
Posudek bakalářské práce Základní lokativní předložky v italštině a, in, su. Jejich význam a 
použití, kterou předložila KAROLÍNA PRANEVSKÁ, Ústav románských studií FF UK, ak. r. 
2019/2020. 
 
 
Karolína Pranevská se ve své bakalářské práci věnuje obtížně uchopitelnému tématu, jímž je 
význam některých základních předložek (konkrétně a, in, su), omezený jen na lokativní užití 
(takže ani časová, ani ryze syntakticky daná užití nejsou předmětem zkoumání). Rozhodla se 
konfrontovat data získaná z korpusu CORIS/CODIS s výsledky dotazníkového šetření, které 
provedla na určitém vzorku rodilých mluvčích. Přestože jde pouze o ilustrativní výsledky, 
docela dobře (byť samozřejmě omezeně) dokreslují určité tendence v použítí těchto tří 
předložek. Jádrem práce je pak analýza zejména konkurenčních situací (např. in spiaggia versus 
sulla spiaggia apod.), z nichž je patrné, že předložky rozhodně nefungují v komplementární 
distribuci a že se mnohdy různě a nepředvídatelně překrývají, aniž by bylo možno zachytit 
zřetelný významový rozdíl. Zároveň je však možné někdy dobře oddělit různé determinující 
kontexty (určitost/neurčitost, rozvitost, skutečný významový rozdíl apod.). 
 Práce je rozdělena do sedmi kapitol. Po stručném úvodu následuje slovnědruhová 
charakteristika předložek obecně (formální a významová klasifikace, předložkové syntagma), 
následovaná bližším popisem již vybraných předložek a, in, su. Ve čtvrté kapitole je představen 
pojem konkurenčních situací, kde diplomantka navrhuje tři základní jevy: významově jasně 
odlišitelná použití, minimální významový rozdíl a žádný významový rozdíl (tj. v podstatě volná 
variace dvou či více předložek). V páté kapitole je stručně uveden cíl praktické části, která 
sestává z korpusové analýzy (kap. 6) a dotazníkového šetření (kap. 7).  
 Práce bezpochyby naplňuje všechny cíle, které byly formulovány v zadání, a přináší 
některé nové, byť stále ještě neuspořádané poznatky. To však není ani tak výtka této práci jako 
spíše prosté konstatování, že v tomto ohledu máme před sebou skutečně rozmanité případy 
ustálených či volnějších použití, u nichž je obtížné jednoznačně formulovat nějaká pravidla. 
Rád bych vyzdvihl i práci s novými příklady, které jdou daleko za hranici běžných 
učebnicových pouček. Právě proto je v bakalářské práci Karolíny Pranevské mnoho podnětů, 
ke kterým se teď vyjádřím. Někde jde jen o otázky k obhajobě, jinde o určité připomínky 
k jednotlivým formulacím. Začnu formálními aspekty. 
 1) Diplomantka píše srozumitelně a přehledně, občas jen někde kolísá správné užití 
interpunkce (např. s. 12 „Tento způsob dělení, však může být…“). Někde je chybička či překlep 
patrnější a vede k nesrozumitelným výsledkům, např. na téže s. 12, když je řeč o významu 
předložek, je kromě způsobového a časového zmíněn i význam „mírový“ (asi „měrový“, 
týkající se míry). Na s. 37 čteme „sémantický význam“, což je pleonasmus (sémantický = 
významový). 
 2) Některé příklady v italštině, nejsou-li z korpusu, ale přímo diplomantčiny, nejsou 
úplně správně. Např. s. 11 Andiamo a Carlo – má být asi da Carlo. Podobně na s. 12 presso la 
cinema - il cinema. Na s. 13 Le ho scritto di non amarla più – nevím, zda úplně odpovídá 
uvedenému překladu.  
 Teď k dotazům, které se daleko více týkají obsahových aspektů práce. 
 3) Na s. 18 se diplomantka pokouší objasnit významový rozdíl mezi in/nel mare a sul 
mare a používá k tomu podle mě nešťastně izolovaných ekvivalentů v češtině v moři/na moři, 
které by bylo koneckonců možné použít u všech významů. Bylo by tedy nutné významové 
rozdíly demonstrovat především na italských příkladech. 
 4) Na s. 19 v diskusi o spojení all’edicola čteme, že se v tomto případě „nerozlišuje 
logickým odvozením.“ Co to znamená? 
 5) Na téže s. 19 níže je řeč o tom, že „(…) slovní spojení jako al bar jsou fixně dána 
územ a měla by být univerzálního charakteru.“ Opět: co to znamená? Mám dojem, že mnoho 

