Univerzita Karlova

Filozofická fakulta

Ústav románských studií
Italianistika

Bakalářská práce

Barbora Břenková

Italské somatické frazémy a jejich české ekvivalenty
Italian Somatic Idioms and Their Czech Counterparts

Praha, 2020

Vedoucí práce: PhDr. Zora Obstová, Ph.D.

Poděkování
Tímto bych ráda poděkovala PhDr. Zoře Obstové, Ph.D. za její cenné rady, podnětné
připomínky a čas, který práci věnovala. Moc si vážím jejího srdečného a otevřeného přístupu,
který mi při psaní velmi pomohl.

Prohlášení
Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně, že jsem řádně citovala všechny
použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského studia
či k získání jiného nebo stejného titulu.
V Praze dne 10. května 2020

……………………………
podpis studenta

Abstrakt
Tato bakalářská práce se zabývá italskými somatickými frazémy a jejich českými
ekvivalenty. Jejím cílem je na základě zpracování tří italských hesel ověřit metodologii a
zdroje pro zamýšlenou tvorbu italsko-českého frazeologického slovníku. První kapitola
teoretické části nejprve představuje klíčové pojmy: kromě frazému a idiomu také kolokaci,
termín, metaforu a pojmy s nimi související. Problematika je nazírána z pohledu českých i
italských lingvistů. Ve druhé kapitole jsou popsána specifika somatické frazeologie.
Praktická část se ve své první kapitole zaměřuje na zpracování italských substantiv
orecchio, bocca, naso pomocí dostupných slovníků a korpusů itWaC a InterCorp. Stručně
popisuje tyto zdroje, poté vysvětluje použitou metodologii, na jejíž případné nedostatky
upozorňuje v další kapitole. Druhá kapitola praktické části se kromě analýzy jednotlivých
hesel zabývá také problematikou ekvivalence u nalezených frazémů. Na konci jsou shrnuty
poznatky dosažené touto rešerší, je zde poukázáno na shody a odlišnosti mezi italskými a
českými frazémy a zhodnocen daný postup. Vytvořená část frazeologického slovníku je
uvedena v příloze této práce.

Klíčová slova: somatická frazeologie – čeština – italština – korpusy

Abstract
This bachelor thesis deals with Italian somatic idioms and their Czech counterparts. Its
aim is to verify the methodology and sources for the intended creation of the Italian-Czech
phraseological dictionary on the basis of the processing of three Italian entries. The first
chapter of the theoretical part initially presents the key concepts: in addition to the set phrase
and idiom, also collocation, term, metaphor and concepts related to them. The issue is seen
from the perspective of Czech and Italian linguists. The second chapter describes the specifics
of somatic phraseology.
The practical part in its first chapter focuses on the processing of Italian nouns
orecchio, bocca, naso by using available dictionaries and corpora itWaC and InterCorp. It
briefly describes these sources, then explains the methodology used, the possible
shortcomings of which it points out in the next chapter. The second chapter of the practical
part, in addition to the analysis of individual entries, also deals with the issue of equivalence
of found idioms. At the end, the findings obtained by this research are summarized, the
similarities and differences between Italian and Czech idioms are pointed out, and the given
procedure is evaluated. The created part of the phraseological dictionary is attached in the
appendix of this work.
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1. Úvod
Tato bakalářská práce je součástí pilotního projektu Ústavu románských studií
Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, který si klade za cíl ověřit možnosti případné budoucí
práce na italsko-českém frazeologickém slovníku.
Úkolem práce bylo zpracování tří italských hesel orecchio, bocca, naso a následné
zjišťování, zda by mohl být zvolený postup aplikovatelný i na frazeologický slovník. Otázky,
které jsme si v průběhu kladli, se týkaly především role slovníků při vyhledávání frazémů a
využitelnosti korpusů jako zdroje pro ověřování jejich četnosti a úzu.
V teoretické části nejprve objasním základní pojmy, které budou v práci používány.
Při jejich definování budu čerpat převážně z publikací F. Čermáka, jelikož je na české
lingvistické scéně jednou z nejvýraznějších osobností zabývající se frazeologií a idiomatikou.
Ve druhé kapitole vymezím kolokaci a pojmy s ní spojené, pak definuji frazém, idiom, termín
a metaforu. Kde bude potřeba, vysvětlím rozdíl v pojetí českých a italských lingvistů. Třetí
kapitola se zabývá problematikou somatických frazémů, jejich jedinečností a specifičností.
Praktická část se ve čtvrté kapitole zaměřuje na přiblížení použitých zdrojů, tj. korpusů
itWaC, InterCorp, SYN2015, a slovníků: Italsko-českého/česko-italského velkého slovníku
Lingea, pětidílného Slovníku české frazeologie a idiomatiky a tří on-line verzí italských
slovníků Dizionario dei Modi di Dire, Dizionario di Italiano Sabatini-Coletti a Il Nuovo De
Mauro, ve kterých jsem frazémy hledala a ověřovala. Dále popisuji použitou metodiku
zpracování vybraných hesel. V páté kapitole charakterizuji problémy, na které jsem v průběhu
tvorby slovníčku narazila, poté přejdu k samotné analýze hesel. Potom pojednám o
ekvivalenci italských a českých frazémů. Na závěr celé části shrnu výsledky, které zpracování
hesel přineslo – poukážu na shody a odlišnosti mezi českými a italskými somatickými
frazémy – a zhodnotím použitou metodologii.
Součástí této práce je i příloha, která obsahuje abecední seznam nalezených italských
frazémů obsahujících výše zmíněná hesla a jejich české ekvivalenty.
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Teoretická část
2. Frazeologie jako lingvistická disciplína: definice základních
pojmů v češtině a italštině
Úvodem bych ráda vymezila stěžejní pojmy, které budu v této bakalářské práci
používat. Jejím hlavním předmětem je frazeologie a idiomatika. Než však přejdu k těmto
klíčovým termínům, cítím nutnost definovat některé pojmy, které s nimi úzce souvisí a jejichž
vymezení pomůže celou problematiku lépe pochopit. Proto jsem zvolila následující pořadí.
Nejdříve popíšu kolokabilitu a monokolokabilní slova, následně přejdu k pojmům
kompatibilita a valence. Pak se budu věnovat samotným kolokacím a dvěma základním
přístupům jejich nazírání – kvantitativnímu a kvalitativnímu pojetí. Za nezbytné považuji
vysvětlení rozdílu mezi přístupy ke kolokacím v češtině a italštině.
Potom se přesunu k hlavnímu tématu této bakalářské práce: frazeologii a idiomatice.
Definuji jak disciplínu, tak jednotlivé pojmy s ní související (frazém, idiom a jejich
dichotomii; anomálii), a to z pohledu češtiny. Popíšu komponenty frazému, jeho povahu,
strukturu a funkci. Předvedu možné klasifikace frazémů a idiomů. Tématem se poté budu
zabývat z hlediska italské lingvistiky.
Vzhledem k povaze praktické části je důležité také vyjasnit oblast odborných názvů,
tzv. termínů.
Na závěr této kapitoly se budu zaobírat metaforou a pojmy s ní spojenými.

2.1. Kolokace
Problematika kolokací je úzce svázaná s frazeologií a idiomatikou. Předtím než
přistoupím k jejich vymezení, pokládám za nutné představit také pojmy, které se k nim
vztahují.
2.1.1. Kolokabilita
Kolokabilita, kompatibilita a valence jsou podle Čermáka1 druhy sémantických či
sémanticko-funkčních vztahů, které se vyskytují mezi tvary lexémů v textu.

1

ČERMÁK, František. Lexikon a sémantika. Praha: Lidové noviny, 2010. ISBN 978-80-7422-020-3, s. 282.
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Kolokabilitu můžeme vyjádřit jako míru spojitelnosti slov (lexémů), podle kterých se
dělí na slova monokolokabilní2, kolokačně neutrální a kolokačně široká, přičemž slova
z těchto skupin se dají různě kombinovat, tj. slovo kolokačně velmi široké můžeme spojit se
slovem monokolokabilním (mít pré), s jiným kolokačně širokým slovem (mít se k něčemu),
nebo se slovem kolokačně neutrálním (mít někoho na krku), případně spojení dvou slov
kolokačně neutrálních (zlatý důl). Naopak spojení dvou monokolokabilních slov v jazyce
podle F. Čermáka možné není a pokud k tomu i přesto dojde, jazyk se snaží takováto spojení
eliminovat (například „jakž takž“ píšeme dohromady a tím dochází k odstranění
dvouslovného výrazu a ke vzniku nového lexému jakžtakž).3 Tento názor rozporuje Z.
Obstová, která ve své práci Monokolokabilita ve dvou typologicky odlišných jazycích:
srovnání češtiny a italštiny4 uvádí hned několik spojení tvořených více monokolokabilními
slovy (např. chtě nechtě, skrz naskrz). Sám F. Čermák ve své další publikaci Frazeologie a
idiomatika česká a obecná5 vyjmenovává příklady kombinací ‘mono-mono’, kde výskyt dvou
monokolokabilních prvků vedle sebe v malé míře připouští „[…] hógo fógo, láry fáry, saky
paky, semo tamo, šupito presto […]“.
2.1.2. Monokolokabilní slova
Za monokolokabilní slova považujeme ta slova, která mají velmi omezenou
kolokabilitu (nazýváme je též slova kolokačně restringovaná). Nejde ovšem primárně o
spojitelnost slova s jediným dalším prvkem, jak by se z názvu mohlo zdát. Důležité je, že má
prvek jen velice omezené kolokační paradigma. F. Čermák6 vymezuje počet možných
kolokátů na 2-7. Jako příklad můžeme uvést slovo širý, které se pojí pouze s pár substantivy
(svět, moře aj.) K extrémnějším příkladům patří například spojení typu mít pré, být hin,
nechat někoho na holičkách atd., kdy monokolokabilní komponenty *pré, *hin, *holičky
ztratily svůj vlastní význam. Nejsou však jen sémanticky prázdná, ale zároveň i gramaticky
nezařaditelná k jakékoli kategorii. Tedy „platnost pojmenování, jehož se monokolokabilní
komponent účastní, vzniká až na úrovni celku, vlastního syntagmatu“7.

2

Tento termín, zavedený F. Čermákem, je užíván zejména v české lingvistice.
FILIPEC, Josef a František ČERMÁK. Česká lexikologie. Praha: Academia, nakladatelství Československé
akademie věd, 1985, s. 183.
4
OBSTOVÁ, Zora. Monokolokabilita ve dvou typologicky odlišných jazycích: srovnání češtiny a
italštiny. Časopis pro moderní filologii [online]. Praha, 2017, 99(2), s. 225-244 [cit. 2020-03-13]. ISSN 23366591. Dostupné z: https://casopispromodernifilologii.ff.cuni.cz/wpcontent/uploads/sites/9/2017/06/Zora_Obstov%C3%A1_225-244.pdf
5
ČERMÁK, František. Frazeologie a idiomatika česká a obecná: Czech and general phraseology. Praha:
Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1371-0, s. 52.
6
ČERMÁK, František, Lexikon a sémantika Cit. d., s. 296.
7
FILIPEC, Josef a František ČERMÁK, Česká lexikologie Cit. d., s. 174.
3
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F. Čermák8 dále rozlišuje 3 skupiny monokolokabilních slov, a to jednotky


tvořící komponenty frazémů a idiomů: třetice (do t.)



tvořící komponenty víceslovných termínů: osmičelý (kyselina, kysličník)



tvořící běžné kolokace: nadrobno (nakrájet)

2.1.3. Kompatibilita, valence
(Sémantická) kompatibilita je schopnost jazykové jednotky kombinovat se
s jednotkami jinými (takovou jednotkou může být i lexém). Hlavní kritérium, podle kterého
se lexémy vzájemně kombinují, je jejich význam, který musí být oboustranně kompatibilní.
Proto víme, že ne všechny lexémy se dají vzájemně spojit, i kdyby šlo o lexémy slovního
druhu, se kterým se běžně spojují. Uveďme si alespoň jeden krátký příklad. České pít se
běžně slučuje se slovy jako vodu, čaj, limonádu, nikoli stůl, ručník, dovolenou. Ve druhém
případě tak dochází k absenci sémantické slučitelnosti, tj. stejného sémantického rysu u obou
jednotek kolokace. Tento jev je nazýván inkompatibilitou nebo sémantickou restrikcí.9
Formální a obecné specifikaci kolokability daného lexému říkáme valence. Ta nám
pomáhá rozpoznat (případně vyloženě určuje) podobu kolokátu. Většinou je vyjádřena
morfologicky pomocí flektivního tvaru nebo pomocí synsémantik (zvláště prepozice),
eventuálně kategorií kolokátu následujícího. Valence může být i několikerá, viz příklad:
Pít – něco – z něčeho – něčím
Pít vodu ze sklenice brčkem.
Musíme však brát v potaz obligatornost a fakultativnost valence a také fakt, že v reálném
kontextu nemusí být vždy využita plně, tj. můžeme říct pouze pít vodu/pít ze sklenice/pít
brčkem/pít vodu brčkem atd.
2.1.4. Kolokace, kvantitativní a kvalitativní pojetí
Ač je koncept kolokace pro vznik a vývoj frazeologie zásadně důležitý, nebylo zatím
uspokojivě provedeno jeho vymezení, proto může dojít k situaci, kdy více autorů používá
stejný pojem v jiných významech. Ráda bych zde vymezila dva hlavní přístupy k tomuto
pojmu, a to pojetí kvantitativní (frekvenční) a kvalitativní (frazeologické).
8
9

ČERMÁK, František, Lexikon a sémantika Cit. d., s. 296.
Tamtéž, s. 282n.
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Termín kolokace (collocation) ve smyslu opakujícího se, recipročního výběru slov byl
poprvé použit v Japonsku Haroldem Palmerem, britským lingvistou a učitelem angličtiny pro
cizince, v roce 1933. Do lingvistiky tento pojem nezávisle na Palmerovi zavedl o 24 let
později jiný britský lingvista J. R. Firth.
Jak už jsme naznačili výše, pohled na kolokace můžeme rozdělit na dva odlišné
přístupy s různými východisky a prioritami. Tyto pohledy se však v určitých bodech kryjí.10
Kvantitativní (též frekvenční či empirický) přístup vychází ze studia korpusových dat,
při kterém se určují kolokace podle četnosti a statistické významnosti souvýskytu lexémů.
Toto pojetí navazuje na tradici založenou J. R. Firthem11, jehož následovníky byli další britští
lingvisté M. A. K. Halliday a John Sinclair. Firth věřil, že slovo samo o sobě žádný konkrétní
význam nemá – nabyde ho až po spojení se slovem jiným. Vytyčil také pojem kolokace jako
sérii 2-15 slov, přičemž kolokace dělil do různých skupin, např. „habitual“, „a-normal“,
„unique“ a „more restricted technical“. Nikdy ovšem k těmto kategoriím neuvedl přesnou
definici.12
Na Firthovu místy nejasnou interpretaci v podstatě navazuje M. A. K. Halliday, který
ale na kolokace nahlížel jako na syntagma lexikálních jednotek, které je možno „kvantifikovat
v textu na základě pravděpodobnosti jejich výskytu v určité vzdálenosti od sebe“13. Stanovil
také kategorii kolokace a množiny a zavedl do lingvistiky nové pojmy, např. označení pro
zkoumané slovo – node, slovo, které se s ním pojí – kolokát, okolí, kde se tato slova mohou
spoluvyskytovat – span. S těmito pojmy dodnes operuje korpusová lingvistika.
Poslední ze tří výše jmenovaných lingvistů John Sinclair zdokonalil a posunul
Firthovy myšlenky uvedením do praxe. Výsledkem jeho práce jsou dva projekty: OSTI
(Office of Scientific and Technical Information) a známější COBUILD (Collins Birmingham
University International Language Database), jehož výstupem byl v roce 1987 Collins
Cobuild English Language Dictionary, první slovník založený na korpusech. Projekt
COBUILD potvrzuje Sinclairovu myšlenku, že kolokace mohou výrazně ovlivnit význam
slova, se kterým se pojí. Dále došlo ke zjištění, že nejužívanější slova v anglickém jazyce se

