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ABSTRAKT

Tato bakalářská práce se zabývá mezivětnými vztahy v českém a italském jazyce. První část 

práce se na problematiku mezivětných vztahů zaměřuje teoreticky. Nejprve jsou definovány 

základní  pojmy jako  věta  a výpověď s ohledem na jejich  charakteristiku  v obou  jazycích. 

Dále je probrána  problematika  spojování  vět  a vztahů  mezi  propozicemi. 

V následné klasifikaci  koordinačních  a subordinačních  souvětí  se práce  zaměřuje  na shody 

a odlišnosti  v češtině  a italštině.  Popsán  je dále pojem  tzv. syntaktické  kondenzace. 

V závěrečné  pasáži  teoretické  části  se na pojmy  koordinace  a subordinace  práce  zaměřuje 

i stylisticky.

Druhá  část  na  část teoretickou  navazuje  prakticky.  V praktické  části  je nejprve  stručně 

charakterizován  paralelní  korpus  InterCorp,  jakožto  zdroj  analýzy,  a popsán  je i způsob 

vyhledávání.  Korpusová analýza se zaměřuje na italská souvětí s vedlejší větou podmětnou 

a jejich české překladové protějšky.
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ABSTRACT

This bachelor's thesis deals with inter-sentence relations in Czech and Italian languages. The 

first part of the thesis focuses on the issue of inter-sentence relations theoretically. First, the 

basic terms such as sentence and utterance are defined with respect to their characteristics in 

both languages.  Furthermore,  the issue of connecting  sentences and relationships  between 

propositions is discussed. In the subsequent classification of coordinating and subordinating 

sentences, the work focuses on similarities and differences in Czech and Italian. The concept 

of so-called syntactic condensation is also described. In the final passage of the theoretical 

part, the work focuses on the concepts of coordination and subordination even stylistically.

The second part follows the theoretical part practically. In the practical part, first the parallel 

corpus InterCorp as a source of analysis is briefly characterized and the searching method is 

described.  The corpus analysis  focuses  on Italian  sentences  with a  subjective  subordinate 

clause and their Czech translation counterparts. 
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ÚVOD

Cílem této práce je na analýze konkrétních typů italských subordinačních souvětí postihnout 

problematiku vyjadřování mezivětných vztahů v italštině a češtině. Bude se jednat o souvětí 

s vedlejší větou podmětnou. K dosažení cíle se v práci nejprve budu věnovat teorii potřebné 

pro pochopení celé problematiky. K tomu mi bude nápomocna odborná literatura v českém 

i italském  jazyce,  které je naštěstí  dostatek.  Navíc  budu  využívat  odborných  jazykových 

webových  portálů  v obou  jazycích,  jako  je encyklopedie  Treccani  pro italštinu  nebo 

encyklopedický slovník češtiny Czechency. V teoretické části  budu charakterizovat pojmy, 

které  jsou  s problematikou  vyjadřování  mezivětných  vztahů  úzce  spjaty.  Nejprve  začnu 

charakteristikou  základních  pojmů týkajících  se mezivětných  vztahů,  dále se budu zabývat 

klasifikací  koordinačních  a subordinačních  souvětí  v češtině  a italštině,  kde se zaměřím 

na shody  a odlišnosti.  Důležitým  pojmem  je i syntaktická  kondenzace,  které  se budu 

v teoretické části také věnovat.

Korpusová studie je hlavní částí praktického oddílu, ten je navíc doplněn o teorii potřebnou 

pro dosažení uceleného pohledu. Pro lingvistickou analýzu je korpus praktickým nástrojem. 

Vzhledem k tomu, že v analýze budu porovnávat dva jazyky, budu pro tento účel využívat 

korpus  paralelní,  tj. InterCorp.  V korpusu  budu  pomocí  typických  uvozovacích  výrazů 

vyhledávat  italská  souvětí  s VV  podmětnou,  ta pak budu  porovnávat  s jejich českými 

ekvivalenty. Průzkum, který budu provádět, bude omezen jen na některé uvozovací výrazy, 

nelze  z něj usuzovat  obecného  pravidla.  Do praktické  části  budu  vybírat  příkladové  věty, 

na kterých  budu  blíže  specifikovat  jejich  syntaktické  vlastnosti.  Detailněji  se  zaměřím 

zejména na syntakticky zajímavé konstrukce. Práce s korpusem pro mě představuje zajímavou 

zkušenost nejen lingvistickou, ale do jisté míry i technickou.
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TEORETICKÁ ČÁST

1. VĚTY A JEJICH SPOJOVÁNÍ

V této pasáži se budu zabývat problematikou spojování vět. Nejprve je však nutné pojmy věta 

a výpověď definovat. 

1.1 Věta a výpověď

1.1.1 Problematika definice věty

V běžném pojetí  jazyka  je  věta  chápána  jako  vyjádření  myšlenky pomocí  slov.  Běžně  je 

chápána i její  struktura, jednotlivá slova jsou ve větě uspořádána podle daných jazykových 

pravidel.  Vzhledem  k tomu,  že věta  je jazyková  jednotka  poměrně  složitá, pokusy  o její 

vědeckou  definici  se  stávají  komplikovanými.  A to z důvodu,  že se ve větě  prolínají  různé 

roviny a dimenze: fonologická, gramatická, významová a komunikační. Přes početné pokusy 

o definici věty se zatím nepodařilo zahrnout všechny roviny do jedné formulace. Za centrální 

se však  ve většinovém  pojetí  považuje  správnost  gramatická a významová  a ani tato 

minimální kritéria nejsou akceptována bez výhrad. (Grepl, Karlík, 1998, s. 17)

“Za daného stavu se jako jedno z možných a z teoretických i praktických důvodů užitečných 

řešení  problému toho, co je to “věta”  jeví  rezignovat  na definici  „věty” a rozlišovat  pojmy 

věta a výpověď, které jsou snadněji terminologicky zakotvitelné” . (Grepl, Karlík, 1998, s. 20)

1.1.2 Věta

Věta  je  jazykovým útvarem,  který  není  v komunikační  situaci  zakotven  a který  obsahuje 

sloveso v určitém tvaru, tzv. verbum finitum – VF. Toto sloveso svou schopností vyjadřovat 

čas a způsob poskytuje mluvčímu možnost vyjadřovat stavy věcí a zaujímat různá stanoviska. 

(Grepl, Karlík, 1998, s. 20)
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1.1.3 Výpověď

Výpověď je naopak věta zakotvená v určité komunikační situaci. Výpověď jakožto realizace 

věty v určité komunikační situaci je reálně existující a ověřitelnou skutečností. (Grepl, Karlík, 

1998,  s.  21).  Ty výpovědi,  které  neobsahují  verbum finitum,  jsou  řazeny  v syntaktickém 

popisu k tzv. větným ekvivalentům. Větné ekvivalenty sice mají výpovědní funkci, ta je však 

vázána na určitý kontext a vyplývá z něj (např. pokud je větný ekvivalent Nádraží použit jako 

nápis na budově, pak nese výpovědní funkci). (Daneš, Grepl, Hlavsa, 1987, s. 8)

V akademické  Mluvnici  češtiny  III  autoři  výpověď  charakterizují  jako  základní  textovou 

jednotku  neboli  minimální  komunikát.  Ty výpovědi,  které  mimo  komunikativní  funkci 

charakterizuje též ustálená, společností uznaná forma, jsou pak nazývány větou. (1987, s. 7)

1.1.4 Definice věty a výpovědi v italských gramatikách

Italská  Nuova  grammatica  italiana  definuje  výpověď (l’enunciato)  jako  sekvenci  hlásek, 

kterým je danou společnosti přiřazován konkrétní význam. Výpovědi předchází pauza, rovněž 

po  ní  následuje.  Výpovědi  mohou  být  analyzovány  na základě  elementů,  ze kterých  jsou 

tvořeny:  jsou  to fonémy,  které  se dále sdružují  do slov,  která  se naopak  spojují  do vyšších 

celků,  tj. do vět. Graficky jsou pak fonémy konvenčně reprezentovány písmeny,  jednotlivá 

slova jsou oddělena mezerami a věty jsou ohraničeny interpunkčními znaménky.

Věta (la frase) je z hlediska  gramatické  stavby  chápána  jako  danými  pravidly  řízená 

kombinace slovesa a dalších slovních druhů. Například kombinace slovesa a příslovce: vado 

via, kombinace slovesa a přídavného jména: sono stanco. (Salvi, Vanelli, 2004, s. 15, 16)

Každá jednotlivá věta je složena z tzv. elemento nucleare (prvek povinný), případně elemento 

extranucleare  (prvek  fakultativní).  Elemento   nucleare nelze  až na zvláštní  případy  z věty 

vypustit, těmito prvky jsou slovesa a jejich valenční (obligatorní) doplnění. Sloveso vytváří 

relační strukturu věty, určuje, které složky věty jsou pro její úplnost vyžadovány, což vyplývá 

z jeho valence, tzn. schopnosti vázat na sebe další prvky.

Naproti tomu elemento extranucleare je doplněním fakultativním a věta i bez jeho přítomnosti 

nabude gramatické úplnosti. (Renzi, 1988, s. 30, 31)

S těmito  pojmy,  tzn. prvky  obligatorními,  případně  potenciálními,  pracují  jak české, 

tak italské  gramatiky.  Italská  Grande  grammatica  italiana  di  consultazione  říká, 

že je to sloveso,  které  určuje  kolik  a které  prvky  jsou  pro konstrukci  věty  povinné.  Podle 

počtu povinných argumentů, kterými je sloveso doplněno, je vyděluje na: 
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a) 0–valenti – bez nutného doplnění, např. piove;

b) monovalenti – sloveso s jedním obligatorním doplněním, např. Giovanni cammina;

c) bivalenti  –  sloveso  s dvěma  obligatorními  argumenty,  např. Il   capitano andò 

a Pescara;

d) trivalenti  –  sloveso  s třemi  obligatorními  argumenty,  např. Mario dà  un   bacio 

a Francesca. (Renzi, 1988, s. 31, 32)

Akademická mluvnice češtiny III valenci slovesa pojímá z pohledu obsazenosti valenčního 

pole,  tzn. uspořádání  valenčních  pozic  slovesem dominovaných.  Ty valenční  pozice,  které 

mohou  zůstat  ve větě  neobsazeny,  nazýváme  potenciální  (takové  pozice  musí  být  ovšem 

z obsahu  pochopitelné).  Obligatorní  jsou  ty pozice,  které  obsazeny  být  musí,  např. Pavel 

vysvětlil  přítomným důvod svého rozhodnutí –  za gramaticky správnou zde hodnotíme větu 

Vysvětlil   důvod   svého   rozhodnutí,  tzn.,  že argumenty  Pavel a přítomným jsou  argumenty 

potenciální. V italském pojetí valence bychom v tomto případě hovořili o tzv. verbo trivalente 

– Paulo ha spiegato il motivo della sua decisione ai presenti. (Daneš, Grepl, Hlavsa, 1987, s. 

25)

1.2 Spojování vět

Pokud  jsou  věty  obsahově  souvislé,  mohou  se různě  skládat  a kombinovat  do složitějších 

větných celků. Z hlediska formy rozlišujeme souvětné spojení a textové spojení.

1.2.1 Souvětné spojení

Spojení  souvětné  je syntaktická  jednotka  složena  ze dvou  vět,  které  jsou  spojeny 

do mluvnicky i obsahově vyššího celku, ve kterém věty ztrácejí svou intonační samostatnost. 

Samotné věty jsou intonačně neuzavřeny, končí tzv. polokadencemi (tj. pauzy a takové typy 

intonací,  které  v adresátovi  zanechávají  dojem neuzavřenosti),  uzavřené  je až souvětí  jako 

komplex. V textu je pak taková neukončená hranice označena čárkou. Výrazovými prostředky 

spojujícími věty jsou pak spojky nebo vztažná zájmena a příslovce. (Grepl, Karlík, 1998, s. 

354–357)

1.2.2 Textové spojení 

Jedná se o spojení  vět,  které  pojí  jistá  obsahová souvislost  a které  jsou zároveň intonačně 

nezávislé. Např. Byl uražen. Ale nedal se. Spojky zde mají funkci navazovací. (Grepl, Karlík, 

1998, s. 358)
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Spojovací  prostředky  pro příčinný  závislostní  vztah  u obou  typů  spojení  jsou  ukázány 

na následujících příkladech. Schéma je převzato z akademické Mluvnice češtiny III.

Souvětné spojení Textové spojení

souřadící spojkou 
a souřadícími spoj. 
výrazy

Byla jsem úplně zoufalá, 
neboť Němec se ke mně 
choval špatně.

souřadícími spojkami Byla jsem úplně zoufalá. 
Neboť Němec se ke mně 
choval špatně.

partikulemi a příslovci Byla jsem úplně zoufalá, 
Němec se ke mně totiž 
choval špatně

partikulemi a příslovci Byla jsem úplně zoufalá. 
Němec se ke mně totiž 
choval špatně.

souřadícím relativem, 
často spolu s partikulí, 
příslovce nebo 
predikátem

Byla jsem úplně zoufalá, 
což bylo zaviněno 
tím (způsobeno…), 
že Němec se ke mně 
choval špatně.

konstrukcí s odkazovacím 
výrazem a predikátorem

Byla jsem úplně zoufalá. 
To bylo způsobeno tím, 
že Němec se ke mně 
choval špatně.

podřadící spojkou 
a podřadícími 
spojovacími výrazy

Byla jsem úplně zoufalá, 
protože (poněvadž, 
jelikož)// z toho důvodu, 
že Němec se ke mně 
choval špatně

konstrukcí s odkazovacím 
výrazem a predikátorem

Byla jsem úplně zoufalá. 
To bylo způsobeno tím// 
Důvodem toho bylo to, 
že Němec se ke mně 
choval špatně.

predikátorem To, že se Němec ke mně 
choval špatně, způsobilo 
(vyvolalo. je důvodem 
toho), že jsem byla úplně 
zoufalá.

konstrukcí s odkazovacím 
výrazem a predikátorem

Byla jsem úplně zoufalá. 
To bylo způsobeno tím// 
Důvodem toho bylo to, 
že Němec se ke mně 
choval špatně.

jen (více nebo méně 
jasně) vyrozumívá 
z obsahu vět

Byla jsem úplně zoufalá, 
Němec se ke mně choval 
špatně.

jen (více nebo méně 
jasně) vyrozumívá 
z obsahu vět

Byla jsem úplně zoufalá. 
Němec se ke mně choval 
špatně.

Tabulka 1: Spojovací prostředky pro příčinný závislostní vztah

Zdroj: (Daneš, Grepl, Hlavsa, 1987, s. 8)
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2. MEZIPROPOZIČNÍ VZTAHY

V této kapitole nejprve definuji některé pojmy, dále se budu zabývat vztahy mezi větami.

2.1 Propozice

V rovině sémantické odpovídá větě propozice.  Propozice je jistým výběrem myšlenkového 

procesu,  který  mluvčí  provádí  vzhledem  k možnostem  konkrétního  jazyka  a vzhledem 

k danému záměru. (Daneš, Grepl, Hlavsa, 1987, s. 9)

Propozice se mohou spojovat, a vytvářet tak komplexnější celky, tj. souvětí.

