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Abstrakt 

Tato práce se zabývá konjunktivem a jejím cílem je zmapovat jeho chybná užití 

v současné italštině. Nejprve se věnuje slovesnému způsobu ve vztahu k ostatním kategoriím 

slovesa a dále stručně představuje tematickou kategorii modality, jejímž prostředkem 

konjunktiv často je. Dále práce zachycuje jednotlivé přístupy ke konjunktivu v současné 

italštině a různé názory na jeho funkci. Na závěr teoretické části předkládá tato práce přehled 

slovotvorných norem a pravidel užití konjunktivu. V praktické části se práce zabývá 

zkoumáním chybných užití konjunktivu, přičemž vychází z korpusu mluvené italštiny 

Lessico di frequenza dell’italiano parlato a z webového korpusu itWaC. Zde práce klasifikuje 

chyby do tří skupin: na nesprávně utvořené nepravidelné tvary, na případy, kdy je konjunktiv 

nahrazen indikativem a na případy, kdy nebyla dodržena pravidla souslednosti časové. Práce 

se u každé skupiny chyb pokouší o zdůvodnění jejího výskytu v současné italštině. 

Klíčová slova 

Konjunktiv, chyba; slovesný způsob; korpus; modalita; současná italština. 

Abstract 

The theme of this bachelor thesis is the subjunctive and its erroneous uses in 

contemporary Italian. The thesis initially presents the mood in connection to other verbal 

cathegories. It moreover introduces modality, since the subjunctive often serves as a means of 

expression of this cathegory. The thesis then presents a survey of the recent approaches to the 

subjunctive in contemporary Italian and the different opinions regarding its function. To 

conclude the theoretical section of the thesis presents an overview of the morfological norms 

and of the use of subjunctive in contemporary Italian. In the following section the thesis 

examines the erroneous uses of the subjunctive, drawing from the corpus of spoken Italian 

Lessico di frequenza dell’italiano parlato and the web corpus tWaC.The mistakes are 

classified into three groups‒ incorrectly formed irregular verb forms, the replacement of the 

subjunctive by the indicative and the misapplication of the rules of the sequence of tenses. 

The thesis tries to present a motivation for the occurence of the individual types of mistakes.  

Keywords 

Subjunctive; error; verbal mood; corpus; modality; contemporary Italian. 
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Úvod 

 Cílem této práce je stanovit pravidla pro tvoření tvarů konjunktivu pro určení, kde je 

použití konjunktivu obligatorní a klasifikovat jednotlivé chyby jakožto odchylky od této 

normy a dále je zkoumat. 

Práce se nejprve věnuje obecně kategoriím slovesa a následně se zaměřuje na 

kategorii modality a její vztah ke slovesnému způsobu a konkrétněji ke konjunktivu. Tato 

kapitola bude vycházet především z přístupu Bohumila Zavadila v obecném úvodu ke knize 

Kategorie modality ve španělštině. V této části si také přiblížíme problematické určení 

hranice mezi dvěma komunikativními funkcemi konjunktivu, a to mezi využitím konjunktivu 

pro vyjádření modality či pro vyjádření subordinovaného statutu věty v souvětí. Odlišná 

pojetí si ukážeme na srovnání přístupu Bohumila Zavadila a Stefana Schneidera, který ve své 

knize Il congiuntivo tra modalità e subordinazione, která je rozšířením  jeho diplomové práce 

při univerzitě v Klagenfurtu, přistupuje k této problematice značně odlišně.  

 Následuje třetí kapitola, která definuje pojetí současné italštiny v této práci a rozebírá 

postavení konjunktivu ve vztahu právě k moderní italštině. Věnuje se několika nedávným 

publikacím rozebírajících aktuální postavení konjunktivu v současné italštině. Na nich si 

ukážeme různé tendence v přístupu k tomuto slovesnému způsobu.  

První část práce uzavírá kapitola obsahující normativní část, kde si stanovíme 

pravidla, která budeme, ať už v rámci tvarosloví či užití konjunktivu, považovat za závazná. 

Tato práce nebude vycházet z jediné gramatiky, přestože jejím hlavním zdrojem, především 

co se týče pravidel pro používání konjunktivu ve vedlejších větách, bude druhý svazek 

publikace La Grande Grammatica di Consultazione, zabývající se právě subordinací ve 

vztahu ke konjunktivu. Tato práce se nicméně pokusí o jakousi syntézu pravidel 

prezentovaných ve výše zmíněné gramatice a v jiných italských gramatikách, jako je např. 

