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Karolína Pranevská si pro svou bakalářskou práci zvolila v mnoha ohledech poněkud „netradiční“ 

téma: rozhodla se prozkoumat tři základní italské předložky a, in a su v jejich lokativním užití a na 

základě korpusových dat vnést trochu světla do nepříliš probádané problematiky jejich vzájemné 

konkurence, a tedy objasnit, zda se použití té které předložky řídí nějakými zobecnitelnými pravidly, 

anebo je pouze záležitostí úzu. Třebaže gramatiky i jazykové učebnice na některé zásady upozorňují 

(např. zatímco předložka a bývá často používána ve smyslu obecnějším, tj. ve spojení a/al teatro 

implikuje asistenci divadelnímu představení, předložka in dodává adverbiálnímu určení význam 

konkrétnější, nel teatro znamená spíše „v budově divadla“), nezdá se, že by tato pravidla měla 

obecnou platnost, a užití předložek bývá často předmětem sporu i mezi rodilými mluvčími. Pustit se 

do takovéhoto výzkumu proto znamená tak trochu vstoupit na tenký led a hrozí nebezpečí, že – je-li 

použití předložek skutečně dáno jen územ – badatel nedospěje k žádným zobecnitelným výsledkům. 

Autorka se však nebála toto riziko podstoupit a nesnadného úkolu se zhostila poměrně úspěšně. 

Zároveň je však zřejmé, že to, co je hlavním přínosem práce – a tedy, že přináší nové poznatky a 

pouští se na neprobádanou půdu – je také určitým úskalím: k dané problematice není zatím 

k dispozici mnoho sekundární literatury, takže se diplomantka nemohla opřít o žádné významnější 

předchozí praktické výzkumy ani teoretická pojednání. Svou práci založila na empirické analýze 

korpusových dat: zkoumala užití zmíněných předložek v předložkových syntagmatech adverbiální 

(lokativní) povahy v konkrétních kontextech, tak jak se objevují v korpusových konkordancích, a 

pokusila se je roztřídit podle určitých příznaků, např. určitosti x neurčitosti či toho, zda vyjadřují 

fyzický prostor či „koncept instituce“ (a tedy konkrétní vs. abstraktní pojetí). Výsledky, jak autorka 

konstatuje v Závěru, podle očekávání potvrzují zcela zásadní vliv úzu a dalších faktorů (diachronie, 

regionální odlišnosti), zároveň však naznačují, že za použitím jednotlivých předložek lze v mnoha 

případech přece jen hledat určitá, zejména sémantická pravidla. Ta však v Závěru popsána nejsou, 

což je pochopitelné, protože k jejich detailnějšímu prozkoumání by bylo třeba nahlédnout na 

problematiku přesněji a z více úhlů: zahrnout do analýzy i další přeložky (uscire di prigione x uscire 

dalla prigione), při hodnocení „určitosti“ brát v potaz i syntagmata s neurčitým členem, analyzovat 

také substantiva v množném čísle. A samozřejmě se zaměřit na větší počet spojení: výsledky těch 

několika málo, jimž se autorka věnovala, nemusí vypovídat o obecných tendencích. Teď ale pár slov o 

celkové struktuře práce: 

Vlastní aplikační části předchází velmi stručné – byť dle mého názoru dostačující - teoretické uvedení 

do problematiky: diplomantka charakterizuje předložky jako slovní druh a připomíná některé 

odlišnosti v jejich klasifikaci. Dále krátce popisuje předložky a, in, su, které budou předmětem 

praktického zkoumání, a uvádí i některá pravidla z gramatik a učebnic italštiny, jež mají uživateli 

napomoci k volbě správné předložky v konkurenčních situacích. Následuje vlastní korpusově založený 

výzkum: nejprve autorka – dle mého názoru až zbytečně detailně – popisuje použité korpusy (a 

hovoří i o korpusech obecně) a postup vyhledávání v italském korpusu CORIS/CODIS. Následuje 

rozbor konkordancí rozdělených do jednotlivých typů podle způsobu užití předložky a Závěr 

korpusové studie. Práci zajímavým způsobem doplňuje „Ilustrativní dotazníkové šetření“, které – 

navzdory omezenému počtu respondentů – považuji za velmi cenné, protože poměrně jednoznačně 

potvrzuje výsledky korpusové studie, Závěr, Seznam použité literatury a Příloha s kompletním zněním 

dotazníku. Jedna povinná část práce ovšem chybí – a to resumé v češtině i italštině. 



Kromě chybějícího resumé a určitých nedostatků a nepřesností v klasifikaci jednotlivých konkordancí, 

které mohly ovlivnit celkové výsledky a o nichž se níže zmíním konkrétně, však jinak kvalitní práci kazí 

všudypřítomné stylistické neobratnosti, které někdy působí jen trochu komicky („Dále můžeme 

vydělit předložky vlastní – specifické, jejichž funkce je zúžená. Mají s předložkami vlastními společné 

to, že se používají téměř vždy jako předložky“ (s. 11); „Otázkou je, zda jsou dané případy konkurence 

významově ekvivalentní, nebo zda je mezi nimi určitá nuance“ (s. 19); Z takového pozorování lze 

vyvodit preferenci jedné konkurenční předložky ve spojení s vybraným slovem nad druhou“ (s. 27); 

Spojení s předložkovým členem al přesahuje konkurenční nel“ (s. 37); „Cíl této práce byl naplněn jak 

sepsáním gramatických pouček z učebnic“ (s. 69)), jindy však vedou téměř k nesrozumitelnosti celé 

pasáže (Předložky a, in, su utváří předložkový člen (s. 15); Sémantický aspekt zahrnuje kromě 

významu lokativního a časového, také význam způsobový, mírový a další významy (s. 12), atp.), a 

rovněž všudypřítomné, zásadní chyby v interpunkci (jež rovněž znesnadňují porozumění textu, viz 

např. některé z následujících citací). 