2.2 Souvětí

Souvětí  je gramatický  útvar,  který  je tvořen  dvěma  a více  větami,  které  jsou  vzájemně 

propojeny  syntaktickými  vztahy.  Souvětí  tak vytváří  i celek  zvukový,  který  je ohraničený 

konkluzivní,  tj. klesavou kadencí  (graficky pak tečkou,  vykřičníkem,  otazníkem).  Jedná se 

o syntaktické spojení více vět, jehož součástí však může být i větný ekvivalent: Pokyn písařce 

a ta se beze slova zvedla a vytratila se ven. (Daneš, Grepl, Hlavsa 1987, s. 443)

2.2.1 Pojem souvětí v italských gramatikách

Hamplová  ve své Mluvnici  italštiny  souvětí  nazývá  la frase   multipla.  Věta  jednoduchá 

(la frase   semplice),  která  může  být  vyjádřena  mnoha  výrazy,  může  být  dokonce  složitě 

členěna,  vyjadřuje  pouze  jedinou  myšlenku  a obsahuje  jeden  přísudek.  La frase  multipla 

naopak  spojuje  v jeden  větný  celek  dvě  či více  vět,  které  vyjadřují  více  myšlenek  anebo 

spojují více jednotlivých myšlenek ve složitější celek. (2004, s. 338) 

V tradičních  italských  gramatikách  (Grande  grammatica  italiana  di  consultazione,  Nuova 

grammatica  italiana)  je pojem  souvětí  označován  jako  frase   complessa  (naproti  tomu 

Hamplová  jako  frase   complessa označuje  souvětí  podřadné).  Věta  jednoduchá  (la frase 

semplice)  je zde definována  jako  věta  složená  z tzv. syntagmat,  tj. syntaktická  jednotka 

nižšího řádu než věta. Syntagma je textová kombinace minimálně dvou zpravidla rozdílných 

prvků,  která  je založena  na jejich  kompatibilitě.  Jeden  z členů  syntagmatu  je vždy  řídící 

(la testa).

La frase   complessa  (zde souvětí)  je naopak  takovým  spojením,  v němž  je alespoň  jeden 

z prvků reprezentován větou. (Renzi 1988, s. 35), (Salvi, Vanelli, 2004, s. 19)
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2.3 Mezivětné vztahy

Vztahy mezi větně vyjádřenými propozicemi se v promluvě mohou realizovat třemi možnými 

způsoby:  1. jako  textové  spojení,  tzn. jako  série  jednotlivých  vět  v textu,  2. jako  souvětí 

souřadné  (parataktické)  nebo  3. jako  souvětí  podřadné  (hypotaktické).  Jednotlivé 

mezipropoziční  vztahy  jsou  primárně  vyjadřovány  parataktickým  nebo  hypotaktickým 

spojením, často však mohou být vyjádřeny oběma způsoby, případně asyndeticky.

V případě  textového  spojení  se jednotlivé  věty  nespojují  v jeden  gramatický  celek,  jako 

je tomu  u spojení  souvětného.  Vztahy  mezi  jednotlivými  větami  jsou  vyjádřeny  (A) 

implicitně: Přespolní žáci přišli pozdě. Zpozdil se vlak. – (B) lexikálně: Přespolní žáci přišli 

pozdě do školy. Příčinou bylo zpoždění vlaku/ Zpozdil se totiž vlak. – (C) pomocí konektorů: 

Vlak se zpozdil. Proto přišli přespolní žáci pozdě. (Daneš, Grepl, Hlavsa, 1987, s. 444, 446)

U spojení  souvětného  (souřadného  a podřadného)  jsou  mezipropoziční  vztahy  naopak 

vyjádřeny  explicitně,  a to za pomocí  konektorů.  V takovém  případě  mluvíme  o spojení 

syndetickém.

O asyndetickém  souvětí  (juxtapozici)  hovoříme  tehdy,  následují-li  věty  za sebou 

bez explicitních  lexikálních  spojovacích  prostředků, které  by vyjadřovaly vztah mezi  nimi. 

Grafické nebo fónické spojovací prostředky v asyndetickém souvětí  na rozdíl  od textového 

spojení přítomny jsou. Takové spojení vět však bývá méně jasné a leckdy nejednoznačné.

2.4 Druhy mezipropozičních vztahů

V akademické Mluvnici češtiny III autoři rozlišují tyto vztahy propozic:

1) Mezipropoziční vztahy externí;

a) sémantická (obsahová) paralelnost propozic – zde je nejčastěji vztah koordinační, 

méně často adordinační, případně vztah vysvětlovací. Jednotlivé věty vstupující 

do těchto  mezipropozičních  vztahů  si zachovávají  svou  nezávislost  bez ohledu 

na jejich míru sepětí. Charakteristické je zde spojení parataktické;

b) mezipropoziční sémantická (obsahová) závislost  –  jedná se o souvislosti časové, 

souvislosti  typu  kauzálního  a způsobového.  Tyto  sémantické  vztahy  nejsou 

promítány vnitropropozičně, nýbrž se jedná o vztahy okolnostní.
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2) Inkorporace propozice do propozice jiné;

Jedna propozice je součástí jiné propozice, a to jako participant jejího valenčního 

pole:  Karel   se rozhodl,   že koupí   chalupu  (VV  předmětná  jakožto  valenční 

doplnění predikátu věty hlavní). Na rozdíl od sémantické závislosti se zde jedná 

o vztah vnitropropoziční, tzn. velmi těsný. Jsou to:

a) věty obsahové  –  věty vyjadřující  vlastní obsah toho, co je ve větě řídící obecně 

nazváno: podmětné, předmětné, vztažné;

b) popisně pojmenovací  – formálně podřazená věta vztažná, zpravidla substantivní. 

Určitý jev není pojmenován, ale popsán: zbabělec – ten, kdo se bojí;

c) propozice  ve funkci  kvalifikačního  komplementu  (nutného  doplnění) –  věty 

uvozeny spojkou jakoby + kondicionál: Vypadal, jakoby byl po nemoci.

3) Křížení propozic – dvě větné propozice se kříží tak, že některý participant jedné z nich 

ve své dané sémantické roli je referenčně totožný s jiným participanetem druhé věty 

v jiné  sémantické  roli:  Viděl  Karla  (Karel  –  patiens),   jak vchází (Karel  vchází  – 

agens);

4) Splývání  propozice  –  propozice  se navzájem  překrývají,  přičemž  predikát  jedné 

z propozic je sémanticky doplněn predikátem propozice druhé. Takto splynout mohou 

jen propozice se stejným referenčním nositelem/agensem: jedná se o větně vyjádřený 

doplněk volný:  Karel   se vrátil   takový,   jakého   jsme ho znali  před   lety  –  referenční 

nositel je zde Karel;

5) Propozice  ve vztahu  k obsahu  výrazu  nominálního  –  jde o propozice  rozvíjející 

substantivum.  Mezi  propozicí  a substantivem  je vztah  determinace,  jedná  se o věty 

atributivní/vztažné:  Člověk,   který   nekouří,   hodně   ušetří.  Nebo  je mezi  propozicí 

a substantivem vztah adordinace (výrazy stejné syntaktické platnosti, které se vztahují 

k též skutečnosti): Spatřili to, čeho se nejvíc obávali: jak se bitevní loď vynořuje;

6) Analytická forma jedné propozice – zde vedlejší věta predikativní: Obloha byla, jako 

by ji vymetl. (Daneš, Grepl, Hlavsa, 1987, s. 453-523)

 Podrobněji se budu zabývat jen některými typy mezivětných vztahů.

2.5 Koordinace, subordinace, paratexe, hypotaxe

Po  charakteristice  mezivětných  vztahů  se  v následující  kapitole  budu  zabývat  pojmy 

koordinace, subordinace, paratexe a hypotaxe v italském a českém jazyce.

16



2.5.1 Vymezení pojmů koordinace, subordinace, parataxe, hypotaxe v českých 

gramatikách

Koordinace

Koordinace je syntaktický vztah, který spojuje minimálně dvě složky se stejnou syntaktickou 

platností,  se stejnou nebo podobnou sémantickou funkcí a s touž funkcí v rámci aktuálního 

členění.  Jednotlivé složky sice označují  různá fakta  a jsou významově nezávislé,  vykazují 

však jistou sounáležitost.  Takto spojovat  lze jak jednotlivé syntaktické členy, tak celé  věty 

nebo souvětí. (Daneš, Grepl, Hlavsa, 1987, s. 393)

Příklad: Petr a Pavel hráli fotbal. Tomáš mi půjčil nové pero a čistý papír.

Subordinace

Opakem  koordinace  je syntaktický  vztah  mezi  větnými  členy  nebo  větami  mluvnicky 

nerovnocennými,  syntakticky různorodými,  v němž je vždy jeden člen podřízený druhému, 

je na něm závislý. Subordinace se nejčastěji uplatňuje v souvětí.

Vymezení pojmů komplementy a adjunkty.

Vzhledem  k tomu,  že  se vztah  koordinace  a subordinace týká  i samotných  větných  členů 

v rámci  věty,  pokusím  se nyní  stručně  vymezit  pojmy  komplement  a adjunkt,  kterými 

se dále budu zabývat v rámci klasifikace subordinačních souvětí.

Komplementy

Jedná se o valenční doplnění nutná, jsou to valenční pozice, které jsou vyžadovány slovesem. 

Jsou  to tyto  větné  členy:  podmětový  komplement,  předmětový  komplement,  adverbiální 

(příslovečný) komplement, způsobový a měrový komplement, kopredikátový komplement.

Adjunkty

Jsou nevalenčním doplněním slovesa, adjektiva nebo adverbia. Jedná se o syntaktické pozice 

fakultativní. Podle toho, co je v dané syntaktické pozici vyjadřováno, rozlišujeme dva typy: 

cirkumstanty (vyjadřují další údaje, doplnění), kopredikát (doplněk). (Grepl, Karlík, 1998, s. 

224–309)
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Paratexe (syntaktická souřadnost)

Parataxe je základní výrazovou formou pro vyjádření koordinace. Koordinovaná slova či věty 

jsou spojeny některou z tzv. souřadících spojek, případně jejich funkci mohou plnit příslovce 

nebo částice. Parataktické (souřadící) spojky jsou buď jednoduché: a, i, ani, ale, avšak, nebo, 

či -  do této  skupiny  patří  i víceslovné  prostředky  jako:  ba   i,   ba   ani,   ale i,  nebo  dvojité 

(několikanásobné):  i - i, ani- ani, nejen-ale i,  sice- avšak atd. Ve funkci souřadících spojek 

stojí buď jednoduchá příslovce nebo částice: také, dokonce, naopak, zato atd. Může se jednat 

i o víceslovné výrazy skládající se ze dvou výrazů nespojkových nebo nespojkového výrazu 

a spojky jako např. jakož i,  a přece,  jinak ovšem atd.  (Daneš,  Grepl,  Hlavsa. 1987, s. 394, 

395) Z hlediska formy spojení vět parataxí rozumíme takové spojení vět, při kterém se žádná 

z vět nezačleňuje do jiné věty jako její větný člen. Takto bývají spojeny zejména věty, které 

jsou významově nezávislé, existuje mezi nimi však obsahový poměr.

Hypotaxe (syntaktická podřadnost)

Hypotaxe je typickou výrazovou formou pro vyjádření vztahu podřadnosti, kdy věta závislá 

(podřízená)  je uvozena  některou  z tzv. podřadících  spojek.  Je to takové  spojení  vět, 

kdy se jedna  věta  začleňuje  do jiné  věty  jako  její  větný  člen:  Řekl   mi,   že zavolá  (věta 

„že zavolá” je v pozici předmětu). Začleněná věta se pak nazývá věta vedlejší. Věta hlavní je 

věta, která syntakticky začleněná není.  Ve složitějších souvětích může být do vedlejší věty 

začleněna  ještě  další  věta.  Takové  vedlejší  větě  říkáme  věta  řídící.  Hypotakticky  bývají 

spojovány  věty  s obsahy  na sobě  závislými.  Hypotaxe  se někdy  používá  ke spojení 

i v případech,  kdy hypotaxí  sugerovaný  vztah  mezi  větami  je ve skutečnosti  odlišný, 

např. Ulehla,   aby už více   nevstala  –  zde  je spojkou  aby sugerován  účelový  vztah,  ačkoliv 

jde o vztah koordinace. (Grepl, Karlík, Nekula, 1995, s. 555)

2.5.2 Pojmy koordinace, subordinace, parataxe a hypotaxe v italských gra-

matikách

Koordinace a subordinace (coordinazione, subordinazione)

Koordinace  je jedním  ze základních  způsobů  utváření  komplexnějších  lingvistických 

konstrukcí,  dalším  takovým  způsobem  je subordinace.  O koordinaci  nebo  subordinaci 

můžeme  hovořit  pouze  v případě,  že jednotlivé  členy  těchto  konstrukcí  jsou  určitým 

způsobem propojeny, tvoří spolu jakýsi celek. Příklady obou typů vztahů: (1) Ho visto [un 

uomo e un cane], (2) Ho visto [un uomo con un cane]. V prvním případě vidíme, že un uomo 
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je koordinován (přiřazen) k un cane,  zatímco ve druhém případě je un cane  subordinovaný 

(podřazený) un uomo.

Pro rozlišení koordinace od subordinace jsou uváděna tato kritéria:

1) Kritérium syntaktické funkce  –  Kritérium syntaktické  stejnorodosti/  různorodosti 

je demonstrováno  na příkladech:   (1)  Anna   é   brillante   e   spiritosa,   (2)  Anna   é   più 

spiritosa di Gino. V prvním případě je celá konstrukce stejné syntaktické funkce1 jako 

její jednotlivé členy, v druhém případě je konstrukce stejné syntaktické funkce jako 

jediný člen, a to člen řídící.

2) Kritérium modifikace – Obecně lze říci, že člen podřazený modifikuje význam členu 

nadřazeného,  zatímco  koordinovaný  element  nemění  žádným  způsobem  význam 

druhého koordinovaného členu.  Příklady:  (1) I cieli  sono grigi,  (2) I cieli  e i fiumi 

sono grigi, (3)* I cieli di porpora sono grigi – v posledním příkladu vidíme, že význam 

členu  nadřazeného  (i cieli)  je natolik  modifikován,  že ho  nelze  v takovém  případě 

spojovat se stejným predikátem jako v prvních dvou příkladech.

3) Kritérium symetrie  –  Na rozdíl od subordinace jednotlivé členy koordinace mohou 

měnit  postavení  v rámci  věty  bez změny  významu.  Příklady:  Subordinace:  Suona 

quando viene ≠ Viene quando suona.  Koordinace:  Son sempre lì  a curiosare e  far 

domande = Son sempre lì a far domande e curiosare.