10

KLÉGR, Aleš. Lexikální kolokace: základní přehled o vývoji pojetí. Časopis pro moderní filologii [online].
Praha, 2016, 98(1), s. 95-103 [cit. 2020-02-01]. ISSN 2336-6591. Dostupné z:
https://casopispromodernifilologii.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/9/2016/09/ales_klegr_95-103-2.pdf
11
Tamtéž, s. 97n.
12
Tamtéž, s. 97n.
13
Tamtéž, s. 97n.
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v kolokacích delexikalizují, což odkazuje zpět k Firthově teorii chápání kolokace jako roviny
užívání jazyka.14
Kvalitativní (též frazeologický) přístup vnímá kolokaci jako celek – víceméně ustálené
slovní spojení, které je třeba zkoumat a klasifikovat z hlediska typologie. Oproti
kvantitativnímu přístupu se nezajímá tolik o statistická data, důraz naopak klade na význam a
zaměnitelnost prvků uvnitř frazeologické jednotky.15
Toto pojetí vychází z ruské frazeologické školy (nejdříve V. V. Vinogradov, N. N.
Amosova, poté M. M. Kopylenko, Z. D. Popova), později v 70. letech minulého století si ho
oblíbili i britští lingvisté (A. P. Cowie, P. Howarth, E. Eisenstadt). Ve Velké Británii byl ale
tento přístup aplikován už dříve, a to zejména ve spojitosti s výukou angličtiny, jehož
výsledkem byl již v roce 1942 Advanced Learner’s Dictionary of Current English (projekt
A.S. Hornbyho ve spolupráci s již zmiňovaným H. Palmerem, který data využíval pro tvorbu
materiálů k přípravě hodin angličtiny pro Japonce).16 Toto pojetí výuky má své kořeny ve
Švýcarsku, kdy v roce 1909 Ch. Bally na základě kolokací tvořil výukové materiály pro
zahraniční studenty francouzštiny, a je využíváno dodnes (uveďme jméno dalšího Brita M.
Lewise a jeho knihu Teaching Collocation z roku 2000).17
Frazeologická klasifikace je charakteristická škálovitou povahou frazeologických
jednotek, což může způsobit značné problémy při určování kolokací. Existuje mnoho
typologií vytvořených různými lingvisty. P. Howarth upozorňuje, že je třeba kategorie
kolokací brát jako kontinuum od nejvíce volných kombinací po ta „pevnější“, idiomatická
spojení, spíše než utvářet striktní klasifikaci. Otázka vymezení kolokací z hlediska
frazeologického přístupu zůstává však velmi složitá.
2.1.5. Kolokace v češtině (F. Čermák) a v italštině (E. Ježek)
Ze zástupců české lingvistiky se k použití kvantitativního přístupu hlásí především
František Čermák, jeden z předních českých jazykovědců zabývajících se frazeologií a
korpusovou lingvistikou. Kolokace dělí na ustálené (systémové), které „jsou součástí systému
a z paměti jsou jen vybavované“18 a neustálené (textové), vytvořené autorem za určitým
14

Tamtéž, s. 97n.
Tamtéž, s. 99n.
16
Tamtéž, s. 99n.
17
Tamtéž, s. 99n.
18
ČERMÁK, František a Václav CVRČEK. Kolokace. In: CzechEncy - Nový encyklopedický slovník
češtiny [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2018 [cit. 2020-02-29]. Dostupné z:
https://www.czechency.org/slovnik/KOLOKACE
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účelem; každá kategorie se pak člení na další podkategorie, viz dělení19 níže. Schéma
obsahuje i přidanou kategorii kolokace běžné (uzuální), do které spadají spojení nepřiřaditelná
k žádné z předchozích skupin.
Druhy kolokací:
1) Ustálené (systémové)
a) Pravidelné, termínové – víceslovné termíny, např. kyselina sírová
b) Nepravidelné, idiomatické – idiomy a frazémy, např. nechat na holičkách
2) Neustálené (textové)
a) Pravidelné, běžné – gramaticko-sémantické kombinace podléhající běžným
pravidlům, např. ostrý nůž
b) Nepravidelné, individuální metaforické – autorské metafory, např. mávat
argumentem
3) Běžné (uzuální) – pravidelná spojení, např. umýt si ruce, obléct si kabát
F. Čermák dodává, že skupina ustálených kolokací je tou největší a jejich počet, ačkoli nelze
přesně určit, je mnohonásobně vyšší než počet slov.20 Pro potřeby této bakalářské práce se
budu dále zabývat její podskupinou, a to ustálenými idiomatickými kolokacemi (tj.
kolokačními frazémy a idiomy).
Pojetí kolokací se může lišit jazyk od jazyka a proto je zde důležité tento termín
vymezit nejen v češtině, ale i v rámci italského jazyka. Na následujících řádcích se budu
opírat o knihu Lessico: Classi di parole, strutture, combinazioni21, která je jednou ze
stěžejních prací italské korpusové lingvistky Elisabetty Ježek.
E. Ježek mluví o kolokacích jako o specifickém typu slovních kombinací omezených
určitou restrikcí22 a naznačuje tři pohledy na jejich definici, od toho nejobecnějšího až
k nejkonkrétnějšímu.
1) Definizione larga: jedná se o pojetí kolokace jako častého (v jazyce se opakujícího)
souvýskytu dvou slov. Jelikož se tento přístup opírá o frekvenci kolokace, můžeme ho
označit za kvantitativní.

19

Při vypracování schématu jsem čerpala tamtéž.
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JEŽEK, Elisabetta. Lessico: Classi di parole, strutture, combinazioni. Seconda edizione. Bologna: Mulino,
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2) Definizione stretta: podle tohoto spíše kvalitativního vymezení je kolokace souvýskyt
slov podléhající určité kombinační restrikci. Toto omezení však není specifikováno.
3) Definizione molto stretta: techničtější, ale o to přesnější přístup ke kolokaci ji vidí jako
„kombinaci slov podléhající lexikální restrikci, takže výběr konkrétního slova (tzv.
kolokátu) pro vyjádření určitého významu je podmíněn slovem druhým (tzv. bází), k
němuž se tento význam vztahuje“23.
Autorka dále upozorňuje, že ačkoli třetí definice vymezuje kolokaci nejlépe, není plně
vyhovující, může totiž působit záměnu kolokací (collocazioni) a slovních spojení založených
na sémantické soudržnosti (solidarietà semantiche lessicali). Uveďme ke každému dva krátké
příklady:
Solidarietà semantiche lessicali:
indossare indumento (indossare=kolokát, indumento=báze)
capello biondo (capello=báze, biondo=kolokát)
Collocazioni:
lanciare messaggio (lanciare=kolokát, messaggio=báze)
disco fisso (disco=báze, fisso=kolokát)
Ve všech případech spojení podléhají lexikální restrikci, ovšem pokaždé odlišné povahy.
Zatímco kolokáty v prvních dvou příkladech implikují bázi (a naopak), tj. sloveso indossare
se přednostně pojí s indumento a užití slova biondo naznačuje výběr slova capello, u vlastních
kolokací tomu tak není. Neplatí tedy, že by samostatný kolokát lanciare přímo odkazoval
k použití báze messaggio (mluvčího napadne mnoho dalších možností, z nichž žádná nemá
prioritu před ostatními) nebo že by termín fisso určoval primární spojení se slovem disco. Je
to dáno faktem, že slova lanciare, fisso jsou polysémní, zatímco u slov indossare, biondo se
jedná o monosémii (jejich význam je specifičtější).
Je také důležité zmínit, že zatímco ve spojeních se sémantickou soudržností je
restrikce řízená slovesem nebo přídavným jménem a je obligatorního charakteru, u kolokací
je směr restrikce opačný, jejím původcem jsou podstatná jména a povaha restrikce je
zpravidla preferenční.
Poslední informace, kterou považuji za nutné zmínit, je syntaktické hledisko italských
kolokací. Jednotlivé komponenty kolokace není možné kvůli restrikci libovolně zaměňovat,
23

Tamtéž, s. 192n.
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ovšem ve většině případů mají jistou skladební autonomii. Takto je možné říct lanciare
il/un/molti/del messaggi, il messaggio che ho/avevo lanciato, il messaggio, l'ho lanciato
stamattina, il messaggio è stato lanciato a podobně.

2.2. Frazeologie a idiomatika
Frazeologie a idiomatika je poměrně mladá lingvistická disciplína zabývající se
kombinacemi jednotek obdařenými významem.24 Úzce souvisí nejen s ostatními jazykovými
úseky, ale i s širokou škálou nejazykových oborů, například filozofie, psychologie, etnografie,
historie a literatura. Znalost této disciplíny „je v tomto smyslu klíčem ke kultivovanějšímu
pochopení literatury a odstíněné komunikace vůbec“25.
2.2.1. Definice frazému/idiomu v češtině, anomálie
Za frazém, resp. idiom se považuje spojení alespoň dvou lexikálních jednotek, které
spolu fungují jinak nežli ve spojení s ostatními jednotkami. Vytváří tedy společně určitou
anomálii.26
Tato odchylka se dá snadno potvrdit komutačním testem.27 Zatímco tedy u výše
zmíněných kolokací po splnění určitých podmínek může dojít k paradigmatické záměně
jednoho z prvků, u frazémů a idiomů to možné není. Jako příklad znovu uveďme spojení pít
vodu ze sklenice, u kterého můžeme prvky libovolně měnit, pokud však splňují dané
gramatické a sémantické podmínky: pít víno ze sklenice, pít čaj ze šálku, ale i srkat kávu
z hrníčku atd., kde komponenty náleží k určitým třídám (voda, víno, čaj, káva = nápoje;
sklenice, šálek, hrníček = nádoby na ně; pít, srkat = aktivita projevená ve vztahu k nim) a je
tedy do určité míry možné je zaměnit. Tato vlastnost však nefunguje u idiomů a frazémů.
Například u výrazu natáhnout bačkory (ve významu zemřít) není možné jednotlivé prvky
nahradit, spojení typu *natáhnout sandále/střevíce/lodičky, případně *nazout/nasadit/navléci
bačkory se v tomto smyslu nepoužívá.
K tomu, aby byl výraz považován za frazém, je potřeba alespoň jedné anomálie, avšak
tato spojení jich mohou mít i celou řadu, v tom případě mluvíme o stupni idiomatizace
(frazeologizace). Znalost počtu anomálií tak může pomoci členit frazémy do různých tříd.28
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Mezi frazémy a idiomy nespadají doslovná homonyma.29 Tedy ve větě Pavla vstala,
oblékla si župan a natáhla bačkory, pak šla do kuchyně připravit snídani nemůžeme spojení
natáhla bačkory považovat za idiomatické. Stejně tak se mezi idiomy nepočítají víceslovné
termíny (šimpanz učenlivý, vraní oko čtyřlisté, lípa srdčitá a podobně) – neplatí tedy, že
pokud má výraz omezenou kolokabilitu, stává se z něj automaticky frazém.
2.2.2. Rozlišení frazém vs. idiom
Je důležité zmínit, že pojem frazém není synonymní s termínem idiom, ačkoli se
v určitých situacích významy těchto označení překrývají. Základní rozdíl je v hledisku 30:
pokud jednotku studujeme z hlediska formálního, jedná se o frazém, zatímco pokud útvar
podrobujeme sémantické analýze, označujeme ho za idiom.
2.2.3. Komponenty frazému a idiomu, metodologicky synchronní analýza
U idiomů a frazémů je důležitá znalost úrovně vstupních komponentů a následně
úrovně finální podoby tohoto spojení, tj. frazému jako celku. Je však nezbytné přistupovat ke
zkoumání obou forem odděleně. Vstupní komponenty se člení každý zvlášť na základě
klasické strukturní klasifikace. Výstupní „hotová“ forma ale nemůže být analyzována stejným
způsobem, protože spojením již došlo ke ztrátě vnější povahy vstupních komponentů.
Výsledné útvary tak dělíme na základě počtu anomálií. Obecně platí: „čím více anomálií
frazém má, tím je idiomatičtější a naopak“31. Škálovitý charakter anomálií frazému vede
k eventuálnímu rozdělení podle míry idiomatičnosti od idiomaticky silnějších spojení přes ta
slabší až k takzvaným kvazifrazémům a kvaziidiomům, u kterých je míra idiomatičnosti
nejslabší.
Jak u komponentů, tak u výsledného frazému se rozlišuje jejich formální, sémantická a
kolokační stránka.
2.2.4. Povaha frazému a idiomu, pokus o jejich klasifikaci
F. Čermák32 vyjmenovává složky frazému a idiomu, mezi které patří povaha, sled,
kombinace, ustálenost, počet a funkce prvků, přičemž zdůrazňuje, že poslední jmenovaná je
většinou anomálního rázu. Tyto jednotky se zkoumají z hlediska formálního (morfologického,
syntaktického apod.), sémantického a kolokačního, popř. z hlediska jeho anomálních přeměn.
29
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Frazémy dělíme podle toho, zda spadají do roviny větné (tzv. propoziční frazémy) –
přísloví, pořekadlo, pranostika a mnoho dalších (např. formule) – či nevětné – rčení, úsloví,
slovní obrat. Speciální skupinou jsou přirovnání (mohou spadat jak pod propoziční, tak
kolokační frazémy), binomiály a frazémy synsémantické. Mnoho frazémů však zůstává
„nepřiřaditelných“ k jakékoli skupině, proto je určujeme jako frazémy spadající do určité
roviny. Kromě roviny výrazu (výsledného útvaru) rozlišujeme rovinu komponentů (prvků
vstupujících do spojení), zvláště pak morfémy, lexémy, kolokace, propozice či klauze (věty)
vyskytující se obvykle ve fixním tvaru (ne lemmatu). V tabulce33 níže vidíme, že frazémy a
idiomy mohou spadat do více rovin zároveň a většinou náleží vyšší rovině než jeho
komponenty.
Rovina

A)

B)

komponentů morfematická lexikální

C)

D)

kolokační

propoziční

Rovina výrazu
1) morfematická
2) lexikální

+

3) kolokační

+

+

4) propoziční (větná)

+

+

5) polypropoziční

+
+

+

monosubjektová
6) polypropoziční

+

intersubjektová
Tabulka č. 1: Příslušnost frazémů a idiomů (+ označuje výskyt)
K nejobecnější klasifikaci frazémů a idiomů však dojdeme zkoumáním vnější povahy
komponentů. Na základě tabulky můžeme vymezit frazémy a idiomy:


lexikální (2A) – kratochvíle,



kolokační (3A se synsémantickými komponenty) – ještě že; (3B s autosémantickými
k.) – černá hodinka; (3A-B s k. obojího druhu) – až hanba,



propoziční (4A se synsémantickými k.) – To tak!; (4B s autosémantickými k.) – Pozdě
bycha honit; (4C s kolokačními k.) – To je slovo do pranice!,

33
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polypropoziční monosubjektový (5C s kolokačními k.) – Jak se do lesa volá, tak se z
lesa ozývá; (5D s propozičními k.) – Komu dal pánbu úřad, tomu dal i rozum,



polypropoziční intersubjektový (6D s propozičními k. u různých mluvčích) –„Já mám
hlad!“ – „Tak ho hlaď a říkej mu malej!“,



frazémy interstratální (s více komponenty spadajícími do různých rovin) v tabulce
vzhledem ke své podstatě zařazeny nejsou.
V této práci se budu zabývat převážně frazémy kolokačními, jelikož do této třídy

zpravidla spadají frazémy somatické.
2.2.5. Struktura frazémů34
Klasifikace formálně-strukturní nevypovídá mnoho o frazému jako takovém, zato ale
umožňuje jeho přiřazení k určité třídě na základě vnější podoby, která většinou odpovídá
slovním druhům. Zápis je prováděn pomocí zkratek slovních druhů jdoucích po sobě v daném
pořadí spolu s relátorem35, který má spojovací funkci, a valencí. Pro přesnější představu
uveďme několik krátkých příkladů:
Frazém: vzít nohy na ramena
Zápis struktury: V – S – prep – S
Frazém: mít pré
Zápis struktury: V – mono (mono = monokolokabilní slovo)
Frazém: utíkal, až se za ním prášilo
Zápis struktury: V – KL (KL = klauze; v případě potřeby lze i rozepsat)
Některé komponenty mohou být zaměněny tzv. substituty (zájmeny nebo číslovkami),
které zastupují podstatná a přídavná jména (například mít na to V – prep – pron). Zápis V –
prep – pron je zde substitučním podtypem V – prep – S (základní a obecnější forma). Kromě
substitutů se do strukturního zápisu uvádí i relační prvek a valence. Příklad mít z něčeho
těžkou hlavu (V – A – S – prep) se formálně skládá ze tří komponentů (mít, těžkou, hlavu),
relátoru (z) a valenčního prvku (něčeho), který je v systému zastoupen pouze abstraktně a

34
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realizován je až v konkrétním kontextu. Za plnohodnotné komponenty jsou tedy považovány
pouze podstatná a přídavná jména, slovesa a příslovce.
Mezi nejčastější struktury patří kombinace dvou až tří komponentů, může jich však
být i o mnoho více. Zajímavé je, že tyto kombinace mají většinou fixní slovosled. Tato
vlastnost je považována za jednu z anomálií frazému. Další takovou anomálií je již dříve
zmíněná nemožnost paradigmatické záměny jednotek tvořících frazém. Takovýchto odchylek
existuje mnoho a tvoří společně další možnost klasifikace frazémů, a to klasifikaci funkční.
2.2.6. Funkce idiomů a frazémů36
Frazeologické a idiomatické jednotky mají dvě základní funkce, a to nominativní a
strukturní, resp. komunikativní funkci. Nominativní funkce frazému je paradigmatické
povahy, kdežto strukturní funkce má povahu syntagmatickou. Například spojení nasadit si
růžové brýle je nominativně pojmenováním druhu stavu přikrašlujícího realitu, strukturně se
jedná o predikát. Znalost strukturní povahy frazému a idiomu a jejich anomálií je pomáhá
funkčně klasifikovat.
Kromě základních funkcí rozlišujeme ještě řadu funkcí fakultativních, a to funkci
ekonomickou (zpravidla vystihující danou myšlenku méně slovy a „trefněji“, než kdyby byla
vyjádřena opisem), evaluativní (hodnotící) a estetickou (vyjadřující například metaforu,
obraz).

