 Viz Havránek – Jedlička, cit. d., s. 238. 
110 Viz Štícha, cit. d., s. 621-626. 
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5.3 Srovnání italského opisného pasiva s českým 

Srovnáním italského a českého opisného pasiva se dostáváme k podstatě 

praktické části této práce. Sylva Hamplová o opozici sloves essere a venire v italském 

opisném pasivu totiž píše: „Italská opozice statičnosti – dynamičnosti je však funkčně 

srovnatelná s českou opozicí pasivních vazeb dokonavých a nedokonavých; na rozdíl od 

italštiny, kde je nositelem sémantického rysu statičnosti nebo dynamičnosti pomocné sloveso, 

je v češtině vid vyjádřen participiem. Vazby dokonavé označují stav jako výsledek předchozího 

děje a jsou tedy sémanticky analogické italským formám statickým. Pasivum utvořené pomocí 

slovesa nedokonavého vyjadřuje naproti tomu děj a po stránce sémantické je srovnatelné 

s dynamickým charakterem italských forem s venire:“111 Uvádí taktéž příklady: 

è venduto  =  je prodán 

sarà venduto  = bude prodán 

fu venduto   = byl prodán 

viene vendto  = je prodáván 

verrà venduto = bude prodáván 

veniva venduto = byl prodáván 

V minulém čase se v italštině mohou obě slovesa essere i venire objevit jak 

v imperfektu, tak perfektu. Hamplová k tomu dodává, že „Z hlediska českých 

ekvivalentů je opozice mezi opisy statickými a dynamickými ve tvaru imperfekta (era venduto 

– veniva venduto) a mezi statickými a dynamickými opisy ve tvaru passato remota nebo 

prossima (fu, è stato venduto – venne venduto) neutralizována.“112 

 

V přítomném čase by se tak v překladu italského opisného pasiva se slovesem 

venire do češtiny mělo objevovat více nedokonavých sloves než se slovesem essere. 

Tuto tezi otestujeme v praktické části a připojíme i analýzu překladů opisného pasiva 

v imperfektu, jednoduchém perfektu a v budoucím čase, tedy ve všech jednoduchých 

                                                 
111 Hamplová, 1994, cit. d., s. 81. 

112 Tamtéž. 
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časech, ve kterých se může objevit pasivum se slovesem venire. V minulém čase by se 

opozice dynamičnost a statičnosti pasivní konstrukce měla (pokud se v překladu 

prokáže) přesunout od výběru pomocného slovesa k použití určitého času. 

Nedokonavým slovesem by tak častěji měla být překládána pasivní konstrukce 

v imperfektu, ať už se slovesem venire nebo essere, dokonavým zase pasivní konstrukce 

v perfektu. 
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6 Praktická část 

6.1 Paralelní korpus InterCorp 

Praktická část této práce je zaměřena na překlad italského opisného pasiva do 

češtiny z hlediska aspektu. K této analýze jsme použili paralelní korpus InterCorp verze 

10, tedy jeden z korpusů vytvořených a zpřístupněných v rámci projektu Český 

národní korpus.113 Tyto korpusy „slouží jak laikům, tak odborníkům jako východisko pro 

různé druhy empirického poznávání jazyka“.114 InterCorp jakožto paralelní vícejazyčný 

korpus slouží především ke kontrastivnímu a translatologickému zkoumání. 

Obsahuje texty v několika jazykových mutacích (ve verzi 10 je těchto jazykových 

mutacích třicet devět, přitom je vždy přítomna i česká verze), které jsou k sobě 

vzájemně zarovnány po větách.115 Skládá se ze dvou částí, jádra a kolekcí. Jádro tvoří 

především beletristické texty, které prošly ruční kontrolou zarovnání. Kolekce jsou 

naproti tomu na příklad administrativně-právní texty (Europarl, Acquis 

Communautaire), filmové a seriálové titulky (OpenSubtitles) nebo texty publicistické 

povahy (Project Syndicate, VoxEurope), které jsou zarovnány automaticky. Textů 

z kolekcí je však v italské části InterCorpu verze 10 převažující množství (přibližně 

šestkrát více než textů z jádra) a tento korpus tudíž není reprezentativní, texty v něm 

nejsou vyvážené. Zároveň jsou kolekce v některých případech chybně zarovnány.116 

I přes tyto problémy poskytuje InterCorp unikátní možnost kontrastivně zkoumat 

dva nebo více jazyků, proto ho využíváme i pro tuto analýzu. 

                                                 
113 Více o projektu viz http://wiki.korpus.cz/doku.php/start 
114 CVRČEK, Václav, Olga RICHTEROVÁ (eds). cnk:uvod [online]. Příručka ČNK; 2017. [cit. 2018-07-20] 

Dostupné z: http://wiki.korpus.cz/doku.php?id=cnk:uvod&rev=1513071833 
115 CVRČEK, Václav, Olga RICHTEROVÁ (eds). cnk:struktura [online]. Příručka ČNK; 2016. [cit. 2018-07-20] 

Dostupné z: http://wiki.korpus.cz/doku.php?id=cnk:struktura&rev=1473170681 

116 CVRČEK, Václav, Olga RICHTEROVÁ (eds). cnk:intercorp:verze10 [online]. Příručka ČNK; 2017. [cit. 2018-07-

20] Dostupné z: http://wiki.korpus.cz/doku.php?id=cnk:intercorp:verze10&rev=1513368922 
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6.2 Postup práce 

Hlavním východiskem naší analýzy je srovnání překladu pasivních konstrukcí se 

slovesem essere a venire v jednoduchých časech do češtiny dle vidu. Dle našich 

zkušeností a předchozí práce s InterCorpem verze 8 pro zkoumání opisného pasiva, 

jsme se rozhodli pro tuto analýzu nevyužít výše zmíněné kolekce, ale pouze jádro 

InterCorpu.117 Našim záměrem bylo použít pouze originální texty italských autorů, 

které byly přeloženy do češtiny. Takový subkorpus však vzhledem k počtu italských 

děl v InterCorpu není příliš velký. Pasivní konstrukce jsou méně frekventované než 

konstrukce aktivní, ještě méně se pak v těchto konstrukcích vyskytuje sloveso venire. 

Z předběžné analýzy bylo patrné, že v některých časech bychom neměli konkordancí 

se slovesem venire dostatečný počet (v jednoduchém futuru na příklad pouze dvacet 

tři, ale i ve většině dalších časů pod dvě stě). Vzhledem k této skutečnosti jsme tudíž 

použili jádro InterCorpu nijak neomezené dle možnosti <div.original>. Analyzovali 

jsme tudíž texty, které byly do češtiny přeloženy z různých jazyků. Jsme si vědomi, že 

tato možnost není ideální, ale zároveň nepovažujeme žádné jiné dostupné řešení za 

vhodnější.  

Před samotným porovnáním sloves venire a essere jsme přistoupili k obecné 

analýze pasivních konstrukcí dle aspektu, a to jak v italštině, tak češtině. Jak již bylo 

řečeno výše, pro italštinu jsme použili celé jádro italského InterCorpu verze 10, které 

tvoří 12 545 407 tokenů. Pro srovnání s češtinou jsme chtěli využít co nejpodobnějšího 

subkorpusu, proto jsme analýzu neprováděli v reprezentativním korpusu syn2015, ale 

taktéž jsme použili jádro české části InterCorpu, jež obsahuje 118 201 413 tokenů. 

V obou subkorpusech jsme nechali vyhledat pasivní konstrukce (přesné vyhledávací 

sekvence a jejich případnou problematiku uvádíme vždy v příslušné následující 

podkapitole). V českém subkorpusu jsme ručně prošli tři sta konkordancí a v případě, 

že byly opravdu pasivní (251 konkordancí), jsme určovali, zdali bylo použito 

dokonavého či nedokonavého slovesa. Pro zajímavost jsme sledovali i v jakém čase, 

způsobu, popřípadě tvaru (infinitivu) byla konstrukce použita. Podobně jsme se 

                                                 
117 Viz Čechová, cit. d. 
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zachovali i v italštině. Konkordancí jsme procházeli sedm set, u pasivních konstrukcí 

(366 konkordancí) jsme zaznačili, v jakém čase jsou použity a jak jsou přeloženy, jestli 

aktivním tvarem slovesa (A), opisným pasivem (OP), zvratným pasivem (ZP), nebo 

jinak (J). Z naší předchozí práci o opisném pasivu vyplynulo, že překlady italských 

pasivních konstrukcí aktivem jsou relativně časté (26 % v beletristických textech). 