Tato  vlastnost  zároveň  vychází  z faktu,  že koordinované  elementy  se navzájem  obsahově 

neovlivňují, jako je tomu v případě subordinace. 2(Renzi, 1988, s. 227–229)

Parataxe (Paratassi)

Grammatica  italiana  hovoří  o parataxi  jako  o synonymu koordinace.  Věty  v koordinačním 

vztahu  jsou  spojené  koordinační  spojkou,  jsou  syntakticky  a sémanticky  autonomní, 

tzn. že jednotlivé  věty  koordinace  jsou  gramaticky  i obsahově  naplněny:  Mario   legge   il 

giornale e guarda la televisione. Abychom mohli hovořit o koordinačním vztahu v souvětí, 

je nutná  přítomnost  dvou  rozdílných  přísudků,  tzn. dvou  vět.  Pokud  koordinační  spojka 

spojuje pouze podměty nebo předměty, jedná se o jednu jedinou větu: Mario e Paolo leggono 

il giornale. (Serianni 1989, s. 447)

1 v italském originále „ natura sintattica”
2 toto kritérium však nelze ve vztahu koordinace aplikovat plošně. Kritérium symetrie nelze uplatnit například 
u vět odporovacích se spojkou nýbrž: La riunione non si terrà lunedì, bensì martedì ≠ La riunione non si terrà 
martedì, bensì lunedì. Dále u vět důsledkových: Ha sbagliato, quindi é giusto che paghi ≠ Ha pagato, quindi é 
giusto che sbagli.
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Hypotaxe (Ipotassi) 

Hypotaxe  je v Grammatica  italiana  také  synonymem,  a to pro subordinaci.  Zde se jedná 

o věty  spojené  spojkami  subordinačními  (podřadnými).  Věty  jsou  ve vztahu  nadřazenosti, 

kdy věta  hlavní  je větou  nezávislou  a věta  vedlejší  je na této  závislá  jak gramaticky, 

tak sémanticky:  Mario legge il  giornale  (věta  hlavní)  per  tenersi  aggiornato  (věta  závislá 

sama o sobě nenese gramatický ani obsahový význam).  Pořadí vět v souvětí není podstatné: 

Quando avrò finito  (věta závislá), ti telefonerò  (věta hlavní). Věta závislá/vedlejší může být 

současně větou řídící jiné věty závislé/vedlejší. (Serianni 1989, s. 447)

České gramatiky pojímají  parataxi  a hypotaxi  jako způsob pro vyjádření  mezipropozičních 

vztahů. Serianni v Grammatica italiana považuje parataxi  a hypotaxi  za ekvivalenty vztahu 

koordinace a subordinace.
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3. KLASIFIKACE KOORDINAČNÍCH A SUBORDINAČNÍCH 

SOUVĚTÍ A SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY V NICH UŽITÉ

3.1 Vztah koordinace

V této části práce se budu zabývat typy koordinačních poměrů a jejich spojovacími prostředky 

jak v češtině, tak v italštině. Pro srovnání a lepší orientaci jsem vytvořila následující tabulku. 

Pokusila jsem se obsáhnout alespoň základní typy spojovacích prostředků pro konkrétní typy 

koordinačních  vztahů.  Čerpala  jsem z těchto  gramatik:  Mluvnice  češtiny  3 (Daneš,  Grepl, 

Hlavsa, 1987, s. 451–471), Mluvnice italštiny (Hamplová 2004, s. 339–340) a Grammatica 

italiana (Serianni, 1989, s. 452–460)

ČEŠTINA ITALŠTINA

Poměr Spojovací prostředky Tipo di coordinazione Tipo di collegamento

Slučovací A+B:

Věty se k sobě přiřazují 
a vytvářejí pevnější, nebo 
volnější významový celek.

Paratexe: základní spojka 
a + další významové 
odstíny: Vrah 
se zabarikádoval v chrámu 
a ovládá odtamtud celé 
okolí., spojka i, ani, také…

Hypotaxe: relativa: 
nejčastěji zájmeno 
což (nepravé vedlejší věty 
vztažné): Lidé budou hmotně 
zainteresování, což bude mít 
vliv i na kvalitu zboží., 
spojka aby: Odmlčel se, 
aby teprve po chvíli 
pokračoval.

Asyndeton: Šli po okraji 
lesa, šli blíž a blíž k vesnici.

Copulativa:

A+B:

Sémanticky shodné věty, 
jejichž obsahy (kladné nebo 
záporné) se sčítají.

Paratassi:

základní spojky: e - a, né - 
ani: Tu suoni e io canto, Non 
conosco quel tuo amico né 
intendo, dále spojky anche - 
také, pure - rovněž, inoltre - 
navíc, nemmeno, neanche, 
neppure - ani ne: Non sono 
venuti nemmeno si sono 
scusati.

Asindeto: Ho incontrato 
Marco, Luigi, Luca.

Ipotassi: spojka mentre (non 
temporale)- jako 
synonymum spojky e (a): 
Gino raccoglie francobolli 
mentre Vincenzo fa 
collezione di ombrelli 
colorati.

Odporovací: obsah druhé 
věty v souvětí buď zcela, 
nebo částečně odporuje 
obsahu věty první. V rámci 
odporovacího poměru 
lze rozlišovat dva základní 
typy:

1. Korektura očekávání: A, 
ale B

2. Korektura 
neplatného/neadekvátního: 
nikoli A, nýbrž B

Parataxe: základní spojka 
ale: Chce být ředitelem, 
ale nemá organizační 
schopnosti., spojky avšak, 
však, jenže, nýbrž, 
dále pak spojka a: Míjela 
hodina, a on neobrátil 
ani stránku.

Hypotaxe: nepravá vedlejší 
věta vztažná: Požádal 
o odklad zkoušky, 
což mu nebylo povoleno., 
vedlejší věta spojková 

Avversativa e sostitutiva:

mezi větami je 1. částečný, 
nebo 2. úplný rozpor. 
Vydělujeme dva typy: 1.věta 
“avversativa”:A, ale B

2. věta “sostitutiva”:

ne A, nýbrž B

Paratassi:

základní spojka pro oba typy 
je ma - ale (která stojí vždy 
na začátku věty): Questo 
piatto é buonissimo, ma é 
difficile da digerire. 1. další 
spojky “avversative”: Però - 
ale, avšak (která může stát 
ve větě libovolně): Il film era 
assai divertente, non tanto 
però da piacere a tutti., 
tuttavia - přesto 
(charakteristická pro psaný 
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s aby ne: Odjela s laskavým 
úsměvem na rtech, 
aby se již nikdy nevrátila.

Asyndeton: Psal jsem mu, 
neodpověděl.

Parataxe: základní spojka 
nýbrž: Nevrhl se překotně 
do díla, nýbrž počkal několik 
dnů.

Hypotaxe: výraz místo aby: 
Místo aby se postaral o lidi, 
mazal karty.

Asyndenton: Nechtěla 
peníze, chtěla se vdát.

projev), peraltro - nicméně 
(již zastaralá), nondimeno, 
pure, eppure (často 
používaná jak v mluvě, 
tak v písmu) - přesto, 
nicméně, sennonché - ale, 
avšak. 2. další spojky 
“sostitutive”: bensì - ale, 
avšak: La riunione non 
si terrà lunedì, bensì 
martedì., anzi - naopak.

Ipotassi: tzv. nepravé věty 
odporovací (viz tabulka 
subordinace): spojka 
mentre, mentre invece, 
quando invece - zatímco, 
kdežto: Se ne sono andati 
tutti, mentre invece 
dovevano restare.

Vylučovací (alternativní):

vztah mezi větami, z nichž 
je třeba nebo možno 
si vybrat. Rozlišují se tyto 
významy:

1.Alternativy se vzájemně 
vylučují: buď A, nebo B

2. Alternativy se vzájemně 
vylučují a zároveň 
doplňují: platí A, může, 
ale nemusí platit B

3. Alternativy se vzájemně 
doplňují: platí A i B

Paratexe: dvojdílné spojky: 
buď - nebo, buď - anebo 
(čárka před druhou 
spojkou!): Buď ten zákaz 
zruší, anebo 
ho neposlechneš.

Paratexe: spojka nebo: 
Napíši sestře nebo 
k ní zajedu.

Parataxe:

O prázdninách jsem bruslil 
nebo lyžoval.

Disgiuntiva e alternativa:

Vztah, v němž se věty 
navzájem vylučují. Je však 
vhodné rozlišovat mezi: 
1. alternativa je zcela 
zásadní

2. volba je v zásadě 
rovnocenná

3. tvrzení se doplňují

Paratassi: základní spojkou 
je o - nebo:

Roma o morte.

Passerò le vacanze a Rimini 
o a Riccione.

Lorenzo, o come dicevan 
tutti, Renzo.

další spojky oppure, ovvero, 
ossia - nebo, anebo.

Stupňovací (gradační): 
poměr mezi větami, z nichž 
druhá převyšuje obvyklou 
míru očekávání danou větou 
první.

Parataxe:

spojky: ba, ano: Znala její 
city, ba dokonce prohlédla 
její úmysly, spojky složené: 
ba i, ba ani, ba dokonce, ano 
i, spojky dvojdílné: nejen- 
ale, nejen- nýbrž.

Asyndeton:

To nebylo štěkání, to byl řev.

Vysvětlovací:

Poměr, v němž druhá z vět 
přináší informaci nutnou 
nebo důležitou 
pro pochopení věty první: A, 
to jest B

Paratexe: spojky totiž, 
vždyť, však, neboť a jejich 
různé odstíny: Žena se raději 
baví, totiž nechává se raději 
bavit.

Esplicativa:

v tomto vztahu jeden z členů 
vysvětluje, upřesňuje, nebo 
upravuje předešlé vyjádření: 
A, to jest B

Paratassi:

základními spojkami jsou: 
cioè - to je, ossia, ovvero - 
totiž, difatti, infatti - totiž, 
vskutku: Sará ammalato, 
infatti da due settimane 
nessuno l’ha visto uscire.

Důsledkový: Parataxe: Conclusiva: Paratassi:
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Druhá věta vyjadřuje, 
co je důsledkem děje

věty první nebo jaký závěr 
vyplývá: A, a tak B

spojovací výrazy:

proto, a proto, tudíž, a tudíž, 
tedy, a tak, a tedy…: Často 
lhal, a tak mu pravdu 
už nikdo nevěřil.

Koordinovaná věta vytváří 
dedukci nebo také závěrečné 
shrnutí předešlého tvrzení: 
A, takže B

základními spojkami jsou: 
dunque, quindi - tudíž, tedy, 
perciò, pertanto - proto, e - 
a tak: Era tardi, e ci 
dirigemmo verso la città.

Correlativa:

obsahy obou vět jsou 
na sobě navzájem závislé, 
význam věty se vyjasňuje 
s významem druhé věty.

Paratassi:

spojovací výrazy jsou 
tvořeny různými slovními 
druhy: sloveso: sia - sia - 
buď- buď, adverbium- 
spojka: non solo- ma anche - 
nejen- ale i, zájmeno - 
zájmeno: chi - chi - jedni- 
druzí

Konfrontační: v tomto 
vztahu se porovnávají fakta 
rozdílná nebo přímo 
kontrastní.

Paratexe: spojky kdežto, 
zato, a: Ovšem tehdy byl 
den, a teď je večer.

Hypotaxe: spojky: jestliže, 
zatímco, aby, když: Stadión 
na okamžik ztichl, 
aby vzápětí propukl 
v obrovské nadšení.

Asyndenton: Dělník 
je smrtelný, práce je živá.

Tabulka 2: Koordinační poměry a jejich spojovací prostředky

Zdroj: (Daneš, Grepl, Hlavsa, 1987, s. 454–471), (Hamplová 2004, s. 339-340), Grammatica italiana (Serianni 

1989, s. 452–460)

3.2 Vztah subordinace

V této  části  práce  se budu  věnovat  klasifikaci  českých  a italských  subordinačních  souvětí 

a jejich spojovacím prostředkům. Pro klasifikaci českých vedlejších vět jsem čerpala z knihy 

Skladba češtiny od Grepla a Karlíka (1998, s. 224–321). Skladba češtiny o vedlejších větách 

nepojednává  v samostatné  kapitole,  nýbrž  je zařazuje  do příslušných  oddílů  o větných 

členech.  Pro italštinu  mi  nejvíce  posloužila  internetová  encyklopedie  Treccani,3 kde jsem 

hledala pod heslem „frasi subordinate”, Mluvnice italštiny od Hamplové (2004, s. 343–367) 

a Grammatica  italiana  (1989,  s.  484).  Vedlejší  věty budu klasifikovat  podle jejich  funkce 

v souvětí.  V italštině  se vedlejší  věty  navíc  klasifikují  podle  slovesné  formy  na věty 

implicitní, věty explicitní a tzv. ridotte. Více o této problematice v kapitole 5.

3 PRANDI, M. Subordinate, frasi. In: treccani.it [online]. Roma: Treccani, 2011 [cit. 2020-11-15]. Dostupné 
z: https://www.treccani.it/enciclopedia/frasi-subordinate_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/
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V širším slova smyslu můžeme vedlejší  věty rozdělit  do tří  obecnějších  skupin:  z hlediska 

valence  a toho,  jaký  větný  člen  VV  zastupuje,  budeme  hovořit  o KOMPLEMENTECH 

a ADJUNKTECH. Zvláštní skupinou jsou pak VV vztažné.

ČEŠTINA ITALŠTINA

KOMPLEMENTY: jedná se o obligatorní doplnění 
slovesa věty řídící. Jsou jimi tzv. věty obsahové – věty 
vyjadřující vlastní obsah toho, co je ve větě řídící obecně 
nazváno:
1. věty podmětné: spojky že, zdali, aby, když, kdyby, jako 
by…příslovce kde, kdy, kolik, jak…Sloveso věty řídící 
je v neosobním tvaru: Povídá se, že letos bude krutá zima. 
Patří sem podmětné věty vztažné se zájmeny kdo a co: Kdo 
se bojí, nesmí do lesa.
Tyto věty jsou často nahrazeny konstrukcí s infinitivem 
(viz oddíl 5, tzv. nominalizace): Bylo by správné, kdybys 
mu aspoň poděkoval = Bylo by správné aspoň 
mu poděkovat. Nebo jsou nahrazeny nominální skupinou 
(dějové/stavové substantivum): Těší mě tvůj příchod.
2. věty předmětné: spojky že, zda, -li, aby, když, kdyby… 
příslovce kde, kdy, kolik, jak: Poručil mi, abych šel 
k holiči. V češtině sem patří i věty se vztažnými zájmeny 
kdo a co tzv. předmětné věty vztažné: Tomu, kdo najde můj 
prsten, dám vysokou odměnu.
Také vedlejší věty předmětné mohou být nahrazeny 
konstrukcí s infinitivem: Zavázal se (k tomu), že ten článek 
přepíše přes neděli = Zavázal se (k tomu) přepsat 
ten článek přes neděli nebo konstrukcí s dějovým/stavovým 
substantivem: Trval na tom, aby byla změněna otvírací 
doba = Trval na změně otvírací doby.

FRASI COMPLETIVE: vstupují do struktury souvětí jako 
argumenty, které saturují valenci slovesa věty řídící, jsou 
tedy nezbytným doplněním smyslu této věty.
1. le frasi soggettive: spojka che - že, aby, zájmena chi, 
colui che, quello che - ten, kdo. Sloveso věty řídící 
je v neosobním tvaru: Si dice che gli esami d’ammissione 
fossero difficilissimi.
2. le frasi oggettive: spojka che - že, aby nebo come - jak: 
Ammettiamo che il pericolo persiste
3. le frasi interrogative indirette: jedná se o věty 
předmětné, které obsahují otázku nebo pochybnost. 
Spojovací prostředky: se - jestli, chi- kdo, che - co, quando- 
kdy, quanto- kolik….: Mi chiedevo che cosa avrei fatto al 
postu suo.
4. il discorso indiretto: věta uvozovací + věta předmětná 
jako reprodukce něčí výpovědi:
Disse che l’avrebbe aspettato fino alle sei.