Serianniho Grammatica italiana či La grammatica della lingua italiana od Marcella 

Sensiniho. V mnoha případech je užití konjunktivu pouze jednou z gramaticky správných 

variant, ale jelikož se práce zabývá chybným užitím konjunktivu, bude důraz kladen na ty 

případy, kde je užití konjunktivu závazné. 

V praktické části třídí tato práce chybná užití konjunktivu do tří skupin, kterým se 

v jednotlivých podkapitolách dopodrobna věnuje. Cílem této části je nejen chyby roztřídit, ale 

zároveň se pokusit o zdůvodnění jejich výskytu a tam, kde to výsledky vyhledávání 
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v korpusu dovolí, i okomentovat, jak často se tyto chyby objevují, popřípadě v jakých 

kontextech. Na závěr si shrneme výsledky našeho pozorování a vyhledávání v korpusu. 
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1. Gramatické kategorie slovesa 

Konjunktiv, společně s indikativem, kondicionálem a imperativem, patří mezi 

slovesné způsoby současné italštiny. Slovesný způsob je morfosyntaktickou kategorií 

slovesa. Morfosyntaktické kategorie jsou ty kategorie, které zasahují jak do morfologie, tak 

do syntaxe. Jejich hodnoty jsou tedy uplatňovány v závislosti na pravidlech morfologie i 

syntaxe.
1
 Tyto kategorie se mohou v jednotlivých jazycích lišit, stejně tak, jak se může lišit 

způsob jejich vyjadřování. V současné italštině najdeme kromě slovesného způsobu (il modo) 

také kategorie osoby (la persona), času (il tempo), čísla (il numero) a rodu (la diatesi). 

Kategorie vidu (l‘aspetto), kterou najdeme u češtiny, nebývá v italských mluvnicích 

zařazována mezi gramatické kategorie slovesa.
2
 Tyto kategorie jsou „jazykovým odrazem 

určitých obsahů skutečnosti“,
3
 přesto však nelze říci, že by morfologické či morfosyntaktické 

kategorie zprostředkovávaly symetrický odraz skutečnosti, jsou jí jen motivovány.  

Stejně jako způsob patří osoba a číslo mezi kategorie morfosyntaktické. Morfologicky 

jsou tyto kategorie vyjádřeny v jedné koncovce a syntakticky se projevují ve shodě se 

slovesem.
4
 Čeština i italština rozlišují tři osoby pro jednotné a tři osoby pro množné číslo. 

V komunikaci se nejčastěji objevuje mluvčí, vyjádřený pomocí první osoby, a adresát, 

vyjádřený pomocí osoby druhé. Třetí osoba vyjadřuje členy, kteří nejsou participanty 

komunikace.
5
 

 Čas vyjadřuje, ve kterém časovém období děj probíhá. Jednotlivé jazyky mohou 

vyjadřovat čas, stejně tak jako jiné gramatické kategorie, synteticky, tedy použitím koncovek, 

anebo analyticky, použitím pomocných sloves. Čeština je považována za jazyk, který využívá 

především syntetických prostředků. Výjimkou je ovšem např. analytické tvoření budoucího 

času.  Futurum se také vyjadřuje pouze analytickými prostředky u angličtiny (will, shall, 

going to atd.), u které ovšem převažují analytické prostředky pro vyjádření většiny kategorií. 

Italština využívá analytického principu v jednoduchých časech, jako je jednoduché perfektum 

či imperfektum, a syntetického v časech složených, jako je složené perfektum či předminulý 

čas. Italština, stejně tak jako čeština, rozlišuje čas přítomný minulý a budoucí, ale navíc 

disponuje také časy, které vyjadřují předčasnost či následnost děje jako jsou předminulý a 

předbudoucí čas. Další kategorií je slovesný rod, který označuje, v jakém poměru je původce 

                                                           
1
 srov. Corbett, 2012: 50 

2
 srov. Hmplová, 2004: 160 

3
 Zavadil, 1980: 23 

4
 srov. Corbett, 2012: 47 

5
 srov. Corbett, 2012: 123 
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děje k podmětu. Když je původcem děje podmět, je sloveso v rodě činném a když ne, je 

sloveso v rodě trpném.
6
 Poslední kategorií současné italštiny je slovesný způsob, kterému se 

budeme dále věnovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 srov. Hamplová, 2004: 159 
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2. Modalita a slovesný způsob 

