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Abstrakt ( česky): 

Cílem této práce je teoreticky popsat italské a české pasivum a poté porovnat 

překlady italského pasiva do češtiny. V rámci teoretické části budou popsány typy 

pasivních konstrukcí, jejich užití, výskyt a budou zmíněny i alternativní formy vyjádření 

pasiva. 

V empirické části této práce dojde k analýze italských literárních textů. Cílem bude 

zjistit frekvenci výskytu pasivních konstrukcí s pomocným slovesem venire a jednotlivé 

výskyty poté porovnat s pasivem tvořeným s  pomocným slovesem essere. Jednotlivé 

překlady pasivních konstrukcí budou děleny dle typu slovesného rodu daného slovesa 

v cílovém textu. Výsledky budou kvantifikovány a zpracovány do grafů a tabulek. 

Výstupem by mělo být stanovisko, zda lze vysledovat tendenci v překladu pasiva, tedy 

jestli se pasivum překládá spíše aktivní či pasivní formou. Závěrem budou uvedena 

zajímavá překladatelská řešení při překladu jednotlivých pasivních forem.      

 

 

 

Abstract (in English): 

The aim of this thesis is to theoretically describe the Italian and Czech passive 

voice constructions and consequently analyse the translations of the Italian passive voice 

into the Czech language.  In the theoretical part the different passive voice constructions 

will be listed. The focus will be laid upon their use, occurrence and the alternative ways of 

the passive voice interpretation will be mentioned.  

The goal of the empirical part will be to analyse the Italian literary works and to 

find out the frequency of the passive voice used together with the auxiliary venire. 

Afterwards, it will be compared with the passive voice constructions containing the 

auxiliary essere. Then the translations of the passive voice into the Czech language will be 

analysed.  The results will be displayed in graphs and tables showing the various ways how 

the passive voice was translated into the Czech language. The empirical part contains also 

the comments on the various translation methods.   
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1 Úvod 

 

Cílem této bakalářské práce je teoreticky popsat italské a české pasivum a poté na 

základě korpusu provést empirický výzkum, v jaké míře se pasivum do češtiny překládá 

pomocí pasivní, aktivní či jiné neslovesné formy.  

V první části jsou teoreticky popsány pasivní konstrukce užívané v italštině, které 

se dělí na pasivum tvořené pomocnými slovesy a poté pasivum reflexivní. Jednotlivé 

formy pasiva jsou děleny dle pomocných sloves, se kterými se užívají. Při analýze 

jednotlivých pasivních konstrukcí je kladen důraz na užití jednotlivých forem, jejich 

význam a situace, ve kterých se pasivum nejčastěji užívá.  

Další část je věnována českému pasivu a jeho teoretickému popisu. 

V empirické části se zaměřím na praktickou analýzu literárních textů a na 

frekvenci, se kterou se pasivum v těchto textech objevuje. Následně bude provedena 

analýza, jakým způsobem se pasivum do češtiny překládá, zda se vždy převádí do cílového 

textu pomocí pasivní formy nebo zda překladatelé dali přednost aktivní či neslovesné 

formě překladu. Veškeré analýzy budou prováděny na subkorpusu tvořeném originálními 

italskými texty, které jsou dostupné v elektronické podobě na stránkách Českého 

národního korpusu. Vzhledem k obsáhlosti celého subkorpusu jsem pro svou analýzu 

vybrala pasivní konstrukce tvořené s pomocným slovesem venire a poté essere. Po uvedení 

kvantitativních výstupů dojde k analýze samotných překladů a budou uvedeny 

nejzajímavější překladatelská řešení a postupy. Při analýze překladu jsem se opírala o 

teoretické poznatky z knih předních českých a slovenských translatologů. 
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2 Pasivní konstrukce v italštině 

Italština rozlišuje dva typy slovesných rodů (la diatesi verbale) vyjadřujících poměr 

slovesného děje k podmětu věty. Prvním typem je slovesný rod činný, neboli aktivní (la 

forma attiva), který implikuje, že původcem děje je podmět. Jakmile podmět není 

konatelem děje, ale je jeho předmětem, je sloveso v trpném rodě, neboli pasivu (la forma 

passiva). (Hamplová 2004, s. 215) 

Jak uvádí Renzi (1988, s. 85), italština rozpoznává dva základní typy pasivních 

konstrukcí. Prvním typem je pasivum opisné, jehož konstrukce se skládá z určitého tvaru 

pomocného slovesa (verbo ausiliare) a příčestí minulého (participio passato) 

významového slovesa. Druhým typem je zvratné pasivum, které se tvoří pomocí 

takzvaného il si passivante (Salvi, Vanelli, 2004, s. 72). 

2.1 Formy opisného pasiva 

Pasivní konstrukce mohou tvořit pouze tranzitivní slovesa. Pasivní forma se pak 

vyznačuje tím, že předmět přímý u tranzitivního slovesa v aktivní konstrukci se stane 

podmětem v konstrukci pasivní. I přesto, že tento podmět není konatelem děje (l‘attante), 

může se dostat do pozice před sloveso. Tato vlastnost vyplývá z faktu, že pasivum je 

inakuzativní konstrukcí1, a tedy subjekt v této vazbě je interním argumentem, který je do 

pozice subjektu přesunut (Salvi, Vanelli, 2004, s. 68): 

(1) Alcuni bambini vengono lodati.  

Původce děje se ve větě vyjadřuje pomocí předložky „DA“:  

(2) Alcuni bambini vengono lodati da Pietro.  

V případě, že původce děje zůstane nevyjádřený, nabývá vazba obecnějšího 

významu. 

2.1.1 Pasivní forma s užitím pomocného slovesa ESSERE 

Pomocné sloveso essere se užívá v pasivních formách ve všech slovesných časech 

kromě indikativu trapassata remota, proto je věta (3) agramatická: 

(3) * Dopo che Piero fu stato picchiato, ... 

                                                 
1 Renzi (1988, s. 47-55) uvádí, že v inakuzativních konstrukcích, se může podmět nacházet na dvou 

různých pozicích. Buď je standardně před slovesem, nebo se podmět nachází v postverbální pozici, tedy za 
slovesem. Podmět v postverbální pozici má kromě vlastností subjektu i některé rysy předmětu.  
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Pasivum tvořené pomocí slovesa essere může popisovat dvě různé situace: 

(4) La porta è chiusa.  

Podle Renziho (1988, s. 88) lze větu (4) interpretovat dvěma způsoby: 

(a) Diatesi passiva statica (interpretazione stativa): 

Vyjadřuje určitý stav, ukončenost děje. Jedná se o predikativní konstrukci (la porta 

è in stato di chiusura).  

(b) Diatesi passiva dinamica (interpretazione passiva): 

Popisuje událost, akci, která právě probíhá (la porta viene aperta da qualcuno).  

Pokud věta nabývá významu uvedeného v (a), příčestí je považováno za adjektivum. 

Při analýze významu pasivní konstrukce nám napomáhají extranukleární prvky ve větě. 

V případě (a) to mohou být: 

• výrazy indikující dobu trvání (La porta è chiusa da 3 ore) 

V případě (b): 

• původce děje (La porta è chiusa da Giovanni) 

• příslovečné určení (La porta è chiusa violentemente) 

Tyto výrazy se většinou nedají navzájem kombinovat, nelze tedy v jedné větě užít původce 

děje s výrazem vyjadřujícím dobu trvání: 

(5) * La porta è chiusa da Pietro da 2 ore. 

Výjimku tvoří slovesa durativní (verbi di azione durativa) typu dormire, amare, regnare, 

abitare, která popisují situaci s určitou dobou trvání:  

(6) Maria è amata da Piero da molti anni. 

Telická slovesa (verbi di azione telica), která vyjadřují děj směřující k určitému cíli, 

mohou v pasivní konstrukci vyjadřovat pouze určitý stav nebo ukončený proces. U 

atelických sloves (verbi non telici) nemá tato interpretace smysl – tato slovesa nevyjadřují 

úplnost děje, důležitý je samotný průběh, který tato slovesa popisují (Salvi, Vanelli, 2004, 

s. 68). Proto je i následující věta ve smyslu (a) agramatická: 

(7) *La mamma è baciata. 

Pokud ve větě nejsou přítomny výše uvedené extranukleární prvky, o charakteru pasiva 

může vypovídat i slovesný čas. Jednoduché slovesné časy kromě passata remota zpravidla 

popisují ukončený děj, zatímco složené časy a passato remoto popisují jeho průběh (Salvi, 

Vanelli, 2004, s. 69): 

(8) La porta era/ sarebbe chiusa. 