Pokud se tak děje, dochází buď k transpozici třetí osoby plurálu (1), případně volnější 

český slovosled dovolí zachovat sémantické participanty slovesného děje na stejném 

místě jako v italštině i za použití aktiva (2):118 

(1)  Poi gli veniva mostrata la testa di un idolo barbuto, ed essi dovevano adorarlo. 

Pak jim pr ̌edloží hlavu vousatého bůžka a oni se jí musí klanět. 

(2)  Santina, l’anziana passeggiatrice, fu assassinata dal suo magnaccia.  

Postarší šlapku Santinu zavraždil její pasák. 

Proto jsme si u překladů pomocí aktivem dovolili určovat dokonavost či 

nedokonavost sloves v českém překladu stejně jako u překladu opisným či zvratným 

pasivem. Překlady označené jako Jiné byly takové případy, kdy určit vid v překladu 

nešlo pro úplně vypuštění konstrukce či nominalizaci (3), případně byla konstrukce 

do velké míry pozměněna (4):119 

(3) Durante tutte le visite e i test cui venni sottoposto e ai quali ero ormai 

abituato… 

 Při všech těch vyšetřováních, během testování, které se mi stalo zvykem… 

(4) …per cui chiunque critichi l' Inquisitore Supremo viene licenziato all' 

istante? 

 …podle něhož by každý, kdo protestuje proti nejvyšší inkvizitorce, letěl na 

dlažbu? 

                                                 
118 Srov. tamtéž, s. 50-51. 
119 V případě nominalizace bychom mohli teoreticky určovat vid slovesa, z něhož bylo dějové jméno utvořeno. 

K této variantě jsme se však v následující analýze neuchýlili. 
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V některých případech byla konstrukce změněna za použití modálního či 

stavového slovesa (být, muset, mít atp.), jež jsou imperfektiva tantum a jejich další 

analýza by tedy neměla smysl (5): 

(5) La polizia fu costretta a rilasciare Frank. 

 … museli policisté Franka propustit. 

 Po této základní analýze jsme se stejným principem přistoupili k porovnání 

překladu pasivních konstrukcí s essere a venire v přítomném čase, imperfektu, 

jednoduchém perfektu a jednoduchém futuru. Vždy jsme prošli dvě stě konkordancí 

s pasivní konstrukcí pro každé pomocné sloveso. Dále jsme opět určili, jakým 

způsobem byly pasivní konstrukce přeloženy (aktivem, opisným pasivem, zvratným 

pasivem a jinak) a u příslušných kategorií určili vid slovesa v překladu.  

6.3 Základní analýza českých pasivních konstrukcí z hlediska vidu 

K analýze českých pasivních konstrukcí z hlediska vidu jsme přistoupili z toho 

důvodu, abychom zjistili, jaké procento opisného pasiva se vyskytuje s dokonavým a 

jaké s nedokonavým, popřípadě s obouvidovým slovesem, a tyto výsledky byli 

schopni porovnat s podobnou analýzou provedenou na italštině. V české části jádra 

InterCorpu verze 10 jsme nechali vyhledat následující CQL sekvenci: 

[tag="V..........P.*"] 

Tato sekvence vyhledá všechny tvary trpného příčestí, tedy i případy, kdy je toto 

příčestí použito samostatně (1), popřípadě tvoří součást verbonominální konstrukce 

(2). Výjimkou nejsou ani chybně označkované konkordance (3): 

(1)  Upřímně řečeno, vymysleli celou pohádku. 

(2) Vypadal upřímně překvapen jeho reakcí a byl na něm vidět úlek. 

(3) … když jsem pospíchal bílými propastmi vnitřního New Yorku do Probity 

Trust, vrhalo slunce můj stín na západ. 

 Proto jsme prošli vzorek náhodných 300 konkordancí a tyto nepasivní případy 

vyřadili. Tímto nám zbyl vzorek 251 pasivních konstrukcí, které jsme dále analyzovali 

dle času, respektive způsobu nebo tvaru, ve němž se vyskytovaly, a taktéž dle vidu. 
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Výsledky uvádíme v následujících tabulkách, v druhé tabulce jsou pro přehlednost 

vyjádřeny hodnoty v procentech zaokrouhlených na desetiny: 

 Budoucí Infinitiv Kondicionál Minulý Přítomný Součet 

Dokonavý 17 14 10 130 43 214 

Nedokonavý 6 1 2 10 13 32 

Obouvidový 1 0 0 4 0 5 

Součet 24 15 12 144 56 251 
Tabulka 1 Čeština – časy a vid 

 

 Budoucí Infinitiv Kondicionál Minulý Přítomný Součet 

Dokonavý 6,8 % 5,6 % 4,0 % 51,8 % 17,1 % 85,3 % 

Nedokonavý 2,4 % 0,4 % 0,8 % 4,0 % 5,2 % 12,7 % 

Obouvidový 0,4 % 0,0 % 0,0 % 1,6 % 0,0 % 2,0 % 

Součet 9,6 % 6,0 % 4,8 % 57,4 % 22,3 % 100,0 % 
Tabulka 2 Čeština - časy a vid v procentech 

Jak je patrné i z následujícího grafického zobrazení, pasivní konstrukce se v našem 

náhodném vzorku vyskytují s velkou převahou, konkrétně z 85 %, s dokonavým 

slovesem (4). Nedokonavé sloveso se pak objevuje pouze ve 13 % konkordancí (5): 

(4)  …říkalo se v textu vtipně a mělo být proneseno k Lízince… 

(5) …takové věci slyšel v jiných zemích mnohem častěji a byly pronášeny 

s nestydatostí…  

 Tato převaha taktéž platí ve všech časech, v kondicionálu i ve tvaru infinitivu. 

Ačkoliv jsme převahu dokonavých sloves očekávali, takto vysoké zastoupení nás 

překvapilo. Zběžnou a rychlou analýzou při vyhledání všech perfektivních a všech 

imperfektivních sloves (tedy slovesech v aktivu i pasivu ve všech tvarech) jak v našem 

subkorpusu, tak v reprezentativním korpusu syn2015, převládají frekvenčně 

imperfektiva, vyskytuje se jich přibližně dvakrát tolik (v korpusu syn2015 11 514 033 

výskytů, oproti 5 787 695 výskytů perfektiv). Podobný poměr platí i pro pouze aktivní 

slovesa. Je otázkou, čím je převaha dokonavých sloves v konstrukcích opisného pasiva 

způsobena. Svou roli může hrát povaha tohoto typu pasiva, které se na rozdíl od 

pasiva zvratného používá, jak pro popsání děje, tak pro popsání výsledného stavu. 

Imperfektiva tantum, která jsme popsali v oddíle 3.1.2 Vid nedokonavý, jsou pak 

většinou i slovesy, která se v pasivu nevyskytují (slovesa modální – muset, moci, 
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slovesa stavová – spát, být).120 Je otázkou, kolik procent všech imperfektiv v češtině 

tvoří imperfektiva tantum a zdali přispívají tak vysokou mírou k tomu, že v aktivu 

převládají imperfektiva a v pasivu perfektiva.  

Obouvidových sloves se ve vzorku vyskytlo pouze pět, což není překvapující. 

Některá na nás působila spíše dokonavým dojmem (6), jiná nedokonavým (7): 

(6)  Byl rád, že jste byl jmenován důstojníkem Čestné legie.  

(7)  Jenomže zatím jsem byl s těmi nepěknými věcmi konfrontován a trápilo mě to. 

 

Graf 1 Čeština – časy a vid 

Z grafu a výše uvedených tabulek je patrné, že se v našem vzorku nejvíce 

pasivních konstrukcí objevilo v minulém čase (8). O dost méně se jich vyskytlo 

v přítomném (9) a budoucím čase (10). V malé míře se opisné pasivum vyskytlo taktéž 

v kondicionálu (11) a v infinitivu (12): 

(8)  O chvíli později byla připojena na internet. 

(9)  Vše je připraveno pro případ bouře… 

(10)  Bude vám dodávána strava. 