2.3. Modi di dire37
Jestliže výše je popsaný frazém, resp. idiom způsobem, jakým ho vymezuje česká
lingvistika, je nutné ho charakterizovat i z pohledu italštiny. K tomu poslouží termíny
locuzione, espressione idiomatica nebo modo di dire, které jsou v jistém smyslu pokládány za
synonymní.
Pojmem modo di dire se v italštině označuje ustálené spojení dvou a více slov, jehož
význam se nedá odvodit z významů jeho komponentů. Takto například výraz essere in gamba
(nebýt žádné ořezávátko) nedává pouhým přeložením jednotlivých slov („být v noze“) smysl,
proto je nutné najít další, figurativní význam, který je výsledkem metaforických procesů a
sdílí ho všichni mluvčí daného jazyka.
36
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Ačkoli bylo výše řečeno, že významu locuzione se nelze dobrat pouhou znalostí
významu jejích částí, existují určité stupně opacity38, na základě kterých můžeme roztřídit:


espressioni motivate, u kterých je díky znalosti významů jednotlivých prvků možné
vycítit význam celkového výrazu: non svegliare il can che dorme;



espressioni parzialmente motivate, u kterých nám celkový význam napovídá doslovný
význam některého z prvků: mangiare da cani;



espressione demotivate, u kterého nelze dojít k významu na základě významů
jednotlivých prvků: menare il can per l’aia.

Toto odstupňování umožňuje mluvčím odkázat se na svou univerzální zkušenost, takže se
mohou významu přiblížit za pomoci pochopení metafory či metonymie, která ho opisuje.
Stejně jako u českých idiomů, i zde platí určité restrikce. Například zpravidla není
možné zaměňovat jednotlivé komponenty, a to ani v případě, že je nahradíme synonymy:
*patata rovente, *vuotare la busta (ale togliere il fiato = mozzare il fiato), a až na výjimky
provádět morfosyntaktické změny, například měnit číslo nebo pořádek komponentů aj. (Hai
menato il can per l’aia! ale *I cani per l’aia sono stati menati da te). Nutno říci, že tyto
výjimky jsou poměrně časté. F. Casadei39 ve svém článku Per una definizione di “espressione
idiomatica” e una tipologia dell’idiomatico in italiano jako jednu ze tří základních restrikcí
určuje různé stupně fixnosti (strnulosti) výrazu (la fissità), ovšem zdůrazňuje, že ji „nelze
posuzovat stejným způsobem pro všechny typy výrazů“40. Například binomiály (binominali
irreversibili), ač projevují značnou míru strnulosti, se ne vždy dají považovat za espressioni
idiomatiche: je zde nutné odlišit např. spojení aglio e olio (termín označující těstovinový
pokrm), který se mezi ně zařadit nedá, a cane e gatto (používající se v přeneseném významu
pro označení nepřátelského vztahu), jež do skupiny espressioni idiomatiche náleží. Z toho
vyplývá, že fissità nám pomáhá vyřazovat výrazy, které mezi modi di dire rozhodně
nespadají, nedokáže nám ale s určitostí říct, které mezi ně patří. K přesnému vymezení pojmu
má pomoci nahlížení na výrazy kombinací s dalšími restrikcemi, a to mírou ustálenosti výrazu

38

I gradi della opacità je výraz použitý autorem článku Federicem Faloppou v návaznosti na studii Anne Cutler
z r. 1982 Idioms: the older the colder.
39
CASADEI, Federica (1995a), Per una definizione di “espressione idiomatica” e una tipologia dell’idiomatico
in italiano, Lingua e stile 30, 2, pp. 342.
40
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(la convenzionalità41) a sémantickou nepředvídatelností či nevypočitatelností (la non
calcolabilità semantica42).
Modi di dire mohou být svou strukturou nominální (patata bollente), adjektivní
(all'acqua di rose), verbální (vuotare il sacco), či adverbiální (alla bell'e meglio). Jmenujme
podrobně alespoň základní skupiny:
1) Nominální:
a) Substantivum + adjektivum: sangue blu
b) Substantivum + (prepozice – může být i se členem) + substantivum: lacrime di
coccodrillo
2) Adjektivní:
a) Substantivum + substantivum v atributivní funkci: una ragazza acqua e sapone
b) Substantivum + adjektivum: un detenuto a piede libero
3) Verbální:
a) Verbum + substantivum (předmět): capire l’antifona
b) Verbum + adverbium: ridere a crepapelle
4) Adverbiální: kam spadají jak příslovce, tak i výrazy s příslovečnými komplementy
mangiare a bizzeffe, cantare a squarciagola, bere a garganella

2.4. Termín43
V praktické části, zejména při práci s italskými slovníky, najdu kromě frazémů a
idiomů také mnohé termíny, které pak do výsledného frazeologického slovníku zahrnuty
nebudou. Pokládám tedy za nutné hned na začátek tento pojem vyjasnit, aby bylo
srozumitelné, na základě jakých kritérií jsem se rozhodla od sebe termín a frazém odlišit.
Termín neboli odborný název je „pojmenování pojmu“ užívané zejména v technických
či vědních oborech. K jeho charakteristice se lze dobrat pomocí stanovení vlastností, které
termín nutně musí mít, a to:


spisovnost jazyka,



ustálenost,

41

Tamtéž, s. 339n.
Tamtéž, s. 347n.
43
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systémovost,



přesnost a jednoznačnost,



nosnost (tj. určitý termín plní funkci výchozího bodu pro další možné termíny),



ústrojnost/uspořádanost spojení (např. v případě binomické nomenklatury je vždy
první jméno rodové a poté až jméno druhové: orel skalní).

Z hlediska slovotvorby vznikají termíny stejně tak jako ostatní slova derivací
(pískovec), kompozicí (polyhybrid), abreviací (DNA). Je také možné přejímat termíny z jiných
jazyků (rafting) nebo je rovnou doslovně přeložit – provést tzv. kalkování (vazomotorický –
cévohybný), přenášet slovní význam (kořen → kořen slova) a tvořit sousloví (hydraulická
plošina). Víceslovné termíny se formují častěji nežli jiná sousloví a mezi tato spojení spadají i
tzv. termíny kolokační.
Terminologizace je proces, kdy se lexémové jednotky z běžné slovní zásoby dostávají
do pozice termínů, jejich význam se tak zužuje a specializuje. V opačném směru zase termíny
přechází do běžné řeči, jejich původně velmi specifický význam se oslabuje a rozšiřuje i
mimo hranice odborného jazyka – tento proces nazýváme determinologizací. Tyto jevy jen
potvrzují proměnlivost jazyka a naznačují nárůst použití termínů v každodenním životě.
U termínů dochází k vývoji jejich významu na základě vývoje oborů, do kterých
spadají, proto je nutná spolupráce jazykovědců s odborníky jednotlivých oborů, kteří obvykle
termíny definují. Termíny dělíme na preskriptivní, uplatňující se v exaktních vědách (takové
pak vymezuje specialista na daný obor), a pseudopreskriptivní, vyskytující se převážně
v humanitních vědách (kde jsou termíny určovány v rámci širší society na základě různých
přístupů k danému tématu).

2.5. Metafora44
Metafora je lingvistický jev vlastní všem jazykům světa. Původ samotného názvu
pochází ze starořeckého μεταφορά (přenesení). Právě teorie přenosu zde hraje důležitou roli.
Metafora totiž vzniká tak, že se označení určité skutečnosti v jedné sféře přenese na
skutečnost ve sféře jiné, a to vybudováním vztahu podobnosti mezi těmito dvěma sférami.45
Např. slovo korunka se původně používalo jen jako zdrobnělina kruhové ozdoby hlavy, poté
ale díky přenosu vznikl význam sekundární, a to označení pro umělou náhradu horní části
44
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zubu. Tak se mohlo stát na základě tvaru, umístění a materiálu (původní zubní korunky se
dělaly ze zlata).
Zkoumání metafory z pohledu jazykovědy (zejména jejího specifického odvětví,
kognitivní lingvistiky) je relativní novinka, dříve se totiž metafora zkoumala pouze obory,
jakými jsou například literární věda, estetika či rétorika. Právě z pohledu rétoriky byla
metafora vymezena jako „jeden z tropů (‚obratů‘), u kterého dochází k náhradě přímého,
vlastního pojmenování pojmenováním nevlastním na základě podobnosti jejich významů
(substituční teorie)“46.
Metafora je svou vnější podobou značně variabilní, v literatuře se objevují případy od
jednoslovných výrazů přes kombinace slov až po kratší textový úsek. V lexikologii se ale
studium metafory omezuje zpravidla jen na slovo či kombinaci slov. Tvoření metafory je
založené na vzniku lexikální kombinace, která může být následně zrušena a jejíž nový
význam se tak přesune k samotnému slovu jako další z jeho významů. Tento proces je
obdobný např. u metonymie a má za následek nárůst polysémie daného lexému. Pokud však
neproběhne v plné míře, metafora zůstává navázaná na jedinou kombinaci, tzv. metaforickou
kolokaci, která se pak stane součástí systému a následně i frazeologie.
Sémanticky je funkcí metafory přenos významu z jednoho slova na druhé díky
podobnosti. Například slovo hlava může v lexémové polysémii znamenat osobnost vůdce,
v ustálené kolokaci uveďme spojení hlava rodiny.
Mezi další tropy patří například metonymie (vyznačující se přenosem významu na
základě věcné souvislosti) či synekdocha (poddruh metonymie přenášející význam zásadou
celek za část/část za celek). Ne vždy lze najít mezi metaforou a těmito pojmy pevnou hranici,
důležitá je ale právě tvorba polysémie, která je pro tyto tropy typická. F. Čermák47 uvádí
studii podstatných jmen ze SSJČ demonstrující souvislost mezi metaforou/metonymií a typem
významu. Udává, že zatímco tvorbě metafor podléhají spíše konkréta, u metonymií se jedná
z větší míry o abstrakta.
Vznik metafor (včetně metonymií a synekdoch) je zpravidla individuální,
neschematický a tvoří se v běžném jazyce (nikoli pouze v poezii). Pokud dojde k většímu,
početnějšímu vzniku metafor, je to zapříčiněno změnami společnosti, které mohou být:

46
47

Tamtéž.
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a. převratné (související s vývojem atd.) – např. počítačové metafory,
b. personifikace48 (např. stromy šeptají),
c. abstraktizace (změna konkréta na abstraktum, např. brouk v hlavě oproti běžnému
brouk v trávě/na stromě atd.), apelativizace (přechod proprií k apelativům, př.
Alessandro Volta → název jednotky volt), determinologizace (přechod termínu
z odborného jazyka do běžné mluvy, např. předpona eko-),
d. synestézie (vjem jednoho smyslu je popsán vjemem smyslu jiného, např. ostrá chuť).
Druhů metafory existuje mnoho, uveďme proto jen nejzákladnější dělení na metaforu
lexikalizovanou a nelexikalizovanou. Ustálená (lexikalizovaná) metafora je taková, kterou
používá i běžný mluvčí na dennodenní bázi (např. pomalý míček ve hře), zatímco neustálená
(nelexikalizovaná) metafora, u které už došlo k velmi výraznému posunu významu, se
vyskytuje především v poezii. Metafory druhého typu bývají velmi neotřelé a je zde možné
nazírat jejich skrytý význam z několika úhlů pohledu.

48
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3. Specifika somatické frazeologie
Somatický frazém je takový frazém, který se zakládá na komponentu označujícím část
lidského těla (tzv. antropomorfický princip). Tímto komponentem je v naprosté většině
substantivum, ovšem není to pravidlem – frazém může obsahovat jakékoli synsémantikum se
somatickým motivem. Spolu s animálními frazémy, které obsahují jména spojená s faunou, a
botanickými frazémy, které zahrnují označení flory, tvoří velmi početnou skupinu (obvykle
kolokačních) frazémů.
Téma částí lidského těla však ve frazeologii převládá, je mnohem hojněji zastoupeno
než zbylé dvě kategorie zvířecí a rostlinné tematiky. F. Čermák49 uvádí, že v českém jazyce se
jedná skoro o pětinu všech frazémů s verbální funkcí. Somatické frazémy mají svou tradici a
objevují se pravděpodobně ve všech jazycích.50 Nejčastěji se vyskytujícím jménem v českých
somatických frazémech je ruka, následuje oko, hlava, huba, noha atd. Tyto komponenty se
však zpravidla do významu frazeologické jednotky nepřenáší. Příkladem může být anglické
give/lend someone a hand (v češtině podat pomocnou ruku a v italštině dare mano forte a qc)
v porovnání s takřka opačným významem idiomatického spojení not lift/raise a hand nebo sit
on one’s hands (v češtině nehnout prstem pro někoho, v italštině non muovere un dito per
qualcuno).51
Míra výskytů antropomorfických komponentů není dána tím, zda se jedná o označení
orgánu biologicky důležitějšího či méně důležitého (např. mozek je v idiomatických spojeních
používán jen marginálně), rozhodující je „vnějšková nápadnost spolu s jeho širokou
instrumentálností a symboličností“52. Proto je v somatických frazémech hojné zastoupení
spojení s komponenty jako například ruka či nos.
Důležitou součástí studia somatických frazémů je studium metafor. V souvislosti
s přenesením významu můžeme vidět, že frazémy obsahující část lidského těla mohou často
označovat gesta, např. pokrčit rameny, protočit oči, špulit pusu, padnout někomu k nohám,
kroutit nad něčím hlavou. Tato spojení (označovaná jako idiomy paralingvistické) pak mají
dva významy, jeden doslovný a jeden přenesený. Dvojí denotát („synosémie“) těchto výrazů
49
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Masarykova univerzita, 2018 [cit. 2020-03-06]. Dostupné z: https://www.czechency.org/slovnik/SOMATICKÝ
FRAZÉM
50
ČERMÁK, František, Frazeologie a idiomatika česká a obecná: Czech and general phraseology Cit. d., s. 35.
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přispívá k pestrosti lexikonu parajazyka gest53 a jejich využití spadá převážně do oblasti
nepřímé řeči. Pro představu zde uvedu několik příkladů obsahujících slovo ruka, které
předkládá F. Čermák ve svém článku Somatic Idioms Revisited54. Různá gesta podle něj
mohou vyjadřovat:


kapitulaci: zvednout ruce nad hlavu,



blahopřání: potřást někomu rukou,



zoufalství: spínat ruce/lomit rukama,



úctu: políbit někomu ruku,



očekávání: zamnout si ruce,



nezájem: mávnout nad něčím rukou.

53
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Aplikační část
4. Zpracování tří italských hesel na základě dostupných zdrojů –
vybraných korpusů a slovníků
Praktická část této práce se nejdříve bude zabývat hledáním modi di dire obsahujících
antropomorfní prvky orecchio, bocca, naso ve třech italských on-line slovnících, a to v
Dizionario dei Modi di Dire (Monica Quartu, Elena Rossi)/DMD, Il Sabatini-Coletti/DISC a
Il Nuovo De Mauro/DEM. V dalším kroku bude pomocí korpusu itWaC ověřena četnost
výrazů, frazémy s celkovým výskytem pod 15 nebudou dále zahrnuty. Třetí fáze je zaměřena
na hledání českých ekvivalentů v InterCorpu, slovníku Lingea a ve všech 5 dílech Slovníku
české frazeologie a idiomatiky F. Čermáka (popř. vlastní překlad a jeho následné ověření
v korpusu SYN2015). Nakonec budou hesla rozdělena na základě strukturní klasifikace na
frazémy nominální, verbální, adverbiální a větné.
Finální zpracování hesla do italsko-českého frazeologického slovníku bude mít
následující podobu:
Frazémy verbální:
Aprire (bene) le orecchie / gli orecchi55 (DMD, DISC, DEM) (51)
(dobře) poslouchat
ekv. č. fr.: nastražit uši
pod. č. fr.: popřát sluchu někomu
Ho tre cose da dirti bamboccio, apri bene le orecchie perché non ho alcuna intenzione di
ripetermi.

4.1. Úvodem ke korpusům
Jazykový korpus je rozsáhlý „elektronický soubor autentických textů (psaných nebo
mluvených), v němž je možné jednoduše vyhledávat jazykové jevy (zejm. slova a slovní
spojení) a zobrazovat je v jejich přirozeném kontextu“56. Jeho rozsah společně
s reprezentativností obsažených textů vede k získání faktických dat využitelných k
lingvistickým výzkumům. Prací s korpusy lze navíc zjistit četnost výskytu daných jevů, což je
55

Syntagmatické varianty jsou uvedené v klasických závorkách, paradigmatické varianty (zpravidla dvě až tři,
seřazené sestupně podle výskytu v korpusu itWaC) jsou odděleny lomítkem.
56
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údaj, který nelze rozpoznat pouhou jazykovou intuicí mluvčího. Kromě lingvistiky jsou
korpusy využívány i v řadě dalších oborů, například v psychologii, sociologii či historii.