(9) La porta è stata chiusa/fu chiusa. 
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V případě, že jsou jednoduché časy ve tvaru konjunktivu nebo infinitivu a závisí na slovese 

vyjadřujícím vůli, vyjadřují průběh děje:  

(10) Voglio che la porta sia chiusa. 

(11) Preferisco essere baciato. 

2.1.2 Pasivní forma s užitím pomocného slovesa VENIRE 

Pomocné sloveso venire se podle Renziho (1988, s. 91) vyskytuje v pasivních 

konstrukcích ve dvou případech: 

(a) Vazba s essere není možná: 

(12) La mamma viene baciata. 

(b) Slovesem venire nahradíme essere ve vazbách vyjadřujících průběh děje, čímž 

dodáme výpovědi dynamičtější charakter: 

(13) La finestra viene aperta. 

(14)  La finestra è aperta. 

Zatímco vazba s essere (14) vyjadřuje spíše výsledek děje, užitím slovesa venire (13) 

zachytíme děj probíhající a zároveň tato vazba indikuje zásah konatele: 

(15) La finestra viene aperta (da loro).   

2.1.3 Pasivní forma s užitím pomocného slovesa ANDARE 

Pasivní konstrukce s pomocným slovesem andare lze rozdělit do tří podskupin 

(Serianni 1988, s. 327): 

(a) Fráze vyjadřující nutnost, potřebu nebo příležitost:  

(16) La porta va chiusa (=deve essere chiusa). 

(17) Il compito va consegnato entro il 20 ottobre = il compito deve essere 

consegnato entro il 20 ottobre. 

(b) Ve spojení s omezenou skupinou sloves typu perdere, disperdere, smarrire, 

distruggere, dimenticare, deludere: 

Tato slovesa vyjadřují negativní výsledek akce a zdůrazňují trvání děje.  Tyto 

vazby se však používají ve spojení s 3. osobou singuláru a plurálu (Renzi 1988, s. 

92): 

(18) Molti quadri sono andati persi durante il trasloco. 

(c) V některých textech se objevuje forma s andare, nicméně není úplně jasné, zda se 

jedná o formu pasivní, či neosobní (impersonale): 
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(19) Non occorre esemplificazione alcuna [...], va solo notato che pare non esista 

in antico [...] (Serianni, 1988, s. 327) 

2.1.4 Pasivní forma s užitím pomocného slovesa AVERE 

Některé gramatiky uvádějí jako další možnost při tvorbě pasiva sloveso avere 

(Salvi, Vanelli, 2004, s. 72):  

(20) Durante la notte in quel luogo vicino al lago ho avuto punta la fronte da 

insaziabili zanzare. (=mi è stata punta la fronte da...) 

(21) Quell’estate avemmo bruciate le messi da un immane incendio (=ci furono 

bruciate le messi...) 

 

2.1.5 Pasivní forma s užitím sloves RIMANERE, RESTARE, FINIRE  

Tato pomocná slovesa zdůrazňují výsledek předchozího děje a pojí se pouze 

s omezenou skupinou příčestí typu commosso, deluso, sorpreso, meravigliato, ucciso apod. 

(22) Il povero riccio finì ucciso sotto la macchina. (Hamplová, 2004, s. 218 ) 

2.2 Il si passivante 

Zvratné pasivum se skládá z klitického zájmena si a tranzitivního slovesa, kdy 

podmět věty je potlačen a na jeho místo se dostane předmět přímý, který je vyžadován 

valencí tranzitivního slovesa (Salvi, Vanelli, 2004, s. 72-75): 

(23) Pietro loda i bambini. 

(24) Si lodano i bambini. 

Tato konstrukce je možná pouze v souvislosti s 3. osobou singuláru a plurálu. Jelikož se 

jedná o inakuzativní konstrukci, podmět může být v pozici přímého předmětu, tedy za 

slovesem. Zároveň však přímý předmět může být v pozici před slovesem, jelikož má 

syntaktickou funkci podmětu. Obě varianty v (24) a (25) jsou možné. 

(25) I bambini si lodano. 

Potlačení podmětu je pouze syntaktickou funkcí, z hlediska významu je původce děje stále 

přítomen, je nám jasné, že někdo stojí za touto činností. Pokud tedy chceme původce děje 

vyjádřit, můžeme využít vazby „da parte di“: 

(26) Da parte dell’opposizione si vorrebbe una maggior trasparenza nelle decisioni 

governative. 
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Tato pasivní forma se po syntaktické stránce podobá formě u zvratných sloves 

intranzitivních a absolutních (verbi pronominali, verbi solo pronominali): 

(27) Il sergente stanca i soldati. 

(28) I soldati si stancano. 

Hlavním rozdílem je, že formy těchto zvratných sloves existují pro všechny osoby 

singuláru i plurálu a také fakt, že v těchto vazbách je o jednoho původce děje méně.  

Zatímco u pasivních forem dojde k záměně pozic původce děje a předmětu, u zvratných 

sloves je pouze jeden konatel ve formě předmětu, který má ve větě pozici podmětu. 

(29) Io mi stanco. 

K rozlišení těchto dvou forem napomáhají další elementy ve větě. Pokud se 

odvoláváme na fakt, že jistá událost nevyžaduje externí zásah konatele, užívá se zvratné 

formy (30), zatímco pro zdůraznění vlivu původce děje užijeme pasivní formu slovesa 

(31): 

(30) Piero si è stancato da solo. 

(31) Si è stancato Piero facendogli fare degli esercizi troppo faticosi. 

Rozlišení může také napomoct pořádek slov ve větě. Forma zvratných sloves 

preferuje umístění podmětu před sloveso (32), zatímco pasivní forma užívá pozici za 

slovesem (33). 

(32) I soldati si sono stancati. 

(33) Si sono stancati i soldati. 

 

2.3 Další podoby pasiva 

K dalším prostředkům vyjadřujícím pasivum řadíme některé infinitivní konstrukce 

(Salvi, Vanelli, 2004, s. 71): 

a) Costrutto infinitivo: 

(34) Ci hanno regalato un nuovo attrezzo da usare in campagna. (= perchè sia 

usato...) 

Účelové infinitivní konstrukci ve větě předchází předložka „da“.  

b) Costrutto dichiarativo: 

(35) In quel paesino mi sentivo opprimere. (= mi sentivo essere oppresso) 

c) Podmínková infinitivní konstrukce s neurčitým podmětem: 

(36) A mangiare ogni giorno lo stesso pasto ci si stufa. (Se si mangia, se viene/è 

mangiato...) 
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2.4 Užití a výskyt pasivních forem 

Trpný rod se používá v situacích, kdy není nutné explicitně zmiňovat konatele děje 

nebo nám není znám (Renzi, 1988, s. 96):  

(37) Questa casa è stata costruita 50 anni fa. 

S pasivem se setkáme hlavně v psaných textech, typickým příkladem jsou novinové 

články, nadpisy, zprávy apod. V nadpisech se velmi často vypouští u pasivní konstrukce 

pomocné sloveso a čtenář je ochuzen o informaci, o jaký slovesný čas se jedná: 

(38) 50 contenitori (sono stati) bruciati solo a maggio. (Hamplová 2004, s. 218) 

Stejně tak se vypouští pomocné sloveso u veřejných nápisů, zákazů, či výzev: 

(39) Vietato fumare. Vietato giocare a calcio. 

V případě, kdy není důležitý konatel děje, ale chceme dát důraz na předmět, kterého se ta 

akce týká, předmět z původní věty (40) přesuneme do pozice podmětu (41). 

(40) 20.000 persone hanno già letto questo libro. 

(41) Questo libro è già stato letto da 20.000 persone. 

3 Pasivum v češtině 

Čeština rozlišuje pasivum opisné a zvratné (Čechová a kol., 2011, s. 85). Opisné 

pasivum je konstrukce, ve které je přechodné sloveso ve tvaru opisného pasiva a agens 

může či nemusí být vyjádřen. U zvratného pasiva agens vyjádřen nebývá a používá se 

zpravidla jen ve 3. os. (staví se dům). Tyto dvě pasivní formy nejsou ekvivalentními 

jazykovými prostředky, nelze je tedy zaměňovat. Jejich užití je omezeno z hlediska 

významového i formálního. Zvratné slovesné tvary stojí často na pomezí aktivního a 

pasivního významu. Na jedné straně stojí jasná pasivní forma (42) a na druhé reflexivní 

forma slovesa, které pasivum netvoří (43): 

(42) Stroje se vyrábějí. 

(43) Směje se. 