 

Zde ještě některé konkrétní dotazy a připomínky, které by mohly být diskutovány u obhajoby: 

s. 8: „Jelikož užití předložek nebývá v učebnicích gramatiky věnována zvláštní pozornost, bude 

nezbytné použít informace, jak z užívaných českých gramatik italštiny, tak z tradičních italských 

gramatik.“ To souvětí nedává smysl. Autorka chtěla v první větě nejspíš říci „v učebnicích italštiny“? 

s. 11: „Předložky vlastní tedy mohou plnit různé sémantické role.“ Míní se tím sémantické funkce? 

Sémantická role je něco jiného. 

s. 19: „Pro příklad uveďme konkurenční situaci al bar vs. in bar. Jedna z variant by se mohla vztahovat 

na barové podniky obecně, označovala by jakýkoli bar, zatímco druhá varianta by se používala v 

kontextu, kdy by se jednalo o jeden určitý bar, který mluvčí a ten s kým mluví, dobře zná.“ Odkud 

autorka čerpá tuto informaci? 

s. 25: „Obecně je referenční korpus definován jako reprezentativní, který se od své publikace 

nemění…“ Ano, to je jeden z významů slova “referenční“. Domnívám se však, že tohle v případě 

CORISu neplatí, neboť je každé tři roky aktualizován.   

s. 28: Podle čeho byla vybrána jednotlivá předložková syntagmata? Podle frekvence v korpusu? 

Náhodně? Podobných spojení by se našel bezpočet, náhodně mě napadá a/al/in/nel teatro, 

a/alla/in/nella casa…. 

s. 31: Kategorie „rozvitého předložkového syntagmatu“ je často obsažena v kategoriích ostatních, 

proto možná nemá smysl vyčleňovat ji zvlášť, a pokud ano, měly by být v ostatních kategoriích 

uvedeny jen příklady se substantivem nerozvitým (např. „… o di sapere l’ orario della prossima 

proiezione di un film nel cinema più vicino“ (s. 31) je zařazeno do typu „koncept instituce nebo 

fyzický prostor“, přestože je zde cinema rovněž rozvité, stejně jako na s. 41: nella scuola italiana). 

Zároveň by bylo dobré jednotlivé typy kvantifikovat, aby bylo zřejmé, který převládá (to platí obecně 

u všech spojení). 

s. 33: „Se slovesem andare, které se vyskytuje se slovem cinema velmi často, lze použít pouze 

předložku al.“ Ano, tato tendence je zřejmá např. i z webových korpusů, kde se předložka nel 

vyskytuje jen okrajově (Araneum Maior - jen 2 výskyty), přesto však bych toto tvrzení neprezentovala 

tak radikálně: ve vyhledavači Google najdeme u andare nel cinema 5 tis. výskytů, andato nel c. 1800 

výskytů atp. Zajímavé by bylo rovněž zmínit, že naprostá převaha nel je naopak u slovesa entrare 

(význam konkrétní – prostoru).  



s. 37. „V jednotném čísle bychom syntagma našli v této podobě: in un bar. Jednotné číslo netvoří 

konkurenci pro al bar, jelikož se pojí s neurčitým členem, zatímco al je spojení předložky s určitým 

členem.“ Jak už jsem zmínila výše, vzhledem k tomu, že zkoumáme obecně užití předložek a a in, toto 

není argument: in un bar lze postavit do opozice s hypotetickým a un bar, stejně jako al x nel bar. 

Kategorie určitosti, stejně jako to, zda je syntagma rozvité, či nikoli, prostupuje kategoriemi 

sémantickými, a proto by bylo třeba tyto faktory od sebe jasně odlišit. 

s. 43: „I cicli scolastici si articoleranno in scuola dell'infanzia“ – zde je předložka dána rekcí slovesa, 

tento příklad sem tedy nepatří. 

s. 43: „Předložka nella je užívána celkem hojně. Zpravidla se objevuje v rozvitém syntagmatu na rozdíl 

od konkurenčního a scuola.“ To je přece vzhledem k rozvitému substantivu, vyžadujícímu v zásadě 

určitý člen, samozřejmé. Zde by mohlo být konkurencí nanejvýš hypotetické „alla scuola“. 

S. 49: in, sulla, alla spiaggia se slovesy andare a essere: i zde by bylo důležité jednotlivá kritéria 

zkombinovat. Andiamo in spiaggia má často význam obecný „jdeme k moři/jdeme se slunit“. 

S. 50: Mettere sulla strada je frazém s fixně danou předložkou, nemá smysl ho zde uvádět, stejně 

jako scendere in strada (s. 53). 

 

Navzdory všem zmíněným připomínkám i absenci résumé považuji bakalářskou práci Karolíny 

Pranevské – s přihlédnutí k tomu, že jde o kvalifikační práci pouze na úrovni bakalářské – za poměrně 

zdařilou a oceňuji autorčinu odvahu pustit se do nesnadno uchopitelného a dosud téměř 

neprobádaného tématu. K obhajobě ji doporučuji a navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

 

 

 

V Praze dne 7. 6. 2020                                PhDr. Zora Obstová, Ph.D.                                                                                                    

        oponent bakalářské práce 

 

 

 


