
Posudek bakalářské práce Pasivum v italštině a jeho překlady do češtiny na základě 
paralelního korpusu, kterou předložila KAROLÍNA SOMROVÁ, Ústav románských studií FF 
UK, ak. r. 2012/2013. 
 
Bakalářská práce Karolíny Somrové, jež je svým rozsahem na samé hranici požadovaného 
minima (40 stran včetně seznamu tabulek), pojednává – velice stručně – o italském pasivu o 
jeho překladu do češtiny na základě dat z paralelního korpusu. Stručnost práce však vůbec 
nepředstavuje nějaký problém, neboť diplomantka dokázala rozumně omezit jak svůj 
subkorpus a analýzu vybraných příkladů, tak i teoretický úvod, který je pro potřeby práce 
zcela dostačující. Svou roli také plní přehledné tabulky a grafy (které – jak sama diplomantka 
uznává – při velmi nízkém počtu nalezených příkladů působí téměř zbytečně). Omezení 
tématu na deset nejfrekventovanějších sloves a popis českých překladů pasivních forem se 
slovesem venire a essere je tedy jen jakýmsi fragmentem a rozhodně na jeho základě nelze 
činit nějaké výrazné závěry, ale určitě beze zbytku naplňuje cíle, které si Karolína Somrová 
v úvodu vytyčila. V tomto ohledu lze považovat její bakalářskou práci za jednoznačně 
zdařilou.  
 Práce je přehledně rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První kapitola je obecným 
úvodem do problematiky, ve druhé je představeno italské pasivum, ve třetí pak trpný rod v 
češtině; čtvrtá kapitola je věnována praktické analýze překladů. Na konci práce najdeme 
závěr, bibliografii a seznam obrázků a tabulek. Formálně vzato je tedy práce v zásadě 
v pořádku – až na chybějící italské (a popř. anglické) résumé; také bibliografie není zcela 
podle normy (položky nejsou řazeny abecedně podle příjmení autora). 
 Obecně bych k práci měl některé poznámky, většinou půjde spíš  o příspěvky k diskusi 
než o vážné výhrady.  
 1) Na s. 5 je uveden příklad zvratného pasiva, kde je vyjádřen i complemento d’agente 
(„si vorrebbe una maggiore... da parte di...“); to je však výjimka, obvykle zvratné pasivum 
vyjádření konatele nepřipouští (*la casa si costruisce da parte di un’impresa edilizia...).  
 2) Na s. 8 mám za to, že odkaz na příklad (44) má být ve skutečnosti na větu (46) 
„bylo jim pomoženo“. 
 3) Na s. 12 bych uvítal detailnější analýzu příkladu (2), kde je konstrukce venne fatto 
salire. Je zde pozoruhodné především to, že je pasivizována kauzativní konstrukce (což 
v jiných románských jazycích nejde, např. ve francouzštině). Konstrukce tedy svou složitostí 
nabízí pravděpodobně omezenejší překladové možnosti. 
 4) Na s. 16 je diskuse o slovesu chiamare. Diplomantka správně podotýká, že pasivum 
zde v podstatě posouvá význam bázového slovesa. To je samozřejmě zajímavé, je to důležité 
nejen pro překlad, ale i pro syntaktickou teorii (vztah mezi rodem činným a trpným nemusí 
být nutně jen a jen „transformační“, ale mohou do něj vstupovat i nepředvídatelné lexikální 
procesy). Totéž platí i pro sloveso prendere. 
 5) Na s. 19 je vlivem nesprávně zapsaného textu  analyzován zcela chybně příklad (14) 
– v českém znění má být „děvče, které Adso miluje, je jato coby...“. Takže sloveso tu 
samozřejmě je. 
 6) Na s. 28 u příkladu (21) je dobře vidět, proč se čeština nemusí uchylovat vždycky 
k opisnému pasivu. Uvítal bych, kdyby diplomantka tuto slovoslednou možnost zdůraznila 
(předmět, který je tématem, je na začátku větu, následuje přísudek a podmět). 
 7) Na s. 30–31 tvar era iniziato není pasivum! Jde o sloveso, které vyžaduje 
v inakuzativní konstrukci essere („ho iniziato il lavoro“ – „il lavoro è iniziato“). Neplatí tedy 
ani závěr uvedený na s. 37. 
 8) Na s. 32 u příkladu (23) se mi také nezdá, že by analýza byla zcela korektní. 
Nevidím tu „vedlejší větu účelovou“, o níž je řeč. Spíš je třeba říct, že výraz per la diffusione 
(příslovečné určení účelu dle Hamplové 2004, s. 316) je zde transformováno do věty hlavní. 



 
Tolik tedy pár poznámek. Věřím, že diplomantka bude během obhajoby schopná vše vyjasnit. 
Bakalářskou práci Karolíny Somrové k obhajobě doporučuji, prozatím ji (zejména 
kvůli některým formálním nedostatkům, jako je chybějící résumé) hodnotím jako velmi 
dobrou. 
 
V Praze dne 3. září 2013 

doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. 
vedoucí bakalářské práce 

  