Zvratné formy se více užívá u nedokonavých sloves a u sloves dokonavých se dává 

přednost opisnému pasivu. Zvratné slovesné formy vyjadřují průběh děje, který aktuálně 

probíhá, vyjadřují děje, které jsou dynamičtější, než ty vyjádřené opisným pasivem, kterým 

zpravidla vyjadřujeme výsledný děj. Pro tyto dvě uvedené formy pasiva platí, že zvratná 

forma pasiva je stylisticky bezpříznaková, zatímco opisná forma pasiva značí určitý stupeň 

knižnosti a formálnosti textu.   
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Jak uvádí Čechová (2011, s. 86), ne všechna slovesa lze pasivizovat. Do této 

skupiny patří slovesa reflexivní (koupat se, česat se, bát se), nedokonavá slovesa stavová 

nepředponová (ležím, sedím, žiji), slovesa vyjadřující tělesné a duševní pocity (zebe mě, 

bolí mě v krku) a slovesa způsobová (musím, chci, smím, mohu). V případě, že sloveso 

stavové je předponové (prožít život), stává se slovesem přechodným, neboli tranzitivním, a 

pasivum tvoří (život je prožit). Tím se dostáváme k tomu, která slovesa naopak pasivní 

tvary mají. Jsou to především slovesa přechodná: 

(44) Kniha byla prostudována.  

U nepřechodných sloves se věta v pasivu mění z dvoučlenné (45) na jednočlennou 

(46): 

(45) Pomohli jsme jim. 

(46) Bylo jim pomoženo. 

Je to způsobeno tím, že u přechodných sloves v aktivní formě se předmět, který je 

ve 4. pádě, přesouvá v pasivní konstrukci na pozici podmětu. U nepřechodných sloves je 

však předmět v jiném než 4. pádě a v pasivní konstrukci zůstává zachován. Proto je 

sloveso užito v pasivu neosobně (44).    

4 Empirická část 

4.1 Předpoklady 

V praktické části této práce budu pracovat s Českým národním korpusem, který je 

dostupný v elektronické formě na www.korpus.cz. Pro tuto studii jsem vybrala subkorpus, 

který je tvořen originálními texty od italských autorů a obsahuje 1 680 653 tokenů. 

V rámci analýzy literárních textů se zaměřím na výskyt pasiva s pomocným 

slovesem venire a jeho konkurence s pomocným slovesem essere. Vzhledem k obsáhlosti 

celého subkorpusu rozeberu pouze prvních 10 nejfrekventovanějších výskytů. První část 

bude věnována analýze významu, poté přistoupím k analýze překladů do češtiny. Cílem 

bude zjistit, zda je možné na tomto zkoumaném vzorku textů zachytit určitý trend při 

překládání. Výstupem by mělo být stanovisko, zda na základě pozorovaných dat lze určit, 

jestli se pasivum častěji překládá do češtiny pomocí aktivní, pasivní nebo neslovesné 

formy.  

Výzkum bude zahrnovat poznatky z oblasti translatologie. Při analýze jednotlivých 

pasivních konstrukcí a jejich překladů se také budu soustředit na užité překladatelské 

postupy. Budu poukazovat na zajímavá řešení jednotlivých překladatelů s důrazem na typy 
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zvolených překladatelských posunů. Konkrétně nás bude zajímat, zda v jednotlivých 

situacích došlo k posunu, jelikož z důvodu odlišnosti výchozího a cílového jazyka 

neexistoval v cílovém jazyce ekvivalent (konstitutivní posun) nebo zda se jednalo spíše o 

překladatelův idiolekt a k danému řešení se uchýlil ze stylistických důvodů (individuální 

posun). (Popovič, 1975, s. 123) 

S ohledem na teoretické poznatky, které jsou uvedeny v předchozích kapitolách, lze 

předpokládat, že se při překladech bude více užívat aktivní formy, jelikož čeština je jazyk, 

který dává přednost činnému rodu. 

Pro znázornění frekvence jednotlivých výskytů jsem se rozhodla využít tabulky a 

sloupcové grafy, které z důvodu zachování jednotnosti uvedu i v situacích, kdy je výskytů 

málo a grafické znázornění se může jevit jako zbytečné. 

4.2 Výskyt pasivních forem a jejich frekvence 

4.2.1 Nejfrekventovanější výskyty 

 
Obrázek 1 Frekvenční seznam 

 

Na Obrázku 1 je seznam nejfrekventovanějších sloves užívaných ve spojení se 

slovesem venire. V tomto frekvenčním seznamu však nalezneme různé slovesné formy 

včetně gerundií, či vložených vedlejších vět. Abychom dostali finální výčet pasivních 

forem, musíme výběr ještě omezit na vazby venire + příčestí minulé.  

 

 



10 

 

Sloveso Počet výskytů 

fare 12 

chiamare 14 

prendere 8 

arrestare 8 

pubblicare 8 

dare 8 

accogliere 8 

iniziare 7 

usare 6 

sorprendere 6 

Tabulka 1 Výsledný frekvenční seznam pasivních forem se slovesem venire 

 

4.2.1.1.1 Fare 

Pasivum od slovesa fare se v subkorpusu vyskytuje ve 12 případech. Co se týče 

významu, zpravidla se jedná o vyjádření vnitřních pohnutek a situací, ve kterých je 

zmiňovaný objekt či subjekt k něčemu nucen vnitřním pocitem či vnějšími okolnostmi. 

Objevily se i významy udělat, provést apod. Z Tabulky 2 je patrné, že téměř v 85 

procentech případů se pasivní konstrukce překládaly do češtiny aktivní formou.  

 

Sloveso FARE Počet Procentuální podíl 

překlad aktivní formou 10 83,3 % 

překlad pasivní formou 2 16,7 % 

Tabulka 2 Výskyty jednotlivých překladů pasiva venire + fare 
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Obrázek 2 Grafické srovnání překladu venire + fare 

 

Z důvodů rozdílnosti českého a italského jazyka dochází při překladu velice často 

k individuálním či konstitutivním posunům. Již v Kapitole 3 jsme uvedli, že opisné 

pasivum je v češtině ze stylistického hlediska často příznakové. I z toho důvodu by se dalo 

říci, že pokud se překladatel rozhodne pasivum přeložit pomocí aktivní formy, jedná se o 

konstitutivní posun, jelikož je k tomu „donucen“ rozdílnými jazykovými systémy. 

V případě příkladu (1) by se dalo říci, že se jedná skutečně o konstitutivní posun, jelikož 

doslovný překlad či pasivní forma by na stylistické rovině textu nebyly ekvivalentním 

prostředkem.2 Dalším typickým jevem u překladů z italštiny je parcelace, která je uvedena 

v (2). Čeština je jazyk, který nepoužívá tak dlouhé věty jako italština a návaznost 

kompenzuje užitím kohezních prvků a využitím postupů aktuálního větného členění. Při 

parcelaci překladatel jedno souvětí ve výchozím textu rozdělil v cílovém textu na čtyři.    

 

(1)          «Lúpuce». («È morto»). 

Poi, vennero fatte le presentazioni. 

          „Lúpuce.“ („Zemřel.“) Pak došlo na 

seznamování.3 

  

(2)           Questi però non si rese conto 

della portata di tale 

          Prakticky se jednalo o odvolání 

Mussoliniho a o zrušení jeho režimu. Duce 

                                                 
2 Popovič (1975, s. 109-113) uvádí, že ekvivalence v překladu se vymezuje na úrovni celkového 

stylu díla, nikoliv pouze na jazykové nebo tematické rovině. Nestačí tedy pouze najít jazykový ekvivalent 

v cílovém jazyce. 
3 Vassalli, Sebastiano: Un infinito numero (Nespočet, přel. Vinšová Kateřina, 2003), 1999. 



12 

 

pronunciamento e rimase sorpreso 

quando la sera del 25 luglio, 

recatosi dal re, che era stato nel 

frattempo messo al corrente da 

Grandi dell’esito della riunione del 

Gran Consiglio, si sentì dire che le 

sue dimissioni erano state accettate 

e un nuovo governo costituito e 

quando, uscito di palazzo, trovò alla 

porta un’autoambulanza sulla 

quale venne fatto salire per essere 

trasportato in una caserma di Roma 

e quindi a Ponza. 

si dosah této vzpoury nepřipouštěl a byl 

překvapen, když mu nazítří večer u krále, 

kterého Grandi mezitím seznámil s 

výsledkem zasedání Velké rady, bylo 

sděleno, že jeho demise je přijata a nová 

vláda již ustavena. Před bránou paláce na 

něj čekala ambulance. Byl posazen do vozu, 

který s ním odjel do římských kasáren, 

odkud ho pak přepravili do Ponzy.4 

 

Výskyty s ESSERE 

Ve spojení se slovesem essere jsme nalezli 158 výskytů. Díky poměrně vysokému 

počtu nalezených pasivních forem budou učiněné závěry podložené statisticky větším 

vzorkem sledovaného jevu. V tomto případě se plně potvrdil náš předpoklad, že překlady 

pomocí aktivní formy jsou častější. Ve většině případů se překladatelé uchýlili k aktivní 

formě překladu (viz Tabulka 3). 