CIRKUMSTANTOVÉ ADJUNKTY: vyjadřují další 
údaje pomocí nichž lze děj/stav věty hlavní charakterizovat. 
Podle toho, o jaké jde doplnění VV dělíme na:
časové – když (současnost i předčasnost), než, nežli, dříve 
než (následnost) poté co, poté (předčasnost) odkdy (děj 
předčasný), dokdy (děj následný): Když docházeli k rychtě, 
zahlédli tam před ní jiné dva kyrysníky.
místní: kde, kam, odkud, kudy: Na místech, kde kdysi byl 
hladký asfalt.
————————————————
určení příčinná: se tradičně dělí na:
vlastní příčinu – VV příčinná: protože: Měli jsme ho rádi, 
protože měl smysl pro legraci.
určení účelu-VV účelová: tyto mají mezi příčinnými 
zvláštní pozici, účel je totiž zamýšlený cíl: spojka aby: 
Každý si rychle přesedával, aby lépe viděl.
určení podmínky – VV podmínková: jestliže, pokud, kdyby, 
i a když: I kdybych měl dvacet životů, nebyl bych to dokázal.
určení příčiny neúčinné – VV přípustková: ač, ačkoliv, 
třebaže, přestože: Ačkoli přestavení trvalo do půlnoci, 
nikdo se nenudil.
———————————————
vyjádření způsobu:
způsobové: ve větě hlavní příslovce tak + spojka že ve větě 
vedlejší: Potrestali ho tak, že ho nepozvali na party.
způsobové srovnávací: ve větě hlavní příslovce tak + 
spojka jako ve VV: Tváříš se, jako bys šla na pohřeb.
způsobové následkové: ve větě hlavní příslovce tak + 

FRASI AVVERBIALI: v rámci souvětí mají stejnou funkci 
jako příslovečná určení v rámci věty. Podle toho, v jakém 
jsou poměru k větě řídící, je rozdělujeme na:
temporali – časové: quando – když (současnost), prima che  
–  dřív než
mentre – zatímco- užití časové spojky u tzv. nepravých vět 
odporovacích (viz tabulka koordinace)
(následnost), dopo che - poté co (předčasnost), da, da 
quando- od té doby (určitá časová mez), finché - až (konečná 
hranice), ogni volta-pokaždé (opakující se děje): Quando mi 
sono svegliato, faceva ancora buio.
locative – místní: dove - kde, di dove, da dove, donde- 
odkud, per dove- kudy: Dove é lui, c’è sempre guaio.
poznámka: spojka dove se používá i u vět vztažných 
a u nepřímých otázek – nejedná se zde o spojku locativní
———————————————————
causali – příčinné: mohou být klasifikovány v rámci 
skupiny vedlejších vět, které vyjadřují různým způsobem 
vztah příčiny (A) a následku (B). Schéma pak vypadá takto:
causale/příčinná: perché A (allora) B - protože A (tudíž) B: 
Dato che me lo chiedi ti dirò tutto.
finale/účelová: A affinché B - A aby B: É uscita per fare 
spese.
consecutiva/účinková: A cosicchè/che B - A takže/že B: 
Ho tanta fame che magerei per due.
ipotetica/podmínková: se A (allora) B - jestli A (tak) B: 
Se ti va possiamo uscire.
concessiva/přípustková: benché A (tuttavia) B - ačkoliv 
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spojka že ve větě vedlejší: Udělej to tak, aby to po tobě 
nikdo nemusel předělávat.
vyjádření míry:
věta účinková) (v italštině věta consecutiva): ve větě řídící 
spojka tak + ve větě vedlejší následek: Referoval 
tak podrobně, že tomu už lidé přestávali rozumět.
určení očekávaných, ale nenastalých okolností: (v italštině 
eccettuative): tyto věty jsou vždy záporné- spojka aniž (by): 
Nikdy neodešel z restaurace, aniž by nezaplatil.
určení zřetele: VV zřetelová (v italštině limitative): 
ustálené vazby: co se týče, co se týká….

A (přesto) B: Benché legga poco é sempre molto informato. 
(Serriani 1989. s. 484)
—————————————————
modali – způsobové: come- jako, jak: Devi comportarti 
come ti abbiamo detto.
esclusive e limitative – vyjímkové a posuzovací: senza che- 
aniž by, per quanto - pokud, co se týče: Per quanto risulta 
dagli accertamenti, tutto é in regola.
eccettuative – omezovací: spojky tranne che, salvo che - 
kromě toho, že, až na to, že..a meno che, eccetto che - 
ledaže.
Non aveva nulla contro il presentatore, salvo che non era 
molto spiritoso.
comparative - srovnávací: così…come- tak…jako, più, 
meno…..che, di come - více, méně…než …..
Disse più di quanto avrebbe dovuto dire.
avverastive – nepravé věty odporovací: významově 
odpovídají souřadným větám odporovacím – viz tabulka 
koordinace. Spojky mentre, mentre invece, quando invece – 
zde ve významu zatímco, kdežto.
Se ne sono andati tutti, mentre invece dovevano restare.

ATRIBUT/PŘÍVLASTEK: na rozdíl od komplementů 
a adjunktů není vázán na přísudek. Přívlastek shodný 
je vyjádřen VV vztažnými:
spojovací prostředky jsou: který, jenž, kde, kam, kdy, odkdy, 
jehož
zda jde o přívlastek restriktivní (těsný) nebo nerestriktivní 
(volný) se u vedlejších vět přívlastkových formálně 
neprojevuje. Vedlejší věty se oddělují čárkou vždy na rozdíl 
od italských vět restrittive (podoba českému přívlastku 
těsnému), které se čárkou neoddělují.
V jeho tváři se mísila nuda s pobouřením člověka, kterého 
bezdůvodně šikanují.

FRASI RELATIVE/ ATRIBUTIVE: jsou rozšířením 
jména věty řídící. Věta relativa je spojená se jménem 
(tzv. andecedente) prostřednictvím vztažného zájmena che, 
il quale, cui - který, jaký nebo příslovcem místa dove - kde, 
kam, případně časovou spojkou quando - kdy. Relative 
mohou být dvojího typu: 1. restrittive: tyto charakterizují 
antecedent tím, že ovlivňují jeho funkci, není možné 
je vypustit:la casa che mi hanno offerto risale al medioevo. 
V písmu se neoddělují čárkou.
2. appositive: nejsou pro pochopení věty řídící nezbytné, 
je možné je vypustit, v písmu jsou oddělovány čárkou: il 
rettore sarà presente alla consegna dei diplomi, che avverrà 
in Aula Magna.

Tabulka 3: Vztah subordinace a spojovací prostředky

Zdroj: PRANDI, M. Subordinate, frasi. In: treccani.it [online], (Grepl, Karlík, 1998, s. 224-321), (Hamplová, 

2004, s. 343-367), (Serriani, 1989, s. 484).

V následující kapitole bych ráda nastínila problém tzv. syntaktické kondenzace, a to z důvodu 

rozdílného  pojetí  v češtině  a italštině.  V definici  subordinace  jsem  uvedla,  že se jedná 

o spojení  věty  nadřazené  (HV)  a věty  podřazené  (VV)  za pomocí  subordinačních  spojek. 

V italštině však touto vedlejší větou může být i věta implicitní, tzn. věta obsahující nefinitní 

(neurčitý)  tvar  slovesa  (infinitiv,  gerundium,  participium).  V češtině  nefinitní  tvar  slovesa 

tvořit  větu  nemůže,  v češtině  hovoříme  o tzv. polovětných  konstrukcích,  prostřednictvím 

kterých můžeme vytvářet syntakticky kondenzované konstrukce.
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4. SYNTAKTICKÁ KONDENZACE NEBOLI ZHUŠTĚNÍ 

JAZYKOVÉHO PROJEVU

O syntaktické  kondenzaci  hovoříme  tehdy,  pokud  dojde  k transformaci  věty  (obvykle 

vedlejší) ve větný člen a zároveň se dosáhne zhruba stejného komunikačního cíle:  až uplyne 

lhůta  →  po uplynutí   lhůty.  Autoři  Příruční  mluvnice  češtiny  výsledek  této  transformace 

nazývají  kondenzátem,  kondenzátor  je pak označení pro větněčlenské syntaktické schéma, 

podle  kterého  se kondenzace  realizuje.  Při kondenzaci  (zhuštění)  dochází  současně 

k implikaci  informace:  Nemluvte  s řidičem za jízdy –  větný člen  za jízdy  zároveň obsahuje 

význam  když   jede   tramvaj.  Účelem  kondenzace  primárně  není  implikovat  informace, 

ale zhušťovat  je v rámci  jedné  věty,  kde se s informacemi  pracuje  lépe  než v souvětí. 

Z hlediska koherence textu je kondenzace také výhodnější. Syntaktické kondenzace se užívá 

tehdy, kdy je hlavním cílem podat maximální množství informací na co nejmenším prostoru. 

Podle toho, jakého slovního druhu kondenzát je, autoři Příruční mluvnice češtiny rozdělují 

tyto kondenzační konkurenty:

 přechodníkové:  Karla, umývajíc  nádobí,   dbala,   aby působila   hřmotu   co nejméně, 

participiální: Chlapci čistě ustrojeni hodili sebou do trávy.;

 infinitivní:  spolupracovat  s ním   bylo   nemožné, dále substantivní:  Manželovo čtení 

při snídani   Evě   vadí, adjektivní:  Kolda   neviděl   ani vrátného,  domlouvajícího 

uprchlíkům a adverbiální.  U všech  těchto  skupin  je skryta  predikace.  Tato  skrytá 

predikace  umožňuje  kondenzáty  opět  rozvinout  do vedlejších  vět.  (Grepl,  Karlík, 

Jelínek,1995, s. 753-760)

Prakticky  se se syntaktickou  kondenzací  setkáváme  ve formě  tzv. polovětných  konstrukcí. 

To jsou takové konstrukce,  které  neobsahují  verbum finitum,  tzn. sloveso v určitém tvaru. 

Věta  se slovesem  v určitém  tvaru  je v polovětných  konstrukcích  nahrazena  syntaktickou 

skupinou, ve které je jádrem některý z tvarů tvořených od slovesa.

V tomto smyslu autoři Mluvnice češtiny 3 hovoří o:

1) Konstrukcích s infinitivními tvary slovesnými: přechodníky, infinitiv;

2) Nominalizaci: výsledné konstrukce jsou buď substantivního, nebo adjektivního rázu 

(dominuje  je jiný  predikát):  Pozoroval,   jak ptáci   létají.  →   Pozoroval   let   ptáků. 

(Daneš, Grepl, Hlavsa, 1987, s. 35-37)
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Konkrétní ukázka celé operace u některých konstrukcí

Nezávislá výpověď: Pavel kouká na telefon při večeři. Anně to velmi vadí.

Hypotaxe: Anně velmi vadí, když Pavel kouká na telefon při večeři.

Transformace slovesa v:

a) přechodníkovou konstrukci: Pavel koukaje na telefon při večeři; Anně velmi vadí;

b) participiální konstrukci: Pavel koukající na telefon při večeři; Anně velmi vadí;

c) infinitivní konstrukci: Koukat na telefon při večeři je Pavlův špatný zvyk;

d) substantivní konstrukci: Pavlovo koukání na telefon při večeři Anně velmi vadí.

Jak již bylo řečeno výše,  v češtině  polovětné  konstrukce  neplní  funkci  plnohodnotné  věty, 

a to ani vedlejší – jedná se čistě o větný člen. V italštině takové konstrukce, tzn. se slovesem 

v neurčitém tvaru, za vedlejší věty považovány jsou.

Z hlediska slovesné formy dělíme italské vedlejší věty na: 

1) věty  explicitní:  to jsou  věty,  které  obsahují  sloveso  v určitém  tvaru  (indikativ, 

konjunktiv, kondicionál, imperativ): Quando é arrivato il treno, la folla si avvia verso 

il binario;

2) věty  implicitní:  opak  vět  explicitních,  jsou  to  věty  obsahující  sloveso  v neurčitém 

tvaru  (gerundium,  infinitiv,  participium).  Predikační  funkce  je v těchto  slovesech 

skryta: Arrivato il treno, la folla si avvia verso il binario. Neurčité tvary mají ve větě 

různou funkci, nemusí se vždy jednat o větu implicitní (například infinitiv po slovesu 

modálním atd..) – zda se jedná o větu implicitní poznáme tak, že ji lze převést na větu 

explicitní. (Serianni, 1989, s. 461)

Ještě  než přejdu k aplikační  části  bakalářské  práce,  pokusila  bych se v následují  a zároveň 

poslední  kapitole  teoretické  části  nastínit  také  stylistické  hledisko  mezivětných  vztahů. 

K tomu mi nejlépe posloužila kniha Compenido di sitanssi italiana od Nunzia La Fauci.
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5. KOORDINACE A SUBORDINACE JAKO STYLISTICKÉ 

PROSTŘEDKY

La Fauci v Compendiu hovoří o koordinaci a subordinaci  jako o dvou odlišných modelech, 

které se v textech různými způsoby mísí. Nicméně záhy si čtenář nebo posluchač uvědomí, 

že jeden ze způsobů v daném textu  převažuje.  Hypotaxí  v textech  docílíme  větší  přesnosti 

z hlediska  vyjádření  vztahů  časových,  způsobových,  účelových atd.  Hypotaxe  převládá 

v určitých typech psaných textů (texty odborné) nebo ve vysoce organizované mluvené řeči. 

Naproti tomu v paratakticky vyjádřených textech, ať už psaných nebo mluvených, převládají 

aspekty emocionální  nebo konativní.  Jsou to texty,  které  se nestarají  o jazykovou přesnost 

a zcela  se opírají  o expresivní  lineárnost.  To dává  koordinovaným  textům  zdání  vyšší 

rychlosti  a jednoduchosti,  zároveň  se však  stávají  dvojznačnými. Podle  La Fauciho 

je subordinace  v některých  ohledech  volnější  a svobodnější  než koordinace.  Koordinace 

je typická právě pro dnešní komunikaci, která si neklade za cíl stimulovat kritickou analýzu 

a reflexi,  ba  naopak  parataxe  je typická  pro rychlé,  bezmyšlenkovité,  citově  zabarvené 

vyjádření. (La Fauci, 2009, s. 166–167)
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APLIKAČNÍ ČÁST

6. KORPUSOVÁ ANALÝZA

V první části práce jsem se teoreticky zabývala problematikou mezivětných vztahů, na tuto 

část nyní naváži prakticky. V aplikační části budu analyzovat italská souvětí s vedlejší větou 

podmětnou. Cílem práce je ukázat na konkrétních typech souvětí shody, případně odlišnosti 

v českých překladech.  K analýze  samotné  mi  poslouží  on-line  paralelní  korpus  InterCorp, 

ve kterém budu souvětí hledat podle typických spojek či spojovacích výrazů.