4.2. Použité korpusy
4.2.1. Korpus itWaC57
Jedná se o mimořádně obsáhlý korpus textů získaných procházením webů s italskou
doménou (.it). Vznikl mezi lety 2005-2007 jako součást projektu WaCky (Web as Corpus
kool ynitiative) a svým rozsahem více než 1 miliarda slov (webové stránky WaCky
v současnosti uvádí 2 miliardy58) je největším italským korpusem. ItWaC využívá nástroj
TreeTagger ke svému morfologickému značkování a lexikon Morph-it! k lemmatizaci, stejně
jako korpus La Repubblica, ze kterého vychází.
4.2.2. Korpus InterCorp59
Výstupem projektu InterCorp je i stejnojmenný paralelní synchronní korpus, existující
v několika jazycích. K jeho vzniku a růstu přispěli kromě pracovníků ÚČNK také pedagogové
a studenti Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Tento korpus lze označit za referenční, tj. neměnný a zpětně dostupný. S každou další
verzí se svým obsahem zvětšuje (přibývají jak texty, tak jazyky, ve kterých je dostupný).
Složením se InterCorp dá rozdělit na dvě části, a to na jádro (core) a kolekci
(collection). Core sestává hlavně z textů krásné literatury, jeho zarovnání je prováděno ručně.
Naopak kolekce jsou vícejazyčné texty s automatickým zarovnáním, patří mezi ně například
Europarl, OpenSubtitles nebo překlady Bible.
Jazyk, který tomuto korpusu jednoznačně dominuje, je čeština, takže každý
cizojazyčný text má v InterCorpu svou českou verzi (ta může být jak originál, tak překlad).
Pro potřeby této práce byl využit italský a český InterCorp verze 11, zveřejněný v roce
2018. Tato verze je dostupná ve 39 cizích jazycích s celkovým počtem 1508,4 milionů slov.
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BARONI, Marco, Silvia BERNARDINI, Adriano FERRARESI a Eros ZANCHETTA. The WaCky wide web:
a collection of very large linguistically processed web-crawled corpora. Language Resources and
Evaluation [online]. 2009, 43(3), 209-226 [cit. 2020-03-10]. DOI: 10.1007/s10579-009-9081-4. ISSN 1574020X. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s10579-009-9081-4
58
Srov. Corpora. WaCky: The Web-As-Corpus Kool Yinitiative [online]. Bologna: Eros Zanchetta, 2013 [cit.
2020-03-10]. Dostupné z: https://wacky.sslmit.unibo.it/doku.php?id=corpora
59
InterCorp. In: WIKI Český národní korpus [online]. Praha: Příručka ČNK, 2019 [cit. 2020-03-11]. Dostupné z:
https://wiki.korpus.cz/doku.php/cnk:intercorp
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4.2.3. Korpus SYN201560
SYN2015 je zatím nejnovější verze reprezentativního korpusu současné psané češtiny.
Jak již název napovídá, jedná se o korpus synchronní, to znamená, že je zaměřený jen na texty
z určitého období, tato verze konkrétně nabízí texty z let 2011-2014. Zároveň jde o korpus
referenční, tj. neměnný od data vydání. Korpusy řady SYN vychází v pravidelných intervalech
od roku 2000, jsou však vzájemně disjunktní (text z jednoho korpusu se nemůže objevit
v korpusu dalším). Tato poslední verze obsahuje 100 milionů textových slov (včetně tokenů),
je lemmatizovaná, morfologicky tagovaná a oproti předchozím verzím také syntakticky
anotovaná.

4.3. Použité slovníky
4.3.1. Dizionario dei Modi di Dire (DMD)
Dizionario dei Modi di Dire je on-line verzí frazeologického slovníku Dizionario dei
modi di dire della lingua italiana (HOEPLI Editore), publikovaná spolu s dalšími slovníky na
webové stránce Corriere.it. Hesla – zpravidla substantiva, výjimečně i jiné slovní druhy –
jsou uspořádána klasicky abecedně a po jejich vybrání se zobrazí seznam všech frazémů
s nimi spojovanými. Editorkami jsou B. M. Quartu a E. Rossi, které se dlouhodobě zabývají
nejen italskými idiomy a frazémy, ale i tvorbou slovníků (kromě výše zmíněného
spolupracovaly také na Dizionario dei sinonimi e dei contrari, obě publikace byly uveřejněny
hned v několika vydáních).
4.3.2. Dizionario di Italiano Sabatini-Coletti (DISC)
On-line verze slavného knižního i elektronického slovníku Il Sabatini-Coletti,
zveřejněná také na Corriere.it, je vytvořena dvěma naprostými špičkami v oboru, lingvisty F.
Sabatinim (čestným předsedou Accademia della Crusca a emeritním profesorem na
Università degli studi Roma Tre) a V. Colettim (rovněž členem Accademia della Crusca,
bývalým profesorem na univerzitách v Trentu a Janově). Sami autoři definují slovník jako
„l’unico dizionario che segue l’intero percorso che va dalla parola alla frase al testo“61. Jedná
se o klasický výkladový slovník, který obsahuje fonetickou transkripci hesla a seznam všech
jeho možných významů, včetně výčtu frazémů.
60

Korpus SYN2015. In: WIKI Český národní korpus [online]. Praha: Příručka ČNK, 2019 [cit. 2020-03-18].
Dostupné z: https://wiki.korpus.cz/doku.php/cnk:syn2015
61
Dizionario di Italiano. Corriere della Sera [online]. Milano: RCS Mediagroup, 2020 [cit. 2020-03-14].
Dostupné z: https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/
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4.3.3. Il Nuovo De Mauro (DEM)62
Il Nuovo De Mauro je poslední z on-line slovníků využitých pro sběr frazémů a
idiomů v této práci. S celkovým rozsahem 160 tisíc slov je zkrácenou verzí původně
šestidílného, nyní už osmidílného slovníku Gradit (Grande dizionario italiano dell’uso)
italského lingvisty T. De Maura, který obsahuje cirka 260 tisíc slov. Svým uspořádáním
připomíná předešlý Dizionario di Italiano, pod rozborem hesla však nalezneme ještě seznam
polirematiche, z nichž je každé strukturně rozděleno. V tomto slovníku jsme našli největší
množství spojení, z velké části se ale jednalo o termíny.
4.3.4. Velký slovník Lingea63
Italsko-český/česko-italský velký slovník Lingea je knižní překladový slovník. Ačkoli
je jeho rozsah mimořádně velký (obsahuje 110 tisíc hesel a 80 tisíc příkladů, frází a idiomů64),
ne všechna spojení se nám v něm podařilo vyhledat.
4.3.5. Slovník české frazeologie a idiomatiky65
Pětidílný Slovník české frazeologie a idiomatiky si klade za cíl ukázat frazeologii
českého jazyka v jejím plném rozsahu. Každá z prvních čtyř částí se věnuje strukturně
odlišným typům frazémů, a to přirovnáním, výrazům neslovesným, slovesným a větným.
Výběr hesel byl podložen korpusovými daty a jednotlivé výrazy mají ve slovnících své
ekvivalenty nejen v českém jazyce, ale i dalších cizích jazycích, konkrétně v angličtině,
němčině, francouzštině a ruštině.
Pátý díl, Onomaziologický slovník66, pak shrnuje frazémy z předchozích dílů, svým
uspořádáním se však značně odlišuje. Zatímco v předešlých dílech jsou vyhledávaná hesla
srovnána formálně podle abecedy, tento tezaurus je seřazen sémanticky (dle tzv. věcného
řazení) a způsobem použití se podobá spíše překladovým slovníkům, kde vyhledávání
postupuje od významu k formě.
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Il Nuovo De Mauro: Avvertenze per la consultazione. Internazionale [online]. Roma: Internazionale, 2020
[cit. 2020-03-30]. Dostupné z: https://dizionario.internazionale.it/avvertenze
63
LINGEA, kolektiv autorů. Italsko-český, česko-italský velký slovník. Brno: Lingea, 2015. ISBN 978-80-7508060-8.
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Italský velký knižní slovník. In: Lingea [online]. Brno: Lingea [cit. 2020-03-30]. Dostupné z:
https://www.lingea.cz/italsky-velky-knizni-slovnik.html
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ČERMÁK, František. Slovník české frazeologie a idiomatiky 1. - 4. díl. Praha: Leda, 2009. ISBN 978-807335-215-8.
66
ČERMÁK, František a Jan HOLUB. Slovník české frazeologie a idiomatiky 5: Onomaziologický slovník.
Praha: Leda, 2016. ISBN 978-80-7335-440-4.
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V praktické části této práce bylo nejvíce ekvivalentních frazémů nalezeno ve třetím
dílu slovníku s výrazy slovesnými a následně v díle pátém, kde už jsme dohledávali pouze
frazémy, jejichž ekvivalenty jsme podle hesla nenašli.

4.4. Zpracování hesel do italsko-českého frazeologického slovníku
V následující podkapitole bych ráda popsala postup, kterým jsme se řídili při
zpracování jednotlivých hesel do slovníku. Tento proces jsme si rozdělili na čtyři etapy.
4.4.1. První fáze – práce s italskými on-line slovníky
Jak jsem naznačila výše, hesla určená k analýze v této práci jsou tři, a to orecchio
(ucho), bocca (ústa, pusa) a naso (nos). Ze všeho nejdříve bylo potřeba vyhledat tato hesla
v italských slovnících. Postup byl takovýto:


Navštívit webovou stránku Dizionario dei modi di dire67, najít v ní klíčové slovo a
přepsat všechna spojení, ve kterých se vyskytuje, i s definicí jejich významu.



To samé udělat s heslem v ostatních dvou slovnících, Il Sabatini-Coletti68 a Il Nuovo
De Mauro69.



Jelikož se v seznamu objevily i termíny, bylo potřeba je od frazematických spojení
odlišit.



Shodující se frazémy byly sjednoceny pomocí křížků (+). Ve výsledném slovníku
v příloze bude vždy v závorce uvedeno, v jakých slovnících se frazém objevil.

4.4.2. Druhá fáze – ověření četnosti a úzu pomocí korpusu itWaC
V tomto kroku bylo důležité zjistit frekventovanost výskytu vybraných frazémů. Pro
tyto potřeby jsme zvolili korpus itWaC, dostupný na stránkách ČNK70.


Frazémy byly vždy vyhledávány tak, aby se jich zobrazilo co nejvíce. Často postačil
typ dotazu Fráze, někdy ale bylo nutné využít CQL či zapsání pouze části frazému
dotazem Word/Lemma a pomocí konkordancí v dalším nastavení dohledat, s čím se
dané frazémy pojí (typicky u sloves, která byla součástí frazému a často byla možnost
několika variant, viz tapparsi / turarsi le orecchie, rimanere / restare a bocca aperta,
storcere / arricciare il naso apod.)

67

http://dizionari.corriere.it/dizionario-modi-di-dire
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/
69
https://dizionario.internazionale.it/
70
https://kontext.korpus.cz/first_form?corpname=itwac&usesubcorp=
68
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Prohlédnout okolí frazému, všímat si případných zajímavostí.



U každého z výrazů zapsat počet výskytů, v další fázi už jsme nebrali zřetel na spojení
s výskytem pod 15.

4.4.3. Třetí fáze – vyhledávání ekvivalentních českých frazémů v korpusu InterCorp,
slovníku Lingea a Čermákově Slovníku české frazeologie a idiomatiky
Stejně jako u korpusu itWaC, také s InterCorpem se dá pracovat prostřednictvím webu
ČNK71.


Zvolený italský korpus (InterCorp v11 – Italian) bylo třeba hned na začátku zarovnat
tím českým (InterCorp v11 – Czech).



Vyhledávání proběhlo přes zadání Fráze, CQL či jiného požadavku v italském
InterCorpu, a to ve všech textech včetně filmových titulků (OpenSubtitles) a zápisů
jednání Evropského parlamentu z let 2007–2011 (Europarl).



Opět jsme prohlédli konkordance a poté zapsali české ekvivalenty. Většinou však
výsledků bylo velmi málo, v řádu několika málo jednotek nebo vůbec žádné.
Ne vždy se v InterCorpu všechny frazémy našly, proto jsme se snažili ekvivalenty

doplnit z Velkého slovníku Lingea72 a Slovníku české frazeologie a idiomatiky.


V Lingee jsme hledali pod jednotlivými hesly.



V případě Čermákova Slovníku české frazeologie a idiomatiky probíhalo vyhledávání
na základě českých názvů v singuláru (ucho, ústa, nos). V případě výrazu ústa jsme
pro dosažení větší efektivity dohledávali také jeho česká synonyma, např. pusa, huba
apod. Naprosté množství ekvivalentních, popř. alespoň podobných frazémů se nám
podařilo najít ve třetím díle Výrazy slovesné. U spojení, která nešla přeložit
somatickými frazémy, jsme hledali české ekvivalenty v Onomaziologickém slovníku.
Pokud i přes všechny předchozí kroky nebylo možné nějaký ekvivalent dohledat,

snažili jsme se spojení přeložit a následně ověřit jeho existenci v korpusu SYN2015.
4.4.4. Čtvrtá fáze – rozdělení frazémů a jejich konečná podoba ve slovníku
V poslední fázi bylo nutné správně frazémy vymezit a uspořádat.

71
72

https://kontext.korpus.cz/first_form?corpname=intercorp_v11_it&usesubcorp=
Nebo hledat v jeho on-line verzi na https://slovnik.seznam.cz/preklad/italsky
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U zpracovaného hesla jsme zvolili následující strukturu:
Heslo (slovníky, ve kterých bylo nalezeno) (výskyt v korpusu itWaC)
Jeho popis v češtině (nefrazeologický překlad)
Ekvivalentní český frazém
Podobný český frazém (ekvivalentní jen částečně)
Reprezentativní příklad italské věty, ve které se frazém vyskytuje (bráno z korpusu).



Pokud jsme ve slovnících či korpusech našli během naší analýzy různé varianty hesla,
do jeho finální struktury jsme je zahrnuli také (typicky možnost různých sloves u
frazémů verbálních nebo výskyt klíčového slova v singuláru/plurálu, se členem či bez
něj apod.)



Ne u každého frazematického spojení se nám podařilo najít všechny body, které jsme
si stanovili. Vždy jsme se však snažili zapsat alespoň jeho význam (popř. pouze český
ekvivalent, když se shodoval s překladem) a vzorový příklad věty, ze které šlo jeho
smysl jednoduše odvodit. Ukázkovou větu jsme ve většině případů našli v korpusu
itWaC.



Frazémy jsme u každého hesla rozdělili do čtyř skupin na fr. nominální73, verbální,
adverbiální, větné a poté je v každé sekci seřadili podle abecedy.

73

Mezi nominální frazémy řadíme v příloze této práce ta spojení, která mají jako celek v textu funkci
podstatného/přídavného jména. Vycházíme tak z definice F. Čermáka. Zdroj: ČERMÁK, František. Nominální
frazém. In: CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2018 [cit.
2020-04-11]. Dostupné z: https://www.czechency.org/slovnik/NOMINÁLNÍ FRAZÉM
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5. Přehled poznatků získaných při tvorbě hesel: shody a odlišnosti
mezi českými a italskými somatickými frazémy
Na následujících stranách bych chtěla shrnout výsledky zpracování tří hesel (orecchio,
bocca, naso). Seznam všech frazémů, rozdělených podle dílčích hesel a strukturních skupin,
ke kterým náleží, je uveden v příloze na konci této práce. Rovněž je na závěr každé části
vypsán výčet spojení (převážně termínů) z italských on-line slovníků, která byla pro svou
nefrazematickou povahu v průběhu tvorby slovníku vyřazena. Celkově se podařilo najít 87
frekventovaných frazémů. V tabulce níže jsou pro větší přehlednost zaneseny počty frazémů
v daných kategoriích:
Počet

Frazémy

Frazémy

Frazémy

Frazémy

frazémů

nominální

verbální

adverbiální

větné

Orecchio

21

0

18

3

0

Bocca

43

3

36

2

2

Naso

23

4

15

4

0

Celkem

87

7

69

9

2

Tabulka č. 2: Počet frazémů v jednotlivých kategoriích

5.1. Potíže při zpracovávání hesel
Při tvorbě hesel jsme se potýkali s celou řadou problémů. Většina frazémů se totiž
vyskytovala hned v několika variantách, proto bylo nutné upravit podle toho způsob
vyhledávání. Kde jednou postačilo zadat požadavek Fráze, bylo jindy nutné zvolit typ dotazu
CQL. Jako největší problémy se mnohdy jevily takové, které byly čistě technického rázu,
například tvary s předložkovým členem (spojené případně ještě s následujícím substantivem:
all’orecchio apod.)
Zajímavé také bylo pozorovat určité odchylky od původního slovníkového tvaru,
například změnu členu (určitý/neurčitý), čísla (singulár/plurál), v některých případech
dokonce rodu samotných hesel. Často se ve spojeních vyhledaných v korpusu vyskytovaly
také jiné předložky než ve slovníku. Obzvlášť kvůli těmto problémům bylo nesnadné sečíst
výsledný počet výskytů, který jsme zanesli do závorek na konci každého frazematického
spojení. Toto číslo je tedy pouze orientační, objektivní spíše v řádech nežli v jednotkách. Je
možné, že se nám přes veškerou snahu některé existující podoby frazémů nepovedlo najít a
zaznamenat. Na druhou stranu, v korpusu itWaC, kde jsme frekvenci ověřovali, se čas od času
35

objevily některé identické věty opakovaně, takže se mohlo stát, že se četnost falešně navýšila.
U takových případů jsme se snažili vždy opakující se výskyty z celkového počtu odečíst, vše
ovšem probíhalo „ručně“, takže přesnost nemusí být stoprocentní.
Další nesnází bylo hledání již ověřených frazémů v korpusu InterCorp. Ne vždy se
nám spojení podařilo vyhledat, a pokud ano, jejich výskyt byl pouze nepatrný a příklady
nereprezentativní (obzvláště v titulkových textech, kde se promluvy překládají podstatně
volněji nežli například v beletrii).
Co se týče samotného zpracování nalezených spojení, i zde jsme narazili na překážku
v podobě určování strukturní kategorie, ke které náleží. Část frazémů, které jsme klasifikovali
jako adverbiální, se po přidání slovesa (jehož výskyt s frazémem nebyl zanedbatelný) stala
frazémy verbálními. Při rozhodování, ke které z těchto dvou skupin frazémy náleží, jsme se
většinou soustředili na to, zda mohou existovat samy o sobě jako adverbiální či zda je přímo
nezbytné k nim sloveso přiřadit. Pokud jsme zjistili, že frazém k sobě sloveso nutně
potřebuje, přiřadili jsme mu takové, jehož výskyt s frazémem byl nejčetnější (popř. i všechna
objevující se slovesa, jestliže jich bylo více a jejich míra frekvence podobně vysoká).
Různé slovesné varianty74 však mohly měnit význam celého frazému (viz lasciare con
un palmo di naso vs. rimanere / restare con un palmo di naso atp.) V tomto případě jsme
ponechali výraz u adverbiálních frazémů a zmínili všechny nesrovnalosti v samotném rozboru
hesla. V několika případech se objevila verze s faktitivním slovesem fare (avere l’acquolina
in bocca vs. far venire l'acquolina in bocca), což jsme řešili uvedením obou variant frazému.
U některých frazémů se vyskytovala také možnost záporného tvaru, kterou jsme vždy připsali
do závorky: (non) avere (un buon) orecchio (musicale).
Tolik obecně k nástrahám, kterým jsme při tvorbě „slovníčku“ museli čelit. Níže bych
ráda podrobněji analyzovala jednotlivá hesla.