(11)  Brown již nemůže zabránit, aby jeho přítel Macheath nebyl zatčen. 

(12)  Sebelepší člověk musí být zatracen, slouží-li pouze člověku. 

                                                 
120 Nevylučujeme však, že některá imperfektiva tantum se v pasivu objevit mohou. 
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 Jedenkrát se pasivum objevilo s násobeným slovesem bývat, a to v kombinaci 

s dokonavým slovesem: 

(13)  Právě tito lidé ponejvíce bývali neobyčejně zklamáni a rozezleni…121 

6.4 Základní analýza italských pasivních konstrukcí z hlediska 

aspektu na pozadí češtiny 

Analýza italských pasivních konstrukcí je složitější vzhledem ke komplikovanosti 

vyhledávání konstrukcí opisného pasiva. Následující sekvence CQL totiž vyhledá 

kromě pasivních konstrukcí taktéž složené časy zvratných sloves, složené časy 

inakuzativních sloves a některé verbonominální predikáty se sponou: 

[lemma="essere"|lemma="venire"] [tag="VER:pper"] 

Abychom se vyhnuli tvarům zvratných sloves, omezili jsme dále vyhledávání 

podle možnosti specifikovat kontext tak, aby se v první pozici vlevo od hledané sekvence 

nemohlo vyskytovat mi, ti, ci, vi, si, respektive m’, t’, c’, v’, s’.122 Vyhledané 

konkordance jsme následně přes funkci frekvence nechali vyfiltrovat dle lemmatu 

minulého příčestí, ručně jsme prošli prvních sto případů a zaznamenali si všechna 

inakuzativní slovesa.  Ta jsme pak v reálném hledání omezili již v každém CQL 

dotazu, který se týkal pomocného slovesa essere.123 Výsledná vyhledávací sekvence 

tudíž působí těžkopádně, osvědčila se však jako funkční, jelikož vyfiltrovala velké 

množství nežádoucích konkordancí: 

[lemma="essere"|lemma="venire"] 

[tag="VER:pper"&lemma!="essere\|stare|andare|rimanere|stare|venire|arrivare

|riuscire|morire|tornare|diventare|passare|succedere|finire|entrare|uscire|acca

                                                 
121 Korpus při vyhledání náhodného vzorku 300 konkordancí označil pouze tvar slovesa rozezleni, proto 

necháváme tvar slovesa zklamáni stranou a ani ho nezvýrazňujeme tučným písmem. 

122 Více viz Čechová, cit. d., s. 44-45. Patřičné by taktéž bylo takto omezit sekvenci ještě o Mi, Ti, Ci, Vi, Si a M’, T’, 

C’, V’, S’, ale to jsme bohužel zjistili až v průběhu analýzy.  

123 Některá slovesa, jež jsme omezili, se mohou vyskytovat jak v intranzitivním inakuzativním, tak v tranzitivním 

použití. Například konkrétně sloveso passare se však v korpusu objevuje s velkou převahou inakuzativně, proto 
jsme se rozhodli jej vyfiltrovat.  



59 
 

dere|giungere|scomparire|sedere|cadere|nascere|scendere|disporre|cambiare|spa

rire|partire|avvenire|salire|crescere|divenire|fuggire|sembrare|piacere|dovere|p

otere|apparire|abituare|bastare|scappare|occupare|capitare|ritornare|innamorare

|vivere|durare|correre|preoccupare|sposare|solere|tenere|parere|comparire|sod

disfare|scoppiare|sfuggire|saltare|vestire|sopravvivere|ridurre|accorgere|diverge

re"] 

Bohužel tato sekvence vyfiltrovala taktéž všechny pasivní konstrukce vyskytující 

se ve složených časech (vyfiltrováním příčestí od stare/essere na druhé pozici jsme se 

sice vyhnuli velkému množství tvarů slovesa být, ale taktéž jsme přišli právě o složené 

časy opisného pasiva, které jsme do analýzy chtěli zahrnout). Nenašli jsme ale lepší 

řešení této problematiky, proto jsme přistoupili k rozdělení základní analýzy italských 

pasivních konstrukcí na jednoduché a složené časy (indikativu, konjunktivu i 

kondicionálu, plus tvar infinitivu). Složené časy tedy budeme filtrovat a analyzovat 

zvlášť. 

6.4.1 Pasivní tvary jednoduchých časů 

Pro analýzu jednoduchých časů jsme použili dlouhou verzi CQL sekvence 

uvedené výše se zmíněným omezením kontextu o mi (m’), ti (t’), ci (c’), vi (v’) a si (s’). I 

takto vyfiltrovaný výsledek bohužel obsahoval velké množství nepasivních 

konstrukcí. Proto jsme se rozhodli projít vzorek náhodných 600 konkordancí a ručně 

filtrovat případy méně frekventovaných inakuzativních sloves (1), chybně 

označkovaných konkordancí (2) a verbonominálních konstrukcí s adjektivizovaným 

příčestím minulým (3): 

(1)  È invecchiata. 

(2)   … piante che avevo visto e toccato fino ad oggi erano piante di città… 

(3) Avevo sedici anni. Ero spaventata. Mi vergognavo. 

Je však třeba podotknout, že rozeznat pasivní konstrukci od verbonominální je 

v některých případech velmi těžké, až nemožné. Nemůžeme tedy vyloučit, že jiný 

lingvista by se v některých případech zachoval odlišně. Vzhledem k povaze této 

analýzy by však nechtěné vyloučení skutečně pasivní konstrukce nemělo významně 
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ovlivnit analýzu pouze pasivních konstrukcí z hlediska jejich dokonavosti či 

nedokonavosti v českém překladu. 

 Z celkového množství 600 konkordancí jsme jich 366 určili za skutečně pasivní. 

Ty jsme dále rozdělili do příslušných kategorií překladu: aktivum, opisné pasivum, 

zvratné pasivum a jiné. V kategorii jiné jsme pak vid v překladu dále neurčovali. Tímto 

postupem nám zbylo 222 konkordancí, které jsme kromě vidu podobně jako v češtině 

rozdělili dle času a způsobu. Pro přehlednost opět uvádíme dvě tabulky, v první z nich 

jsou uvedené absolutní výsledky provedené analýzy, druhá pak obsahuje totožné 

hodnoty vyjádřené procentuálně:124 

 Fut Impf Inf Kond Konj_im Konj_pr Perf Pres Součet 

Dokonavý 7 42 28 0 10 5 39 28 159 

Nedokonavý 1 19 12 1 2 3 2 19 59 

Obouvidový 0 1 1 0 0 0 1 1 4 

Součet 8 62 41 1 12 8 42 48 222 
Tabulka 3 Italština – časy a vid v překladu 

 

 Fut Impf Inf Kond Konj_im Konj_pr Perf Pres Součet 

Dokonavý 3,2 % 18,9 % 12,6 % 0,0 % 4,5 % 2,3 % 17,6 % 12,6 % 71,6 % 

Nedokonavý 0,5 % 8,6 % 5,4 % 0,5 % 0,9 % 1,4 % 0,9 % 8,6 % 26,6 % 

Obouvidový 0,0 % 0,5 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % 1,8 % 

Součet 3,6 % 27,9 % 18,5 % 0,5 % 5,4 % 3,6 % 18,9 % 21,6 % 100,0 % 
Tabulka 4 Italština – časy a vid v překladu v procentech 

 Je zřejmé, že i v překladu italských pasivních konstrukcí do češtiny (alespoň co 

se týká jednoduchých časů) do češtiny převládá překlad dokonavým slovesem (4), a 

to ve všech časech. Procento je však oproti českému vzorku nižší o 14 %.  Pomocí 

nedokonavého slovesa je přeloženo 27 % konkordancí (5). To může být způsobeno 

právě skutečností, že tato data neobsahují složené časy, jež jsou svou povahou spíše 

dokonavé a které uvidíme samostatně v dalším oddíle.  

(4)  "Non fu abolita, fu modificata," spiegò Kallner.  

 "Nebyl odstraněn, byl modifikován," vysvětlil Kallner. 

                                                 
124 Uvedené zkratky: Fut: futurum; Impf: imperfektum; Inf: infinitiv; Kond: kondicionál; Konj_im: konjunktiv 

imperfekta; Konj_pr: konjunktiv prézentu; Perf: perfektum; Pres: prézens  
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(5) Le scorte dei nostri magazzini vengono trasportate a Mosca. 

