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Problematika praktického užívání konjunktivu je oblíbeným námětem nejen studentských 
prací. Připomeňme jen polemiky vedené v Itálii, jejichž námětem je „správnost“, případně 
užitečnost tohoto slovesného modu. Jejich nejznámějším vyústěním a celkovým shrnutím 
současného stavu je praktická publikace autorů Della Valle – Patota s příznačným titulem 
Viva il congiuntivo! Come usarlo senza sbagliare (Milano 2011). 
     Proti obvyklému pohledu zkoumajícímu opozici konjunktiv vs. indikativ měla Anna-Marie 
Bucci šťastný nápad zaměřit se na chybné užívání konjunktivu, chyby analyzovat a postihnout 
jejich motivaci. Práci rozvrhla do pěti kapitol. Po krátkém úvodu vymezujícím téma v první
kapitole stručně shrnuje otázku gramatických kategorií slovesa, v následující se zabývá 
otázkou modu a modality a poté ve třetí kapitole popisuje – a doprovází mimo jiné už takřka 
příslovečnými příklady z italské veřejné scény – situaci konjunktivu v současné Itálii. Čtvrtá, 
nejrozsáhlejší kapitola, přináší přehled morfosyntaktických pravidel pro užívání konjunktivu, 
neboť, jak autorka sama právem prohlašuje, analýze chybných použití musí předcházet 
stanovení normy. Pátá, tematicky nejdůležitější kapitola je pak věnována chybným užitím 
konjunktivu. Diplomantka klasifikuje chyby do tří skupin: chyby tvaroslovné, vznikající 
především falešnými analogiemi, chyby vyplývající z konkurence mezi konjunktivem a 
indikativem a chyby způsobené nesprávně zvoleným tvarem, zejména nedodržením pravidel 
časové souslednosti. Všechny oddíly práce jsou doprovázeny dostatečnou a vhodně volenou 
exemplifikací, čerpající z korpusů Lessico di frequenza dell’italiano parlato a webového 
ItWac. Následuje ještě krátký závěr, trojí resumé, ve všech jazycích pěkně formulované, a 
bibliografický soupis. 
     Práci Anny-Marie Bucci hodnotím po všech stránkách jako velmi zdařilou. Rozbor 
problematiky je důkladný a bezchybný, exemplifikace názorná, autorka postupuje 
systematicky a  projevuje velmi dobrou schopnost jazykové analýzy. Přínosné je nejen 
celkové zaměření práce, za obzvlášť cenné považuji jednak zpracování problematiky chyb 
tvaroslovných (v Itálii se mu vedle zmíněné dvojice Della Valle – Patota zčásti věnuje G. L. 
Beccaria a Accademia della Crusca, hlavně ve své jazykové poradně) a z jednotlivých 
postřehů např. pasáže o obligatorním konjunktivu ve větách beze spojky (s. 41), o
sémantických odstínech sloves věty hlavní (s. 43). Velmi přesvědčivá je také interpretace 
chyb z hlediska motivace. 
     Práce je psána kultivovaným jazykem, s minimem přehlédnutí a pouze s drobnými 
chybami v interpunkci. Občas je stylisticky nevhodné nadužívání demonstrativa ten (patrně 
vlivem italského quello, popř. členu – viz např. s. 28, 30, 42, 62). V Bibliografii schází hojně 
citovaná gramatika S. Hamplové, stejně jako Kratochvílová (s. 11), Beccaria a sborník La 
Crusca risponde (obojí s. 16). 
     K některým jednotlivostem: s. 9; ř. 5-4 zdola je zaměna „analytického“ – „syntetického“, 
s. 20 – interfix -sc- (přesněji -isc-); s. 24 – v tabulce nesprávné tvary 3. osoby avessi, fossi; s. 
25, ř. 14 – „první osoby“ má být „druhé osoby“; s. 42 – ve výkladu ke slovesu credere se 
cituje z Renziho gramatiky „shoduje-li se mluvčí s podmětem věty vedlejší“ – má být 
„neshoduje-li se“. Ke gramatikám, které diplomantka využívá, bych doporučoval přidat 
užitečnou, opakovaně vydávanou Lepschyho La lingua italiana, v níž je zejména pro potřeby 
cizích studentů přehledně a zároveň podrobně shrnuto používání konjunktivu do kategorií 
povinný, stylisticky motivovaný, daný změnou významu. V této souvislosti by mohlo být také 
zajímavé využít autorčiny znalosti prostředí a postihnout chyby, jichž se dopouštějí čeští 
mluvčí. Kromě těch, které autorka zmiňuje, se frekventovaně vyskytuje například nepoužívání 



osobního zájmena tam, kde je potřebné hlavně u konj. přítomného, potíže s odlišením spojky 
anche se s konjunktivem, resp. indikativem, nesprávné chápání souslednosti ve větách typu 
Credo che sia andato x  andasse, odlišování typu vorrei che fosse x direi che sia, povinný 
konjunktiv imperfekta po slovese věty řídící v přítomném čase se spojkovými výrazy come 
(se), quasi (che), případně po magari atd.
     Opakuji, že přes dílčí, vesměs okrajové připomínky považuji bakalářskou práci Anny-
Marie Bucci za přínosnou a velmi zdařilou. Hodnotím ji stupněm výborně.
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