Před samotnou analýzou budu charakterizovat korpus InterCorp, dále definuji vedlejší větu 

podmětnou.

6.1 Paralelní korpus InterCorp charakteristika

Korpus je obvykle  rozsáhlý  soubor  autentických  textů  (psaných  i mluvených)  sloužící 

primárně k jazykovým výzkumům. V současné době jsou korpusy digitalizovány, což přináší 

velkou  výhodu  z hlediska  zpracování  a sběru  dat.  Díky  speciálnímu  programu  korpus 

umožňuje  vyhledávání  slov  a slovních  spojení  v jejich  přirozeném  kontextu.  To  přináší 

při studiu  jazyka  zcela  jiný  náhled  na užívání  jazyka  v praxi.  Při korpusové  analýze 

si tak můžeme ověřovat jevy zcela typické, ale i různé odchylky. Jedním z typů jazykového 

korpusu je i paralelní  korpus InterCorp,  který zobrazuje  vedle  sebe  stejné  texty v různých 

jazycích. Pro účely mé práce je právě tento korpus zásadní.

InterCorp je vícejazyčný korpus, který je budován na Filozofické fakultě univerzity Karlovy 

při Ústavu  Českého  národního  korpusu.  První  verze  s označením  verze  0 vyšla  v roce 

2008. Poslední 13. verze vyšla v roce 2020. Jádrem korpusu jsou převážně beletristické texty. 

V současnosti obsahuje 40 jazykových verzí, každý cizojazyčný text má zároveň svůj český 

protějšek.4

6.2 Vedlejší věty podmětné

6.2.1 Čeština

Vedlejší věty podmětné jsou takové VV, které slouží hlavní větě jako podmět. Tyto vedlejší 

věty odpovídají na otázku, kterou se ptáme na podmět: kdo? co?

4 Český národní korpus - InterCorp [online]. Praha: Ústav Českého národního korpusu FF UK. Dostupné 
z http://www.korpus.cz.
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Vedlejší větu podmětnou nejčastěji uvozují:

Vztažná zájmena kdo, co.

Hovoříme o větách  podmětných vztažných:  Kdo se bojí, nesmí do lesa.  Tyto věty popisují 

nějaký děj či stav a tímto popisem pojmenovávají osobu či věc. Jsou proto často ekvivalentní 

s nominální frází, jejímž jádrem je substantivum  (Kdo se bojí = bázlivý člověk). Proto jsou 

tyto věty  v Příruční  mluvnici  češtiny  zařazeny  do kategorie  podmětu  substančního
  5.  Věty 

podmětné  vztažné  jsou  důležité  proto,  že  umožňují  pojmenovat  něco,  pro co nemáme 

jednoslovné  pojmenování:  Kdo se včera  probudil  před  východem  slunce,  mohl  pozorovat 

zatmění Měsíce.

Spojky a příslovce: že, zda, aby, když, kdyby, jako by/ kde, kdy, kolik, jak.

Vedlejší věty podmětné uvozené spojkou nebo příslovcem jsou v Příruční mluvnici češtiny 

zařazeny  do oddílu,  který  pojednává  o podmětu  situačním.  To je  takový  podmět,  který 

má větnou podobu a nese sémantickou roli  informace,  instrukce nebo podnětu:  Mrzelo ho, 

že s ním nikdo nemluvil. Takové podmětné věty mohou být nahrazeny různými konstrukcemi: 

infinitivní  konstrukce  (viz aplikační  část  této  práce),  dále dějovými/stavovými  substantivy 

nebo  substantivy  s věcným významem např.:  Těší  mě,   že jsi  přišel=Těší  mě tvůj  příchod. 

(Grepl, Karlík, Nekula, 1995, s. 416,417)

VV podmětné dále následují po neosobních tvarech sloves ve větě řídící:  Říká se, že v tomto 

domě straší.

6.2.2 Italština

Vedlejší věty podmětné mají funkci podmětu věty řídící a z hlediska formálního mohou být 

explicitní nebo implicitní. Sloveso věty hlavní je vždy v neosobním tvaru. Explicitní věty jsou 

nejčastěji uvozeny spojkou che, eventuálně zájmeny chi, colui che, quello che: Chi va piano 

va sano. Nasca quel che sa nascere, Chi ben comincia è a metà dell'opera.

Dále následují  po slovesech  jako  si dice,   si dubita,   succedere,   bisogna,   sembra nebo 

výrazech: é utile, pare sicuro, é ora, fa paura,… Sloveso vedlejší věty je buď v konjunktivu, 

indikativu, nebo kondicionálu. Volba slovesného způsobu závisí jak na typu podmětné věty, 

tak ale i na rovině  stylové.  Konjunktiv  se klade  po slovesech:  parere,   sembrare,   apparire, 

5 Podmět substanční: je podmět, který je vyjádřen substančním participantem (tj. participantem se sémantickou 
rolí agens, patiens, kauzátor, nositel aj.), jehož jádrem je nejčastěji substantivum s věcným významem. Formy 
substančního podmětu mohou být však různé – viz podmětné věty vztažné. (Grepl, Karlík, Nekula, 1995, s. 411)
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dále pak po slovesech  vyjadřujících  nutnost  nebo  potřebu  (spojce  che odpovídá  v češtině 

spojka aby) nebo po slovesech vyjadřující pocity, nejistotu atd. Implicitní věty jsou uvozeny 

spojkou  di,  po vazbách  slovesa  essere  +  adjektivum,  adverbium  jsou  bez spojky. 

Bezespoječně  také po slovesech:  bisogna, conviene,  sembrare…(Hamplová 2004, s.  343 – 

344)

6.3 Vlastní korpusová analýza

Pro analýzu VV podmětných jsem si zprvu vybrala spojku zcela typickou pro tento druh vět, 

tou  je spojka  che.  Po zadání  požadovaných  parametrů  a následného  vyčíslení  všech  jejích 

výskytů  jsem  však  změnila  názor  a rozhodla  jsem  se vybrat  uvozovací  výraz  s menším 

počtem výskytů. Mohla jsem takto zanalyzovat výrazů více, poté je i porovnat mezi sebou. 

Další výhodou byl i fakt, že jsem tak jednotlivé věty mohla analyzovat detailněji. Na závěr 

analýzy  výsledky  shrnu.  Prvním  z výrazů,  který  jsem  zadala  do InterCorpu,  byl  výraz  è 

meglio.  É meglio je neosobní  výraz,  který  v souvětí  tvoří  hlavní  větu,  po které  následuje 

implicitní VV podmětná. Začala jsem větami  implicitními. Sloveso vedlejší implicitní věty 

podmětné má tvar  infinitivu.  Po slovesných vazbách  essere + adjektivum nebo adverbium 

stojí podmětná implicitní věta bez předložky. Výsledný tvar je potom: è meglio + infinitiv.

6.4 È meglio v korpusu InterCorp

Samotná práce v korpusu InterCorp není nijak složitá.  Velkým pomocníkem je i intuitivně 

zpracovaný  manuál,  který  uživatel  najde  přímo na stránkách  Českého  národního korpusu. 

Po jednoduché registraci na stránkách ČNK získá uživatel  přístup do všech korpusů tohoto 

projektu, včetně InterCorpu. Základním vyhledávacím programem ČNK je aplikace KonText. 

KonText  umožňuje  tvorbu  jednoduchých  i komplexních  dotazů.  V korpusu  jsem  chtěla 

vyhledat  pouze  výraz  è  meglio   s větami   implicitními,  tzn. è  meglio  +  infinitiv.  Nejprve 

je potřeba zvolit korpus, v tomto případě InterCorp v13-Italian jako zarovnaný poté Czech. 

Pro zadání  dotazu  jsem  vzhledem  k hledanému  výrazu  v základním  menu  zvolila  funkci 

Pokročilý  dotaz.  Tato  funkce  pracuje  s dotazovacím jazykem CQL a dovoluje  vyhledávat 

i velmi  složité  dotazy  a kombinace.  CQL podporuje  některé  prvky tradičních  regulárních6 

jazyků.  Dotaz  v CQL  musí  být  formulován  podle  specifických  pravidel.  Jedné  pozici 

v korpusu odpovídá jeden výraz ve tvaru [atribut=“hodnota“]. Atributem může být: základní 

(slovníkový) tvar –  lemma, konkrétní slovní tvar-word, gramatická informace –  tag, ale i pád 

6 Regulární jazyk používá zástupné znaky se specifickým významem pro popis množiny textových řetězců, které 
odpovídají hledanému výrazu či jevu. Regulární výrazy. [online]. [cit. 18. 4. 2021]. Dostupné 
z https://wiki.korpus.cz/doku.php/pojmy:regularni_vyrazy
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a slovní  druh.  Jako  výchozí  atribut  jsem  zvolila  word.  Protože  jsem  vyhledávala  české 

překlady původních italských textů, specifikovala jsem vyhledávání pouze na originály.7

Následující obrázek ilustruje zadání dotazu:

Obrázek 1: Ukázka rozhraní InterCorp a dotazového řádku (Zdroj: 

https://www.korpus.cz/kontext/query?corpname=intercorp_v12_it&align=intercorp_v12_cs)

Pomocí  CQL lze vyhledávat  několik  textových  pozic  následujících  za sebou  (Obrázek  1). 

V tomto případě první pozici vyhovují všechna slova è, druhé pozici vyhovují všechna slova 

meglio, třetí pozicí je tag8 (morfologická značka), které vyhovují všechna slovesa v infinitivu.

Další ze stěžejních funkcí rozhraní KonText je funkce Kolokace, ve které můžeme k danému 

základovému  výrazu  vyhledat  v kontextu  kolokáty.  Můžeme  tak vysledovat  nejtypičtější 

kontext, ve kterém se základový výraz vyskytuje. V dotazovém formuláři Kolokace (Obrázek 

2) specifikujeme hodnoty hledání kolokací, jako je: atribut, specifikace kontextového okna, 

minimální frekvence kolokátu v korpusu a v kontextu, a nakonec kolokační míry.

7 Dotazovací jazyk CQL. Pokročilé dotazy. [online]. [cit. 18. 4. 2021]. Dostupné 
z https://wiki.korpus.cz/doku.php/pojmy:dotazovaci_jazyk?redirect=1
8 Tag neboli morfologická značka shrnuje gramatické informace dané pozice a umožňuje hledat jazykové 
struktury, v našem případě sloveso v infinitivu. Morfologická značka (tag). [online]. [cit. 18. 4. 2021]. Dostupné 
z https://wiki.korpus.cz/doku.php/pojmy:tag
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Obrázek 2: Ukázka formuláře pro specifikaci analýzy kolokací (Zdroj 

https://www.korpus.cz/kontext/view?

maincorp=intercorp_v12_it&viewmode=align&pagesize=40&attrs=word&attr_vmode=visibl

e-kwic&base_viewattr=word&refs=%3Ddoc.id&q=~kosGeEqmOCCG)

Jak už jsem uvedla výše,  è meglio tvoří v souvětí hlavní větu, po které následuje implicitní 

věta podmětná, jejíž sloveso má tvar infinitivu. Překládané konstrukce jsou typicky ve tvaru è 

meglio + infinitiv. Vytvořila jsem si frekvenční seznam lemmat9 v kolokacích, abych zjistila, 

jaká slovesa se po è meglio vyskytují nejčastěji. Slovesa, která výraz následují, se v kontextu 

téměř neopakují. Pouze sloveso lasciare je v kontextu zaznamenáno dvakrát.

Nyní se budu zabývat konkrétními překladovými ekvivalenty

V samotné  analýze  mne  samozřejmě  zajímal  nejčastější  a nejtypičtější  překlad  VV 

podmětných.  V rozboru  uvádím  nejprve  překlady  nejtypičtější,  tzn. s největším  počtem 

výskytů,  takto pokračuji  až po ty méně časté.  Každý typ překladu jsem popsala  z hlediska 

syntaktického.  Na  závěr  analýzy  jsem  výsledky  shrnula.  Takto  budu  zajisté  pracovat 

i v dalších analýzách.

9 V kolokacích mě zajímal základní tvar slovesa tj.infinitiv.
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6.4.1 Typy překladů

Celkem bylo analyzováno 19 souvětí

Infinitivní konstrukce

celkem 8 výskytů

Come fai a dire a un bambino che lui vincerà il Nobel,può essere 

intelligente e tutto quello che vuoi, ma non   puoi saperlo,[...], perché dirglielo?, è 

meglio lasciarlo in pace,   lui fa quello che deve fare e poi una mattina 

sisveglierà e gli diranno l' hai sentita la notizia?, haivinto il Nobel, fine.

Jak můžeš říct nějakému dítěti, že získá Nobelovu cenu, může být inteligentní a všechno, 

co chceš, ale nemůžeš to vědět, [...], proč mu to říkat?, je lepší ho nechat na pokoji, ono 

udělá  to,  co musí  udělat  a pak se jednoho  rána  vzbudí  a oni  mu řeknou  slyšels 

tu novinu?, dostals nobelovku, konec.

Nejfrekventovanějším způsobem překladu je překlad prostřednictvím infinitivní konstrukce.

To jsou  takové  konstrukce,  kdy dochází  k nahrazení  přísudkového  výrazu  infinitivem. 

Původně  VV  podmětná  se tak transformovala  do infinitivního  kondenzátu,  který  zároveň 

zastává funkci podmětu, a to podmětu situačního.

Podmět situační  je podmět,  který má větnou podobu. Jsou to vedlejší  věty podmětné. Tyto 

VV  podmětné  jsou  však  často  nahrazovány  právě  infinitivní  konstrukcí,  kdy dochází 

k nahrazení  přísudkového  výrazu  infinitivem.  Taková  transformace  je však  závislá 

na několika faktorech např.: Aby k takové nominalizaci mohlo dojít, musí přísudek vedlejší 

věty  určovat  děj,  který  není  faktem:  Bylo  by správné,  kdybys  mu aspoň poděkoval=  Bylo 

by správné aspoň mu poděkovat. Nelze tedy u vět typu: Je správné, žes mu aspoň poděkoval ≠ 

Je správné aspoň mu poděkovat.

Pokud v sobě přísudkový výraz věty hlavní zahrnuje nějaký substanční  participant  (agens, 

patiens,  kauzátor atd.),  je taková nominalizace  možná,  pokud je tento  referenčně  identický 

s podmětovým participantem věty vedlejší:  Vadilo by mi, kdybys (ty) byl poslední v každém 

závodě ≠ Vadilo  by mi  být  poslední  v každém závodě.  Pokud se ve větě  hlavní substanční 

participant  nevyskytuje,  podmětový  participant  věty  vedlejší  musí  být  všeobecný:  Není 

snadné být dobrým politikem (Grepl, Karlík, Nekula, 1995, s. 416)
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Věta jednoduchá s příslovcem radši

celkem 5 výskytů

È meglio tornare indietro.

Měli bychom se radši vrátit.

No, è meglio cuocerlo nel piatto! 

Ne, radši si připravím sázené vejce!

Jako výhodný se jeví překlad větou jednoduchou s kondenzovaným uvozovacím výrazem.