74

Podle F. Čermáka je výskyt variant frazému relativně častý: až 25% frazémů má své varianty. Zdroj:
ČERMÁK, František, Jiří HRONEK a Jaroslav MACHAČ. Slovník české frazeologie a idiomatiky 3: Výrazy
slovesné. Druhé vydání. Praha: Leda, 2009. ISBN 978-80-7335-218-9, s. 1228.
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5.2. Orecchio

Frazémy
nominální

14,3%

Frazémy
verbální

85,7%

Frazémy
adverbiální
Frazémy
větné

Graf č. 1: Strukturní rozdělení frazémů s heslem orecchio
Prvním zpracovávaným heslem bylo slovo orecchio, ucho. Celkově jsme našli 21
frazémů s přijatelnou četností v korpusu itWaC (7 spojení jsme pro jejich nízký výskyt do
zpracovávaného slovníku nezařadili).
Kromě frazémů nalezených v Dizionario dei modi di dire, Il Sabatini-Coletti a Il
Nuovo De Mauro jsme do našeho seznamu zařadili ještě další dvě spojení, na která jsme
narazili v itWaC v průběhu vyhledávání. Jsou jimi avere orecchie / orecchi ve smyslu
odposlouchávat a da orecchio a orecchio, které se do češtiny překládá doslovně jako od ucha
k uchu.
5.2.1. Strukturní rozdělení
Jak již graf napovídá, převážná většina frazémů byla verbálního typu, to ovšem není
žádná výjimka vzhledem k ostatním heslům, které vykazovaly podobné výsledky. Jako u
dalších hesel, i tady se ve verbálním frazému mohou vyskytovat různá slovesa (viz prestare /
porgere orecchio a qualcuno, tapparsi / turarsi le orecchie / gli orecchi a mnoho dalších).
Zajímavé je, že se zde neobjevil ani jeden frazém nominální. Jediné spojení zařazené
původně mezi nominální frazémy bylo duro d'orecchio / d'orecchi75 (nahluchlý; předstírající,
že neslyší / nerozumí), to jsme se však po krátké úvaze rozhodli přesunout k frazémům
verbálním, jelikož se velmi často vyskytovalo se slovesem essere.

75

Zde by šlo konkrétněji o frazém adjektivní.
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Poměrně vyšší četnost jsme zaznamenali u frazémů adverbiálních: 14 % je druhé
nejvyšší číslo v této kategorii ze všech zkoumaných hesel, počtem to ovšem vychází na pouhé
tři frazémy, a to a orecchio, con l'orecchio teso / le/l'orecchie tese, da orecchio a orecchio.
Větný frazém jsme nenašli žádný.
5.2.2. Překlad frazémů
Ze všech frazémů obsažených v seznamu pod heslem orecchio je 14 z nich možné
přeložit do češtiny frazémem obsahujícím slovo „ucho“, další 4 se překládají pomocí
sluchových vjemů:


dare orecchio (a qualcuno) – popřát sluchu někomu;



essere duro d'orecchio / d'orecchi – dělá, jako by neslyšel;



fare orecchie da mercante – být hluchý k něčemu, dělat hluchého;



prestare / porgere orecchio a qualcuno – popřát komu trpělivě sluchu.

Zajímavě z hlediska překladu se jeví spojení mettere la pulce nell’orecchio, v češtině
používané jako nasadit brouka do hlavy. Je to jediný příklad frazému u tohoto hesla, kdy se
orecchio (ucho) překládá jako jiná část těla, konkrétně hyperonymem, slovem hlava.
U dvou italských frazémů se nám bohužel ekvivalent nepodařilo přiřadit. Jsou jimi:


(non) avere (un buon) orecchio (musicale),



fare l’orecchio.

Z výše zmíněných 14 frazémů, jejichž český překlad v sobě nese slovo ucho, si v
celých 10 spojeních heslo udržuje stejné číslo, jaké má jejich italský protějšek, například:


dire / sussurrare in un orecchio (sg) – říct / pošeptat do ucha (sg),



avere orecchie / orecchi (pl) – špicovat uši (pl).

U 3 spojení jsme nalezli ambivalenci u klíčového slova v italštině a striktní plurál v češtině:


giungere all'orecchio (sg) / alle orecchie (pl) di qualcuno – donést se k něčím
uším (pl),



tendere / allungare l'orecchio (sg) / le orecchie (pl) – napnout / napínat /
natahovat uši (pl),



con l'orecchio teso (sg) / con le/l'orecchie tese (pl) – s nastraženýma ušima (pl).
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Poslední případ byl plurál v italštině a singulár v češtině:


essere tutto orecchi / orecchie (pl) – být jedno ucho (sg).

Další jev pozorovatelný už z výše zmíněných příkladů je možnost více tvarů slova
orecchio. Sylva Hamplová upozorňuje ve své Mluvnici italštiny76 na dva různé tvary tohoto
slova, a to jak v jednotném, tak i množném čísle, přičemž poukazuje na fakt, že plurál gli
orecchi se na rozdíl od le orecchie používá spíše v přeneseném významu. Při naší analýze
jsme nenarazili na oba tvary v singuláru, dvojznačnost se projevila jen v plurálu. Ačkoli by se
podle definice S. Hamplové zdálo, že bude převažovat tvar „orecchi“, opak byl pravdou.
Frazémy se slovem orecchio v plurálu se vyskytly v našem výčtu celkem dvanáctkrát, z toho
šestkrát pouze ve tvaru orecchie, jednou striktně ve tvaru orecchi a pětkrát s možností obou
variant, přičemž po ověření v korpusu se ve čtyřech z těchto pěti frazémů preferovala právě
forma se zakončením na –e. Vysvětluji si to tak, že jelikož v italském jazyce výrazně
převažuje tvar orecchie (podle korpusu itWaC téměř sedminásobně nad tvarem orecchi),
zřejmě ani idiomy či jiná spojení s přeneseným významem nebudou výjimkou.
5.2.3. Vyřazená spojení
Ve slovnících jsme kromě frazémů našli i poměrně velkou část termínů, konkrétně
těchto deset: buco dell’orecchio, lobo dell’orecchio, mal d’orecchi, orecchio artificiale,
orecchio assoluto, orecchio esterno, orecchio interno, orecchio medio, orecchio musicale,
orecchio normale. Výraz (sentirsi) fischiare le orecchie jsme se pro jeho konkrétní denotát
rozhodli ze seznamu frazémů vyřadit také, o termín se však dle mého názoru nejedná.

76

HAMPLOVÁ, Sylva. Mluvnice italštiny: Grammatica italiana. Praha: LEDA, 2004. ISBN 80-733-5041-6, s.
82.
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5.3. Bocca
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Graf č. 2: Strukturní rozdělení frazémů s heslem bocca
Heslo bocca bylo co do počtu spojení nejobsáhlejší ze všech. Výsledkem je 43
frazémů s výskytem nad 15 v korpusu itWaC; 13 výrazů jsme pro jejich nízkou četnost
odfiltrovali.
Mezi ostatní frazémy nalezené ve slovnících jsme zařadili i rubare le parole di bocca
(vzít slova z úst) z korpusu itWaC.
5.3.1. Strukturní rozdělení
Bocca má ze všech tří hesel druhý nejvyšší procentuální výskyt verbálních frazémů
(hned po hesle orecchio). Oproti předchozímu heslu jsme zaznamenali navýšení nominálních
frazémů, konkrétně jsme našli tyto tři: bocche da sfamare, bocca inutile a l'amaro in bocca.
Výskyt frazémů adverbiálních a větných tu byl vyrovnaný. Zajímavým faktem je, že oba dva
větné frazémy jsou si svojí konstrukcí velmi podobné – jsou to vlastně formule
vyjádřené rozkazovacím způsobem a stejně tak se překládají i do češtiny: Acqua in bocca!
(Nikomu ani muk!) a In bocca al lupo! (Zlom vaz!)
I zde se vyskytl problém s určováním frazémů podle strukturních skupin, obzvlášť u
rozhodování mezi adverbiálními a verbálními frazémy. A bocca asciutta jsme původně
zařadili k těm adverbiálním, jelikož může ve větě stát i samostatně. Tento názor jsme ale
následně přehodnotili, protože se často vyskytoval ve spojení s různými slovesy. Nejčastější
výskyt v daném významu „utřít hubu“, „vyjít naprázdno“ nebo také „být zklamaný“/„dočkat
se zklamání“, jak jsme našli v korpusu InterCorp, byl právě se slovesy rimanere a restare.
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V korpusu ItWaC se objevovala i varianta se slovesem lasciare, která se naopak používá ve
smyslu „zklamat někoho“. Stejnou otázku jsme řešili u frazému di bocca buona, který se
taktéž může používat i bez slovesa, ovšem výskytů s ním (konkrétně s essere) jsme našli více
než polovinu, proto jsme nakonec celé spojení essere di bocca buona přeřadili k verbálním
frazémům (identické rozhodování proběhlo i při rozřazování frazému essere la bocca della
verità). U frazému dire per bocca di qualcuno (mluvit ústy někoho) bylo spojení se slovesem
velmi důležité, bez něj se jedná o termín synonymní výrazu per via orale („ústně“/„orálně“),
které se pak pojí se slovesy prendere, dare (una medicina per bocca). Ve skupině
adverbiálních frazémů nakonec zůstaly pouze a mezza bocca a con la bava alla bocca.
5.3.2. Překlad frazémů
Jak již bylo řečeno výše, heslo bocca77 je co do obsahu největší ze všech
zpracovávaných hesel. Proto bylo i dohledávání ekvivalentních frazémů náročnější než
v případě hesel orecchio a naso. Považuji ho však za zdařilé, z celkového počtu 43 frazémů se
u poloviny (22 spojení) našel český ekvivalent, ve kterém se objevilo slovo „ústa“ či jedno
z jeho synonym.
Přeložit „bocca“ pouze jako „ústa“ by totiž bylo nedostačující, kromě tohoto slova
jsme narazili na mnoho dalších výrazů počínaje bezpříznakovým „pusa“ až po slovo „huba“ či
„klapačka“. Tato pestrost umožňuje frazémům jejich citové zabarvení – přes neutrální spojení
k těm pejorativním (meliorativum jsme nenašli ani jedno). Například:


cucirsi la bocca – dát si pusu na zámek,



riempire la bocca – mít plnou pusu řečí, ale i plnou hubu keců,



rimanere / restare a bocca asciutta – utřít hubu,



turare la bocca a qualcuno – zacpat někomu pusu / hubu / klapačku,



a mezza bocca – na půl úst / pusy ad.

Tři spojení v sobě zahrnovala slovo „chuť“ nebo „řeč“: essere sulla bocca di tutti –
dostat se / přijít do (lidských) řečí, far venire l'acquolina in bocca – dělat chutě, rifarsi la
bocca – spravit si chuť.
Jestliže jsme u hesla orecchio našli pouze jeden frazém, který se do českého jazyka
obvykle překládá pomocí frazému obsahující odlišnou část těla, zde jich bylo hned pět:
77

U tohoto hesla jsme neřešili zachování/změnu čísla po překladu do češtiny, protože je v tomto případě
nejužívanějším ekvivalentem slovo ústa, které je pomnožné.
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bocche da sfamare – hladové krky,



essere la bocca della verità – Co na srdci, to na jazyku,



mettere bocca (in qualcosa) – strkat do něčeho nos / prsty,



spalancare la bocca – spadla mu brada,



tenere la bocca chiusa – držet jazyk za zuby.

Zbylých 9 frazémů bylo přeloženo úplně jinak (například cantare a bocca chiusa –
zanotovat si, Acqua in bocca! – Nikomu ani muk! atp.)
Pouze u 4 frazémů ekvivalent nebyl nalezen. Jsou to spojení bagnarsi la bocca, essere
di bocca buona, fare la bocca (a qualcosa), sciacquarsi la bocca.
5.3.3. Vyřazená spojení
Termíny vyřazené u tohoto hesla jsou výrazně početnější skupinou než u orecchio a
naso, celkově jich je dvacet: armonica a bocca, bocca a battente, bocca a stramazzo, bocca
da fuoco, bocca del fiume, bocca del fucile / cannone, bocca del vaso, bocca dello stomaco,
bocca di colata, bocca d’incendio, bocca di leone, bocca di lupo, bocca d’opera
(boccascena), bocca d’oro, bocca effimera, bocca eruttiva, bocche del vulcano, muscolo
orbicolare della bocca, per bocca, respirazione bocca a bocca. Kromě nich jsme navíc ještě
objevili i dvě propria Bocca di Brenta a Bocche di Bonifacio.

5.4. Naso
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Graf č. 3: Strukturní rozdělení frazémů s heslem naso
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U třetího hesla naso (nos) jsme zpracovávali celkem 23 frazémů, 7 frekvenčně
nevýznamných spojení jsme vyřadili. Všechny zpracované frazémy jsme vyhledali v italských
on-line slovnících, do výběru tedy nebylo přidáno ani jedno spojení, které bychom našli
v průběhu práce s korpusy.
5.4.1. Strukturní rozdělení
I zde měli procentuálně největší zastoupení verbální frazémy (65 %), naopak frazém
větný jsme nenašli ani jeden.
Oproti ostatním dvěma heslům jsme zaznamenali vyšší počet frazémů nominálních78,
a to konkrétně tyto čtyři: con la puzza sotto il naso (namyšlený) a naso all’insù (nos nahoru),
který vykazuje znaky polysémie, může totiž mít hned tři významy. Zaprvé se používá jako
synonymum k frazému naso alla francese (sedlovitý nos), který jsme pro jeho malý výskyt
v korpusu itWaC do našeho seznamu nezařadili. Dále může být ekvivalentním výrazem
k výrazu con la puzza sotto il naso (nafrněný, ohrnující nos). Konečně může mít i doslovný,
nepřenesený význam, tedy nos (a pohled upřený) nahoru:
Perchè il mio desiderio avrebbe voluto che tu quel cielo lo potessi guardare,
col naso all'insù, il dieci di agosto, insieme a me.79
Další dva nalezené frazémy naso aquilino a naso a patata se používají pro popsání typu nosu
(„orlí nos“ pro zahnutý nos a „nos jako brambora“ pro kulatý, zploštělý nos). Ve slovnících
jsme našli i další takové frazémy, kromě výše zmíněného naso alla francese jestě například
naso greco (řecký nos) či (avere) naso come un peperone (mít velký načervenalý nos), jejichž
výskyt v korpusu byl však zanedbatelný.
Adverbiální frazémy se objevily také čtyři: a (lume di) naso, (col / con il) naso
all'aria, col naso per aria a con un palmo di naso. Ke všem jsme v korpusu našli i slovesa,
která jim nejčastěji předcházejí, rozhodli jsme se ale ponechat tyto frazémy bez sloves, jelikož
se často vyskytovaly i samostatně. Důvodem bylo také to, že by ve spojení s různými slovesy
mohly frazémy měnit význam, např. lasciare con un palmo di naso x rimanere / restare con
un palmo di naso.

78

V případě frazému con la puzza sotto il naso se jedná přesněji o frazém adjektivní. Stejnou funkci plní
v některých významech i frazém naso all’insù.
79
Zdroj: korpus itWaC
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5.4.2. Překlad frazémů
Hledání českých ekvivalentů k italským frazémům obsahujících slovo naso bylo
jednoznačně nejsnadnější a nejúspěšnější, ze všech frazémů zůstal pouze jediný bez českého
ekvivalentu: (col / con il) naso all'aria.
Celých 13 ekvivalentních frazémů v češtině v sobě zahrnovalo slovo „nos“, jak
v italském, tak i v českém jazyce se heslo objevovalo pouze v singuláru. Další dvě spojení –
andare a naso, a (lume di) naso – obsahovala alespoň slovo „čich“. Výraz avere buon naso
lze přeložit dokonce oběma způsoby: mít na někoho / něco nos / čuch / čich80.
Zajímavé bylo sledovat, že se u všech tří hesel vyskytly frazémy, které by mohly být
do češtiny přeloženy pomocí jiného antropomorfního prvku, než jaký byl použit v italštině.
Tady jsme takové frazémy našli čtyři:


allungare il naso – natahovat krk,



turarsi / tapparsi il naso – zavřít / zavírat před něčím oči,



sbattere il naso – ocitnout se tváří v tvář skutečnosti,



col naso per aria – s hlavou v oblacích.