 

Sloveso FARE Počet Procentuální podíl 

překlad aktivní formou 111 70,25 % 

překlad pasivní formou 40 25,3 % 

překlad jinou formou 7 4,45 % 

Tabulka 3 Výskyty jednotlivých překladů pasiva essere + fare 

 

 

                                                 
4 Procacci, Giuliano: Storia degli italiani (Dějiny Itálie, přel. Janderová Drahoslava, Klípa Bohumil, 

Vinšová Kateřina, 1997), 2007.  
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Obrázek 3 Grafické srovnání překladu a essere + fare 

 

Pokud bychom měli porovnat konkurenci užití opisného a zvratného pasiva v 

překladu, převládá forma opisného pasiva. Překlady pomocí zvratného pasiva jsou méně 

časté. Roli v tom hraje i explicitní vyjádření konatele děje. U opisného pasiva agens 

vyjádřen být může i nemusí, zatímco u zvratného pasiva není konatel děje nikdy znám, 

jako tomu je i v případě (3). 

 

(3)         Fu preso il sangue dal dito e fu 

strisciato in un velo trasparente su 

un vetrino rettangolare, furono 

fatte molte analisi, ma la milza gli si 

ingrossava a vista d' occhio e gli 

sollevava l' addome che si faceva 

fragile come la cartavelina dei 

palloni di Sant'Agrippina e giallo 

come l' avessero cosparso d' olio. 

          Odebral mu krev z prstu a rozetřel ji 

na obdélníkové sklíčko, do průhledné 

vrstvičky, dělalo se spousta rozborů, jenže 

slezina se dál zvětšovala a zvedala bříško, 

kůže na něm byla tenká jak piják, ze kterého 

se dělají balónky na slavnost svaté 

Agrippiny, a bylo žluté, jako by mu je někdo 

polil olivovým olejem.5 

 

(4)         Ma non bisogna disperare mai, 

e lo dico sempre a Pietro, perché la 

vita di noi poveri è fatta cosí, di 

         Člověk si ale nemá nikdy zoufat, a to 

právě vždycky říkám Pietrovi, protože my 

chudáci na tom už jinak nebudeme, čeká 

                                                 
5 Bonaviri, Giuseppe: Il sarto della stradalunga (Krejčí na hlavní ulici, přel. Frýbort Zdeněk, 1989), 

1996 



14 

 

sofferenza e lacrime e di mesi aridi 

e arsi. 

nás jen utrpení a slzy, povlečou se 

donekonečna měsíce suché jak troud.6 

 

Sloveso fare patří ke slovesům, která mají široké sémantické pole. Při analýze 

překladu tohoto slovesa do češtiny se projevila tendence konkretizovat, tedy překládat 

sloveso fare pomocí sloves či výrazů, která mají užší významové pole a detailněji vystihují 

danou situaci. To se stalo v případě (4), kdy překladatel pozměnil celou vedlejší větu 

výchozího textu a v případě (5) překladatel zvolil překlad pomocí neslovesné formy ‒ 

výraz tutto è fatto nahradil českým hotovo. 

 

(5)          Allora è inutile montare tutta 

la commedia di farla sposare all' 

altra mia metà: me la sposo io e 

tutto è fatto. 

„Je tedy zbytečné vymýšlet celou 

komedii, abych ji donutil k sňatku s mou 

druhou půlí: ožením se s ní sám a hotovo.7 

 

(6)         "Figlio carissimo, "disse," 

tutto quello che questo povero 

vecchio peccatore può fare per la 

tua anima, sarà fatto con gioia.“ 

"Milý synu." řekl, "všechno, co 

nebohý starý hříšník pro spásu tvé duše 

udělat může.“8 

 

V případě (6) došlo k výrazné nivelizaci, kdy překladatel větu obsahující pasivní 

formu s fare vůbec nepřeložil, ani nekompenzoval. Naopak u (7) došlo opět ke 

konkretizaci ‒ překladatel využil předchozí kontext a odkázal se na něj. Tento 

překladatelský postup napomáhá kohezi celého textu, která je pro češtinu důležitá. 

 

(7)         Sarà fatto, signoria, - dissero 

gli sbirri e se ne andarono. 

„Jak jste rozkázal, milosti," řekli 

biřici a odešli.9 

 

                                                 
6 Bonaviri, Giuseppe: Il sarto della stradalunga (Krejčí na hlavní ulici, přel. Frýbort Zdeněk, 1989), 

1996 
7 Calvino, Italo: I nostri antenati (Naši předkové, přel. Digrin Zdeněk, Mikeš Vladimír, 1970), 2003 
8 Eco, Umberto: Il nome della rosa (Jméno růže, přel. Frýbort Zdeněk, 1988), 1998 
9 Calvino, Italo: I nostri antenati (Naši předkové, přel. Digrin Zdeněk, Mikeš Vladimír, 1970), 2003 
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Několikrát se ve výchozích textech vyskytla vazba era fatta/ero fatto ve smyslu být 

vyroben, skládat se z něčeho. Téměř vždy byla tato vazba přeložena pomocí jmenného 

přísudku se sponou (8). V případě (9) došlo při překladu k výraznému zkrácení a 

konkretizaci. 

    

(8)          L' arca era fatta di legno d' 

acacia, rivestita d' oro all' interno e 

all' esterno - il medesimo principio 

dei condensatori elettrici, due 

conduttori separati da un isolante. 

Archa byla z akátového dřeva, 

zevnitř i zvenčí obložená zlatem - na 

stejném principu je založen elektrický 

kondenzátor, vodiče od sebe odděluje 

izolátor.10 

 

(9)          Però sulla fede della sua 

parola non si poteva contare, 

perché la sua testa era fatta in 

modo che credeva ciecamente a 

tutte le fantasie e invenzioni, non 

solo altrui, ma anche sue proprie. 

Nedalo se jí však věřit, nalítla na 

každou hloupost a výmysl, a to nejenom 

cizí, ale i vlastní.11 

 

(10) "Oplà", dissi reggendo il 

fiammifero da caminetto come una 

torcia,"l’infedele è condannato al 

rogo, sia fatta giustizia!“ 

„Olé,“ řekla jsem, v ruce krbovou 

zápalku jako pochodeň, „nevěřící je 

odsouzen na hranici, budiž dán průchod 

spravedlnosti.“12 

 

Z důvodu rozdílných jazykových systémů, čeština nemá gramatický ekvivalent pro 

v italštině často užívaný konjunktiv. V tomto případě je ekvivalentním prostředkem zvolací 

věta, kterou volil překladatel v případě (10). 

 

4.2.1.1.2 Chiamare 

Druhým nejčastěji se vyskytovaným slovesem je chiamare. Vyskytlo se v několika 

významech: být nazýván, být pověřen, povolán (do války, do služby). 

                                                 
10 Eco, Umberto: Il pendolo di Foucault (Foucaultovo kyvadlo, přel. Frýbort Zdeněk, 2007), 1989 
11 Morante, Elsa: La Storia: Romanzo (Příběh v historii, přel. Frýbort Zdeněk, 1990), 1974 
12 Tabucchi, Antonio: Il gioco del rovescio (Pohled z druhé strany, přel. Pelán Jiří, 2006), 1996 
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Sloveso CHIAMARE  Počet Procentuální podíl 

překlad aktivní formou 8 57,14 % 

překlad pasivní formou 5 35,72 % 

překlad jinou formou 1 7,14 % 

Tabulka 4 Výskyty jednotlivých překladů pasiva venire + chiamare 

 

 
Obrázek 4 Grafické srovnání překladu pasiva venire + chiamare 

 

I v tomto případě převažuje při překladu výskyt aktivních forem. Za zmínku stojí i jeden 

individuální posun uvedený v (11). V tomto případě byla celá vedlejší věta časová prima 

di venir chiamato alla guerra nahrazena v cílovém textu neslovesnou formou nástupem do 

vojenské služby. Nijak to však na celkovém významu neubralo.  

 

(11) Difatti, l’assente 

proprietario della stanzetta, che da 

piccolo era arrivato appena alla 

seconda classe, prima di venir 

chiamato alla guerra s’era messo a 

frequentarele scuole serali (di 

giorno era lavorante presso un 

materassaio). 

