
Posudek bakalářské práce Vyjadřování mezivětných vztahů v italštině a češtině. Korpusová 
analýza italských vedlejších vět podmětných a jejich českých překladových protějšků, kterou 
předložila LINDA BOUDOVÁ, Ústav románských studií FF UK, ak. r. 2020/2021. 
 
 
Linda Boudová si pro svou bakalářskou práci vybrala zajímavé syntaktické téma, týkající se 
formálního vyjádření různých mezivětných vztahů, a rozumně ho ve svém zpracování omezila 
na vedlejší věty podmětné. Konkrétní konstrukce s è meglio, bisogna, sembra che / pare che 
pak studovala v kontrastivní perspektivě na materiálu paralelního korpusu InterCorp. Jak 
teoretické, tak praktické zpracování tématu se jeví jako zdařilé, k některým problematičtějším 
aspektům se vyjádřím níže. 
 Práce je tradičně rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je věnována 
podrobné a systematické prezentaci základních pojmů. Autorka zde postupuje od prvotních 
konceptů, jako je věta, výpověď, spojování vět, souvětí, koordinace vs. subordinace, parataxe 
vs. hypotaxe atd. Opírá se o základní reference týkající se jak češtiny (Grepl & Karlík, Mluvnice 
češtiny III), tak italštiny (Hamplová, GGIC, Serianni), a nabízí syntetické shrnutí klíčových 
pojmů, často ve formě velmi přehledné tabulky. Je patrné, že Linda Boudová všem podstatným 
pojmům dobře rozumí, dokáže s nimi také kriticky pracovat a aplikovat je na bohatý materiál, 
který přináší v praktické části. Praktická část je korpusovou „ministudií“ vybraných konstrukcí 
a jejich českých protějšků. 
 Jak už jsem uvedl na začátku, volba tématu i jeho vymezení (či omezení) je zajímavé a 
bezpochyby opodstatněné. Přesto se mi zdá, že některé aspekty této volby jsou problematické 
a vyžadovaly by ještě některé metodologické kroky. Než se k těmto aspektům dostanu, musím 
jako oponent poukázat na některé formální nedostatky, které by pečlivější revize dokázala 
odstranit. 
 V textu, který je psán jinak velmi dobrým odborným jazykem, se objevují překlepy (či 
zvláštní záměny) na místech, kde jsou bohužel značně viditelné. Např. hned na titulní straně 
v anglickém názvu práce nacházíme „intervertebral relations“, tj. „meziobratlové vztahy“. Je 
to jen ojedinělý lapsus, neboť v anotaci je již správně „inter-sentence“. Rušivě pak působí 
střídání správného „parataxe“ s „paratexí“ (zejména v tabulkách). Jako formální nedostatek 
bych označil i nečíslované příklady, které jsou někdy uvnitř textu, jindy vydělené mimo hlavní 
text a uvozené slovem „Příklad:“ (na s. 17). Nebudu zde další příklady uvádět, neboť rozhodně 
nejsou natolik četné, aby výrazně snižovaly kvalitu práce. Přejdu tedy k obsahovým či 
metodologickým dotazům; vezmu to ryze chronologicky, jak se postupně v textu práce 
objevují. 
 1) Na s. 15 by se určitě hodil příklad nějakého asyndetického spojení, aby byla patrná 
teze, že takové spojení vět je nejasné a nejednoznačné. 
 2) Na téže s. 15 níže je řeč o vztahu „adordinačním“, ačkoli předtím nebyl nikde zmíněn 
či definován, zároveň se s ním nepracuje ani dále. Ptám se tedy, zda vedle koordinace a 
subordinace potřebujeme i adordinaci. Osobně bych řekl, že ano, např. proto, že ke konci práce 
diplomantka hovoří také o parentetických větách, které by mohly být brány jako cosi, co je ve 
vztahu adordinace. 
 3) Na s. 21 v tabulce 2, ve druhém sloupci zleva úplně dole je řeč o „vedlejší větě 
spojkové“. Autorka sice uvádí soubor zdrojů, ale v určitých případech by asi bylo dobré uvést 
přesnější referenci (zde Mluvnice češtiny III, s. 459). 
 4) V některých příkladech je tučně vyznačena neúplná část toho, co se definuje či 
předkládá. Např. na s. 26 u participiálního „kondenzačního konkurentu“ čistě ustrojeni, ačkoli 
jde zjevně o tvar „ustrojeni“, nikoli o adverbium „čistě“.  
 5) Na s. 28 je skutečně podle La Fauciho subordinace volnější a svobodnější než 
koordinace? Nemá to být naopak? 



 6) Pokud jde o výběr konstrukcí k analýze, určitě souhlasím s určitým omezením ale 
mám k tomu dvě připomínky. Za prvé není tato volba dostatečně zdůvodněna. Za druhé – a to 
se mi jeví jako daleko důležitější – je omezena až příliš, když se bere např. pouze prézens è 
meglio a zcela se vylučuje jakýkoli další čas a modus (era meglio, sarebbe meglio atd.). Pokud 
bychom totiž rozšířili analýzu na všechny časy/mody, jednoduchou úpravou dotazu bychom 
získali daleko bohatší frekvenční seznam (viz níže dodatek), v němž se samozřejmě některá 
slovesa zajímavě opakují. Totéž pak platí i pro ostatní výrazy, jako je bisogna, sembra che / 
pare che. Je mi jasné, že by tím vzorek výrazně narostl, ale jistě by pak typologie protějšků 
byla daleko spolehlivější. Některé teze – jako je např. zajímavý rozdíl mezi sembra che a pare 
che (zmíněný na s. 47) – by tak byly podpořeny daleko přesvědčivěji. 
 7) Na závěr jen připomínku, která je spíš formální: poznámky pod čarou č. 16 a 17 jsou 
identické, opakuje se tu explikace pojmu „kondenzace“, která byla mimochodem podána již 
v teoretické části, a tak není třeba zde užitý pojem znovu vysvětlovat.  
 

Jak už jsem uvedl, bakalářská práce Lindy Boudové zcela naplňuje cíle, které si autorka 
stanovila. Mám však za to, že by práci jednoznačně prospělo, kdyby tyto cíle byly o něco vyšší, 
zejména kdyby autorka neomezovala vybrané konstrukce na jeden jediný čas/modus. Na 
druhou stranu chápu, že kvantitativní parametry takové studie by už odpovídaly spíše práci 
diplomové.  

 
Považuji proto předloženou bakalářskou práci Lindy Boudové za zdařilou, k obhajobě 

ji doporučuji a hodnotím ji prozatím – s ohledem na výše uvedené nedostatky – jako velmi 
dobrou. 

 
V Praze dne 14. června 2021 
 

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

  
 
Dodatek k bodu č. 6)  
 

[lemma="essere"] [word="meglio"] [tag="V.*inf.*"] 
 
 
 

 