Zbývající dva frazémy byly přeloženy naprosto odlišně:


far saltare / montare la mosca al naso a qualcuno – rozpálit do běla,



con un palmo di naso – houby s octem, velký kulový.

Ve druhém případě se dokonce změnil i typ frazému z adverbiálního na nominální. Frazém se
však v italštině objevil i ve spojení se slovesy, pro příklad uveďme výraz rimanere / restare
con un palmo di naso, který by se dal přeložit jako ostrouhat či zplakat nad výdělkem.
5.4.3. Vyřazená spojení
Kromě frazémů jsme ve slovnících narazili i na pět termínů: ala del naso, radice del
naso, sella del naso, tobacco da naso, vestibolo del naso a dvě kolokace parlare con il naso
(mluvit přes nos) a soffiarsi il naso (vysmrkat se).

80

Překlad jsem nalezla ve 3. díle Slovníku české frazeologie a idiomatiky (Výrazy slovesné). Ověření v korpusu
SYN2015 potvrzuje, že jsou možné obě varianty, možnost se slovem nos se ovšem používá v tomto smyslu méně
než čuch / čich.
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5.5. Ekvivalence italských a českých frazémů
V předešlých podkapitolách byly analyzovány frazémy jak z hlediska jejich struktury,
tak i z pohledu možnosti překladu. Důraz byl kladen na objasnění rozdílů mezi ekvivalentními
frazémy v daných jazycích (italštině a češtině).
Z celkových 87 italských frazémů jsme pouze k sedmi nedokázali přiřadit jejich český
ekvivalent. Jsou jimi:


(non) avere (un buon) orecchio (musicale),



fare l’orecchio,



bagnarsi la bocca,



essere di bocca buona,



fare la bocca (a qualcosa),



sciacquarsi la bocca,



(col / con il) naso all’aria.

K ostatním 80 italským frazémům se nám podařilo najít možný český ekvivalent.
Vysokou míru ekvivalence si vysvětlujeme tím, že oba národy, ze kterých tyto jazyky
vychází, mají společný kulturně-historický základ.
Považuji však za nutné objasnit, co míníme termínem ekvivalentní frazém, který je
v práci užíván. Ekvivalence se ve frazeologii obvykle rozlišuje na formální a sémantickou.
Současně je míra ekvivalence odstupňovaná na úplnou, částečnou a nulovou. Tyto typy se
mohou různě kombinovat, tj. frazém může být úplně ekvivalentní sémanticky a pouze
částečně formálně atp.
Jak vyplývá z předchozího rozboru hesel, jako ekvivalentní frazém (ekv. fr.) jsou zde
označovány ty frazémy, které si zcela sémanticky odpovídají. Pro potřeby této práce jsme se
rozhodli rozdělit tyto frazémy formálně na:
a. frazémy, které obsahují v obou jazycích stejný komponent (heslo), tedy orecchio –
ucho, bocca – ústa (u tohoto hesla jsme do skupiny započítali i ty frazémy, které
obsahovaly synonyma slova ústa, tj. pusa / huba / klapačka), naso – nos;
b. frazémy, v jejichž českém protějšku se objevují slova popisující smyslové vjemy
související s daným heslem: orecchio – sluch/hluchý, bocca – chuť (jelikož je význam
tohoto hesla úzce spojený s mluvením, zahrnuli jsme zde i slovo řeč), naso – čich;
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c. frazémy obsahující v češtině jinou část těla (tedy ty, u kterých došlo k záměně
antropomorfního prvku);
d. frazémy přeložené úplně jinak co do počtu i obsahu jednotlivých komponentů.81
U všech těchto skupin se jedná o sémanticky ekvivalentní frazémy, protože se jejich význam
plně shoduje s významem frazému v italštině. Tyto frazémy se v naprosté většině případů řadí
ke stejné strukturní skupině (fr. nominální, verbální, adverbiální či větné), ovšem našli jsme i
výjimky:


con un palmo di naso (fr. adv.) – houby s octem, velký kulový (fr. nom.)



essere la bocca della verità (fr. verb.) – Co na srdci, to na jazyku. (fr. vět.)82

Tyto příklady se jeví složitější z hlediska překladu. Zatímco u ostatních frazémů, které jsme
zhodnotili jako sémanticky ekvivalentní, můžeme díky jejich stejné strukturní podobě při
překladu pouze nahradit frazém za jeho český ekvivalent, tyto frazémy většinou inklinují k
nefrazematickému překladu, popř. opisu (stejně je tomu u spojení, jejichž ekvivalentní frazém
se nám nepodařilo najít), viz následující příklady z korpusu InterCorp:
Eccoci qui con un palmo di naso, e sono contenta, ma soprattutto dev'essere
contento Ivan Fëdorovič.
Teď my vypadáme hloupě, nejhůř dopadl Ivan Fjodorovič, ale jsem ráda.
nebo
Altrimenti, la Francia potrebbe finire con un palmo di naso, della qual cosa
non potremmo essere orgogliosi.
Jinak by francouzské předsednictví mohlo skončit blamáží, na což by jistě
nemohlo být hrdé.
Velkou roli zde hrají pragmatické aspekty jako třeba situace, ve které je frazém použit,
či styl vyjadřování mluvčího.
U druhého frazému jsme bohužel nenašli žádné relevantní příklady v paralelním korpusu,
z ukázkové věty převzaté z korpusu itWaC se ovšem zdá, že italský frazém lze přeložit
pomocí českého frazému, aniž by bylo nutné pozměnit strukturu celé věty:
81

a) 49 frazémů, b) 10 frazémů, c) 10 frazémů, d) 11 frazémů
Stejný případ jsme zaznamenali u frazému essere di bocca buona (fr. verb.), jehož podobným českým
frazémem může být Sní, na co přijde. (fr. vět.)
82
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Faccio notare alla signora che i bambini sono la bocca della verità...
Upozorním paní, že děti jsou „co na srdci, to na jazyku“…
Spojení co na srdci, to na jazyku zde pak plní funkci adjektiva.
Ačkoli se v těchto případech stalo, že měl frazém v češtině odlišnou strukturu než
v italštině, jelikož si významově odpovídaly, zařadili jsme je i přesto jako frazémy
ekvivalentní. Vycházeli jsme z metody F. Čermáka, který si při sestavování frazeologického
slovníku počínal stejně.83
Kromě sémanticky ekvivalentních frazémů jsme v celém seznamu určovali i podobné
české frazémy (pod. č. fr.) Jedná se o taková spojení, u kterých už došlo k mírnému posunu
významu (jsou jen částečně sémanticky ekvivalentní).

83

ČERMÁK, František, Jiří HRONEK a Jaroslav MACHAČ. Slovník české frazeologie a idiomatiky 3: Výrazy
slovesné Cit. d., s. 23.
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5.6. Shrnutí
V následující podkapitole bych ráda sumarizovala výsledek analýzy všech tří hesel –
orecchio, bocca a naso – a poukázala na to, co nám jejich zpracování přineslo.
Zvolený postup práce se slovníky a korpusy má svá slabá místa:


Počet výskytů v korpusu itWaC nemusí být vždy na jednotky přesný, jelikož se
v něm některé věty mohly opakovat. Zároveň se v korpusu mohla vyskytovat tzv.
doslovná homonyma, tedy formálně identická spojení, která ale kvůli svému
konkrétnímu sémantickému denotátu mezi idiomy nepatří.



Je možné, že se nám nepodařilo najít všechny varianty těch frazémů, které existují
ve více podobách.



Paralelní korpus InterCorp bohužel poskytl jen velice úzký vzorek vět ukazující
frazémy v kontextu (v řádu několika málo jednotek nebo dokonce žádné
příklady). Zejména titulkové texty pak často neodpovídaly významu frazémů.



Ve slovníku Lingea se nám ani zdaleka nepodařilo najít všechna spojení. Velkou
část jsme jich dohledali v prvních čtyřech dílech Čermákova Slovníku české
frazeologie a idiomatiky (zejména ve třetí části), přínosem byl i pátý díl
(Onomaziologický slovník), který jsme použili v případě, že se spojení nedala
přeložit „somaticky“ pomocí ekvivalentního hesla. Ovšem i tak zbývala část
italských frazémů bez svého českého protějšku, a proto jsme se snažili spojení
přeložit sami (jejich četnost byla vždy ověřována pomocí dalšího korpusu,
SYN2015).

Zpracováním hesel jsme dospěli k těmto poznatkům:


Z výsledných 87 italských frazémů jsme k 80 doplnili možný český ekvivalent.
Velká míra ekvivalence je zřejmě daná společným kulturním základem obou
jazyků, resp. národů hovořící těmito jazyky.



Jedna strukturní kategorie s přehledem převládala nad ostatními, a to frazémy
verbální. Jednalo se o 79 % všech italských frazematických spojení. Větných
frazémů se naopak našlo nejméně. Výskyt frazémů nominálních a adverbiálních
byl poměrně vyrovnaný, dohromady šlo o 18 % všech spojení.



Přibližně u poloviny italských frazémů obsahoval jejich český ekvivalent shodné
heslo. To si ve většině případů udržovalo stejné číslo napříč jazyky.
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U hesla orecchio, které se vyznačuje dvojakostí v jednotném i množném čísle, se
v italštině objevily dvě možné podoby pouze v plurálu. Po ověření obou variant
v korpusu itWaC vyplývá, že verze le orecchie převládá nad gli orecchi, a to i u
spojení s idiomatickým významem. To je v rozporu s dříve uvedeným rozdělením
S. Hamplové, podle kterého se zdá, že italské idiomy by měly inklinovat spíše
k používání tvaru gli orecchi.



Frazémy obsahující heslo bocca mohou být do češtiny přeloženy různě (mohou
zahrnovat slova ústa, pusa, huba, klapačka) na základě expresivity mluvčího. To
je dané velkým počtem synonym hesla v českém jazyce. Tento jev se u ostatních
dvou hesel neobjevoval.



V našem seznamu se vyskytlo deset spojení překládaných frazémem se slovem
smyslového vjemu, který se k danému heslu váže. V dalších deseti případech,
konkrétně jednou u hesla orecchio, pětkrát u bocca a čtyřikrát u naso, došlo
překladem k záměně somatického prvku za jiný. 11 spojení se do češtiny
překládalo úplně jinak.



Ve dvou případech jsme zaznamenali změnu strukturní skupiny frazému
v italštině a jeho ekvivalentu v češtině, u dalších 7 frazémů jsme český ekvivalent
nedokázali odhadnout. Tato spojení se do českého jazyka překládají buď opisem,
nebo jinak nefrazematicky.
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6. Závěr
Jak již bylo řečeno v úvodu, předmětem této bakalářské práce je ověřování dostupných
zdrojů a metodologie pro případnou práci na italsko-českém frazeologickém slovníku. K tomu
jsme se snažili dobrat na základě zpracování tří italských hesel orecchio, bocca a naso.
Výstupem je pak frazeologický slovníček uvedený v příloze. Jde pouze o pokus
vytvořit část zamýšleného slovníku, tento experiment si nečiní nárok na úplnost ani na úplnou
správnost. Té ani dosáhnout nelze, a to kvůli exaktně těžko uchopitelné povaze frazeologie a
idiomatiky, zejména pro její anomálnost.
Po definování hlavních pojmů používaných v této práci a vymezení oblasti
somatických frazémů jsem přistoupila k praktické části, kde jsem představila zdroje pro
tvorbu frazeologického slovníku. Těmi byly jednak korpusy, především italský korpus itWaC
a paralelní korpus InterCorp verze 11, druhotně i synchronní korpus češtiny SYN2015, a
jednak slovníky: on-line verze slavných italských slovníků Dizionario dei Modi di Dire, Il
Sabatini-Coletti a Il Nuovo De Mauro pro hledání frazémů do seznamu, Velký slovník Lingea
a pětidílný Slovník české frazeologie a idiomatiky pro zjišťování možných překladů.
Již při práci s korpusy jsem narazila na první metodologické problémy. Předem je
potřeba poukázat na fakt, že některé frazémy mohou mít více podob – vyskytují se v několika
variantách (syntagmatické i paradigmatické povahy), což bylo někdy zřejmé už z výchozích
slovníků. Ačkoli jsem se snažila vyhledat všechny varianty, je možné, že se mi to kvůli jejich
vysokému počtu nepodařilo.
Výskyt v korpusu itWaC, zanesený do závorek na konci každého spojení, poukazuje
na četnost vyhledávaných spojení, jeho charakter je ale především orientační. Jak jsem
naznačila v předchozí kapitole, některá spojení se v korpusu opakovala. V případech, kdy se
frazémy vyskytovaly v několika variantách, představuje výsledné číslo součet výskytů,
nejedná se tedy vždy o absolutní frekvenci jednoho tvaru.
Korpus InterCorp, který jsem používala pro hledání českých ekvivalentů, se bohužel
ukázal pro účely práce jako nedostačující. U většiny spojení byl výskyt tak nízký, že se nedá
považovat za dostatečný (v řádu malých jednotek nebo vůbec). Navíc překlady často nebyly
ani relevantní (převážně ty z databáze OpenSubtitles či Europarl).
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Další překlady italských frazematických spojení jsem se snažila vyhledat ve slovníku
Lingea, ale ani zde jsem nenalezla všechny frazémy. K hledání českých ekvivalentů jsem
použila také Čermákův Slovník české frazeologie a idiomatiky, zejména jeho třetí a pátá část
mi je pomohla doplnit. Ovšem i poté tu byla část frazémů, u kterých ekvivalent chyběl.
V těchto případech jsem se snažila ekvivalenty doplnit z vlastní hlavy a jejich četnost ověřit
v korpusu SYN2015.
Z nalezených 87 italských frazémů se mi u 80 z nich podařilo najít jejich možný
sémanticky ekvivalentní frazém v češtině. Velký počet ekvivalentních spojení je dle mého
názoru dán především tím, že oba (indo)evropské jazyky mají společný historicko-kulturní
základ.
Frazémy jsem rozdělila do čtyř skupin na nominální (do této kategorie jsem zařadila
všechna spojení mající funkci substantiva nebo adjektiva), verbální, adverbiální a větné,
přičemž naprosto dominovaly frazémy verbální (79 % všech italských frazémů). Většina
italských frazémů si svoji strukturní funkci udržela i po překladu do češtiny.
Více než polovina vyhledaných frazémů obsahovala po překladu do češtiny
ekvivalentní heslo, které bylo až na výjimky ve stejném čísle jako heslo v italštině. Vyskytlo
se i několik spojení, která v češtině obsahovala prvek vyjadřující jinou část těla než v italštině
(např. bocche da sfamare – hladové krky). V podobném počtu se objevily i frazémy s názvem
smyslového vjemu souvisejícího s daným heslem (prestare / porgere orecchio a qualcuno –
popřát komu trpělivě sluchu) a frazémy přeložené úplně jinak bez zjevné analogie. Nejmenší
skupinou ovšem zůstávají frazémy, jejichž české ekvivalenty neznáme. Ty jsou pak do češtiny
překládány například pomocí opisu nebo jinak nefrazematicky.
Oblast somatických frazémů tvoří podstatnou a zajímavou část frazeologie a
idiomatiky, její znalost přispívá ke komplexnosti jazyka. Italsko-český frazeologický slovník
může být velkým přínosem nejen pro ty, kteří mají zájem o studium cizích jazyků, ale i pro
bilingvní rodilé mluvčí, kteří by si chtěli obohatit slovní zásobu. Ačkoli jednotlivé zdroje
(zejména paralelní korpus a slovníky) použité při tvorbě jeho části považuji za nedostatečné,
výsledná kombinace všech přinesla kladný výsledek a případný projekt považuji za
realizovatelný.
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Resumé
Tato práce vznikla jako součást pilotního projektu Ústavu románských studií
Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, který má zjistit realizovatelnost případné budoucí
práce na italsko-českém frazeologickém slovníku.
V teoretické části byly definovány základní pojmy, které se v práci, zejména v její
praktické části, dále objevovaly. Byli jimi kolokace, frazém, idiom, termín, metafora a pojmy
s nimi související. Kde to bylo nutné, byl vysvětlen rozdíl v přístupu českých a italských
lingvistů. Dále byla v práci popsána oblast somatické frazeologie.
V první polovině praktické části byly nejprve popsány použité zdroje. Ke zpracování
hesel sloužily korpusy itWaC, InterCorp a marginálně i SYN2015. Dále byly použity slovníky
Dizionario dei Modi di Dire, Dizionario di Italiano Sabatini-Coletti, Il Nuovo de Mauro,
Velký slovník Lingea a Slovník české frazeologie a idiomatiky. Následně byl popsán zvolený
postup zpracování hesel.
Ve druhé polovině praktické části byly hned zkraje uvedeny problémy, které se
vyskytly při zpracovávání hesel. Poté byl přenechán prostor samotnému rozboru jednotlivých
hesel orecchio, bocca a naso. Následně byla řešena problematika ekvivalence frazémů.
Praktickou část uzavírá shrnutí obsahující přehled poznatků získaných při tvorbě hesel – a to
nejen shody a odlišnosti mezi italskými a českými somatickými frazémy, ale i zhodnocení
použité metodologie.
Výstupem práce je malý frazeologický slovníček uvedený v příloze na konci.
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Riassunto
Questa tesi è stata creata come parte di un progetto pilota dell'Istituto di Studi
Romanzi della Facoltà di Lettere dell'Università Carlo IV. Lo scopo è quello di scoprire la
fattibilità di possibili lavori futuri sul dizionario fraseologico italiano-ceco.
Nella parte teorica sono definiti i concetti di base che poi sono usati nella tesi,
specialmente nella sua parte pratica. Erano collocazione, locuzione/espressione idiomatica,
termine, metafora e concetti ad essi correlati. Ove necessario, è stata spiegata la differenza di
approccio tra linguisti cechi e italiani. Inoltre, è stato descritto il campo della fraseologia
somatica.
Nella prima metà della parte pratica, sono state descritte prima di tutto le risorse
utilizzate. Per elaborare le voci sono stati usati i corpora itWaC, InterCorp e, marginalmente,
SYN2015. Sono stati utilizzati anche i dizionari Dizionario dei Modi di Dire, Dizionario di
Italiano Sabatini-Coletti, Il Nuovo de Mauro, Velký slovník Lingea e Slovník české
frazeologie a idiomatiky. Poi è stata descritta la procedura scelta per l'elaborazione delle voci.
Nella seconda metà della parte pratica, sono stati citati all'inizio i problemi che si sono
verificati durante l'elaborazione delle voci. Poi è stato lasciato spazio all'analisi delle singole
voci orecchio, bocca e naso. In seguito è stata affrontata la questione dell'equivalenza dei
modi di dire. La parte pratica si conclude con un riassunto contenente una panoramica delle
conoscenze acquisite nella creazione di voci - non solo le somiglianze e le differenze tra i
modi di dire somatici italiani e cechi, ma anche la valutazione della metodologia utilizzata.
Il risultato della tesi è un piccolo dizionario fraseologico elencato nell'appendice alla
fine.
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Příloha
ORECCHIO – ucho