Mládenec, co tu předtím bydlel, 

vychodil jen druhou třídu obecné a teprve 

před nástupem do vojenské služby začal 

navštěvovat večerní školu (přes den 

pracoval u jednoho výrobce matrací).13 

                                                 
13 Morante, Elsa: La Storia: Romanzo (Příběh v historii, přel. Frýbort Zdeněk, 1990), 1974 
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Výskyty s ESSERE 

V subkorpusu jsme nalezli 32 forem s essere. I v tomto případě byla více jak 

polovina pasivních konstrukcí přeložena do češtiny pomocí aktivních forem.  

 

Sloveso CHIAMARE  Počet Procentuální podíl 

překlad aktivní formou 20 62,5 % 

překlad pasivní formou 10 31,25 % 

překlad jinou formou 2 6,25 % 

Tabulka 5 Výskyty jednotlivých překladů pasiva essere + chiamare 

 

 
Obrázek 5 Grafické srovnání překladu pasiva essere + achiamare 

 

Pro rozbor jsem vybrala dva překlady, ve kterých byly při překladu použity 

neslovesné formy.  V obou případech se jedná o vyjádření významu být nazýván. 

V případě (12) zvolil překladatel částici tedy, zatímco v druhém případě (13) 

nahradilo pasivní konstrukci adjektivum takzvaná.  

 

(12) Gli «intransigenti» 

(così erano chiamati quei cattolici 

che, a differenza dei clerico-

moderati, non erano disposti ad 

alcuna transazione con lo Stato 

„Nesmiřitelní“ (tedy ti, kdo na 

rozdíl od umírněných duchovních nebyli 

ochotni se dohodnout s italským státem), 

kteří odbor vedli, přirozeně nepodporovali 

sdružení, jejichž cílem byl - vyjádřeno v 
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italiano) che ne erano alla testa non 

erano certo disposti a incoraggiare 

associazioni che avessero per 

dichiarato scopo quello, come si 

diceva allora, della «resistenza» o, 

come si direbbe oggi, del 

sindacalismo. 

dobové terminologii - „vzdor“, nebo jak 

bychom dnes řekli, syndikalismus.14 

 

(13) Alla vecchia opposizione di 

ispirazione mazziniana e 

garibaldina (Mazzini era morto nel 

1872 e Garibaldi morirà nel 1882) 

veniva così sostituendosi una nuova 

opposizione, meno intransigente nei 

princìpi, ma più aderente alla realtà 

delle cose, alla «Sinistra storica» 

una - così appunto fu chiamata - 

«Sinistra giovane». 

Starou opozici v duchu Mazziniho a 

Garibaldiho (Mazzini zemřel roku 1872, 

Garibaldi roku 1882) postupně začínala 

nahrazovat nová opozice, ne tak neústupná 

v zásadách a více srostlá s realitou. Na 

místo historické levice nastoupila takzvaná 

mladá levice.15 

 

4.2.1.1.3 Prendere 

Nalezli jsme 8 pasivních konstrukcí, ve kterých se vyskytlo sloveso prendere. I zde 

se setkáváme s různými významy, kterých pasivní forma nabývá: být zasažen, být zajat, být 

považován za něco. 

 

Sloveso PRENDERE Počet Procentuální podíl 

překlad aktivní formou 5 62,5 % 

překlad pasivní formou 1 12,5 % 

překlad jinou formou 2 25 % 

Tabulka 6 Výskyty jednotlivých překladů pasiva venire + prendere 

 
                                                 
14 Procacci, Giuliano: Storia degli italiani (Dějiny Itálie, přel. Janderová Drahoslava, Klípa Bohumil, 

Vinšová Kateřina, 1997), 2007. 
15 Procacci, Giuliano: Storia degli italiani (Dějiny Itálie, přel. Janderová Drahoslava, Klípa Bohumil, 

Vinšová Kateřina, 1997), 2007. 



19 

 

 
Obrázek 6 Grafické srovnání překladu a venire + prendere 

 
(14) Dove Salvatore si fa 

miseramente scoprire da Bernardo 

Gui, la ragazza amata da 

Adso viene presa come strega e tutti 

vanno a letto più infelici e 

preoccupati di prima.  

Salvátor se nechá žalostně 

přistihnout Bernardem Guiem při činu; 

děvče, které Adso miluje, je tato coby 

čarodějnice a všichni se odeberou na lože 

nešťastnější a ustaranější než předtím.16 

 

V (14) je vidět, jak velkým množstvím jazykových prostředků čeština disponuje. 

Pasivní konstrukci překladatel nepřeložil žádným slovesným způsobem, vazbu viene 

presa come nahradil výrazem coby.     

 

Výskyty s ESSERE 

Se slovesem essere bylo nalezeno 60 výskytů. Opět se projevuje tendence překladů 

do aktiva, které převažují. 

 

Sloveso PRENDERE Počet Procentuální podíl 

překlad aktivní formou 46 76,67 % 

překlad pasivní formou 14 23,33 % 

Tabulka 7 Výskyty jednotlivých překladů pasiva essere + prendere 

 

                                                 
16 Eco, Umberto: Il nome della rosa (Jméno růže, přel. Frýbort Zdeněk, 1988), 1998 
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Obrázek 7 Grafické srovnání překladu a essere + prendere 

 

4.2.1.1.4 Arrestare 

Sloveso arrestare je prvním slovesem, které se překládalo převážně pomocí pasivní 

formy. Nejčastěji jsme se setkali s významem být zatčen. Vzhledem k tomu, že i v češtině 

se velice často u tohoto slovesa setkáme s opisným pasivem, není to až tak překvapivý 

výsledek. Svou roli v tom může hrát i funkce konatele děje a záměr vysílatele. Sdělení 

zpravidla kladou důraz na samotný fakt, že někdo byl zatčen. Zdůrazňují průběh děje a 

informace o tom, kdo akci prováděl, není tak důležitá.  

  

Sloveso ARRESTARE Počet Procentuální podíl 

překlad pasivní formou 7 87,5 % 

překlad jinou formou 1 12,5 % 

Tabulka 8 Výskyty jednotlivých překladů pasiva venire + arrestare 
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Obrázek 8 Grafické srovnání překladu pasiva venire + arrestare 

 

Výskyty s ESSERE 

Ve spojení s essere jsme objevili 9 výskytů slovesa arrestare. Tyto výskyty však měly jiný 

význam než v případech, kdy bylo pasivum tvořeno pomocí slovesa venire. Nejvíce se 

vyskytovala vazba s významem zastavit se, být zastaven. Pouze jednou se vyskytla pasivní 

forma s významem být zatčen. I proto není překvapivé, že z 90 procent se formy 

překládaly do aktivní formy, pouze v případě, kdy byl význam být zatčen, zadržen se 

překladatel držel při překladu pasivní formy. 

 

Sloveso ARRESTARE Počet Procentuální podíl 

překlad aktivní formou 6 67, % 

překlad pasivní formou 3 33 % 

Tabulka 9 Výskyty jednotlivých překladů pasiva essere + arrestare 
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Obrázek 9 Grafické srovnání překladu pasiva essere + arrestare 

 

4.2.1.1.5 Pubblicare 

Tendence při překladu pasiva od slovesa pubblicare je podobná jako u slovesa 

arrestare. Ve všech 8 nalezených pasivních formách se vyskytoval význam být 

publikován, zveřejněn. Tři čtvrtiny všech výskytů byly přeloženy pomocí pasiva, zbylé dva 

výskyty byly přeloženy pomocí aktivní a neslovesné formy. 

Pouze v jednom případě byl při překladu užit výraz publikován, ve všech ostatních 

bylo použito slovo zveřejněn. U aktivní a neslovesné formy byly užity výrazy vyjít, vydání.  

 

Sloveso 

PUBBLICARE 

Počet Procentuální podíl 

překlad aktivní formou 1 12,5 % 

překlad pasivní formou 6 75 % 

překlad jinou formou 1 12,5 % 

Tabulka 10 Výskyty jednotlivých překladů pasiva venire + pubblicare 
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Obrázek 10 Grafické srovnání překladu pasiva venire + pubblicare 

 

V (15) je uveden překlad pomocí neslovesné formy. Překladatel využil při překladu 

vedlejší větu doplňkovou.  

 

(15) Ma il successo, poi, portò 

una nuova complicazione, perché il 

principe avrebbe voluto che il canto 

sesto venisse pubblicato subito, 

senza il resto del poema; 

Tento úspěch však přinesl novou 

svízel, neboť princ by rád viděl šestou knihu 

vydanou okamžitě, beze zbytku eposu;17 

 

Výskyty s ESSERE 

V tomto případě jsme nalezli 5 výskytů, nicméně přeloženy byly pouze 4 z nich ‒ 

v jednom případě jsme překlad dané pasivní formy nenalezli (viz (16)). 

