
Posudek bakalářské práce KAROLÍNY SOMROVÉ  
Pasivum v italštině a jeho překlady do češtiny na základě paralelního 
korpusu 
FFUK, Ústav románských studií 
 
Karolína Somrová představila další ze série prací čerpajících z paralelního italsko-českého 
korpusu InterCorp. Její práce je zároveň ukázkou maximální úspornosti, má minimum 
předepsaných stran, a to včetně tabulek a grafů, které ilustrují každou z analyzovaných 
položek. Z hlediska zpracování námětu jde však o práci nadprůměrnou, v níž si autorka 
počíná s jistotou, metodicky i v analýze jednotlivých příkladů bezchybně. Po věcné stránce jí 
lze vytknout pouze několik nepodstatných drobností, až na jedinou, zato dost podstatonou 
výjimku: zcela opominula resumé.  
 
Po stručném vytčení cílů práce v úvodu následují dvě teoretické kapitoly. V první je podrobně 
popsána kategorie pasiva v italštině. Vedle základních opisných forem se slovesy essere a 
venire, keré bude diplomantka zkoumat v praktické části, věnuje pozornost i dalším 
pomocným slovesům. Neméně koncizním, avšak vyčerpávajícím způsobem pak pojednává 
formy s tzv. si passivante a zmiňuje i alternativní vyjadřování pasiva obvykle opomíjené 
v běžných příručkách. Analogicky se pak v další kapitole zabývá pasivem v češtině.  
 
V Empirické části, jak zní titul ústřední kapitoly, autorka nejprve náležitě zdůvodňuje, kterým 
formám pasiva hodlá věnovat pozornost. Vytváří první tabulku s deseti nejfrekventovanějšími 
slovesy a tímto přehledným způsobem – prostřednictvím tabulek a grafů – si počíná u 
podrobné analýzy překladů, kde porovnává překlad aktivní, resp. pasivní formou a přidává 
ještě formy alternativní. Sama je si vědoma malé výpovědní hodnoty případů s malým počtem 
výskytů, chápu ale, že je uvádí ve snaze o úplnost. V závěru pak autorka konstatuje, že podle 
předpokladu má čeština tendenci převádět pasivum aktivní formou, až na slovesa určitého 
typu, která podtrhují průběh děje, aniž je obvykle zmíněn konatel. Zajímavé jsou např. i 
postřehy o volbě vidu, který jak známo je v češtině na rozdíl od italštiny gramatikalizován.  
Opakuji, že volba příkladů a interpretace překladatelských řešení je provedena velmi precizně, 
takřka bez chyb a nepřesností. K výběru textů v souvislosti s převažujícím převáděním aktivní 
formou bych jen podotkl, že se pravděpodobně týká hlavně beletrie. Autorka uvádí na s. 7, že 
typickými texty s četným pasivem jsou „novinové články, nadpisy, zprávy apod.“ Vysoký 
výskyt pasiva i v češtině se týká v první řadě textů odborných (včetně těch, které italština 
zahrnuje pod pojem saggistica), tam by konfrontace aktivum-pasivum patrně vyšla odlišně.  
 
Kriticky bych v práci soudil pouze několik drobností, které snad působí mírně rušivě, ale na 
celkové kladné hodnocení nemají vliv.  
Čeština nemá v oblibě pořadí příjmení + křestní jméno (přel. Frýbort Zdeněk), navíc 
v uvádění překladatelů je tento úzus naprosto neužívaný. Také bych možná nemluvil 
v komentáři o překladateli, když jím je žena (příklady 24, 26 aj.). Do třetice: Calvinovy I 
nostri antenati sice přeložili Z. Digrin a V. Mikeš, nikoli však společnou rukou, nýbrž 
jednotlivé samostatné části, proto by bylo vhodné mezi nimi v konkrétních příkladech 
rozlišovat.  
Na s. 31 (příklad 22) je výraz „era iniziato“ mylně interpretován jako pasivum; jde o aktivum 
trapassata prossima. Na stejné straně jsou avizovány dva překlady U. Eca, postrádám druhý 
z nich. 
Výklad na s. 32 (23) je nejasný: italský originál neobsahuje účelovou větu. 
Bibliografie není řazena podle abecedy. 
 



Navzdory jedinému základnímu nedostatku, kterým je, jak už bylo řečeno, absence povinných 
resumé, ve všech ostatních kritériích splňuje studie Karolíny Somrové bezpečně požadavky 
na bakalářskou práci kladené. Je mi potěšením doporučit ji k obhajobě a vzhledem ke 
zmíněnému opominutí ji hodnotím stupněm velmi dobře. 
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