DISC: Organo dell'udito che partecipa alla regolazione dell'equilibrio; nel l. com., la parte
esterna dell'orecchio, il padiglione auricolare: o. esterno, medio, interno
DEM: ciascuno dei due organi dell’udito posti ai lati della testa

Frazémy nominální: 0

Frazémy verbální: 18

Aprire (bene) le orecchie / gli orecchi (DMD, DISC, DEM) (51)
(dobře) poslouchat
ekv. č. fr.: nastražit uši
pod. č. fr.: popřát sluchu někomu
Ho tre cose da dirti bamboccio, apri bene le orecchie perché non ho alcuna intenzione di
ripetermi.
Avere orecchie / orecchi (609)
mít uši
ekv. č. fr.: špicovat uši
Le valli hanno orecchie e certi elfi cianciano un po' troppo allegramente.
(Non) avere (un buon) orecchio (musicale) (DMD, DISC) (73)
(ne)mít dobrý (hudební) sluch, (ne)mít smysl (pro hudbu)
pod. č. fr.: non avere orecchio: být hluchý jak poleno (pouze ve vztahu k hudbě)
René Descartes non aveva orecchio per la musica. L'eminente filosofo del primo Seicento
confessò di non esser in grado di percepire la differenza tra il suono di una quinta e quello di
un'ottava…
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Dare orecchio (a qualcuno) (DEM) (19)
zaposlouchat se; přeneseně: uvěřit
ekv. č. fr.: popřát sluchu někomu
Chi dava orecchio a chi voleva modificare i rapporti di forza tra lavoratori e padroni era
considerato un comunista, e quindi un NON-cattolico, e questo anche negli anni '50 e '60.
Dire / sussurrare in un orecchio (DEM) (63)
ekv. č. fr.: říct / pošeptat do ucha
Sottovoce in un orecchio mi dice “Ho fame”.
Drizzare / rizzare le orecchie (DMD, DEM) (215)
nastavit uši
ekv. č. fr.: napnout / nastražit uši
pod. č. fr.: zbystřit sluch
Poi drizzai le orecchie, mi sembrava di sentire dei passi metallici venire verso di me.
Entrare da un orecchio e uscire dall'altro (DMD, DISC, DEM) (30)
Jedním uchem dovnitř, druhým ven.
ekv. č. fr.: Jde mu to jedním uchem tam a druhým ven. / Pouští to jedním uchem tam a
druhým ven.
Le cose brutte? Mah, mi entrano da un orecchio ed escono dall'altro, anche perchè nel 90%
dei casi si tratta di insulti di carattere politico, che non vanno neanche presi in
considerazione.
Essere duro d'orecchio / d'orecchi (DMD, DISC, DEM) (91)
být nahluchlý; přeneseně: předstírá, že neslyší / nerozumí
ekv. č. fr.: dělá, jako by neslyšel
pod. č. fr.: dělat hloupého, dělat ze sebe Švejka
Attualmente, i ciechi, gli ipovedenti, i sordi e i duri d'orecchio non sono in grado in larga
misura di accedere alle strutture di tutti questi settori.
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Essere tutto orecchi / orecchie (DMD, DISC, DEM) (87)
pozorně poslouchat
ekv. č. fr.: být jedno ucho
Se avete consigli da darmi sono tutto orecchi!
Fare l’orecchio (DEM) (53)
zvyknout si na zvuk
Non volevo dire che l'amore è un'abitudine, volevo dire che ci si abitua alla parola "amore",
ci si fa l'orecchio, se ne impara la tenerezza e la crudeltà.
Fare orecchie da mercante (DMD, DISC) (335)
dělat / tvářit se, že neslyším
ekv. č. fr.: být hluchý k něčemu, dělat hluchého
pod. č. fr.: zacpat si uši
Nessuno lo dice. Tutti fanno orecchie da mercante. Persino le marionette della politica, che
vanno da sinistra a destra, evitano di parlarne.
Giungere all'orecchio / alle orecchie di qualcuno (DEM) (181)
ekv. č. fr.: donést se k něčím uším
Questo evento mostruoso è tuttora in corso e non è ancor giunto alle orecchie degli uomini.
Mettere la / una pulce nell’orecchio (DISC, DEM) (138)
vzbudit v někom podezření
ekv. č. fr.: nasadit komu brouka do hlavy
Adesso però mi hanno messo la pulce nell'orecchio e mi chiedo, un po' in ansia: cosa penserà
di me la mia TV?
Prestare / porgere orecchio a qualcuno (DEM) (366)
naslouchat komu, vyslechnout koho
ekv. č. fr.: popřát komu trpělivě sluchu
Tuttavia lottò contro la paura, contro il naturale istinto di fuga, e prestò
orecchio alle parole fredde e misurate del suo comandante.
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Sturare le orecchie / gli orecchi (a qualcuno) (DMD, DEM) (52)
pročistit uši
ekv. č. fr.: dát si vypláchnout uši, vyndat si špunty / vatu z uší
pod. č. fr.: být na příjmu
Forse si è ancora in tempo, se l'Ulivo si stura le orecchie, per impedire che l'Italia cada sotto
un regime totalitario, antidemocratico, liberticida e guidato da un dux sedicente deus.
Tapparsi / turarsi le orecchie / gli orecchi (DMD, DISC, DEM) (87)
zakrýt si uší a projevit odpor nebo nechuť poslouchat; nechtít něco slyšet
ekv. č. fr.: zacpat si uši
Sapendolo prima, comunque, sarebbe meglio tapparsi le orecchie davanti a quel venditore
persuasivo ed evitare di firmare cambiali.
Tendere / allungare l'orecchio / le orecchie (DMD, DISC, DEM) (93)
snažit se zachytit zvuk
ekv. č. fr.: napnout / napínat / natahovat uši
- Ascoltate! - esclamò. Tutti tesero l'orecchio. –
Tirare le orecchie (a qualcuno) (DMD, DISC, DEM) (371)
zatahat za uši
ekv. č. fr.: vytahat někoho za uši, vykrákat někoho za uši
Hoshino lo scosse per le spalle, gli afferrò il naso, gli tirò le orecchie, fino a quando non
riemerse dal sonno.

Frazémy adverbiální: 3

A orecchio (DMD, DEM) (172)
podle sluchu; po paměti, zpaměti
ekv. č. fr.: podle ucha (např. se slovesem naladit)
Nato e cresciuto nell'area di Boston, Larry Goldings ha cominciato a suonare il piano a
orecchio a nove anni.
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Con l'orecchio teso / le/l'orecchie tese (DMD) (236)
ekv. č. fr.: s nastraženýma ušima
Langdon lì salì con l'orecchio teso a captare il minimo
rumore, ma il silenzio sembrava totale.
Da orecchio a orecchio (24)
ekv. č. fr.: od ucha k uchu
L'ho trovata bene, euforica, sprizzante energia da tutti i pori, con un sorriso da orecchio a
orecchio...

Frazémy větné: 0

Vyřazená spojení: 11

buco dell’orecchio, lobo dell’orecchio, mal d’orecchi, orecchio artificiale, orecchio assoluto,
orecchio esterno, orecchio interno, orecchio medio, orecchio musicale, orecchio normale,
(sentirsi) fischiare le orecchie
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BOCCA – ústa

DISC: Cavità nella parte inferiore del cranio, comune agli uomini e agli animali, funzionale
alla nutrizione, alla respirazione e alla fonazione
DEM: cavità che nell’uomo e negli animali costituisce la prima parte dell’apparato digerente,
nei vertebrati collegata anche con l’apparato respiratorio, nell’uomo posta nella parte inferiore
del viso, e anche organo della fonazione, comprendente labbra, denti, palato e lingua

Frazémy nominální: 3

Bocche da sfamare (DMD, DISC) (159)
ekv. č. fr.: hladové krky
Con la manipolazione genetica si può risolvere il problema di un pianeta con un numero
di bocche da sfamare sempre maggiore.
Bocca inutile (DISC, DEM) (32)
ekv. č. fr.: darmožrout
Quanto a mangiare, invece, Bambolina aveva un appetito che sbalordiva; i poveri genitori
non sapevano a qual santo votarsi per sfamarla. Ed era una bocca inutile; la moglie lo diceva
spesso al marito…
L'amaro in bocca (DMD, DISC, DEM) (1948)
hořká, nepříjemná pachuť v ústech
ekv. č. fr.: (mít / cítit) hořko v ústech
La costruzione del ponte è una gioia, ma abbiamo anche l'amaro in bocca per il
comportamento della sinistra europea, che è riuscita a far votare contro la sua realizzazione
il Parlamento.
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Frazémy verbální: 36

Aprire bocca (DEM) (1772)
promluvit
ekv. č. fr.: otevřít ústa
In questo senso Berlusconi ha perso l'ennesima occasione per aprire bocca e dire qualcosa di
minimamente legato alla realtà.
Avere in / sulla bocca (DEM) (325)84
1) chtít říct, 2) zmiňovat
ekv. č. fr.: 1) mít na srdci/mít na jazyku, 2) brát si do úst
1) Ma Assalonne disse: "Chiamate anche Cusài l'Archita e sentiamo ciò che ha in
bocca anche lui".
2) Qui bisogna aver presente che il fondamento della nostra libertà è il libero arbitrio, che
molti hanno sulla bocca, ma che pochi intendono.
Avere l’acquolina in bocca (DEM) (577)
dostat chuť
ekv. č. fr.: sbíhají se mu sliny
pod. č. fr.: polykat sliny
Arrivò dalla cucina e appoggiò sul tavolo il tegame. Quando alzò il coperchéio, si diffuse un
odore meraviglioso. Avevo l'acquolina in bocca.
Avere la bocca cucita (DEM) (19)
nepromluvit
ekv. č. fr.: mít pusu na zámek
pod. č. fr.: mlčet jako ryba
Il fiorista da cui Anna avrebbe ordinato il bouquet ha la bocca cucita, anche se lascia
intendere che, per quanto ne sa lui, le nozze potrebbero anche già essere state celebrate.
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Frazém je slovníkem definován jako: parlarne sempre; avere sempre in bocca una parola, ripeterla spesso.
Tento význam by nejvíce odpovídal českému brát si do úst, jak ale příklady ukazují, frazém může být používán
v lehce odlišných významech. Na základě příkladů z korpusu itWaC můžeme zkonstatovat, že výběr předložky
nemá na význam spojení vliv. Varianta s předložkou in se však používá podstatně více.
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Bagnarsi la bocca (DEM) (30)
smočit / smáčet si ústa
pod. č. fr.: nasávat85
Il destino mi bagna la bocca di vino e si prende gioco di me.
Cantare a bocca chiusa (DEM) (163)
zpívat se zavřenou pusou
ekv. č. fr.: zanotovat si
pod. č. fr.: pobrukovat si, broukat si (canterellare / canticchiare a bocca chiusa)
Uscita dalla città fuori dal traffico Diana accelerò, e, prima sottovoce, poi più forte si mise a
cantare a bocca chiusa, una nenia senza parole.
Cavare di bocca qualcosa a qualcuno (DMD) (27)
dostat z někoho slovo
ekv. č. fr.: vytáhnout / vymáčknout / vydolovat něco z někoho
Per cavargli una parola di bocca ci voleva l'uncino.
Chiudere la bocca (DEM) (780)
zmlknout, sklapnout
ekv. č. fr.: zavřít pusu / hubu
pod. č. fr.: Chiudi la bocca! Drž hubu!
Ancor più importante, dovete chiudere la bocca e ascoltare gli altri.
Cucirsi la bocca (DMD, DISC, DEM) (112)
držet pusu
ekv. č. fr.: dát si pusu na zámek
pod. č. fr.: dát si pozor na pusu
A volte sarebbe bene cucirsi la bocca e non sparlare… Sono giovane e a volte mi capita,
vorrei imparare a trattenermi.
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Ma l'alcolismo di Pronzini era un punto debole nella compagine di Zagor e il prestigiatore, per bagnarsi la
bocca al saloon, abbandonò il Trailer incustodito. Zdroj: korpus itWaC
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Dire per bocca di qualcuno (DMD) (51)
prostředkovat, tlumočit postoj někoho
ekv. č. fr.: mluvit ústy někoho
pod. č. fr.: říct za někoho
Seconda azione assistita di Walter Mendizza Secondo il ministro Giovanardi, il referendum è
uno strumento rozzo e quindi le questioni etiche non possono essere lasciate ad un voto
diretto del popolo. Strana e davvero singolare considerazione detta per bocca di un ministro
che ha giurato alla Costituzione.
Essere di bocca buona (DMD, DISC, DEM) (97)
být schopný sníst / spolknout cokoli, být jedlík, žrout; přeneseně: nebýt vybíravý (nejen
v jídle)
pod. č. fr.: Sní, na co přijde.
Diciamo che il pubblico di oggi è di bocca buona? Che si bada più alla quantità che alla
qualità?
Essere la bocca della verità (DMD, DEM) (23)
být upřímný člověk
ekv. č. fr.: Co na srdci, to na jazyku.
Faccio notare alla signora che i bambini sono la bocca della verità, le sorridente conferma,
ed il sorriso le aumenta quando le diamo mezzo dollaro per le 6 banane.
Essere sulla bocca di tutti (DMD, DISC, DEM) (417)
být ten, o kom všichni mluví (negativně)
ekv. č. fr.: dostat se / přijít do (lidských) řečí
Il suo nome è sulla bocca di tutti, anche se accompagnato da aggettivi che non fanno piacere:
ha avuto un comportamento «patetico e tragico», dice il presidente francese, e sono parole
forti anche per un uomo senza peli sulla lingua come Jacques Chirac.
Fare la bocca (a qualcosa) (DMD, DISC, DEM) (95)
zvyknout si
pod. č. fr.: naučit se v tom chodit
Nulla che Danilo non si aspettasse, anche se, arrivati a questo punto, doveva averci fatto la
bocca ad un posto sul podio, e sarà difficile per lui rassegnarsi a perderlo.
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Far venire l'acquolina in bocca (DISC, DEM) (208)
ekv. č. fr.: dělat chutě
pod. č. fr.: dělat laskominy
Fate notare che altri frutti, ad esempio ciliege o fragole hanno un aspetto molto invitante, bei
colori, sono succosi, dolci fanno proprio venire l'acquolina in bocca e non solo a noi...
(Lasciarsi) scappare di bocca (DMD, DISC, DEM) (46)
prořeknout se
ekv. č. fr.: vyletět někomu z úst
Il Mago doveva contentarsi d'una bella mancia; ora che s'era lasciato scappar di bocca il suo
segreto.
Mettere bocca (in qualcosa) (DEM) (264)
plést se do něčeho
ekv. č. fr.: strkat do něčeho nos / prsty
pod. č. fr.: muset do všeho kecat
Qui, il problema è il coinvolgimento, anche spettacolare, di molte intelligenze che, al
contrario, se tentano di mettere bocca nella politica, magari criticando, vengono subito
emarginate.
Mettere in bocca a qualcuno (DEM) (175)
vkládat / vložit někomu něco do úst
ekv. č. fr.: vsadit někomu slova do úst
È una vera blasfemia mettere in bocca a un ragazzino la parola Cristo, coniugandola con
tutti gli stilemi della musica leggera di terz'ordine!
Non aprir bocca (DMD, DISC, DEM) (246)
nic neříkat
ekv. č. fr.: ani neceknout
pod. č. fr.: sotva pohnout rty86
Per otto lunghi mesi non apre bocca anche di fronte ad episodi di tale crudeltà sugli animali
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Nalezeno v korpusu InterCorp jako překlad non aprir bocca, význam se nám však zdál poněkud odlišný.
Frazém tedy uvádíme pouze jako podobný.
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che, racconterà più tardi, «comprimevano lo stomaco e provocavano valanghe di rabbia e
commozione».
Passare di bocca in bocca (DMD, DISC, DEM) (136)
šířit se rychle
ekv. č. fr.: nést se / šířit se / jít / letět od úst k ústům
E su questa impossibilità gioca chi mette in rete notizie false che però, passando di bocca in
bocca, diventano ogni giorno più vere, producono senso comune, assumono peso e rilevanza.
Riempire la bocca (DISC) (589)
ekv. č. fr.: mít plnou pusu / hubu řečí / keců
pod. č. fr.: mít spoustu řečí
E siccome i succitati leader continueranno a far finta di niente, a riempirsi la bocca di
stupide parole infarcite di retorica e di menzogne, temo che la Guerra e i suoi orribili effetti
continueranno a devastare le nostre vite.
Rifarsi la bocca (DISC, DEM) (38)
napravit svůj špatný chuťový i jiný požitek
ekv. č. fr.: spravit si chuť
Ancora e purtroppo orfani dell'originale serie televisiva, ora finalmente i fan del mito
possono parzialmente rifarsi la bocca, gustandosi le drammatiche ed avvincenti avventure
dell'equipaggio della Base Bianca narrate in questo fedele adattamento a fumetti del cartone
animato.
Rimanere / restare a bocca aperta (DMD, DISC, DEM) (954)
s otevřenými ústy (s úžasem ap.)
ekv. č. fr.: zůstat s ústy / pusou dokořán
pod. č. fr.: klesla mu čelist (ohromením, úžasem)
La ragazza era rimasta a bocca aperta. "Non è possibile!"
Rimanere / restare a bocca asciutta (DMD, DISC, DEM) (364)
být na sucho (bez jídla a pití); přeneseně: vyjít naprázdno, dočkat se zklamání
ekv. č. fr.: utřít hubu
pod. č. fr.: ostrouhat
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Falzarano ha già vinto quest'anno mentre Moretti era l'unico rimasto ancora a bocca
asciutta.
Rubare le parole di bocca (15)
ekv. č. fr.: vzít slova z úst
Mi hai rubato le parole di bocca!
Sciacquarsi la bocca (DEM) (39)
zamyslet se, než něco řekne
pod. č. fr.: má nevymáchanou hubu (deve sciacquarsi la bocca87)
Mio padre è stato ucciso dalla mafia, mia madre è morta di crepacuore durante il terrorismo.
Chi parla della mia famiglia dovrebbe prima sciacquarsi la bocca.
Senza aprire la bocca (DEM) (101)
němě, ani ústa neotevřít
ekv. č. fr.: zůstat beze slova
Marini non ha mai voluto commentare, almeno con noi della redazione quel tragico episodio
che gli stravolse la vita e ne soppresse un'altra, scuoteva la testa al ricordo e ci guardava con
occhi tristi senza aprire bocca.
Sfuggire di / dalla bocca (DEM) (35)
ekv. č. fr.: vyklouznout z pusy
pod. č. fr.: vypustit z úst
Qualche giorno addietro, un ex dipendente della Nintendo si sarebbe fatto sfuggire di bocca,
sul forum di Brooke Burgess, le caratteristiche tecniche del revolution.
Spalancare la bocca (DEM) (277)
úžasem otevřít ústa
ekv. č. fr.: Spadla mu brada.
La creatura spalanca la bocca, ma nessun suono esce da quella gola.