 

Sloveso 

PUBBLICARE 

Počet Procentuální podíl 

překlad aktivní formou 1 25 % 

překlad pasivní formou 3 75 % 

Tabulka 11 Výskyty jednotlivých překladů pasiva essere + pubblicare 

 

 

                                                 
17 Vassalli, Sebastiano: Un infinito numero (Nespočet, přel. Vinšová Kateřina, 2003), 1999 
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Obrázek 11 Grafické srovnání překladu pasiva essere + pubblicare 

 

(16) Il carcere e la malattia che 

minava il suo debole organismo, 

l’incomprensione che a tratti gli 

manifestarono i compagni di partito 

che condividevano con lui la 

prigione, non furono sufficienti a 

impedire - come aveva ordinato 

Mussolini - che il suo cervello 

continuasse a funzionare. I 

Quaderni che redasse in carcere e 

che furono pubblicati dopo la 

Liberazione attestano che non un 

solo momento egli cessò di pensare 

e di lavorare e le sue lettere alla 

moglie e ai figli attestano che mai si 

spense in lui la sua ricchissima e 

appassionata umanità.  

Vězení a choroba, které podrývaly 

jeho slabý organismus, a leckdy i 

nepochopení soudruhů, kteří s ním sdíleli 

žalář, nemohly zabránit, aby jeho mozek 

nepřestal pracovat, jak nařídil Mussolini. 

Sešity z vězení, které napsal v žaláři, svédčí 

o tom, že nepřestal ani na okamžik 

přemýšlet a pracovat. Jeho dopisy dětem a 

ženě jsou navíc důkazem, že v něm nikdy 

nevyhasla bohatá a vášnivá lidskost.18  

 

 

                                                 
18 Procacci, Giuliano: Storia degli italiani (Dějiny Itálie, přel. Janderová Drahoslava, Klípa Bohumil, 

Vinšová Kateřina, 1997), 2007. 
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4.2.1.1.6 Dare 

Sloveso dare se vyskytlo v 8 případech s významy dát, dostat se, udělit , 

poskytnout. Ve většině případů se překladatelé uchýlili k překladu pomocí aktivní formy.  

 

Sloveso DARE Počet Procentuální podíl 

překlad aktivní formou 6 75 % 

překlad pasivní formou 2 25 % 

Tabulka 12 Výskyty jednotlivých překladů pasiva venire + dare 

 

 
Obrázek 12 Grafické srovnání překladu pasiva venire + dare 

 

Výskyty s ESSERE 

 Zajímavá je četnost výskytů pasivních konstrukcí essere + dare. Nalezli jsme jich 

52.  

Sloveso DARE Počet Procentuální podíl 

překlad aktivní formou 40 76,93 % 

překlad pasivní formou 11 21,15 % 

Překlad jinou formou 1 1,92 % 

Tabulka 13 Výskyty jednotlivých překladů pasiva essere + dare 

 

Zde se opět potvrdila domněnka, že přednost mají překlady pomocí aktivní formy. 
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Obrázek 13 Grafické srovnání překladu pasiva essere + dare 

 

V příkladě (17) stojí za zmínku řešení překladatele, který při překladu rozvinul 

pasivní konstrukci pomocí vedlejších vět. Zde se projevuje vlastnost českého jazyka, který 

potřebuje více kohezních prvků a rozvinutí pomocí vedlejších vět tomu napomáhá.  

 

(17) Urlava di dolore e di vittoria 

e non capiva niente e si teneva 

stretto al ramo, alla spada, al 

cadavere di gatto, nel momento 

disperato di chi ha vinto la prima 

volta ed ora sa che strazio è 

vincere, e sa che è ormai impegnato 

a continuare la via che ha scelto e 

non gli sarà dato lo scampo di chi 

fallisce 

čel bolestí i radostí nad tím, že 

zvítězil, a nechápal nic, k větvi, k šavličce, k 

mrtvole kocoura se tiskl v beznadějné chvíli 

toho, kdo zvítězil poprvé a nyní chápe, jaká 

trýzeň jest zvítěziti, a ví, že jest od toho 

okamžiku zavázán pokračovati v životě, 

který si zvolil, a že mu nebude dopřáno, aby 

unikl jako ten, komu se sil nedostává.19 

 

4.2.1.1.7 Accogliere 

Jak již bylo zmíněno výše, explicitní uvedení konatele děje ve výchozím textu hraje 

při překladu svou roli. Lze vypozorovat trend, že v případech, kdy byl známý agens, se 

pasivní forma zpravidla přeložila aktivní formou, kde se subjekt dostal do pozice objektu. 

                                                 
19 Calvino, Italo: I nostri antenati (Naši předkové, přel. Digrin Zdeněk, Mikeš Vladimír, 1970), 2003 
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Tam, kde původce děje známý nebyl, překladatelé ponechali pasivní formu i v cílovém 

textu.  

 

Sloveso 

ACCOGLIERE 

Počet Procentuální podíl 

překlad aktivní formou 4 50 % 

překlad pasivní formou 3 37 % 

překlad jinou formou 1 13 % 

Tabulka 14 Výskyty jednotlivých překladů pasiva venire + accogliere 

 

 
Obrázek 14 Grafické srovnání překladu pasiva venire + accogliere 

 

V (18) je zaznamenán konstitutivní posun. Čeština nedisponuje ekvivalenty, které 

by nahradily gerundiální vazby, proto se zpravidla překládají pomocí vět hlavních, 

vedlejších či neslovesných forem. V našem případě to překladatel vyřešil souřadicí větou 

důvodovou. 

 

(18) Ecco che era invitato dai D' 

Ondarìva e D' Ombrosa, la famiglia 

più sussiegosa di quei posti, e l' 

umiliazione d' un momento prima si 

trasformava in rivincita e si 

vendicava di suo padre, venendo 

Vida, byl pozván pány z 

Cossanacameni a Temnosy, nejváženější 

rodinou v tomto kraji, počáteční pokoření 

se v odvetu změnilo, na svém otci se mstil, 

neboť byl přijat jeho odpůrci, kteří naň 

vždycky svrchu hleděli, a Viola se za něho 



28 

 

accolto da avversari che l' avevano 

sempre guardato dall' alto in basso, 

e Viola aveva interceduto per lui, e 

lui era ormai ufficialmente accettato 

come amico di Viola, e avrebbe 

giocato con lei in quel giardino 

diverso da tutti i giardini. 

přimluvila a on byl nyní oficiálně za přítele 

Violy uznán a právě si s ní hrál v této 

zahradě, která se žádné jiné nepodobala.20 

 

Pro bližší analýzu jsem si vybrala vazbu venire accolto con qc (být přijat). Tato 

vazba byla přeložena třemi různými způsoby:  

 

(19) Nel 1904 il presidente 

francese Loubet veniva accolto con 

grande cordialità. 

Roku 1904 byl francouzský prezident 

Loubet srdečně přijat v Římě.21 

 

(20) Tali notizie sulla innominata 

sorella vennero accolte, dalla parte 

di Useppe, con una fila di risate. 

Tyto zprávy o jménem neoznačené sestře 

Useppe přijímal výbuchy smíchu.22  

 

(21) Il Primato, come si è 

detto, venne accolto dal pubblico 

dei lettori italiani con vivissimo 

interesse.  

Giobertiho prvenství přijala italská 

čtenářská veřejnost s živým zájmem.23 

 

Pouze v případě (19) bylo spojení přeloženo pasivem. Ve zbývajících dvou 

případech bylo zvoleno aktivum. Zaměřila jsem se na to, na základě jakých faktorů se 

překladatelé rozhodovali, zda užijí dokonavou či nedokonavou formu (přijímat X 

přijmout). V případě (19) je patrné, že se jednalo zřejmě o jednorázovou událost, což je 

                                                 
20 Vassalli, Sebastiano: Un infinito numero (Nespočet, přel. Vinšová Kateřina, 2003), 1999 
21 Procacci, Giuliano: Storia degli italiani (Dějiny Itálie, přel. Janderová Drahoslava, Klípa Bohumil, 

Vinšová Kateřina, 1997), 2007. 
22 Morante, Elsa: La Storia: Romanzo (Příběh v historii, přel. Frýbort Zdeněk, 1990), 1974 
23 Procacci, Giuliano: Storia degli italiani (Dějiny Itálie, přel. Janderová Drahoslava, Klípa Bohumil, 

Vinšová Kateřina, 1997), 2007. 
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naznačeno datací hned na začátku věty. Výraz con una fila di risate (20) značí, že se 

průběh děje opakuje, překladatel tedy zvolil nedokonavé přijímat. V (21) je dokonavé 

sloveso logickou volbou, jelikož je zřejmé, že prvenství je pouze jedno a lze ho přijmout 

jen jednou.  