 Zásoby z našich skladišť odvážejí do centra, do Moskvy. 

 

Graf 2 Italština – časy a vid v překladu 

Na výše uvedeném grafu je dobře patrné, že již tady lze vidět jisté tendence; 

perfektum a futurum se prakticky nepřekládá pomocí nedokonavého slovesa, zatímco 

imperfektum, prézens a infinitiv jsou tímto způsobem přeloženy mnohem častěji. To 

odpovídá tomu, co jsme uvedli v podkapitole 2.4 Aspektuální hodnoty italských časů 

v indikativu, imperfektum a prézens jsou svou povahou časy spíše imperfektivní 

povahy, zatímco perfektum a futurum perfektivní. Tato povaha se alespoň částečně 

projevuje i v pasivních konstrukcích. Co se týče frekvence pasivních konstrukcích 

v různých časech indikativu, platí tatáž tendence jako v češtině – nejvíce pasivních 

tvarů se vyskytuje v minulém čase, tedy v perfektu (6) a imperfektu (7) dohromady, 

méně v prézentu (8) a nejméně v budoucím čase (9).  

(6) La seduta fu aperta da Abbone… 

 Sezení zahájil Abbo. 

(7) La cassa per la rappresentazione serale veniva aperta appena alle sette. 

 Večerní pokladna otvírala teprve v sedm. 

(8) Sta parlando di due cose diverse, di ciò che è scritto nella legge… 

 Je tu řeč o dvou různých věcech, o tom, co je psáno v zákoně… 

(9) Qui lei sarà aiutato. 

 Pomůžeme vám. 
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Žádná z citovaných italských gramatik neuvádí aspektuální hodnoty 

kondicionálu (10), konjunktivu (11), (12) nebo infinitivu (13), závěry o těchto tvarech 

tedy necháme stranou i vzhledem k jejich nízké frekvenci. 

(10) Uomo e lupo sarebbero costretti a riconoscersi a vicenda senza false maschere 

sentimentali… 

 Člověk a vlk by byli nuceni vzájemně se poznat bez klamných citových masek. 

(11) Dicono che sia ricercato. 

 Říká se, že ho hledají. 

(12) …sembrava persino che qualcuno fosse spinto brutalmente contro la porta. 

 …a zdálo se dokonce, jako by někoho surově strčili a on vrazil do dveří. 

(13) Devono essere fermati e messi di fronte alle loro responsabilità. 

 Proto musíme viníky zastavit a pohnat k zodpovědnosti. 

Obouvidová slovesa se v překladu opět vyskytují marginálně: 

(14)  La visita fu ricambiata nelle forme dovute. 

 Tato návštěva byla brzy patřičně opětována. 

Celkem třikrát se v českém překladu objevilo násobené sloveso bývat, a to dvakrát 

ve spojení s nedokonavým (15) a jednou s dokonavým slovesem (16): 

(15) La gente non era invitata  – ci andava e basta. 

 Lidé nebývali zváni - chodili tam. 

(16) …e concedeva all' uditorio qualche istante di silenzio che venivano usate 

variamente… 

…a poskytl posluchačstvu několik okamžiků ticha, které bývaly různě 

využity… 

Na stejná data jsme se ještě podívali z pohledu konkurence pomocných sloves 

essere a venire. Z celkem 222 konkordancí, jež jsme analyzovali dle vidu v češtině, bylo 

ve 185 konstrukcích použito pomocné sloveso essere, zatímco pomocné sloveso venire 

se vyskytlo ve 37, což je pětkrát méně: 

 Dokonavý Nedokonavý Obouvidový Součet 

Essere 137 45 3 185 
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 Dokonavý Nedokonavý Obouvidový Součet 

Venire 22 14 1 37 

Součet 159 59 4 222 
Tabulka 5 Italština – essere vs. venire 

Z grafického zobrazení je patrné, že ačkoliv dokonavý překlad převládá u obou 

pomocných sloves, podíl překladu s pomocí nedokonavého slovesa je větší u slovesa 

venire (38 % konstrukcí s venire v porovnání s 24 % konstrukcí s essere), což odpovídá 

našim předpokladům z teoretické části. 

 

Graf 3 Italština – essere vs. venire 

6.4.2 Pasivní tvary složených časů 

Analýza tvarů opisného pasiva ve složených časech byla o poznání jednodušší. 

K vyhledání jsme použili následující CQL sekvenci: 

[lemma="essere"][word="stat.*"][tag="VER:pper"] 

Tato sekvence tedy vyhledá každý tvar slovesa essere, jež následuje příčestí stato 

ve všech jeho tvarech a posléze minulé příčestí jakéhokoliv dalšího slovesa. Prošli jsme 

100 náhodných konkordancí, z nichž všechny byly pasivní.125 U 71 z nich, jejichž 

                                                 
125 Uvědomujeme si, že 100 konkordancí není závratné množství, ale předkládaná analýza slouží pouze 

k doplnění předchozí analýzy pasivních konstrukcí v jednoduchých časech. Vzhledem k tomu, že dále podrobněji 
zkoumáme pasivní konstrukce v protikladu pomocných sloves venire a essere, tedy pouze v jednoduchých časech 
indikativu, považujeme tento náhled za dostačující. 
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překlad nespadal do kategorie jiné, jsme dále určovali, v jakém čase konstrukce byla a 

jaký vid byl v překladu použit:126 

 Kond_slo Konj_min Konj_pred Min_inf Pro Trap Součet 

Dokonavý 4 2 5 1 14 34 60 

Nedokonavý 2 0 1 0 2 6 11 

Obouvidový 0 0 0 0 0 0 0 

Součet 6 2 6 1 16 40 71 
Tabulka 6 Italština - složené časy a vid v překladu 

Uvedenou tabulku uvádíme pro přehlednost i s procentuálně vyjádřenými údaji: 

 Kond_slo Konj_min Konj_pred Min_inf Pro Trap Součet 

Dokonavý 5,6 % 2,8 % 7,0 % 1,4 % 19,7 % 47,9 % 84,5 % 

Nedokonavý 2,8 % 0,0 % 1,4 % 0,0 % 2,8 % 8,5 % 15,5 % 

Obouvidový 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Součet 8,5 % 2,8 % 8,5 % 1,4 % 22,5 % 56,3 % 100,0 % 
Tabulka 7 Italština - složené časy a vid v překladu v procentech 

Z uvedených dat je patrné, že i v tomto vzorku převažuje překlad pomocí 

dokonavého vidu (1), a to z 84,5 %. Překlad za použití nedokonavého slovesa (2) se 

objevil pouze v 15,5 %: 

(1) Tali leggi non erano state scritte o codificate… 

 Ty nebyly nikde písemně zaznamenány ani kodifikovány… 

(2) e sussurrava che il veterinario era stato visto in visita alle signorine dai 

Rajský… 

 a pošeptal, že pan zvěrolékař byl viděn u slečen U Rajských. 

Překvapilo nás množství konkordancí v předminulém čase, jichž se objevilo 56 %, 

viz příklady (1) a (2). Složeného perfekta se naopak vyskytlo relativně málo (23 %): 

(3) Le accuse contro di lui sono state ritirate. 

 Všechna obvinění proti němu byla stažena. 

 Námi vytvořený subkorpus však obsahoval hlavně beletristické texty, v nichž se 

při popisu událostí užívá především jednoduchého perfekta, složeného perfekta se 

                                                 
126 Uvedené zkratky: Kond_slo: kondicionál složený; Konj_min: konjunktiv minulý; Konj_pred: Konjunktiv 

předminulý; Min_inf: infinitiv minulý; Pro: passato prossimo, složené perfektum; Trap: trapassato prossimo, 
předminulý čas 
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užívá méně, ve většině případů obzvláště v přímé řeči. Je tedy dost pravděpodobné, 

že v jiném subkorpusu (například mluvené italštiny) by procento užití složeného 

perfekta v pasivní konstrukci vzrostlo.  

