
Posudek bakalářské práce Chybná užití konjunktivu v současné italštině, kterou předložila ANNA-
MARIE BUCCI, Ústav románských studií FF UK v Praze, ak. r. 2014/2015. 
 
Anna-Marie Bucci předložila bakalářskou práci, jejíž téma se na první pohled jeví jako velmi tradiční 
(a mezi studenty poměrně oblíbené). Otázka konkurence indikativu a konjunktivu, postupného ústupu 
konjunktivu apod. se stala předmětem již několika kvalifikačních prací. Novinkou zde předložené 
práce je na jedné straně pozornost věnovaná tvaroslovným chybám v užití konjunktivu (tj. chyby typu 
vadi místo vada), na straně druhé pak pozornost věnovaná popisu těch případů, kde je ve vedlejších 
větách místo konjunktivu chybně užito jiného modu. Zároveň i metodologicky je práce poměrně 
zajímavá, neboť pracuje s dvěma (byť na první pohled nesouměřitelnými) korpusy, Lessico di 
frequenza dell’italiano parlato a ItWac, a přichází tak s novými, osvěžujícími příklady. 
 Text je přehledně rozdělen do pěti základních kapitol. V první je uvedena problematika 
gramatických kategorií slovesa, kde diplomantka precizně definuje morfosyntaktické rysy (dle 
Corbetta, Features, 2012). Ve druhé se ke slovu dostává modus jakožto kategorie, která je sémanticky 
svázána s modalitou. Třetí kapitola je věnována už konjunktivu jako jednomu z modů současné 
italštiny; zároveň je zde výstižně shrnut sociolingvistický aspekt. Čtvrtá kapitola je nutnou prezentací 
tvarosloví všech konjunktivů, jejich funkcí ve větách nezávislých i v rámci souvětí (a zde je podrobně 
rozvinuta otázka obligatorního konjunktivu ve vedlejších větách). Pátá kapitola je pak analýzou 
chybného užití konjunktivu na základě korpusových dat. Jak už bylo řečeno, zde diplomantka dělí tyto 
chyby na tvaroslovné (tj. chybná koncovka a/nebo chybně zvolený kmen) a ostatní (tj. na ty, kde je 
konjunktiv nahrazen jiným modem/časem, a také na ty, kde je užit nesprávný tvar, ale v jiném smyslu 
než v prvním případě – např. užití konjunktivu přítomného místo imperfekta ve větách typu vorrei che 
ne *parliamo / parlassimo). 
 Bakalářská práce se vyznačuje pečlivým zpracováním i po formální stránce. K jazykové 
stránce lze nanejvýš navrhnout určité stylistické modifikace (např. na s. 29 věta začínající Nicméně... 
by zasluhovala reformulaci; na s. 40 pak sekvence „spojující výrazy, které věty spojují“ je mírně 
pleonastická). Rovněž italské a anglické résumé je sepsáno zcela korektním jazykem. 
 Pokud jde o obsahové náležitosti, měl bych k práci pouze několik dotazů. 
 1) Na s. 25 říká diplomantka k větě Andiamocene, že je to „diskutabilně“ imperativ. Proč 
diskutabilně? Tuším, co má diplomantka na mysli, ale bylo by dobré vysvětlit. 
 2) Na s. 50 bych byl rád, kdyby diplomantka upřesnila motivaci chyb jako vadi apod. Mám za 
to, že tyto pozoruhodné tvary nejsou tak úplně chybné – je zde pouze ve hře chybná koncovka, 
zatímco volba kmene je zcela v souladu se vzorcem alomorfie, ve kterém se kmen vad- objevuje. 
 3) Na s. 51 si říkám, zda by u příkladu (21) bylo možné dohledat přesný zdroj/text, z kterého 
pochází. U některých příkladů by asi bylo dobré identifikovat autora, text apod. (Otázka je, zda to lze 
z korpusů získat; někde asi ano, někde ne). 
 4) Na s. 55 je uvedeno etymologické vysvětlení, s kterým lze polemizovat: tvary vengo, salgo 
atd. nejsou vždy považovány za vulgárně-latinské; v mnoha případech jde o šíření zcela 
neetymologických alomorfií. S tím souvisí i má pochybnost nad tím, co je míněno „etymologickým 
principem jazyka“ (na s. 60). Jelikož je však otázka vývoje jazyka zcela mimo dosah bakalářského 
studia, míním tuto poznámku jen jako diskusní návrh. 
 5) Na s. 65 vidím mezi příklady (10) a (11) určitý rozdíl. V prvním případě je jistě konj. 
imperfekta vyžadován tvarem vorrei. V druhém případě bych řekl, že konj. je tu ve vedlejší větě 
relativní (vorrei dei consigli che mi diino...), takže je tu jen chyba tvaroslovná (správně diano, ne 
dessero; ale samozřejmě kdyby věta zněla vorrei che mi dessero dei consigli, je to jiné). 
 
 Jak je patrné z výše uvedeného, považuji bakalářskou práci Anny-Marie Bucci za velice 
zdařilou, k obhajobě ji beze všeho doporučuji a hodnotím ji jako výbornou. 
 
V Praze dne 27. května 2015 

 
 

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

 


