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Posudek bakalářské práce Lindy Boudové Vyjadřování mezivětných vztahů v italštině 

a češtině. Korpusová analýza italských vedlejších vět podmětných a jejich českých 

překladových protějšků, Ústav románských studií FFUK, ak. r. 2020/2021 

 

Linda Boudová si pro svou bakalářskou práci zvolila téma z oblasti syntaxe: zaměřila se 

na mezivětné vztahy a rozdíly v jejich vyjadřování v italštině a češtině. Autorka měla původně 

v úmyslu analyzovat různé typy italských vedlejších vět a jejich české překladové protějšky, 

vzhledem k omezenému rozsahu práce a také velmi detailnímu zpracování však nakonec od 

tohoto záměru upustila a v praktické části se věnovala pouze typu jedinému: vedlejším větám 

podmětným (srov. s. 53).  

Teoretická část práce je přesto vystavěna velmi panoramaticky a zeširoka pojednává o 

mezivětných vztazích obecně: od základních definic věty a výpovědi a charakterizace 

souvětných a textových spojení (kap. 1) postupuje přes obecný popis vztahů koordinačních a 

subordinačních až ke klasifikaci koordinačních a subordinačních souvětí v české a italské 

gramatické tradici (kap. 2) a zabývá se spojovacími prostředky užívanými pro oba typy (kap. 

3). Se zřetelem ke kontrastivní analýze v praktické části je pozornost věnována také 

syntaktické kondenzaci (kap. 4) a velmi stručně je zmíněna i stylistická funkce různých 

mezivětných spojení (kap. 5). Přestože je teoretická část pojata velmi široce, oceňuji 

schopnost autorky shrnout ty nejpodstatnější informace. Velmi pěkně zpracované jsou např. 

přehledné tabulky, porovnávající typy koordinace a subordinace v obou jazycích: tento 

užitečný materiál, který zachycuje i řadu odlišností v pojetí italském a českém, může velmi 

dobře posloužit nejen studentům, kteří se budou ve svých kvalifikačních pracích věnovat 

obdobnému tématu, ale lze ho využít např. i ve výuce. 

Teoretická část tak tvoří ucelený přehled problematiky mezivětných vztahů v italštině a 

češtině a je velmi dobrým odrazovým můstkem pro část praktickou: ta se sice věnuje „pouze“ 

jednomu typu vedlejších vět, ale přesto jasně - zejména na různorodých překladových 

protějšcích - ukazuje, nakolik jsou hranice mezi koordinací a subordinací (a samozřejmě i 

mezi jednotlivými typy koordinačních a subordinačních souvětí) prostupné a v jak složitých 

konstelacích se faktory sémantické a syntaktické mohou prolínat. Diplomantka se rozhodla 

analyzovat vedlejší věty podmětné v italštině a jejich české korpusové ekvivalenty: v úvodu 

praktické části mi sice chybí konkrétní zdůvodnění této volby, z výsledků je ovšem patrné, že 

tento typ vedlejších vět je pro kontrastivní rozbor nesmírně zajímavý už vzhledem ke 

specifickému statutu řídící věty, jež má obvykle podobu slovesa v neosobním tvaru. Takový 

výraz je většinou řídící větou pouze formálně, a jeho sémantická informace, jak vyplývá 

zejména z analýzy překladových protějšků, se často omezuje na signalizaci určité modality, 

kterou lze v překladu vyjádřit např. příslovcem či modálním slovesem. Je tedy zřejmé, že 

povaha podmětné věty (a pochopitelně i její překlad) ve značné míře závisí na tomto 

uvozovacím výrazu, jak autorka podotýká např. na s. 51. 

V praktické části, založené na paralelním korpusu InterCorp, byly analyzovány všechny 

výskyty vět podmětných po několika uvozovacích výrazech, které si autorka vybrala (i zde 

ovšem chybí zdůvodnění této volby): è meglio (che), bisogna (che), sembra che, pare che, a 

jejich české korpusové ekvivalenty. Autorka pracuje s větami explicitními i implicitními a 

ukazuje, že tendence k syntaktické kondenzaci je (v případě italských vět implicitních) patrná 

i v českých překladech. „Kondenzovanější“ charakter češtiny se ovšem projevuje i v časté 

redukci věty řídící na příslovce, modální sloveso či jiný výraz vyjadřující modalitu (viz výše). 

Třebaže je počet výskytů analyzovaných uvozovacích výrazů značně nevyrovnaný (od 150 

výskytů implicitní konstrukce bisogna+infinitiv po pouhých 13 výskytů téhož výrazu 

následovaného explicitní vedlejší větou (bisogna che…) – tyto odlišnosti v distribuci by 
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ostatně mohly být zajímavým námětem pro další bádání –, diplomantka se odvážně pouští do 

detailní analýzy každé jednotlivé okurence (byť v práci uvádí vždy jen několik příkladů pro 

každou skupinu) a u každého italského výrazu podává přehlednou typologii překladových 

protějšků. Oceňuji i snahu dohledat a popsat různé méně typické překladové konstrukce (např. 

výpovědní modifikace, s. 35). Práci uzavírá přehledné shrnutí výsledků, résumé v češtině a 

italštině, bibliografie a seznam tabulek a obrázků. 

Z výše uvedeného vyplývá, že bakalářskou práci Lindy Boudové celkově považuji za 

zdařilou a inspirativní. Pěkný je – až na několik málo neobratných formulací (viz níže) – i 

jazyk práce a její formální úprava. Přesto mám několik otázek a připomínek, na něž bychom 

se mohli zaměřit v diskuzi u obhajoby: 

1) S. 14: GGIC a Nuova grammatica italiana bych osobně neoznačovala za „tradiční“ 

italské gramatiky.  

2) S. 14: „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)“. 

Slovo „prvek“ je zde poněkud matoucí: v originálu se hovoří o „costituenti“, čímž se 

v podstatě myslí větné členy. 

3) S. 27: Autorka zde uvádí ukázku syntaktické kondenzace: příklady kondenzátů 

diplomantka vytvořila sama, hovorové sloveso „koukat“ mi však, zejména pak ve tvaru 

přechodníku, nepřipadá úplně nejvhodnější. 

4) Na s. 30 se píše: „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.“ Následují ovšem příklady Chi va piano va sano. Nasca quel che sa nascere, Chi ben 

comincia è a metà dell'opera, kde sloveso evidentně v neosobním tvaru není… 

5) V analýze konstrukce è meglio che (s. 37 a dále) považuji za zajímavé a podnětné 

upozornění na sepětí různých slovesných časů a modů s různými spojkami v češtině: bude 

lepší, když…, bylo by lepší, aby (kdyby)…, je (bylo) lepší, že… 

6) Na konci práce se autorka rozhodla porovnat překlady souvětí uvozených v italštině 

dvěma synonymními výrazy, sembra che a pare che (s. 47 a dále), a zjištila, že pare che je 

v překladu mnohem častěji vynecháno a nahrazeno např. příslovcem než konstrukce sembra 

che. Má pro tento rozdíl autorka nějaké vysvětlení? 

 

Bakalářská práce Lindy Boudové dle mého názoru beze zbytku splňuje všechny nároky 

na tento typ kvalifikačních prací kladené, a hodnotím ji proto známkou výborně. 

 

 

 

V Praze dne 7. 6. 2021                        PhDr. Zora Obstová, Ph.D. 

                                                                                                   vedoucí bakalářské práce 

 

 

 

 