Souvětí  je  nahrazeno  jednoduchou  větou  a uvozovací  výraz  è   meglio,  který  v originále 

představuje  hlavní  větu,  je nahrazen  adverbiálním  kondenzátem.  Díky  použití  finitního 

slovesného tvaru nedochází k ambiguitě z hlediska subjektu vět – Měli bychom se radši vrátit 

vs. Bude lepší vrátit se zpátky.

Výpovědní modifikace

celkem 3 výskyty

Na níže uvedených překladech bych ráda ukázala a popsala jev tzv. výpovědní modifikace, 

která se v analýze vyskytla celkem třikrát.

Výpovědní  modifikace vznikají  v důsledku  situační  zakotvenosti  výpovědí.  Ačkoliv 

je systémovým základem výpovědí v různých podobách buď věta jednoduchá, nebo souvětí, 

často  se ale syntaktické  konstrukce  v textech  v této  své základní  systémové  podobě 

nerealizují.  Obyčejně  totiž  říkáme  jen to,  co je nutné,  co je pro porozumění  dostačující, 

neopakujeme, co už bylo řečeno.

Jednou  z takových  modifikací  je i tzv. elipsa:  vynechávání  neboli  elize  toho, 

co lze vydedukovat nebo je komunikační situací dáno. (Grepl, Karlík, 1998, s. 389,390)

La luce è poca, ma cosí dev’essere, perché è meglio intuire che vedere[...].

Už se začíná stmívat, ale to je v pořádku, lépe jen tušit než opravdu vidět[...].

È meglio non girare per la strada.

Lepší ani na ulici nechodit.

V těchto případech došlo v překladu k elizi sponového slovesa ve větě hlavní (je lepší = lépe, 

lepší). Následuje infinitiv, který má funkci podmětu situačního, viz infinitivní konstrukce. 
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Dalším příkladem výpovědní modifikace je i tzv. osamostatnění infinitivní konstrukce.

To je proces,  kdy jsou  vedlejší  věty  v těchto  konstrukcích  nahrazeny  infinitivem.  Infinitiv 

se pak může  v procesu  komunikace  osamostatnit,  tzn. může  fungovat  jako  výpověď. 

Výsledkem  tohoto  syntaktického  procesu  je osamostatnělá  infinitivní  konstrukce, 

tj. výpovědní konstrukce s přísudkem ve tvaru infinitivu. Infinitiv může být: výzvový, přací 

nebo hodnotící. (Grepl, Karlík, 1998, s. 398)

È meglio non bere l’acqua di Bombay.

Bombajskou vodu raději nepít.

V příkladu výše se jedná o infinitiv výzvový (rozkazovací) –  jsou to konstrukce typu:  Umýt 

se a jít   do postele,   To okno   zavřít! Předpokladem  k osamostatnění  je zde konstrukce 

s performativně10,  nikoli  deskriptivně,  užitým  predikátem.  Uvozovací  výraz  è   meglio je 

v konstrukci zkondenzován v příslovce raději.

VV podmětná se spojkou když

celkem 2 výskyty

Ah, una seccatura…una cosi di niente, ma sapete, è meglio essere prudenti…

Ach, taková nepříjemnost…maličkost, ale víte, je lepší, když budeme opatrní…

Zde je věta implicitní naopak dekondenzována ve vedlejší větu podmětnou. V překladu se tak 

z původně implicitní vedlejší věty stala vedlejší věta podmětná.  

Ostatní

Na závěr rozboru uvádím ještě jeden zajímavý překlad, který je vzhledem ke své jedinečnosti 

zařazen do kategorie ostatní.

Alle  una e un quarto finimmo di pranzare e  la mamma sparecchiò in fretta,  disse è 

meglio lasciare i piatti per dopo [...].

Ve čtvrt na dvě jsme skončili s obědem a maminka rychle sklidila se stolu, řekla talíře 

umyjeme potom [...].

10 Slovesa v performativním užití jsou slovesa, jejichž pronesení je zároveň i realizací činnosti, kterou vyjadřují: 
omlouvám se, prohlašuji, navrhuji, nařizuji, vytýkám atd..
Příspěvek k popisu českých sloves pravení [online]. [cit. 10. 4. 2021]. Dostupné 
z http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=6951
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V obou případech (originál  i překlad) se jedná o tzv. nevlastní přímou řeč  11po disse/řekla. 

Vzhledem k překladu této literární figury byla implicitní VV podmětná v češtině nahrazena 

větou jednoduchou a uvozovací výraz byl vynechán zcela. Překladatel tak uchoval přirozenost 

takové výpovědi.

V další části provedu stejnou analýzu u vět explicitních.

Věty explicitní

VV explicitní  pro uvození vyžadují  spojku (na rozdíl  od vět implicitních,  které mohou být 

připojeny  asyndeticky),  pro vedlejší  věty  podmětné  je touto  spojkou  che.  Podoba  celého 

výrazu  pro uvození  vět  explicitních  bude  è  meglio  che, což je zároveň  jeden  z mnoha 

italských  tvarů  vyžadujících  přítomnost  slovesa  v konjunktivu  12 ve větě  závislé. 

Ve třech případech byla k výrazu è meglio připojena spojka se, po které následovalo sloveso 

v indikativu.

6.5 È meglio che v korpusu InterCorp

Vyhledávání  výrazu  è   meglio   che je až na volbu  dotazu  totožné  s vyhledáváním  jeho 

předchozí varianty.  Tentokrát  však nebylo potřeba volit  funkci Pokročily dotaz,  ale stačilo 

výraz do hlavního dotazového řádku vepsat jako základní. Poté jsem již volila funkce stejné 

jako u předchozího výrazu. Ve frekvenčním seznamu slov v kolokacích pro výraz  è meglio 

che  nebyl nalezen typický kontext. Slovesa, která výraz následují se také v kontextu téměř 

neopakují. Pouze sloveso andare je v kontextu è meglio che zaznamenáno třikrát.

6.5.1 Typy překladů

Celkem bylo analyzováno 20 souvětí

VV podmětnou se spojkou když

celkem 11 výskytů

D’ora in poi è meglio che te lo usi da te.

Odteďka bude lepší, když to budeš používat sám.

„Tutto quello che può immaginare“, disse lui, „ ma forse è meglio che lei se ne vada“

11 Nevlastní přímá řeč je mluvnicky shodná s přímou řečí, formálně je však reprodukována vypravěčem. Nemusí 
mít uvozovací větu a není vyznačena uvozovkami.
12 Konjunktiv je italský slovesný způsob, který vyjadřuje nejistotu, přání, podmíněnost nebo subjektivní postoj. 
Tento slovesný způsob se do češtiny běžně překládá buď za pomocí podmiňovacího způsobu, nebo indikativu.

37



„Všechno,   co si jen dovedete   představit“,   odpověděl:  „ale možná   bude   lepší,   když 

půjdete pryč“

Výraz  è  meglio   che je v naprosté  většině  přeložen  budoucím  časem  (bude   lepší,   nejlíp 

uděláte atd.),  přirozeně  pak následuje  spojka  když  a vedlejší  věta  v budoucnosti.  Pouze 

v ojedinělém  případě  je uvozovací  výraz  v přítomnosti,  tento  příklad  se mi  ovšem  jeví 

stylisticky nesprávný.

Ma è meglio che noi lo facciamo arrivare altrove.

Ale je lepší, když ho necháme dojet jinam.

Použitý budoucí čas v těchto případech připisuji evaluativní/hodnotící modalitě uvozovacího 

výrazu  è  meglio  che.  Taková  modalita  bývá  v češtině  vyjádřena  kondicionálem,  nicméně 

vzhledem  k překládaným  textům  (přímá  řeč  a její  varianty)  se mi  použití  futura  jeví 

přirozenější. 

VV podmětnou se spojkou aby

celkem 2 výskyty

 [...]facilmente  accadrà  proprio  così,   che   ti prenderà  alle   spalle   e  allora  non   sarà 

affatto facile, è meglio che tu lo sappia fin da adesso, se ancora non l’hai capito [...]

[...]je nasnadě, že se to stane právě takhle, přepadne tě zezadu a pak to nebude vůbec 

snadný, je lepší, abys to věděl už teď, pokud ti to ještě nedošlo[...]

„C’è qualcosa che è meglio che sappiate…almeno voi“

„Je tu něco, co by bylo lepší, abyste věděl…aspoň vy“

Evaluativní/hodnotící konjunktiv je v těchto případech přeložen pomocí spojky aby a slovesa 

v kondicionálu, což je konstrukce typická pro vyjádření hodnotícího postoje v českém jazyce.

VV podmětnou se spojkou kdyby

celkem 1 výskyt

Forse é meglio che di queste cose si discuta nelle vostre stanze.

Možná bude lepší, kdybychom tyto záležitosti probrali ve vašich komnatách.

Zde v překladu zvláštní kombinace VV podmětné a podmínkového souvětí. 
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VV podmětná se spojkou že

celkem 1 výskyt

Ed é meglio che io non abbia studiato.

A je to tak lepší, že jsem na studie nešel.

Nyní je použita spojka že, důvodem je minulý čas ve větě vedlejší. Naproti tomu spojka když 

je  použita  pro  vyjádření  budoucího  času  viz  věty  s  když.  Pro  přítomný  čas  bude 

pravděpodobně spojka že také užita častěji. 

Jiným typem vedlejší věty

celkem 1 výskyt

Ma é meglio che metta punto alla parte che interessa me nel mio scritto.

Udělám však líp, ukončím-li to, co se v tomto vyprávění týká mé osoby.

Tento případ je zajímavý tím, že výraz  è meglio je přeložen jinak než neosobním výrazem, 

a to slovesem ve finitním tvaru.  To je důvod, proč zde nemůže být vedlejší  věta podmětná. 

Jedná se o vedlejší větu podmínkovou.

Nezávislá věta s příslovcem radši

celkem 4 výskyty

Però, se siamo intesi che tu devi riempire la fossa, é meglio che io resto sotto, e tu mi 

fai cadere la terra addosso con la pala!

Vlastně   jsme   se dohodli,   že ty jámu   naplníš,to já tedy   zůstanu   radši   dole 

a ty na mě nahrň hlínu lopatou!

Společným rysem těchto případů je absence uvozovacího výrazu  è meglio, respektive výraz 

je zkondenzován v příslovce radši. V překladu je tak vedlejší věta podmětná nahrazena větou 

nezávislou s příslovcem radši.

V následující  pasáži  budu  analyzovat  VV  podmětné,  které  následují  po  slovese  bisogna. 

Stejně jako v předešlé  studii  i  zde budu analyzovat  věty implicitní  a  explicitní.  V souvětí 

s VV implicitní stojí bisogna bez předložky a je následováno infinitivem. Výsledný tvar pro 

věty  implicitní  je  potom  bisogna  +  infinitiv. Po  bisogna  + spojka  che naopak  následují 

explicitní VV podmětné, sloveso v těchto vedlejších větách je vždy v konjunktivu.
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6.6 Bisogna v korpusu InterCorp

Sloveso  bisogna +  infinitiv  jsem  v korpusu  hledala  stejným  způsobem  jako  é  meglio + 

infinitiv.  V dotazovém řádku jsem zvolila  Pokročilý  dotaz a volila  jsem další  již  popsané 

funkce. Sloveso bisogna se nejčastěji vyskytuje v kontextu těchto sloves v infinitivu: sapere 

(26 výskytů), fare (16), essere (8).

6.6.1 Typy překladů

Celkem bylo analyzováno 170 souvětí

Infinitivní konstrukce s je třeba, je nutno

celkem 60 výskytů

E bisogna imparare ad amare quel qualcosa.

A je třeba naučit se milovat to něco.

Sloveso  bisogna je  v těchto  konstrukcích  přeloženo  jako  je  třeba,  je  nutno  atd.  Jsou  to 

výrazy, které Grepl v Příruční mluvnici češtiny nazývá  modálním predikátorem,13 ten ve 

větě vyjadřuje nutnost a pojí  se s infinitivem. Může se však pojit  i  s VV (3 výskyty),  viz 

příklad níže. 

Forse   non   riesco   a   ricordare   bene   la   regola,   o   forse   per   girare   in   un   labirinto 

bisognava avere una buona Arianna che ti attende alla porta tenendo il capo di un filo.

To pravidlo si uz možná dobře nepamatuji,  nebo je třeba,  aby se člověk v labyrintu 

vyznal, postavit k východu ochotnou Ariadnu s nití.

Konstrukce s modálním slovesem

celkem 97 výskytů

Per sopravvivere bisogna raccontare delle storie.

Kdo chce přežít, musí vyprávět přběhy.

Ekvivalentem  bisogna jsou v těchto konstrukcích modální slovesa  muset, nesmět nebo  mít, 

která se pojí pouze s infinitivem. Modální slovesa tvoří spolu s infinitivem nedílnou jednotu, 

13 Modální predikátory jsou výrazy, které se pojí buď s vedlejší větou, nebo infinitivní nominalizací. 
S infinitivem se pojí MP typu je třeba, a to zejména v případech, kdy je agens neurčen. (Grepl, Karlík, Nekula, 
1995, s.  534)
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hovoříme také o složeném větném členu. Nejedná se tedy již o souvětí, nýbrž o konstrukci 

s modálním slovesem.

Ostatní

celkem 12 výskytů

Bisogna girare con una barba finta, oppure no, senza barba, perché dalla barba Diol o 

riconosci subito.

Chtělo  by   to   falešný  plnovous,   vlastně  ne,   radši   žádné  vousy,  podle  nich  by  každý 

Pánaboha poznal.

V těchto překladech došlo k různým strukturním změnám v souvětí (většinou absence bisogna 

nebo absence infinitivní konstrukce)

 Než přejdu k analýze  bisogna che, přidávám ještě jednu zajímavou transformaci  bisogna. 

Zde je totiž celé souvětí bisogna accettare l’idea nahrazeno jedním výrazem je nasnadě. 

Roberto è confuso nel registrare l’evento, ma bisogna accettare l’idea, se alla fine era 

al castello di prora, che in qualche modo a quella scala si fosse aggrappato.

Robertovo líčení celé události je poněkud zmatené, ocitl-li se však nakonec opravdu na 

palubě u přídě, pak je nasnadě, že nějak se tam dostat musil, a jinak než po žebříku to 

ani být nemohlo.

6.7 Bisogna che v korpusu InterCorp

Explicitní vedlejší věty podmětné jsou uvozeny spojkou che. V základním dotazovém řádku 

InterCorpu jsem tedy hledala výraz bisogna che. Bisogna che se častěji vyskytuje v kontextu 

slovesa fare.

6.7.1 Typy překladů

Celkem bylo analyzováno 13 souvětí

Konstrukce s modálním slovesem

celkem 10 výskytů

Se ho risparmiato te, bisogna che faccia mettere sul fuoco lui, perché io voglio che il 

mio montone sia arrostito bene.
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Když jsem ušetřil tebe,  musím přiložit na oheň jeho, protože chci mít berana pěkně 

propečeného.

Buona idea vecchio Kelly, bisogna che me l’annoti. 

Výborný nápad, starý Kelly, musím si to poznamenat.