87

Nalezeno v korpusu InterCorp (OpenSubtitles).
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Storcere la bocca (DISC, DEM) (404)
zkřivit tvář, zašklebit se, stáhnout rty
ekv. č. fr.: tvářit se kysele, křivit hubu, špulit pusu
pod. č. fr.: fare la bocca storta – ohrnovat nos
E spiegavo tutto alle mie amichette, che storcevano la bocca disgustate e impressionate.
Tappare la bocca a qualcuno (DMD, DISC, DEM) (578)
umlčet někoho (argumenty ap.)
ekv. č. fr.: zacpat komu pusu
pod. č. fr.: tapparsi la bocca – držet hubu, zavřít hubu
Così come stanno le cose, è infinitamente più probabile che si tratterebbe di una grande
sceneggiata, che avrebbe l'unico risultato (obiettivo) di tappare la bocca a qualunque critica
con le parole che D'Alema ha usato poco tempo fa - "il congresso l'abbiamo già fatto, è
inutile ritornarci sopra".
Tenere la bocca chiusa (DEM) (257)
držet pusu zavřenou
ekv. č. fr.: držet jazyk za zuby
pod. č. fr.: nikde nic nevytrubovat
-Quel vecchio bischero- diceva Venanzio -se avesse saputo tenere la bocca chiusa non
sarebbe successo nulla.Togliere la parola / le parole di bocca (DISC, DEM) (179)
ekv. č. fr.: vzít / sebrat slova z úst
pod. č. fr.: skákat do řeči
...diciamo che Xander 81 mi ha tolto le parole di bocca, era quello che volevo dire io.
Togliersi il pane di bocca (DISC, DEM) (64)
ekv. č. fr.: odtrhávat si chléb od úst
Mostratevi credi del suo tenero amore per i figli del popolo; eredi della sua carità per i
poveri, ricordandovi che egli si toglieva il pane di bocca per nutrirli, si spogliava dei suoi
abiti per coprirli; eredi infine della sua sollecitudine per i bambini, i privilegiati del suo
cuore, come lo erano del Cuore di Gesù.
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Turare la bocca a qualcuno (DEM) (25)
ekv. č. fr.: zacpat / zavřít někomu pusu / hubu / klapačku
Alfreduccio, più là, spaventato, si mette a gridare: - Ajuto! ajuto! Ma subito il Rosso gli è
sopra e gli tura la bocca. - Zitto, bestia!...Uscire di bocca a qualcuno (DEM) (170)
ekv. č. fr.: vyjít z úst komu, vyklouznout komu
pod. č. fr.: vyletět z pusy (slova) komu
A meno che non si debba dar peso a quel che gli esce di bocca, come capita, nei confronti,
appunto, di un bambino.

Frazémy adverbiální: 2

A mezza bocca (DEM) (241)
koutkem úst; šeptem
ekv. č. fr.: na půl úst / pusy
…il ministro degli Esteri si lascia scappare un commento a mezza bocca: "Il nostro impegno
è maggiore di quello di Blair".
Con la bava alla bocca (DEM) (320)
s pěnou u pusy
ekv. č. fr.: (běsnit) jako vzteklý
pod. č. fr.: (nom.) rozžhavený do běla
E infine c'è " T'Ammazzo", un condensato di odio e pazzia furiosa allo stato brado, una
catarsi, la canzone che senz'ombra di dubbio avrebbe ululato Jack Torrance all'Overlook
Hotel con l'accetta in mano, furibondo, sfrenato e con la bava alla bocca.
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Frazémy větné: 2

Acqua in bocca! (DISC, DEM) (193)
ticho!, Nikomu ani slovo!
ekv. č. fr.: Nikomu ani muk!
pod. č. fr.: jazyk za zuby, (dát si) ústa na zámek
Mi raccomando: acqua in bocca con Rael. Non credo che la prenderebbe molto bene.
In bocca al lupo! (DMD, DISC, DEM) (7702)
Hodně štěstí!
ekv. č. fr.: Zlom vaz!
pod. č. fr.: Mnoho zdaru!
In bocca al lupo per l'esame!

Vyřazená spojení: 22
armonica a bocca, bocca a battente, bocca a stramazzo, bocca da fuoco, bocca del fiume,
bocca del fucile / cannone, bocca del vaso, bocca dello stomaco, Bocca di Brenta, bocca di
colata, bocca d’incendio, bocca di leone, bocca di lupo, bocca d’opera (boccascena), bocca
d’oro, bocca effimera, bocca eruttiva, bocche del vulcano, Bocche di Bonifacio, muscolo
orbicolare della bocca, per bocca, respirazione bocca a bocca
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NASO – nos

DISC: Prominenza mediana del viso umano, compresa tra la fronte e le labbra, dalla
caratteristica forma di piramide triangolare, con la base corrispondente all'apertura delle due
narici. Protegge l'organo dell'olfatto ed è l'elemento esterno delle vie respiratorie: n. aquilino,
all'insù; negli animali e partic. nei mammiferi, lo stesso organo: n. del cane
DEM: parte sporgente del viso, situata tra la fronte e il labbro superiore, che ha alla base le
narici e che protegge la parte anteriore delle fosse nasali

Frazémy nominální: 4

Con la puzza sotto il naso (DISC, DEM) (192)
namyšlený / nafoukaný / nafrněný, domýšlivý, chovající se povýšeně, jako snob
ekv. č. fr.: ohrnující nad někým / něčím nos
In ultimo, credo potresti essere uno che ama l'azione, più che il pensiero, e detestare questi
sinistroidi snob, con la puzza sotto il naso...
Naso all’insù (DEM) (384)
nos nahoru
ekv. č. fr.: 1) sedlovitý nos (také naso alla francese), 2) ohrnující nad někým / něčím nos
1) La ragazza ha il volto tipico delle ragazze dei manga, capelli scuri, occhi grandi e naso
all' insù, ma il suo corpo ha misure perfette, le canoniche 90 - 60 - 90.
2) Poi ci sono i jazzisti col naso all'insù che si sentono superiori e si appartano, facendosi i
cacchi loro.
Naso aquilino (DEM) (165)
zahnutý nos
ekv. č. fr.: orlí nos
Portava i jeans a zampa e le felpe normali, aveva un fondoschiena stupendo, degno di un
figo, l'unica cosa che rovinava tutta la sua perfezione era il naso aquilino un poco troppo
spropositato nel viso allungato e magro.
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Naso a patata (DEM) (46)
rozpláclý nos
ekv. č. fr.: nos jako brambora
L'ho sempre immaginata con occhi tondi tondi, naso a patata e sorriso da chi ha appena
compiuto la buona azione quotidiana.

Frazémy verbální: 15

Allungare il naso (DEM) (49)
ekv. č. fr.: natahovat krk
Questa rubrica, che intende occuparsi di esperienze e problemi relativi alla disabilità in una
prospettiva continentale, o per lo meno cercando di allungare il naso oltre i confini nazionali,
non poteva trovare miglior battesimo che in una tale iniziativa.
Andare a naso (DEM) (71)
odhadovat, dát na svůj instinkt
ekv. č. fr.: jít po čichu
pod. č. fr.: řídit se šestým smyslem
Per certe cose si sviluppa una capacità diagnostica soggettiva molto alta, che è una qualità
importante in un medico. Però quando le cose diventano complesse, non c'è niente da fare, si
va a naso e per tentativi.
Avere buon naso (per qualcuno / qualcosa) (DMD, DISC) (15)
umět rozpoznat
ekv. č. fr.: mít na někoho / něco nos / čuch / čich
pod. č. fr.: rozpoznat něco šestým smyslem; vědět, odkud vítr fouká
Chi ha buon naso in genere sceglie bene, ma non sempre e dovunque.
Bagnare il naso (a qualcuno) (DMD) (37)
porazit
ekv. č. fr.: vzít / sebrat / vyfouknout někomu něco před nosem
pod. č. fr.: vypálit někomu rybník
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Questa volta sono stati gli svedesi della Saab a bagnarci il naso, mettendo sul mercato una
nostra idea di cinque anni fa che nessun imprenditore italiano ha avuto il coraggio di
sostenere.
Fare sotto il naso (DMD) (23)
obcházet, ošidit
ekv. č. fr.: vodit někoho za nos
pod. č. fr.: věšet bulíky na nos
Ce l'hanno fatta sotto il naso, ci hanno fregato.
Far saltare / montare la mosca al naso a qualcuno (DISC) (52)
rozhněvat někoho, naštvat někoho
ekv. č. fr.: rozpálit do běla
pod. č. fr.: vyvést z míry, pohnout žlučí
Ed è con questa grinta che affronta due argomenti che le fanno "saltare la mosca al naso"
come l'astrologia e quei "giornali e programmi televisivi, continuamente infestati da oroscopi
e influenze astrali" e l'ufologi, "una disciplina che non ha affatto un atteggiamento scientifico
e pretende di ricondurre ogni fenomeno inspiegabile a incursioni di navi extraterrestri".
Mettere / ficcare / cacciare il naso (in qualcosa) (DMD, DISC, DEM) (1349)
vměšovat / plést se do něčích záležitostí
ekv. č. fr.: strkat do něčeho nos
pod. č. fr.: čmuchat, strkat do všeho prsty
Spero che il nostro dialogo non l'abbia annoiata... Anzi, l'ha interessata e persino divertita,
nonostante si sentisse colpevole perché stava mettendo il naso in faccende che non la
riguardavano...
Mettere il naso fuori (di casa) (DMD, DISC, DEM) (237)
vyjít ven
ekv. č. fr.: vystrčit nos z domu, ze dveří; vytáhnout paty
Perlomeno di quelle che appena osano mettere il naso fuori di casa, si ritrovano circondate
da paparazzi.
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Mettere (qualcosa) sotto il naso (a qualcuno) (DMD, DISC, DEM) (93)
ekv. č. fr.: strkat komu co pod / před nos
Ma ti hanno condizionato come riescono a condizionare la maggior parte delle persone con i
loro potenti mezzi di propaganda massiva; ti sei fatto intagliolare dalla pubblicizzazione dei
principi puritani che mio padre e compagni ti hanno messo sotto il naso.
Non vedere al di là / più in là del proprio naso (DMD, DISC, DEM) (98)
nebýt schopný uvažovat nad rámec
ekv. č. fr.: nevidět si dál než na špičku nosu
pod. č. fr.: mít klapky na očích
Li ho ringraziati enormemente per la loro sincerità, non si può essere ottusi e non vedere al
di là del proprio naso!
Prendere / menare per il naso (DMD, DISC, DEM) (245)
dělat si z někoho legraci, balamutit
ekv. č. fr.: vodit koho za nos, tahat někoho za nos
pod. č. fr.: střílet si z někoho, utahovat si z někoho, vypravovat někomu pohádky
Ma voi ancora vi ostinate a prendere in considerazione delle divulgazioni nate al solo scopo
di pubblicizzare questo o quel giornale e a prendere per il naso tanti sprovveduti che credono
di potere apprendere in poco tempo e con pochi euro nozioni che richiedono anni di studio e
di esperienza?
Saltare la mosca al naso a qualcuno (DEM) (17)
rozzlobit se
ekv. č. fr.: začít vyskakovat, zvednout nos, vypěnit, vyletět
pod. č. fr.: být rozparáděný
Quando mi salta la mosca al naso non ci rifletto mai molto e mi esibisco in uno dei miei
famigerati temper tantrum.
Sbattere il naso (DMD) (56)
narazit
ekv. č. fr.: ocitnout se tváří v tvář skutečnosti
pod. č. fr.: vylámat si na čem zuby, rozbít si čelo / hlavu o něco
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Un po' come funziona con le scritte sui pacchetti di sigarette; così i ragazzi continuano a
sbattere il naso contro la realtà...
Storcere / arricciare il naso (di fronte a qualcosa) (DMD, DISC, DEM) (2494)
pokrčit, zkrabatit nos
ekv. č. fr.: krčit, pokrčit nos / nosem nad něčím
pod. č. fr.: ohrnovat / ohrnout nad něčím nos / pysk
Quando fu chiamato a sostituire Carletto Mazzone molti storsero il naso, si domandarono chi
fosse e i più pronosticarono una facile retrocessione, criticandone la scelta.
Turarsi / tapparsi il naso (DISC, DEM) (205)
ekv. č. fr.: zavřít / zavírat před něčím oči
pod. č. fr.: dělat jakoby nic
Temo che al momento si possa optare tra due soluzioni, che non escludono: - sperare in un
intervento divino che cambi la classe politica - turarsi il naso e votare per i meno peggio.

Frazémy adverbiální: 4

A (lume di) naso (DMD, DEM) (67)
instinktivně
ekv. č. fr.: po čichu
pod. č. fr.: šestým smyslem
Il Rettore dichiara di non essere pronta a dare una risposta, anche se a lume di naso ritiene
che l'aumento dovrebbe riguardare il fondo destinato agli investimenti.
Secondo me, a naso e non conoscendo in dettaglio la normativa, ha sbagliato la tua
segreteria.
(Col / con il) naso all'aria (DMD) (25)
nečinně
Rimase lì col naso all'aria, stupito della buona fortuna.
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Col naso per aria (DMD, DEM) (74)
Nesoustředěně
ekv. č. fr.: s hlavou v oblacích
In questo modo i piccoli si abituano a non camminare con il naso per aria e a dare il giusto
valore a ciascun segnale, rispettando l'ordine che esso nasconde.
Con un palmo di naso (DMD, DISC, DEM) (189)
s pocitem zklamání
ekv. č. fr.: houby s octem, velký kulový
pod. č. fr.: ostrouhat, zplakat nad výdělkem (rimanere / restare con un palmo di naso)
Sii ragionevole: vuoi che mi privi adesso di questo inatteso godimento, di farti restare cioè
con un palmo di naso, senza sapere a chi tu abbia dato da mangiare?

Frazémy větné: 0

Vyřazená spojení: 7
ala del naso, parlare con il naso, radice del naso, sella del naso, soffiarsi il naso, tobacco da
naso, vestibolo del naso
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