Ve vzorku se dálo objevilo malé množství složeného kondicionálu (4), 

konjunktivu minulého (5) a předminulého (6) a pouze jeden případ minulého 

infinitivu (7): 

(4)  …quasi sicuramente sarei stato riconosciuto… 

 …skoro určitě by mě někdo poznal… 

(5) Credi tu che i sacramenti siano stati istituiti da Nostro Signore… 

 Věříš, že svátosti byly ustaveny naším Pánem… 

(6) Sebbene la visita non gli fosse stata annunciata… 

 Ačkoli návštěva nebyla předem ohlášena… 

(7) …si esce sempre con la sensazione di essere stati ingannati… 

 …odchází vždy s pocitem, že byl oklamán… 

Pro úplnost uvádíme ještě graf: 

 

Graf 4 Složené časy a vid v překladu 
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6.5 Analýza pasivních konstrukcí v prézentu 

6.5.1 Pomocné sloveso essere  

Případy opisného pasiva s pomocným slovesem essere v prézentu jsme hledali 

pomocí následující CQL sekvence s omezením levého kontextu kvůli případným 

zvratným slovesům tak, jak jsme uvedli výše: 

[lemma="essere"&tag="VER:pres"] 

[tag="VER:pper"&lemma!="essere\|stare|andare|rimanere|stare|venire|arrivare

|riuscire|morire|tornare|diventare|passare|succedere|finire|entrare|uscire|acca

dere|giungere|scomparire|sedere|cadere|nascere|scendere|disporre|cambiare|spa

rire|partire|avvenire|salire|crescere|divenire|fuggire|sembrare|piacere|dovere|p

otere|apparire|abituare|bastare|scappare|occupare|capitare|ritornare|innamorare

|vivere|durare|correre|preoccupare|sposare|solere|tenere|parere|comparire|sod

disfare|scoppiare|sfuggire|saltare|vestire|sopravvivere|ridurre|accorgere|diverge

re"] 

Následně jsme analyzovali vzorek 337 konkordancí, z nichž jsme získali 200 

pasivních konstrukcí. Ty jsme dále analyzovali dle typu překladu a rozdělili do čtyř 

kategorií: překlad aktivem (A), opisným pasivem (OP), zvratným pasivem (ZP) a 

kategorie Jiné. Až na kategorii jiné jsme dále v příslušných konkordancích určili vid 

slovesa v českém překladu, což dohromady činilo 124 konkordancí: 

 Aktivum OP ZP  Součet 

Dokonavý 11 65 1 77 

Nedokonavý 20 17 7 44 

Obouvidový 3 0 0 3 

Součet 34 82 8 124 
Tabulka 8 Prézens essere 

 Aktivum OP ZP  Součet 

Dokonavý 8,9 % 52,4 % 0,8 % 62,1 % 

Nedokonavý 16,1 % 13,7 % 5,6 % 35,5 % 

Obouvidový 2,4 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 

Součet 27,4 % 66,1 % 6,5 % 100,0 % 
Tabulka 9 Prézens essere v procentech 



67 
 

 

Graf 5 Prézens essere 

Jak je patrné z tabulek i z grafu, ve vzorku převládá překlad dokonavým slovesem 

(62 % konkordancí). Podíl je však menší než u předchozí analýzy jednoduchých a 

složených časů. Zatímco většina (respektive 79 %) překladů opisným pasivem je 

přeložena dokonavým (1) a pouhých 21 % nedokonavým slovesem, při překladu 

aktivem (2) a zvratným pasivem (3) se tato tendence otáčí: 

(1) L’ essere umano non è fatto solo solo per ricercare la saggezza… 

 … lidé nejsou stvořeni jen k tomu, aby hledali moudrost… (D) 

(2) Perché rifiutare ciò che è proposto conformemente alla legge? 

 Proč se zříkat toho, co poskytuje zákon? (N) 

(3) È chiamato un fleur-de-lis. 

 Říká se jí fleur-de-lis. (N) 

Zvratné pasivum se používá pouze v dějovém významu, na rozdíl od opisného 

pasiva, jenž se vyskytuje ve významu dějovém i stavovém. Proto nás nepřekvapuje 

převaha překladu nedokonavým slovesem v kategorii ZP. Vyšší míra výskytů 

překladu pomocí nedokonavého slovesa v aktivu je zajímává, proč tomu tak je však 

zůstává otázkou. 
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6.5.2 Pomocné sloveso venire 

Pro vyhledání pasivních konstrukcí se slovesem venire v prézentu jsme použili 

tento CQL dotaz: 

[lemma="venire"&tag="VER:pres"] [tag="VER:pper"] 

Všech dvě stě konkordancí, které nám korpus vyfiltroval, bylo pasivních. Vid 

v překladu jsme určovali u 160 z nich: 

 Aktivum OP ZP Součet 

Dokonavý 41 38 5 84 

Nedokonavý 34 18 21 73 

Obouvidový 0 3 0 3 

Součet 75 59 26 160 
Tabulka 10 Prézens venire 

 Aktivum OP ZP Součet 

Dokonavý 25,6 % 23,8 % 3,1 % 52,5 % 

Nedokonavý 21,3 % 11,3 % 13,1 % 45,6 % 

Obouvidový 0,0 % 1,9 % 0,0 % 1,9 % 

Součet 46,9 % 36,9 % 16,3 % 100,0 % 
Tabulka 11 Prézens venire 

Výsledky ukazují, že dokonavý vid má stále převahu, ovšem velmi těsnou, 

vyskytuje se totiž pouze v 52,5 % případů. Zároveň je opisné pasivum se slovesem 

venire v prézentu překládáno mnohem více zvratným pasivem a aktivem než pasivum 
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se slovesem essere. Aktivum v tomto případě dokonce převládá, což lze dobře vidět 

v následujícím grafu: 

 

Graf 6 Prézens venire 

Tuto tendenci dokládáme na následujících příkladech opisného pasiva (1), aktiva 

(2) a zvratného pasiva (3): 

(1)  Dove vienè eletto un nuovo cellario ma non un nuovo bibliotecario. 

 Je zvolen nový cellerarius, ne však nový knihovník. (D) 

(2)  Chi viene ucciso dai briganti viene sgozzato di notte, in un bosco… 

 Ten, koho zabíjejí lupiči, podřezávají ho v lese nebo podobně… (N) 

(3) …a far risaltare l'aperta disinvoltura con cui la morte viene accettata 

ovunque… 

 Tím vším zdůrazňuje se tedy, jak otevřeně se zde všude přijímá smrt… (N) 

Tato data rámcově odpovídají našemu předpokladu, tedy že opisné pasivum 

s pomocným slovesem venire v prézentu bude častěji překládáno pomocí 

nedokonavého slovesa než OP s pomocným slovesem essere.  Vyšší podíl překladu 

zvratným pasivem však možná rovněž poukazuje na skutečnost, že se dynamický rys 

slovesa venire přenáší do dějového zvratného pasiva. Překlad aktivem sice převládá, 

podíl nedokonavých sloves je však v aktivu nižší, než byl u slovesa essere. 
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6.6 Analýza pasivních konstrukcí v jednoduchém perfektu   

6.6.1 Pomocné sloveso essere 

 Pro vyhledání pasivních konstrukcí s pomocným slovesem essere 

v jednoduchém perfektu jsme použili stejně složitý CQL dotaz a omezení kontextu, 

jako jsme uvedli výše při vyhledávání slovesa essere, změnili jsme pouze první 

hranatou závorku: 

 [lemma="essere"&tag="VER:remo"] 

Prošli jsme celkem 208 konkordancí, z nichž 200 bylo pasivních. Ty jsme dále, 

stejně jako v předchozí podkapitole, roztřídili podle typu překladu a vidu slovesa 

v češtině: 

 Aktivum OP ZP Součet 

Dokonavý 88 55 4 147 

Nedokonavý 13 1 2 16 

Obouvidový 0 0 0 0 

Součet 101 56 6 163 
Tabulka 12 Perfektum essere 

 Aktivum OP ZP Součet 

Dokonavý 54,0 % 33,7 % 2,5 % 90,2 % 

Nedokonavý 8,0 % 0,6 % 1,2 % 9,8 % 

Obouvidový 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Součet 62,0 % 34,4 % 3,7 % 100,0 % 
Tabulka 13 Perfektum essere v procentech 

Z celkového počtu 163 konkordancí bylo 147, tedy 90 %, přeloženo pomocí 

dokonavého slovesa. Dokonavé sloveso naprosto dominuje všem typům překladu. 