Souvětí s explicitní vedlejší větou podmětnou je nejčastěji v českých překladech nahrazeno 

větou jednoduchou s modálním slovesem, které se pojí s infinitivem. To jsme viděli už u vět 

implicitních, tzn. u analýzy  bisogna.  Modální slovesa (zde  muset  a  mít)  tvoří s infinitivem 

nedělitelnou integritu, hovoříme o tzv. složeném větném členu.

Vedlejší věta podmětná

celkem 2 výskyty

[...]lo so che fa schifo, ma bisogna che tu mi segua fin lì, Gould, [...]

[...]vím, že je to odporné, ale je třeba, abys mě následoval až tam, Goulde, [...]

Pouze  ve  dvou  případech  byla  v překladech  zachována  struktura  souvětí,  tzn.,  že  VV 

podmětná  i  v překladu  zůstala  VV podmětnou.  Českými  ekvivalenty  bisogna che  jsou  je 

třeba, je důležité.

V jednom případě došlo k partikulizaci hlavní věty. Ekvivalentem bisogna che je pak výraz ať 

tedy. Nejedná se již o souvětí s VV podmětnou, nýbrž o jakýsi ustálený výpovědní útvar.

Bisogna che tutti sappiano che la tua condizione è cambiata.

Ať tedy všichni vědí, že se tvé postavení změnilo.

V další  části  provedu analýzu  českých překladových protějšků italských VV podmětných, 

které  následují  po neosobním výrazu  sembra  che. Budu analyzovat  pouze  věty  s finitním 

slovesným  tvarem,  tzn. věty  explicitní.  V implicitní  verzi  tohoto  neosobního  výrazu,  tj. 

sembra +  infinitiv,  se již nejedná  o větu  podmětnou,  ale o tzv. raisingovou 

konstrukci/konstrukce  s nadzvednutním.  Salvi a Vanelli  v Nuova grammatica italiana  uvádí 

pojmy  verbi a controllo a verbi a sollevamento. Podměty implicitní infinitivní věty a hlavní 

věty se musí shodovat.V infinitivních konstrukcích s tzv. verbi a controllo (slovesa kontroly) 

je podmět  věty hlavní  tzv. controllore  (kontrolorem),  tj. kontroluje  referenci  podmětu  věty 

implicitní. Kontrolorem nemusí být jen podmět věty hlavní, ale může jím být předmět přímý, 

nepřímý nebo kontrolor není přítomen vůbec.  Většina infinitivních vět patří  do konstrukcí 

a controllo.
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Mezi  tzv. verbi  a sollevamento   /raising  verbs/slovesa  nadzvednutí  patří  slovesa  sembrare, 

parere atd.

V těchto  konstrukcích  dochází  k nadzvednutí  podmětu  (sollevamento  del  soggetto)  věty 

vedlejší  a k jeho  přesunutí  do pozice  podmětu  věty  hlavní:  Pietro   sembra  amare  Chiara. 

(Salvi, Vanelli, 2004, s. 228,229)

Stejně  jako  výraz  è   meglio   che,  tak i sembra   che  je neosobní  výraz,  po kterém  musí 

následovat sloveso v konjunktivu.

6.8 Sembra che v korpusu InterCorp

Vyhledávání  tohoto  výrazu  v InterCorpu  je naprosto  identické  s vyhledáváním  výrazů  è 

meglio   che/bisogna   che.  Dotazový  řádek  jsem  nechala  v základní  verzi,  pak jsem volila 

funkce,  které  jsem již popsala.  Sembra  che se nejčastěji  nachází  v kontextu  těchto  sloves 

v konjunktivu: essere (sia, fosse, siano), avere (abbia, abbiano, abbiamo), potere. Nyní přejdu 

k analýze.

6.8.1 Typy překladů

Celkem bylo analyzováno 77 souvětí

VV podmětná se spojkou že, neosobní výrazy: zdá se, mně se zdá atd.

celkem 41 výskytů

Quando   il   soggetto   é   così   lanciato   in avanti,  sembra  che egli   sia   a ogni   istante 

minacciato di cadere in avanti.

Pokud pozorovaný jedinec takto vyráží kupředu, zdá se, že mu neustále hrozí, že spadne 

dopředu.

 [...]se riesce a iniziare un movimento, esso é interrotto e scompaginato da scosse prive 

di coordinazione e da fremiti in cui sembra che la muscolatura danzi (chorea) in modo 

del tutto indipendente da un fino motorio.

[...]pokud   se mu podaří   nějaký   pohyb   zahájit,   přeruší   a zpřehází   jej   vzápětí 

nekoordinované   záchvěvy   a třes,  zdá  se,   že svalstvo   tančí   (chorea)   zcela   nezávisle 

na cíli pohybu.

Neosobní výraz sembra che je přeložen neosobními výrazy: zdá se, mně se zdá, nezdá se atd. 

Po takových neosobních výrazech i v českých překladech následuje vedlejší věta podmětná 
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uvozená  spojkou  že.  Jde o překlad  zcela  typický,  což dokazuje  i počet  celkových  výskytů 

v porovnání z dalšími typy překladů.

Další  analyzované  věty  jsou  specifické  tím,  že sembra   che  je v nich  přeloženo  jiným 

způsobem,  než jaký  jsme  mohli  vidět  u prvního  typu  s největším  počtem  výskytů. 

V následujících překladech jsou použity odlišné uvozovací výrazy nebo se jedná o jiné větné 

struktury.  To je důvod,  proč se v překladech jedná o jiný  typ  vedlejších  vět,  než jsou věty 

podmětné. Detailnější popis provedu u každého typu zvlášť.

VV přívlastková, výrazy typu: má dojem, budí to dojem

celkem 7 výskytů

Pietro vuole che racconti qualcosa d’allegro perché gli sembra che tutte le pagine che 

ha scritto siano come il mortorio della campana[...]

Pietro chce, abych vypravovala něco veselého, protože má dojem, že všechno, co napsal 

zni jako umíráček z kostela[...]

Insomma,   sembra   che   ai   Rosa-Croce   scappi   di   far   sapere   quello   che   essi   hanno 

appreso, e aspettino solo di trovare l’interlocutore giusto.

Budí   to zkrátka   dojem,   že rozenkruciáni   se schválně   prořekli,   že jako   něco   vědí, 

a pak čekali, ozve-li se jim ten pravý člověk.

Jiným typem vět, prostřednictvím kterých jsou přeloženy některé italské podmětné věty, jsou 

i vedlejší  věty  přívlastkové.  Ty,  stejně  jako  věty  podmětné,  vyjadřují  vlastní  obsah toho, 

co je ve větě řídící  obecně nazváno. Takový typ vět nazýváme věty obsahové/kompletivní, 

do této skupiny vět patří navíc i věty předmětné, viz další výsledky.

Věty  přívlastkové  vyjadřují  bližší  informace  o jméně  věty  řídící,  zatímco  VV  podmětné 

a předmětné vyjadřují jeden z komplementů věty řídící.14

VV předmětná

celkem 7 výskytů

Mia zia Pina. – a loro sembra che abbiamo i canestri pieni di frumento

Má teta Pina. –  na radnici si asi myslí, že máme plné pytle obilí.

14 OBSAHOVÁ VĚTA. [online]. [cit. 10. 4. 2021]. Dostupné https://www.czechency.org/slovnik/OBSAHOVÁ
%20VĚTA
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Mi sembra che egli   tenda attorno ai  nostri  piedi dei  sottili   lacci  magici…Il  circolo 

si restringe, egli e già vicino.

Já vidím,   jak nás   tiše  zatahuje  k příštímu svazku čarou kouzelnou…Je zde!a již se úží 

kruh.

Výrazy,  po kterých  následují  vedlejší  předmětné  věty,  jsou  různé:  já vidím,   asi si myslí, 

domníváme se, můžeme snad tvrdit atd. Až na výjimky je hlavním spojovacím prostředkem 

těchto vět spojka že.

VV příslovečná způsobová, výrazy typu: vypadá to, vypadá

celkem 8 výskytů

Abbassa il  capo e continua a mormorare in quella sua lingua strana, sembra che le 

parli, alla nave, che le dica qualcosa.

Skloní hlavu a dál mumlá v tom svém podivném jazyce, vypadá to, že s ní mluví, s lodí, 

že jí něco říká.

Sembra che aspettino una fotografia.

Vypadá to, jako by čekaly na fotografování.

[...]ma   adesso   l’ha   vista,   e   allora   incomincia   a corricchiare,   in quel   suo   modo 

stralunato, sembra che a ogni passo decida di buttare via una gamba, ma quella,[...]

[...]ale teď   jí spatřil   a tak se zase  dává  do poklusu,  tím svým potřeštěným   způsobem, 

vypadá to, jako kdyby se na každém kroku rozhodl zahodit jednu nohu[...]

Další  možností  překladu  sembra   che je prostřednictvím  neosobního  výrazu  vypadá   to, 

po kterém  následuje  většinou  spojka  jako,  případně  že.  Po takovém  výrazu  se vyskytuje 

vedlejší věta příslovečná způsobová, která určuje způsob slovesného děje věty řídící. Neurčité 

zájmeno to je v těchto konstrukcích považováno za neurčitý podmět, tudíž VV již nemůže být 

podmětná.15

VV přísudková

1 výskyt

Sembra che gli occhi ti scivolino via dalla faccia, e le mani diventano come le mani di 

un altro[...] 

15 PODMĚT. [online]. [cit. 7. 5. 2021]. Dostupné https://www.czechency.org/slovnik/PODMĚT
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Je to jako když ti oči kloužou ze tváře, a ruce se stávají rukama někoho jiného[...]

Vedlejší věta jako když ti oči kloužou je VV přísudkovou.

Kondenzace16 uvozovacího výrazu v příslovce 

celkem 6 výskytů

„Non solo,   sembra  che  voglia  andare  oltre  e   sostenere  che  neppure   l’inferno  sarà 

aperto prima di quel giorno..Nemmeno per i demoni.“

„Nejenom to, podle všeho má v úmyslu tvrdit, že i peklo bude otevřeno až po posledním 

soudu, ani ďáblové tam předtím nebudou smět.“

Sembra che le SS nascano dai Sette Nani.“

Esesáci podle všeho vznikli ze Sedmi trpaslíků.“

Jednotným rysem těchto případů je kondenzace uvozovacího výrazu sembra che v příslovce 

podle všeho, ve dvou případech v příslovce zdánlivě. Podobnou transformaci jsme mohli vidět 

už u analyzovaného  výrazu  è  meglio   che.  Tudíž  zde  opět došlo  ke změně  struktury  větné 

konstrukce, kdy se souvětí změnilo v samostatnou větu s příslovcem.

Tyto kondenzace v příslovce  podle všeho mají  společného překladatele,  může se tak jednat 

o překladatelův idiolekt.

Ostatní

celkem 6 výskytů

Sembra che durante una serie di notti, alla sua squadra fosse toccata di guardia la zona 

intorno Vittoriano[...]

Na jednu z těch mnoha nocí byla jeho oddílu přidělena oblast kolem Vittoriana[...] 

Che gli sembra che io sono cavallaccio che posso spendere e spandete!

Copak jsem nějaký pán, abych mohl utrácet!

Do této  skupiny  jsem  zařadila  věty,  které  jsou  svým  překladem  unikátní.  Tyto  překlady 

využívají  rozličných možností  pro vyjádření  výrazu  sembra che,  tím pádem i následujících 

vět.  U všech vět došlo ke změně struktury souvětí:  nejedná se již o větu řídící  s neosobním 

výrazem (zdá se,  vypadá  to atd.), po které  následuje  vedlejší  věta  podmětná.  Sembra che 
16 Pojem syntaktická kondenzace se obvykle užívá, kondenzujeme-li explicitní větu v polovětnou konstrukci. 
V těchto případech sice k přesně takové transformaci nedochází, ovšem pro zjednodušení je pojem kondenzace 
použit i tady. Totiž i zde dosahujeme transformací věty ve větný člen zhruba stejného komunikačního cíle.
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v těchto  překladech  buď  zcela  chybí  (první  příklad),  nebo  je nahrazeno  větou,  která 

je mu významově podobná. Vzhledem k autorovi překladů a stylistické rovině se opět může 

jednat o idiolekt překladatele.

Parenteze (vsuvka)

Jako konkurence VV podmětné funguje i spojení s větou parentetickou.  Sembra che plní v 

češtině  funkci  vsuvky.  Parenteze  není  s větou  hlavní  (ty ho musíš   přemoct)  v žádném 

syntaktickém vztahu. K takovému překladu došlo v jednom případě.

Ma tu …tu sembra che devi vincerla, la vita, come se fosse una sfida…

Ale ty…ty, jak se zdá, ho musíš přemoct, život, jako by to byla nějaká výzva…

Na samotný závěr práce jsem chtěla porovnat překlady souvětí s VV podmětnými uvozenými 

neosobním  výrazem  sembra   che s překlady  souvětí  s výrazem  pare   che,  protože  jsou 

to výrazy synonymní. Následně chci poukázat zejména na odlišnosti v překladech obou typů 

souvětí.

6.9 Sembra che versus Pare che

Celkem bylo analyzováno 112 souvětí

Vyhledávání  ekvivalentních  vedlejších  vět  v korpusu  InterCorp  probíhalo  stejně  jako 

s výrazem sembra che. Pare che se nejčastěji nachází v kontextu těchto sloves v konjunktivu: 

essere,  avere,  dire,  fare.  Stejně  jako  sloveso  sembrare, tak i parere  patří  mezi  tzv. verbi 

a sollevamento. Analyzovány tak byly věty explicitní s konjunktivem.

Vzhledem k synonymii  těchto  výrazů jsem očekávala  velkou  podobnost  v překladech  VV 

podmětných. Překlady samotného pare che se však mnohem častěji uchylovaly k nahrazování 

celého  výrazu,  respektive  uvozovací  věty,  některým z větných  členů.  Nejednalo  se potom 

o souvětí s VV podmětnou, ale o samostatnou větu.

Velmi často se jednalo o nahrazení příslovcem podle všeho

" Pare che a molti dispiaccia che io metta le mani su qualcosa che stasopra o sotto il 

tavolo di Venanzio."

" Podle všeho se mnoha mnichům nezamlouvá, že bych se mohl zmocnit něčeho, co je na 

Venantiově stole nebo pod ním."
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Případně se jednalo o některou z částic jako: prý, třeba, asi

Pare che cercassero il nascondiglio di alcuni franchi 

tiratori del posto, sfuggitialla cattura dopo lo scontro al Forte.

Hledali asi úkryt místních záškodníků, kteří po srážce u pevnosti unikli zatčení.

Ve třech případech  došlo  k tzv. osamostatnění  vedlejší  věty.  Výraz  pare   che  i  v těchto 

překladech nabývá povahy částice. Někdy se však jednalo spíše o volné překlady.

Pare che ci sia un morto per le strade.

Jen aby nevezli mrtvého na krchov!

Pare che sia arrivata la festa.

Jako by už byl svátek.

Takových překladů, tj. překladů s kondenzovaným17 pare che, bylo dokonce více (celkem 45) 

než překladů samotnou VV podmětnou.

Překlady vedlejšími větami různých typů se v podstatě neliší od překladů souvětí se sembra 

che.

Typicky jsou to překlady s VV podmětnou s neosobním výrazem zdá se, připadá mi (celkem 

25).