Fakt, že překladatelé se při rozhodování o vidovosti opírají o kontext či 

extranukleární prvky ve větě plyne z faktu, že italština nerozlišuje vidovost stejným 

způsobem jako čeština. V italštině lze vid vyjádřit fázovými či významovými slovesy, 

např. iniziare, cominciare, finire, andare, venire, stare (Hamplová, 2004, s. 231), 

předložkovou vazbou, příslovečným určením a někdy se vidovost rozpozná jen díky 

kontextu.  

 

Výskyty s ESSERE 

V tomto případě došlo ke změně v četnosti překladů do aktiva. Bylo nalezeno 9 

spojení se slovesem accogliere a z toho více než polovina byla do češtiny přeložena 

pomocí pasivní formy. 

 

Sloveso 

ACCOGLIERE 

Počet Procentuální podíl 

překlad aktivní formou 3 33 % 

překlad pasivní formou 6 67 % 

Tabulka 15 Výskyty jednotlivých překladů pasiva essere + accogliere 

 

 
Obrázek 15 Grafické srovnání překladu pasiva essere + accogliere 
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4.2.1.1.8 Iniziare 

Sloveso iniziare se vyskytovalo ve dvou významech: zasvětit, zahájit. Všech 7 

nalezených pasivních konstrukcí bylo přeloženo pasivem. 

 

Sloveso INIZIARE  Počet Procentuální podíl 

překlad aktivní formou 0 0 % 

překlad pasivní formou 7 100 % 

Tabulka 16 Výskyty jednotlivých překladů pasiva venire + iniziare 

 

 
Obrázek 16 Grafické srovnání překladu pasiva venire + iniziare 
 

 

Výskyty s ESSERE 

S ohledem na kvantitativní výstup uvedený v Tabulce 16 je překvapivé, že 

v případě pasivní formy essere + iniziare převažují překlady pomocí aktiva (viz Tabulka 

17). Tato vazba se objevila v těchto významech: zasvětit, začít, podniknout, přijít na řadu. 

 

Sloveso INIZIARE  Počet Procentuální podíl 

překlad aktivní formou 11 84,6 % 

překlad pasivní formou 2 15,4 % 

Tabulka 17 Výskyty jednotlivých překladů pasiva essere + iniziare 
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Obrázek 17 Grafické srovnání překladu pasiva essere + iniziare 
 

Za zmínku stojí dva překlady z díla od Umberta Eca. V případě (22) došlo k 

individuálnímu posunu, který má za následek, že přeložený výraz lépe zapadá do 

celkového stylu cílového textu. 

  

(22) I ricordi erano dolci perché 

gli parlavano dell' unica verità che 

aveva conosciuto, e solo dopo era 

iniziato il dubbio. 

Vzpomínky byly sladké, protože k němu 

promlouvaly o jediné pravdě, kterou kdy 

poznal, a teprve pak přišly ke slovu 

pochybnosti.24 

 

Po srovnání obou pomocných sloves a významů, ve kterých se vyskytovala, lze říci, 

že v případech, kdy vazba venire + iniziare nabývá významu být zasvěcen, je převáděna do 

pasiva. Dalším poznatkem je fakt, že tohoto významu nabývalo sloveso iniziare pouze ve 

spojitosti s pomocným venire. 

 

4.2.1.1.9 Usare 

Sloveso USARE Počet Procentuální podíl 

překlad aktivní formou 4 50 % 

překlad pasivní formou 2 37 % 

Tabulka 18 Výskyty jednotlivých překladů pasiva venire + usare 

                                                 
24 Eco, Umberto: Il pendolo di Foucault (Foucaultovo kyvadlo, přel. Frýbort Zdeněk, 2007), 1989 



32 

 

V (23) je uveden posun v rámci celého souvětí. Vedlejší účelová věta byla v rámci 

individuálního posunu převedena na větu hlavní, díky tomu se souvětí v cílovém textu 

změnilo na parataktické. 

 
Obrázek 18 Grafické srovnání překladu pasiva venire + usare 

 

(23) Per l’allevamento 

sistematico di masse di manovra al 

servizio dei poteri industriali, i 

mezzi di comunicazione popolari 

(giornali, riviste, radio, 

televisione) vengono usati per la 

diffusione e la propaganda di una 

«cultura» deteriore, servile e 

degradante, 

Průmysl si vyžaduje masy, jimiž by 

se dalo manévrovat, a masové sdělovací 

prostředky (noviny, časopisy, rozhlas, 

televize) tudíž šiří a propagují méněcennou, 

servilní a člověka degradující pakulturu,25 

 

V (24) se překladatel uchýlil k překladu pomocí aktivní formy a došlo i k nivelizaci 

tím, že v cílovém textu nijak nezpracoval výraz z výchozího textu c’è il pericolo.  

 

(24) «Carollo, - disse don Nicolo 

Trapani, - rischia grosso: perché 

con le indagini ormai ferme e senza 

"Pro Carolla," podotkl don Nicol 

(o) Trapani," to moc dobře nevypadá: když 

je teď vyšetřování zastaveno a žádní další 

                                                 
25 Morante, Elsa: La Storia: Romanzo (Příběh v historii, přel. Frýbort Zdeněk, 1990), 1974 



33 

 

altri indiziati, c’è il pericolo 

che venga usato come capro 

espiatorio, per chiudere tutta la 

faccenda. 

podezřelí se nenašli, použijí ho možná jako 

obětního beránka, aby mohli záležitost 

uzavřít.26 

 

Výskyty s ESSERE 

Vícekrát se sloveso usare vyskytlo ve spojení se slovesem essere. V tomto případě 

byl zaznamenán stejný počet převodů do aktiva i do pasiva. 

 

Sloveso USARE Počet Procentuální podíl 

překlad aktivní formou 4 50 % 

překlad pasivní formou 4 50 % 

Tabulka 19 Výskyty jednotlivých překladů pasiva essere + usare 

 

 
Obrázek 19 Grafické srovnání překladu pasiva essere + usare 

 

4.2.1.1.10 Sorprendere 

Nejčastěji toto spojení nabývalo významy bát se, být zaskočen, být přistižen. 

 

 

 

                                                 
26 Vassali, Sebastiano: Il Cigno (Labuť, přel. Vinšová Kateřina, 2000), 1993 
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Sloveso 

SORPRENDERE 

Počet Procentuální podíl 

překlad aktivní formou 5 83,3 % 

překlad pasivní formou 1 16,7 % 

Tabulka 20 Výskyty jednotlivých překladů pasiva venire + sorprendere 

 

 
Obrázek 20 Grafické srovnání překladu pasiva venire + sorprendere 

 

V tomto případě opět převažují překlady pomocí aktiva. V jednom případě (25) 

došlo k nivelizaci, když překladatel přeložil výraz  veniva sorpreso da attacchi d’odio jako 

začal ji nenávidět. 

 

(25) E poi, ripigliando, fece 

sapere che proprio là, in famiglia, 

lui fino da piccolo, aveva 

principiato a intendere i sintomi del 

male borghese: il quale sempre più 

lo rivoltava, al punto che talora, da 

ragazzo, allo spettacolo dei suoi 

parenti, lui veniva sorpreso da 

attacchi d’odio: 

A když pak spustil znova, oznámil 

všem kolem, že už v lůně rodiny, jako malý 

kluk, si začal uvědomovat příznaky 

měšťáckého neduhu, byly mu čím dál víc 

odpornější, stačilo mu podívat se na rodinu 

a začal ji nenávidět:27 

                                                 
27 Morante, Elsa: La Storia: Romanzo (Příběh v historii, přel. Frýbort Zdeněk, 1990), 1974 
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Výskyty s ESSERE 

Ve spojení s essere bylo nalezeno 8 výskytů. Toto spojení se častěji překládalo 

pasivem. Nejčastěji se vyskytovaly významy být překvapen, být zastižen. 

 

Sloveso 

SORPRENDERE 

Počet Procentuální podíl 

překlad aktivní formou 3 37 % 

překlad pasivní formou 4 50 % 

překlad jinou formou 1 13 % 

Tabulka 21 Výskyty jednotlivých překladů pasiva essere + sorprendere 

 

 
Obrázek 21 Grafické srovnání překladu pasiva essere + sorprendere 

 

V Tabulce 12 je uveden překlad pomocí neslovesné formy, kdy překladatel zkrátil 

souvětí o jednu větu tím, že vazbu fummo sorpresi nahradil příslovečným určením k svému 

údivu.  