Toto navýšení oproti situaci v prézentu nás nepřekvapuje, vzhledem k perfektivní 

povaze perfekta. Nepřekvapuje nás tedy ani opět nízké procento překladu zvratným 
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pasivem (4 % konkordancí). Naopak nás překvapuje vysoký podíl překladu aktivem 

(62 %). Pro ilustraci uvádíme následující graf: 

 

Graf 7 Perfektum essere 

K překladu opisným pasivem (1), aktivem (2) a zvratným pasivem (3) opět 

uvádíme příklady: 

 (1) Quella ragazza fu uccisa nella maniera più brutale. 

 Ta dívka byla zavražděna tím nejbrutálnějším způsobem. (D) 

(2) Da quei giorni viene la versione secondo cui fui espulso dalla scuola perché… 

 Z té doby pochází tvrzení, že mne z gymnázia vyloučili, poněvadž… (D) 

(3) …che l'intricata situazione connessa al matrimonio con lo pseudo-Wranka fu 

chiarita… 

 …kdy se vyjasnily a ad acta odložily všecky komplikace jako třeba manželství 

s falešným Wrankou… (D) 

6.6.2 Pomocné sloveso venire 

V tomto případě jsme pomocí následujícího CQL dotazu vyhledali 200 

konkordancí, jež byly všechny pasivní: 

 [lemma="venire"&tag="VER:remo"] [tag="VER:pper"] 
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153 konkordancí jsme pak dále určovali i dle vidu slovesa v překladu: 

 Aktivum OP ZP Součet 

Dokonavý 70 43 11 124 

Nedokonavý 11 8 8 27 

Obouvidový 0 2 0 2 

Součet 81 53 19 153 
Tabulka 14 Perfektum venire 

 Aktivum OP ZP Součet 

Dokonavý 45,8 % 28,1 % 7,2 % 81,0 % 

Nedokonavý 7,2 % 5,2 % 5,2 % 17,6 % 

Obouvidový 0,0 % 1,3 % 0,0 % 1,3 % 

Součet 52,9 % 34,6 % 12,4 % 100,0 % 
Tabulka 15 Perfektum venire v procentech 

Počet konkordancí přeložených dokonavým videm se oproti pomocnému slovesu 

essere lehce zmenšil na 81 %. Navýšilo se však procento případů přeložených zvratným 

pasivem (ze 4 % na 12 %). To by odpovídalo situaci v prézentu, kdy je pomocné 

sloveso venire častěji překládáno právě zvratným pasivem. Podíl vzorku přeložený 

aktivem zůstává relativně vysoký: 

 

Graf 8 Perfektum venire 

Překlad aktivem (1), opisným pasivem (2) a zvratným pasivem opět ilustrujeme 

na příkladech: 

(1) Quando vi andò venne ricevuto da un redattore piccolino e dritto… 

 Když tam přišel, přivítal ho redaktor malého vzrůstu, vzpřímený… (D) 
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(2) Molti di loro vennero bruciati sul rogo… 

 Mnoho z nich bylo upáleno na hranici… (D) 

(3) Le porte vennero spalancate ed entrò una persona… 

 Rozletěly se dveře, dovnitř vpadl uštvaný člověk… (D) 

Ačkoliv se překlad pomocí nedokonavého slovesa oproti pomocnému slovesu 

essere navýšil, tendence překládat pasivní konstrukce v perfektu i se slovesem venire 

za pomocí dokonavého slovesa pořád vysoká. Zajímavé je srovnání s prézentem, kde 

se překlad nedokonavým slovesem u konstrukcí s venire taktéž zvedl zhruba o 10 % 

oproti slovesu essere. Vyvozovat závěry o neutralizaci rozdílu venire a essere v perfektu 

by tak bylo ošemetné. K takovému závěru by byla potřebná hlubší analýza a statistické 

testy.  

6.7 Analýza pasivních konstrukcí v imperfektu 

6.7.1 Pomocné sloveso essere 

U vyhledávací sekvence CQL opět uvedeme pouze jeho změněnou část, zbylou 

část (tj. dlouhý výčet inakuzativních sloves, jež jsme vyfiltrovali) nebudeme v zájmu 

stručnosti uvádět. Vyhledávání však proběhlo stejným způsobem, jako je to popsáno 

výše vždy v případech, kdy jsme vyhledávali konstrukce s pomocným slovesem essere: 

[lemma="essere"&tag="VER:impf"] 

U imperfekta jsme prošli 320 konkordancí, přičemž jsme nalezli 200 pasivních 

konstrukcí. Ty jsme dále analyzovali dle typu překladu a po vyřazení kategorie Jiné 

nám zbylo 114 konkordancí: 

 Aktivum OP ZP Součet 

Dokonavý 3 71 1 75 

Nedokonavý 25 6 5 36 

Obouvidový 2 0 1 3 

Součet 30 77 7 114 
Tabulka 16 Imperfektum essere 
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 Aktivum OP ZP Součet 

Dokonavý 2,6 % 62,3 % 0,9 % 65,8 % 

Nedokonavý 21,9 % 5,3 % 4,4 % 31,6 % 

Obouvidový 1,8 % 0,0 % 0,9 % 2,6 % 

Součet 26,3 % 67,5 % 6,1 % 100,0 % 
Tabulka 17 Imperfektum essere v procentech 

Procento překladu slovesa essere pomocí dokonavého slovesa (65 %) je velmi 

podobné situaci v prézentu (62 %), což nás vzhledem k imperfektivní povaze 

imperfekta a prézentu nepřekvapuje. Překvapuje nás však procento překladu pomocí 

zvratného pasiva (6 % v imperfektu oproti 6,5 % v prézentu) a pomocí aktiva (26 % v 

imperfektu a 27 v prézentu). Tak podobné výsledky neodpovídají našim očekáváním. 

 

Graf 9 Imperfektum essere 

Opisné pasivum se slovesem essere v imperfektu je z převážné části překládáno 

pomocí dokonavého slovesa, což nejspíš svědčí o jeho stavové povaze. Oproti perfektu 

byly tyto případy mnohonásobně častěji překládány do češtiny s dlouhým 

adjektivním tvarem: 

(1)  Carrie era ferita molto gravemente, ormai procedeva solo con la forza di… 

 Carrie byla velmi těžce zraněná a osaměle kráčela vstříc surovému osudu. (D) 
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Aktivum (2) a zvratné pasivum (3) však bylo z větší části přeloženo pomocí 

nedokonavého slovesa: 

(2)  …si guardò intorno nel corridoio e si rese conto che era osservato da 

infermieri… 

Gullberg se rozhlédl po chodbě a uvědomil si, že na něj pootevřenými dveřmi 

pokojů civí asi dva tucty sester… (N) 

(3) …si sarebbe identificata con quanto era scritto nel testo del mio nuovo libro. 

 Přesto se však většina ztotožní s tím, o čem se v mé nové knize píše. (N) 

6.7.2 Pomocné sloveso venire 

Pasivní konstrukce se slovesem venire v imperfektu jsme hledali následujícím 

CQL dotazem: 

[lemma="venire"&tag="VER:impf"] [tag="VER:pper"] 

Z 200 pasivních konkordancí nám dále po vyloučení kategorie překladu Jiné zbylo 

145 případů, u nichž jsme určovali vid: 

 Aktivum OP ZP Součet 

Dokonavý 26 17 4 47 

Nedokonavý 56 10 32 98 

Obouvidový 0 0 0 0 

Součet 82 27 36 145 
Tabulka 18 Imperfektum venire 

 Aktivum OP ZP Součet 

Dokonavý 17,9 % 11,7 % 2,8 % 32,4 % 

Nedokonavý 38,6 % 6,9 % 22,1 % 67,6 % 

Obouvidový 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Součet 56,6 % 18,6 %  24,8 % 100,0 % 
Tabulka 19 Imperfektum venire 

Pasivní konstrukce se slovesem venire v imperfektu jsou do češtiny překládány 

především prostřednictvím nedokonavého slovesa (68 %), což nás překvapilo. Ze 
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všech předchozích analýz je to první případ, kdy nedokonavý vid převládá. Zároveň 

je velké množství konkordancí překládáno zvratným pasivem a aktivem.  