příkladů v práci někdy fixní úzus popírá; kromě toho „univerzální charakter“ nedává dobrý 
smysl. 
 6) Na s. 28 jsou představena předložková syntagmata, která jsou předmětem studie. Proč 
právě tato, proč ne jiná? Autorka sice říká, že vybírá jen ta běžně používaná. Na základě čeho 
tak soudí? Na základě frekvence z korpusu? Mohlo by tedy být lépe podloženo a zdůvodněno. 
 7) Na s. 31 je zajímavý postřeh, který se týká mnoha dalších syntagmat, totiž to, že 
mnohdy je předložka prostě součástí nějaké fixní kolokace, popř. je často v okolí jednoho či 
maximálně dvou sloves (příklad je trasformare in cinema). Bylo by dobré podložit i 
frekvenčními daty. 
 8) Na s. 36 s odkazem na příklad (1) ze s. 35 autorka říká, že vyvozuje obvyklost 
vypravěčových aktivit na základě použití konstrukce si impersonale. To je zajímavé – co přesně 
je tím míněno? (Jen dodám, že pro téma práce to není tak podstatné – jen mě zaujala ta 
interpretace). 
 9) Teď pár dotazů k příkladům z korpusu. Na s. 40 figuruje identický příklad (1) jako o 
stránku dále, jen je klasifikován jinak. Jsou k tomu dobré důvody? Uznávám, že není snadné 
někdy jednoznačně rozhodnout mezi např. určitostí, neurčitostí apod.  
 10) Podobně se opakuje i příklad (1) na s. 42 jako příklad určitosti a fyzického prostoru. 
Tento příklad je ale mezi všemi ostatními výjimečný: myslím, že je tu in scuola použito 
skutečně ke zdůraznění fyzického prostoru a zároveň k potlačení významu, který obvykle 
s tímto prostorem institucionálně spojujeme, tj. být ve škole = vzdělávat se tam. Proto by bylo 
skvělé mít úsudky rodilých mluvčích k potenciální dvojici di nuovo ladri – vandali in scuola 
vs. ?a scuola. Zdá se mi, že ladri a scuola by ponechávalo interpretační prostor i pro tu 
vzdělávací aktivitu. 
 11) Na s. 48 si autorka dobře všímá, že distinkce určitost/obecnost je docela vágní a že 
se s ní obtížně pracuje. Mnoho příkladů totiž ukazuje, že dvě různé předložky mohou figurovat 
v mnoha překrývajících se interpretacích.  
 

Poslední obecnější dotaz bych měl k srovnání korpusových dat s těmi dotazníkovými. 
Přestože diplomantka v závěru často říká, že dotazníkové šetření v tolika a tolika procentech 
potvrzuje či vyvrací korpusová data, je taková konfrontace metodologicky dosti ošidná. U 
korpusových dat máme absolutní četnost použití dané varianty, což je dáno velikostí korpusu 
(v ItWaCu by taková frekvence byla násobně vyšší), v dotazníku máme jen počet mluvčích, 
kteří zvolili danou variantu. Je zřejmé, že např. mezi vysokou frekvencí jedné varianty 
v korpusu a převahou dané odpovědi v dotazníku (např. 28 z 30 mluvčích volí in spiaggia, což 
je též nejfrekventovanější případ v korpusu) je souvislost, ale nelze ji takto přímočaře propojit. 

 
Jak je patrné, bakalářská práce Karolíny Pranevské je zdařilá, a to nejen v celkovém 

zpracování, ale zejména tím, že klade celou řadu nových otázek. Domnívám se, že autonomie, 
s níž k tématu přistoupila, převažuje nad určitými nedostatky, které jsem tu stručně zmínil a 
které lze koneckonců na úrovni bakalářských prací očekávat. Rád bych proto klasifikoval tuto 
práci jako výbornou. 

 
V Praze dne 4. června 2020 
 

doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D., v.r. 
vedoucí bakalářské práce 

 