Pare che siano d’accordo.

Zdá se, že se dohodli.

Dále se jedná o překlady VV předmětnou (celkem 14 výskytů) uvozenou:  myslíš si, já bych 

řekl nebo VV přívlastkovou (celkem 13 výskytů) uvozenou mám dojem, budí dojem atd. 

Mi pare che non sa manco cosa gli passa nella crapa!

Mám dojem, že ani neví, co se mu v palici děje!

Překvapivě však souvětí s pare che nebylo ani v jednom případě přeloženo VV příslovečnou 

způsobovou,  tzn. že pare  che  nebylo  ani v jednom případě  přeloženo  jako  vypadá  to srov. 

sembra che.

17 Pojem syntaktická kondenzace se obvykle užívá, kondenzujeme-li explicitní větu v polovětnou konstrukci. 
V těchto případech sice k přesně takové transformaci nedochází, ovšem pro zjednodušení je pojem kondenzace 
použit i tady. Totiž i zde dosahujeme transformací věty ve větný člen zhruba stejného komunikačního cíle.
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V ojedinělém případě, stejně jako u synonymního  sembra che, se v překladu VV podmětná 

mění na VV přísudkovou.

In questo momento di niente mi ricordo, mi pare che sto sognando.

V téhle chvíli si nevzpomínám na nic. Je mi, jako by se mi to všechno jen zdálo.

Někdy v překladech došlo i k úplnému vynechání pare che nebo ke změně struktury souvětí. 

To jsme ale viděli už u sembra che. Takových případů bylo 13.

Pare 

che abbiano trovato il mio nome e l' appuntamento di ieri segnati sudi un taccuino.

Mé jméno a včerejší schůzku si plukovník zaznamenal do zápisníku, který tam našli.

Stejně  jako  sembra  che,  tak i pare  che může  v překladu  fungovat  jako vsuvka.  I v těchto 

případech (celkem tři) již nejde o VV podmětnou, nýbrž jde o samostatnou větu s vloženou 

parentezí.

 Be’, insomma, in questo diario pare 

che ci siano cose … in qualchemodo … imbarazzanti, diciamo … insomma la racconta 

un po’ diversa dacome l’ avete raccontata voi e gli altriÂ …

 No, zkrátka, v tom deníku, jak se zdá, jsou věci …jistým způsobem, choulostivé, řekně

me … prostě tovypráví trochu jinak, než jste to udělal vy a ostatní …

Pro srovnání hlavních překladových variant obou výrazů přikládám grafy:

54 %30 %

8 %

8 %

Sembra che

VV podmětná

jiný typ VV věty

kondenzace
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Graf 1: Rozložení překladových variant Sembra che (vlastní zpracování)
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Graf 2: Rozložení překladových variant Pare che (vlastní zpracování)

6.10 Shrnutí výsledků

Celkový počet analyzovaných souvětí s VV podmětnou byl 411. Byly zkoumány věty explic-

itní,  uvozené spojkou  che, i  věty implicitní  (po neosobních výrazech  bisogna a  è meglio). 

Souvětí byla analyzována pomocí uvozovacích výrazů  18 typických pro tento typ vedlejších 

vět. Celkem se jednalo o šest takových výrazů. Uvozovacím výrazem, resp. konstrukcí s ne-

jvyšším počtem výskytů bylo sloveso bisogna + infinitiv  (celkem 170 zanalyzovaných sou-

větí). Za ním následují výrazy pare che (112), sembra che (77), neosobní è meglio + infinitiv 

(19)  a  jeho  verze  pro  explicitní  věty  è   meglio   che  (20).  Nejmenší  počet  výskytů  byl 

zaznamenán  u  slovesa  bisogna ve  spojení  s che, tzn.  bisogna   che  (13  výskytů). 

Implicitní/infinitivní  vedlejší  věty  podmětné  byly  ve  většině  případů  přeloženy  pomocí 

infinitivních  konstrukcí  (71)  nebo samotným infinitivem pojícím se s modálním slovesem 

(97).  Z hlediska  slovesné  formy  takové  konstrukce  (infinitivní  konstrukce  i  konstrukce 

s modálním  slovesem)  infinitivním  implicitním  větám  samozřejmě  odpovídají  nejvíce. 

Z tohoto  pohledu  jsou  tyto  výsledky  jen  potvrzením  překladových  ekvivalentů  vět 

implicitních. Pro možnost širšího zobecnění by bylo potřeba zkoumat větší vzorek italských 

implicitních vět.  Důležitým zjištěním je ovšem fakt, že všechny překlady pomocí modálního 

slovesa a infinitivu byly realizovány pouze v souvětích se slovesem bisogna, ať už se jednalo 

o  věty  implicitní  (97  takových  konstrukcí),  nebo  o  věty  explicitní  (celkem  10).  Dále  je 

pozorován značný kvantitativní nepoměr z hlediska počtů výskytů obou výrazů uvozujících 

implicitní věty:  è meglio + infinitiv se v korpusu vyskytovalo celkem devatenáctkrát, oproti 

bisogna+ infinitiv, jehož výskyt byl více než osminásobně vyšší. Věty explicitní se zdají být 

pro  překlady  variabilnější.  Z celkového  počtu  222  explicitních  vět  bylo  135  přeloženo 

18 Uvozovacími výrazy jsou buď slovesa: bisogna, nebo neosobní výrazy tvořené slovesem sponovým: essere, 
sembra, pare, a adjektivem: è meglio
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nějakou vedlejší větou. Vedlejší větou podmětnou bylo realizováno 83 překladů, zbytek se 

uchýlil  k volbě jiného typu věty vedlejší  (předmětnou, přívlastkovou, příslovečnou). Tento 

fakt však nelze zobecnit na všechna souvětí v analýze, totiž, např. uvozovací výraz  sembra 

che má  k dispozici  několik  překladových  variant  (zdá   se,  mám dojem,   vypadá   to),  které 

ovlivňují  výslednou  podobu  celého  souvětí.  Téměř  třetina  souvětí  tak  byla  realizována 

různými typy VV. Naproti tomu è meglio che má v tomto směru rejstřík omezenější, je lepší, 

bude lepší jsou výrazy, po kterých následuje pouze VV podmětná. Překlady souvětí s bisogna 

che a pare che se zase mnohem častěji uchylovaly k různým souvětným transformacím. Jako 

konkurence VV fungovaly zejména různé varianty syntaktického zhušťování (mnohdy byly 

uvozovací  výrazy nahrazovány  příslovci,  případně  částicemi),  kde  docházelo  k modifikaci 

celého souvětí často ve větu jednoduchou. Typickým představitelem takových transformací 

zde bylo souvětí  uvozené  pare che,  kde k takovým „kondenzacím“došlo téměř v polovině 

případů. Ani zde však není možné hovořit o fenoménu systémovém. Vzhledem k překladateli 

těchto konstrukcí  je  spíše možno hovořit  o  překladatelově  idiolektu,  totiž  80 % takových 

překladů náleží Zdeňku Frýbortovi19. Již zmíněné sloveso  bisognare,  ať už ve variantě pro 

věty explicitní,  nebo ve variantě implicitní bylo ve 107 případech z celkových 183 souvětí 

nahrazováno modálním slovesem, které se pojí pouze s infinitivem, nikoli s větou vedlejší. 

Došlo  tedy  ke  změně  struktury  takového  souvětí.  Z  daných  výsledků  nelze  vysledovat 

jednoznačnou obecnou tendenci v překladech VV podmětných, totiž u každého uvozovacího 

výrazu  pozorujeme  tendence  rozdílné  (souvětí  se  sembra   che bylo  v 84  %  přeloženo 

explicitně, è meglio che v 80 %, naproti tomu bisogna che pouze v 15 %). Pro širší zobecnění 

by bylo jistě potřeba prozkoumat vzorků více a dále se zaměřit na jednoduchou spojku, tzn. 

che.  Z výsledků však vyplývá skutečnost,  že v překladech hraje zásadní roli právě podoba 

uvozovacího  výrazu.  Ten  je  spíše  než  hlavní  větou  jakýmsi  elementem,  který  výpovědi 

dodává  na  určité  modalitě  (ať  už  se  jedná  o  modalitu  deontickou:  muset,   je   třeba,  nebo 

modalitu  epistémickou:  zdá   se,  myslím,  asi).  Z tohoto  důvodu  jsou  v českých  překladech 

využívány různé redukované formy v podobě příslovcí/částic, které tyto postojové modality 

vyjadřují. Tyto Grepl charakterizuje jako epistemické predikátory (zdá se, myslím, mám dojem 

atd.),  či  epistemické  částice/příslovce (zřejmě,  asi,   pravděpodobně),  které  jsou  základním 

19 Často se v překladech jednalo o nahrazení příslovcem podle všeho. Takové konstrukce jsme zaznamenali i u 
výrazu sembra che i zde se jednalo o překlady pana Zdeňka Frýborta.
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prostředkem  vyjadřování  jistotní  modality  20.  Pro  vyjádření  modality  deontické  jsou 

využívaná modální slovesa nebo tzv. modální predikátory (je nutno, je třeba, je záhodno).21

20 EPISTEMICKÝ PREDIKÁTOR. [online]. [cit. 10. 5. 2021]. Dostupné 
https://www.czechency.org/slovnik/EPISTÉMICKÝ%20PREDIKÁTOR
21 VOLUNTATIVNÍ MODALITA. [online]. [cit. 10. 5. 2021]. Dostupné 
https://www.czechency.org/slovnik/VOLUNTATIVNÍ%20MODALITA
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ZÁVĚR

Cílem  této  práce  bylo  na analýze  konkrétních  typů  italských  subordinačních  souvětí 

postihnout problematiku vyjadřování mezivětných vztahů v italštině a češtině.  Pro dosažení 

stanoveného  cíle  bylo  nejprve  potřeba  na tento  jev  nahlédnout  teoreticky.  V práci byly 

nejprve charakterizovány pojmy týkající se této problematiky.

V praktické části pak byla provedena korpusová analýza italských vedlejších vět podmětných, 

která  byla  zaměřena  na shody  a odlišnosti  s jejich  českými  překladovými  ekvivalenty. 

Průzkum byl omezen na analýzu menšího počtu vzorku, tudíž z něj nelze vyvozovat obecné 

výsledky.  Korpusová studie však přinesla důležité  zjištění  týkající  se uvozovacích výrazů, 

které v překladech VV podmětných hrají klíčovou roli. Jak totiž vyplývá z výsledků, právě 

podoba  uvozovacího  výrazu  v českých  překladech  ovlivňuje  výslednou  formu  celého 

souvětí/celé  věty.  Původní  záměr  práce  byla  korpusová analýza  více  typů  vedlejších  vět, 

ovšem vzhledem k detailnímu rozboru českých ekvivalentů  se práce omezila  na jeden typ. 

Nabízí se tím však možnost navázat na tuto práci analýzou vedlejších vět dalšího typu.

Cíle  bylo  dosaženo  jak nahlédnutím  teoretickým,  tak i samotnou  korpusovou  analýzou, 

kde jsem  detailně  popsala  konkrétní  rozdíly  v jazycích  a mohla  jsem poukázat  i 

na syntakticky  zajímavé  konstrukce.  Práce  s korpusem  pro mne  byla  přínosem  nejen 

lingvistickým a doufám, že se k ní v budoucnosti opět vrátím.
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RESUMÉ

Tématem práce jsou mezivětné vztahy v českém a italském jazyce. První část práce o tématu 

pojednává teoreticky. Jsou v ní specifikovány jevy, které s problematikou úzce souvisí. První 

kapitola se obecně zabývá větami a jejich spojováním. Mezivětné vztahy a jejich druhy jsou 

předmětem následující  kapitoly,  a to s ohledem na oba jazyky. Dalším stěžejním tématem 

teoretického  oddílu  je  klasifikace  koordinačních  a  subordinačních  souvětí  a  spojovacích 

prostředků v nich užitých. Vzhledem k odlišnému pojetí v českém a italském jazyce je další 

kapitola  věnována  pojmu  syntaktické  kondenzace.  Tento  jev  je  navíc  důležitý  i  pro  část 

praktickou.  Teoretická  část  je  uzavřena  kapitolou,  která  na  problematiku  koordinace  a 

subordinace nahlíží stylisticky.

Prakticky se práce zaměřuje na souvětí s vedlejšími větami podmětnými. V korpusové studii 

jsou tak pomocí typických uvozovacích prostředků vyhledávána souvětí s VV podmětnými a 

jsou  srovnávána  s jejich  českými  ekvivalenty.  Zdrojem  dat  analýzy  byl  paralelní  korpus 

InterCorp, do kterého byly zadávány uvozovací výrazy (většinově ve formě sloves) typické 

pro zkoumaná souvětí. Jednotlivé výskyty pak byly blíže zkoumány a porovnávány s českými 

překladovými protějšky. Na příkladových větách pak byly znázorněny konkrétní shody nebo 

odlišnosti. V poslední kapitole praktické části byla provedena komparace souvětí uvozených 

synonymními uvozovacími prostředky. V závěrů práce jsou výsledky shrnuty. 
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RESUMÉ 

Il tema della tesi sono le relazioni tra le frasi (proposizioni) in lingua ceca e in lingua italiana. 

Nella prima parte viene affrontato il tema dal punto di vista teorico. Vengono specificati i 

fenomeni  strettamente  legati  al  tema  trattato.  Il  primo  capitolo  descrive  in  generale  la 

problematica delle frasi e dei loro collegamenti.  Le relazioni tra le frasi e le tipologie delle 

frasi sono oggetto del capitolo successivo, per entrambe le lingue. Un argomento chiave della 

parte  teorica  è  la  classificazione  delle  frasi  complesse  con  proposizioni  coordinate, 

proposizioni subordinate e delle congiunzioni utilizzate in esse. A causa dei diversi concetti 

nelle lingue ceca e italiana,  il  successivo capitolo è dedicato al  tema della  condensazione 

sintattica.  Inoltre,  questo  fenomeno  è  importante  per  la  parte  pratica.  La parte  teorica  si 

conclude con un capitolo che affronta il tema del coordinamento e della subordinazione dal 

punto di vista stilistico.

La  parte  pratica  della  tesi  si  concentra  su  frasi  complesse  con  proposizioni  subordinate 

soggettive.  Nello studio del  corpus vengono ricercate  le  frasi  complesse  con proposizioni 

subordinate  soggettive  con  l'ausilio  di  mezzi  introduttivi  tipici  e  confrontate  con  i  loro 

equivalenti  cechi.  La  fonte  dei  dati  di analisi  era  il  corpus  parallelo  InterCorp,  nel  quale 

venivano inserite espressioni introduttive (per lo più sotto forma di verbi) tipiche delle frasi 

esaminate.  Le  singole  occorrenze  sono  state  quindi  esaminate  in  modo  più  dettagliato  e 

confrontate con le controparti della traduzione ceca. Le somiglianze o differenze specifiche 

sono state quindi mostrate nelle frasi di esempio. Nell'ultimo capitolo della parte pratica è 

stato eseguito un confronto di frasi introdotte con mezzi introduttivi sinonimi.  I risultati sono 

riassunti nella parte che conclude la Tesi.
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