 

Graf 10 Imperfektum venire 

Z těchto dat docházíme k závěru, že zatímco v perfektu jsme se o neutralizaci 

opozice pomocných sloves essere a venire nebyli schopni plnohodnotně rozhodnout, 

v imperfektu se nám tato opozice jeví platná, dokonce do větší míry než v prézentu. 

Nesouhlasíme tak s tezí uvedenou v teoretické části o neutralizaci opozice sloves 

venire a essere v imperfektu (podkapitola 5.3 Srovnání italského opisného pasiva s českým). 

Je však třeba podotknout, že dat k takovému závěru by bylo nutné analyzovat 

mnohem více, v ideálním případě použít pouze subkorpus italských originálních textů 

přeložených do češtiny.  

Nelze opomenout ani vyšší míru překladu zvratným pasivem (1) a aktivem (2), 

kde nedokonavá slovesa v překladu převládají, oproti opisnému pasivu, , v jehož 

případě je i nadále častější překlad pomocí dokonavého slovesa (3): 

(1)  …e bevemmo un vino locale, chiamato falisco, che veniva servito caldo… 

 …a pili místní víno, jemuž se říkalo falisko a které se podávalo horké… (N) 

(2)  Il nome di costei era Maddalena, però da Useppe veniva chiamata Lena-Lena. 

 Jmenovala se Magdalena, Useppe jí však říkal Lena-Lena. (N) 

(3) Ogni volta il risultato era che veniva punita perché dei funzionari statali… 

 Pokaždé za to byla potrestána, protože státní úředníci… (D) 
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6.8 Analýza pasivních konstrukcí v jednoduchém futuru 

6.8.1 Pomocné sloveso essere 

K vyhledání konstrukcí opisného pasiva s pomocným slovesem essere 

v jednoduchém futuru jsme využili následující změnu v první části CQL dotazu: 

[lemma="essere"&tag="VER:futu"] 

Následně jsme prošli 220 konkordancí, z nichž jsme 200 určili jako pasivní, ty jsme 

dále rozdělili dle překladu a vidu: 

 Aktivum OP ZP Součet 

Dokonavý 51 59 3 113 

Nedokonavý 6 8 3 17 

Obouvidový 0 1 0 1 

Součet 57 68 6 131 
Tabulka 20 Futurum essere 

 Aktivum OP ZP Součet 

Dokonavý 38,9 % 45,0 % 2,3 % 86,3 % 

Nedokonavý 4,6 % 6,1 % 2,3 % 13,0 % 

Obouvidový 0,0 % 0,8 % 0,0 % 0,8 % 

Součet 43,5 % 51,9 % 4,6 % 100,0 % 
Tabulka 21 Futurum essere 

Jak je z tabulek patrné, v jednoduchém futuru se slovesem essere opět dominuje 

překlad pomocí dokonavého slovesa (86 %), a to jak při překladu opisným pasivem, 

tak aktivem. Překlad zvratným pasivem je ve třech případech přeložen pomocí 

nedokonavého a ve třech případech pomocí dokonavého slovesa. Tato tendence nás 
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vzhledem k předběžné analýze všech časů a k perfektivní povaze futura příliš 

nepřekvapuje. 

 

Graf 11 Futurum  essere 

Pro přehled uvádíme ještě příklady překladu aktivem (1), opisným pasivem (2) a 

zvratným pasivem (3), (4): 

 (1)  Presto sarò trasferita e perderò Internet. 

 Brzo mě převezou a ztratím přístup na ne. (D) 

(2) «Quando sarà coperta, alla crociera dei pilastri… 

 "Až bude kupole zastřešena nad křížením pilastrů… (D) 

(3) Quelle malate saranno vendute ai macellai.  

 Ty, co jsou nemocné, se prodají řezníkům. (D) 

(4) «Sarà venduto in piazza.» 

 "Bude se prodávat na náměstí." (N) 

6.8.2 Pomocné sloveso venire 

Vyhledání opisného pasiva s pomocným slovesem venire v jednoduchém futuru 

proběhlo pomocí následujícího CQL dotazu: 
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Všech 200 konkordancí, které jsme procházeli, bylo pasivních. Po vyloučení 

překladu z kategorie Jiné nám zbylo 162 případů, u nichž jsme určovali vid: 

 Aktivum OP ZP Součet 

Dokonavý 54 70 10 134 

Nedokonavý 13 9 3 25 

Obouvidový 1 2 0 3 

Součet 68 81 13 162 
Tabulka 22 Futurum venire 

 Aktivum OP ZP Součet 

     

Dokonavý 33,3 % 43,2 % 6,2 % 82,7 % 

Nedokonavý 8,0 % 5,6 % 1,9 % 15,4 % 

Obouvidový 0,6 % 1,2 % 0,0 % 1,9 % 

Součet 42,0 % 50,0 % 8,0 % 100,0 % 
Tabulka 23 Futurum venire v procentech 

Z těchto výsledku je patrné, že i s pomocným slovesem venire naprosto převládá 

překlad pomocí dokonavého slovesa, a to ve všech typech překladu. Procentuálně je 

to 83 % konkordancí, což se velmi podobá situaci s pomocným slovesem essere. U 

jednoduchého futura se tak odvažujeme říci, že je pomocné sloveso venire plně 

zaměnitelné se slovesem essere. Znovu však podotýkáme, že pro takový závěr by bylo 

záhodno analyzovat více dat, ideálně pouze originální díla italských autorů, dále 

provést statistické analýzy a podobně. 

 

Graf 12 Futurum venire 
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 Pro ilustraci ještě uvádíme příklady překladu aktivem (1), opisným pasivem (2) 

a zvratným pasivem (3): 

(1) Tutto il resto verrà distrutto, completamente distrutto. 

 Všechno ostatní zničíme - všechno. (D 

(2) "È un traditore e come tale verrà punito." 

 "Je to zrádce a podle toho také bude potrestán." (D) 

(3) …«Se verranno perquisite le case, i luoghi dove… 

 "Pokud se prohledají domy mých mistrů… (D) 

6.9 Shrnutí výsledků analýzy 

Cílem analýzy italských tvarů opisného pasiva z hlediska aspektu na pozadí 

češtiny bylo více osvětlit předpoklad uvedený v teoretické části o konkurenci 

pomocných sloves venire a essere a jejich kombinaci s jednoduchými časy. Z předběžné 

analýzy pasivních konstrukcí v češtině vyplynula naprostá převaha dokonavých 

sloves, která se potvrdila i v překladu italských konstrukcí do češtiny. V obou jazycích 

se zároveň nejvíce opisného pasiva vyskytuje v minulém čase, méně v přítomném a 

nejméně v budoucím. Podrobnější analýza jednoduchých časů pak přinesla zajímavé 

výsledky. V perfektu i futuru naprosto převládal překlad dokonavým slovesem, a to 

v konstrukcích jak s pomocným slovesem essere, tak s pomocným slovesem venire. 

Zatímco ve futuru bylo procentuální vyjádření konstrukcí přeložených pomocí 

dokonavého slovesa pro obě pomocná slovesa prakticky totožné, v perfektu bylo 

přeloženo pomocí nedokonavého slovesa zhruba o 10 % více konstrukcí se slovesem 

venire. V prézentu  se slovesem venire se taktéž zvýšilo procento konkordancí 

přeložených nedokonavým slovesem zhruba o 10 %, zároveň však stoupl i překlad 

zvratným pasivem, které je svou povahou více dějové. Počet překladů dokonavým 

slovesem v prézentu byl však obecně nižší než v perfektu a futuru, což nás vzhledem 

k aspektuální povaze těchto časů nepřekvapilo. Zajímavá situace pak nastala 

v imperfektu, tedy v jediném čase, kde s pomocným slovesem venire převládl překlad 

pomocí nedokonavého slovesa. S pomocným slovesem essere však převládal 

dokonavý vid. Zároveň se však s pomocným slovesem ve velké míře změnil i poměr 
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typu překladu, mnohonásobně více konkordancí se slovesem venire bylo přeloženo 

aktivem a zvratným pasivem.  