 

(26) Arrivammo all’ora del 

tramonto e fummo sorpresi di 

vedere che, sulle porte di quasi tutte 

le case, era stato appeso un segno 

di lutto: un nastro nero, oppure un 

Přijeli jsme při západu slunce a k 

svému údivu jsme skoro na všech 

domovních dveřích uviděli viset nějaké 

znamení smutku: černou stuhu nebo 

větvičku listnatce či šípkové růže s jejími 
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ramo di pungitopo o di rosa canina, 

con le sue bacche rosse di 

malaugurio.  

zlověstnými červenými šípky.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Vassalli, Sebastiano: Un infinito numero (Nespočet, přel. Vinšová Kateřina, 2003), 1999. 
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5 Závěr 

Cílem této práce bylo rozebrat jednotlivé texty ze zvoleného subkorpusu, vyhledat 

pasivní konstrukce s pomocným slovesem venire a následně s essere a poté se pokusit 

vysledovat určité trendy při jejich překladu do češtiny.  

Na základě teoretických poznatků uvedených v prvních dvou kapitolách této práce 

jsme před samotným empirickým zkoumáním vyslovili předpoklad, že se pasivum bude do 

češtiny překládat spíše pomocí aktivní formy. Čeština sice disponuje ekvivalentními 

jazykovými prostředky pro vyjádření pasivního rodu, nicméně ho nevyužívá v takovém 

množství jako italština. 

Během analýzy zvoleného materiálu jsme vypozorovali určité rozdíly a tendence.  

Jednoznačně se potvrdil náš předpoklad, že se pasivum více překládá pomocí 

aktivní formy (7 z 10 sloves bylo překládáno více do aktiva). Nejlépe to prokazují slovesa 

o větším počtu výskytů s pomocným slovesem essere (fare, dare, chiamare, prendere). 

Zároveň se vyskytla slovesa, která tento předpoklad vyvrátila. Jednalo se zejména o 

slovesa, u kterých je důležitý samotný děj, který popisují a konatel děje stojí v pozadí 

(arrestare, pubblicare, iniziare). Bylo zajímavé pozorovat, jak si překladatelé při překladu 

pasivních forem poradili s vidovostí významových sloves, jež patří mezi gramatické jevy, 

které se v obou jazykových systémech liší. K rozpoznání vidu slovesa často sloužily 

extranukleární prvky ve větě. Co se týče jednotlivých typů českého pasiva, jednoznačně 

převládaly překlady pomocí opisného pasiva. Pomocná slovesa venire a essere jsou 

v určitých situacích zaměnitelná, nicméně se potvrdil teoretický poznatek, že ve spojení se 

slovesem venire nabývá výraz dynamičnosti a výpověď zdůrazňuje průběh samotného 

děje. V určitých situacích významová slovesa měnila význam v závislosti na pomocném 

slovesu, se kterým byla v pasivu užita (iniziare).  

Co se týče analýzy překladatelských postupů, vyskytl se vysoký počet výrazových 

konkretizací, nivelizací, několikrát překladatelé měnili strukturu celého souvětí. 

Konkretizace se projevila hlavně u sloves se širokým sémantickým polem. Došlo 

k velkému počtu konstitutivních posunů, což je způsobeno rozdílnými jazykovými 

systémy, které jsme porovnávali. Jednalo se převážně o překlady pasivních forem, gerundií 

apod. Vyskytly se i individuální posuny, jejichž cílem bylo, aby přeložený výraz stylisticky 

zapadl do celkového kontextu.   

 



38 

 

6 Seznam použité literatury: 

 

HAMPLOVÁ, Sylva.  Mluvnice italštiny. Grammatica italiana. Praha: LEDA spol s.r.o., 
2004. ISBN 80-7335-041-6 
 
RENZI, Lorenzo (ed.). Grande grammatica italiana di consultazione. Vol. I La frase. I 
sintagmi nominale e preposizionale. Bologna: Il Mulino, 1988. ISBN 88-15-01752-6. 
 
SALVI, G., VANELLI, L. Nuova grammatica italiana. Bologna: Il Mulino, 2004. 
 
SERIANNI, Luca. Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria. Torino: 
Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1988. ISBN 88-02-04154-7. 
 
 
 ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština- řeč a jazyk. 3. upravené a rozšířené vydání.  Praha: SPN, 
a.s.: 2011. ISBN 978-80-7235-413-9 
 
POPOVIČ, Anton. Teória uměleckého prekladu. Bratislava: Tatran, 1975.  

 
 
 
 



39 

 

 

7 Seznam obrázků: 

Obrázek 1 Frekvenční seznam ................................................................................... 9 

Obrázek 2 Grafické srovnání překladu venire + fare .............................................. 11 

Obrázek 3 Grafické srovnání překladu a essere + fare ............................................ 13 

Obrázek 4 Grafické srovnání překladu pasiva venire + chiamare .......................... 16 

Obrázek 5 Grafické srovnání překladu pasiva essere + achiamare ........................ 17 

Obrázek 6 Grafické srovnání překladu a venire + prendere .................................... 19 

Obrázek 7 Grafické srovnání překladu a essere + prendere .................................... 20 

Obrázek 8 Grafické srovnání překladu pasiva venire + arrestare ........................... 21 

Obrázek 9 Grafické srovnání překladu pasiva essere + arrestare ........................... 22 

Obrázek 10 Grafické srovnání překladu pasiva venire + pubblicare ...................... 23 

Obrázek 11 Grafické srovnání překladu pasiva essere + pubblicare ...................... 24 

Obrázek 12 Grafické srovnání překladu pasiva venire + dare ................................ 25 

Obrázek 13 Grafické srovnání překladu pasiva essere + dare ................................ 26 

Obrázek 14 Grafické srovnání překladu pasiva venire + accogliere ....................... 27 

Obrázek 15 Grafické srovnání překladu pasiva essere + accogliere ....................... 29 

Obrázek 16 Grafické srovnání překladu pasiva venire + iniziare ........................... 30 

Obrázek 17 Grafické srovnání překladu pasiva essere + iniziare ........................... 31 

Obrázek 18 Grafické srovnání překladu pasiva venire + usare ............................... 32 

Obrázek 19 Grafické srovnání překladu pasiva essere + usare ............................... 33 

Obrázek 20 Grafické srovnání překladu pasiva venire + sorprendere .................... 34 

Obrázek 21 Grafické srovnání překladu pasiva essere + sorprendere .................... 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

8 Seznam tabulek 

Tabulka 1 Výsledný frekvenční seznam pasivních forem se slovesem venire ........ 10 

Tabulka 2 Výskyty jednotlivých překladů pasiva venire + fare .............................. 10 

Tabulka 3 Výskyty jednotlivých překladů pasiva essere + fare .............................. 12 

Tabulka 4 Výskyty jednotlivých překladů pasiva venire + chiamare ..................... 16 

Tabulka 5 Výskyty jednotlivých překladů pasiva essere + chiamare ..................... 17 

Tabulka 6 Výskyty jednotlivých překladů pasiva venire + prendere ...................... 18 

Tabulka 7 Výskyty jednotlivých překladů pasiva essere + prendere ...................... 19 

Tabulka 8 Výskyty jednotlivých překladů pasiva venire + arrestare ..................... 20 

Tabulka 9 Výskyty jednotlivých překladů pasiva essere + arrestare ..................... 21 

Tabulka 10 Výskyty jednotlivých překladů pasiva venire + pubblicare ................. 22 

Tabulka 11 Výskyty jednotlivých překladů pasiva essere + pubblicare ................. 23 

Tabulka 12 Výskyty jednotlivých překladů pasiva venire + dare ........................... 25 

Tabulka 13 Výskyty jednotlivých překladů pasiva essere + dare ........................... 25 

Tabulka 14 Výskyty jednotlivých překladů pasiva venire + accogliere ................. 27 

Tabulka 15 Výskyty jednotlivých překladů pasiva essere + accogliere ................. 29 

Tabulka 16 Výskyty jednotlivých překladů pasiva venire + iniziare ...................... 30 

Tabulka 17 Výskyty jednotlivých překladů pasiva essere + iniziare ...................... 30 

Tabulka 18 Výskyty jednotlivých překladů pasiva venire + usare ......................... 31 

Tabulka 19 Výskyty jednotlivých překladů pasiva essere + usare ......................... 33 

Tabulka 20 Výskyty jednotlivých překladů pasiva venire + sorprendere ............... 34 

Tabulka 21 Výskyty jednotlivých překladů pasiva essere + sorprendere ............... 35 

 