V prézentu jsou tedy konstrukce se slovesem venire překládány nedokonavým 

slovesem z větší míry, než je tomu u slovesa essere, dle našeho předpokladu 

z teoretické části. Zároveň je však dynamičnost slovesa venire svázaná i s větší mírou 

překladu pomocí zvratného pasiva. S neutralizací opozice pomocných sloves essere a 

venire dle našich dat souhlasíme pouze v případě jednoduchého futura, v případě 

perfekta se nám data nezdají dostatečně jasná a v případě imperfekta s touto tezí 

nesouhlasíme. Tyto výsledky však považujeme za předběžné, tedy za jakýsi odrazový 

můstek pro další podrobnější analýzy. 
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Závěr 

 Tato práce si kladla za cíl teoreticky popsat problematiku aspektu a podrobně 

srovnat pojetí aspektuálnosti v českém a italském jazyce. Dalším záměrem však byla 

analýza opisného pasiva v italštině, a to právě z hlediska aspektu, na pozadí českého 

jazyka. K této analýze jsme využili paralelního korpusu InterCorp verze 10. 

Provedená analýza s sebou nese několik problémů. Opisné pasivum je v českém 

jazyce obecně méně frekventované než v italštině. Italské opisné pasivum je tak v 

mnoha případech přeloženo způsobem, jež neumožňuje analýzu překladu z hlediska 

vidu. Případy, které takto analyzovat lze, pak vedou k jiným problémům. Ačkoliv je v 

obou jazycích aspekt definován jako opozice mezi imperfektivností a perfektivností, 

tato opozice je vyjadřována jinými formálními prostředky. Odlišné je taktéž pojetí 

perfektivnosti, v italštině totiž souvisí spíše s ohraničením děje, v češtině více s 

dosažením výsledku děje. Ohraničení děje v italštině ve většině případů způsobí 

nutnost užití perfektivního času, v češtině lze přitom použít nedokonavého slovesa. 

Tato skutečnost přitom v analyzovaných konkordancích snadno zanikne, protože děj 

může být ohraničen v širokém kontextu, který u jednotlivé konkordance nelze 

zobrazit. Druhý problém souvisí se skutečností, že atelická slovesa jsou v češtině 

imperfektiva tantum, zatímco v italštině je lze použít jak v perfektivních, tak 

imperfektivních časech. Tento problém se však naštěstí manifestuje spíše v aktivních 

tvarech slovesa, neboť v pasivních tvarech se modální či stavová slovesa ve většině 

případů nevyskytují. Poslední problém spočívá v užití neoriginálních italských textů, 

respektive všech textů dostupných v jádru InterCorpu. Důležité je taktéž zdůraznit, že 

analýza byla provedena téměř výhradně na beletristických textech. Nevylučujeme, že 

výsledky by mohly být odlišné při použití jiného typu textu. 

Výsledky naší analýzy i přes uvedené problémy považujeme za přesvědčivé. 

Potvrdily se některé předpokládané tendence uvedené v teoretické části, především 

vyšší zastoupení překladu nedokonavým videm u slovesa venire v prézentu a velký 

podíl překladu obou pomocných sloves dokonavým videm v perfektu a futuru. Za 

zajímavé a hodné dalšího zkoumání pak považujeme výsledky analýzy v imperfektu. 

Převaha překladu pomocí dokonavého vidu za použití pomocného slovesa essere a 
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pomocí nedokonavého za použití pomocného slovesa venire nás vzhledem k 

předpokladu neutralizace pomocných sloves překvapila. Další zajímavou oblastí z 

hlediska zkoumání aspektuálnosti by bylo zvratné pasivum, a to jak v češtině, tak v 

italštině. V obou jazycích je zvratné pasivum považováno za dynamičtější. Existuje tak 

předpoklad, že se na rozdíl od opisného pasiva bude v češtině vyskytovat v 

nedokonavém vidu častěji než v dokonavém, a to i v překladech z italštiny. 
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Resumé 

Tématem této diplomové práce je aspekt v italském a českém jazyce. V teoretické 

části se zabýváme terminologií a syntézou odlišných pojetí lexikálního a gramatického 

aspektu v odborné literatuře. Následuje popis pojetí aspektu a azione verbale italskými 

gramatikami a srovnání tohoto pojetí s pojetím aspektu v českém jazyce. Toto srovnání 

není jednoduché jak z důvodu odlišného přístupu k lexikálnímu aspektu, tak kvůli 

formálním a významovým odlišnostem gramatického aspektu v obou jazycích. 

V poslední kapitole teoretické části se věnujeme opisnému pasivu v italštině i češtině 

a obsahuje určité hypotézy ohledně překladu italských pasivních konstrukcí do 

češtiny. Konkrétně se jedná o předpoklad překladu opisných pasivních konstrukcí 

s pomocným slovesem venire do češtiny za pomocí nedokonavého vidu a se slovesem 

essere za pomocí dokonavého vidu. Tato tendence by se podle Sylvy Hamplové měla 

objevit především v prézentu, v jednoduchém perfektu a v imperfektu by však měla 

být neutralizována. V praktické části jsme se tedy pokusili tento předpoklad potvrdit 

nebo vyvrátit. Využili jsme k tomu paralelní korpus InterCorp verze 10, který je volně 

přístupný veřejnosti z internetových stránek Českého národního korpusu. Ve všech 

jednoduchých italských časech, tedy v prézentu, futuru, perfektu a imperfektu, jsme 

analyzovali 200 případů opisného pasiva pro obě pomocná slovesa a určili, pomocí 

kterého vidu byla do češtiny přeložena. Potvrdil se předpoklad vyššího zastoupení 

překladu pomocí nedokonavého vidu u slovesa venire v prézentu a velký podíl 

překladu obou pomocných sloves pomocí dokonavého vidu v perfektu a futuru. 

Výsledky analýzy imperfekta nás však překvapily. Pasivní konstrukce s pomocným 

slovesem essere byly v imperfektu překlány především pomocí dokonavého slovesa, 

konstrukce se slovesem venire však pomocí nedokonavého. K neutralizaci opozice 

pomocného slovesa essere a venire tak podle nás v imperfektu nedochází. 
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Riassunto 

Il tema della presente tesi è l’aspetto nella lingua italiana e nella lingua ceca. La 

sezione teorica si dedica inizialmente alla terminologia e alla sintesi dei diversi 

approcci alla tematica dell’aspetto lessicale e grammaticale presenti nelle fonti 

disponibili. In seguito, vengono descritti e confrontati l’approccio all’aspetto e 

all’azione verbale nelle grammatiche italiane con quello nelle grammatiche ceche. Tale 

confronto risulta particolarmente difficile non solo a causa dei diversi approcci verso 

l′aspetto lessicale ma anche a causa delle differenze formali e semantiche dell′aspetto 

grammaticale in entrambe le lingue. L′ultimo capitolo della sezione teorica viene 

dedicato alla forma passiva perifrastica in italiano e in ceco e contiene ipotesi 

riguardanti la traduzione dei costrutti in forma passiva dall′italiano al ceco. Si tratta 

più specificamente della premessa, che i passivi perifrastici formati con il verbo venire 

vengano tradotti al ceco usando l′aspetto imperfettivo e quelli formati con il verbo 

essere usando l′aspetto perfettivo. Secondo Sylva Hamplová, questa tendenza si 

verifica soprattutto nel presente e viene, invece, neutralizzata nell′imperfetto e nel 

passato remoto. L′obiettivo principale della sezione pratica della presente tesi è quello 

di verificare o confutare questa premessa. A tale scopo è stato utilizzato il corpus 

parallelo InterCorp versione 10. 200 occorrenze del passivo perifrastico per entrambi i 

verbi ausiliari nei tempi semplici dell′italiano, ossia nel presente, nel futuro, nel 

passato remoto e nell′imperfetto, sono state analizzate con lo scopo di individuare se 

la traduzione al ceco viene effettuata tramite l′aspetto perfettivo o imperfettivo. È stato 

verificato che i costrutti passivi al presente con l′ausiliare venire vengono più 

frequentemente tradotti al ceco tramite l′aspetto imperfettivo e che i costrutti con 

entrambi i verbi ausiliari vengono, se al passato remoto o al futuro, tradotti usando 

l′aspetto perfettivo. L′analisi dell′imperfetto ha però portato a conclusioni 

sorprendenti. I costrutti passivi con l′ausiliare essere vengono tradotti al ceco usando 

soprattutto l′aspetto perfettivo ma i costrutti con l′ausiliare venire usando l′aspetto 

imperfettivo. L′opposizione tra i due verbi ausiliari non viene, dunque, neutralizzata 

all′imperfetto. 
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