Mezi hlavní funkce slovesného způsobu patří rozlišení děje reálného od děje 

hypotetického či subjektivně zabarveného. Takovéto rozlišení spadá do tematické kategorie 

modality.
7
 Tato práce vychází především z definice modality předložené Bohumilem 

Zavadilem v obecném úvodu ke knize Kategorie modality ve španělštině, jakožto „psychicky 

motivovaný a jazykovými prostředky vyjádřený způsob platnosti výpovědi“.
8
  

Jádro těchto jazykových prostředků tvoří v románských jazycích, mezi které se 

společně s francouzštinou, španělštinou nebo rumunštinou řadí i italština, právě slovesný 

způsob. Není tomu tak ale např. u angličtiny, která modalitu vyjadřuje především pomocí 

modálních sloves.
9
 Ani v italštině se neomezuje vyjadřování modality na slovesný způsob. 

Využívá také, i když v omezenější míře než angličtina, modálních sloves (verbi 

modali/servili) potere, dovere a volere. Dále využívá také prostředků mimo rámec gramatiky 

jako jsou ty suprasegmentální či lexikální. V rámci suprasegmentálních prostředků je pro 

vyjádření modality nesmírně důležitá intonace. V případě absence interpunkčních znamének 

nebo v mluveném jazyce je intonace jediným prostředkem, kterým můžeme odlišit 

následující věty: 

(1) Parti oggi. 

(2) Parti oggi? 

(3) Parti oggi! 

Intonace v tomto případě kompenzuje fakt, že italský jazykový systém nedisponuje 

tvarem slovesa pro rozkazovací způsob druhé a třetí konjugace, který by se lišil od tvaru 

způsobu oznamovacího. Modalita může být vyjádřena také lexikálními prostředky, jako jsou 

probabilmente, sicuramente nebo forse pro vyjádření různého stupně pochybnosti nebo její 

úplné absence. Dalšími lexikálními výrazy vyjadřujícími modalitu jsou např. magari pro 

vyjádření přání nebo fortunatamente, spiacevolmente, straordinariamente pro vyjádření 

citového postoje subjektu. 

                                                           
7
 srov. Zavadil, 1980: 22 

8
 Zavadil, 1980: 26 

9
 Kratochvílová, 2014: 61-63 
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Jazykové vyjádření modality je v románských jazycích vázané nejen na slovesný 

způsob, ale také na slovesný čas.
10

 To, jak se tyto dvě kategorie překrývají, je zjevné na 

následujícím příkladu. Indikativ je všeobecně považován za způsob, který může vyjádřit děj 

bez jakéhokoli přidaného modálního významu. Ovšem vezmeme-li v úvahu např. užití futura 

v italštině, jeví se nám situace ve zcela jiném světle. Futurum, které vyjadřuje možný, ale 

stále neuskutečněný děj, v sobě nese modální význam. V některých případech má užití 

budoucího nebo předbudoucího času čistě význam modální:
11

 

(4) Che ore sono adesso? Saranno le sette. 

(5) Che ore erano in quel momento? Saranno state le sette. 

V takovémto případě se predikát vztahuje k přítomnosti nebo v případě předbudoucího času 

k současnosti se situací v minulosti a vyjadřuje nejistotu.    

V nezávislých větách je modalita vyjádřena především tvarem predikátu, kdežto ve 

vedlejších větách je modalita vedlejší věty indikována nejen tvarem predikátu věty hlavní, ale 

i lexikálními prostředky v ní obsaženými. Ve svazku Grande grammatica italiana di 

consultazione, dále jen GGIC, je tento vztah definován, jako: „frase principale modalizzante 

e frase subordinata modalizzata“.
12

 Takovéto lexikální prostředky ovlivňují nejen modalitu 

závislé věty, ale také tvar jejího predikátu.  

Pro tuto práci jsou relevantní ty lexikální prostředky, které signalizují, že ve vedlejší 

větě bude možné užití konjunktivu. Mezi ně patří mimo jiné některá slovesa vyjadřující 

vůli,
13

  jako jsou importare, occorrere, servire, volerci aj., nebo slovesa vyjadřující nejistotu 

nebo pochybnost o platnosti výpovědi, mezi která patří dubitare, negare, credere, giudicare, 

presumere, ritenere a mnoho dalších. Další skupinou sloves, která signalizují možnost užití 

konjunktivu ve vedlejší větě, jsou ta, která  na rozdíl od předchozí skupiny   předpokládají 

pravdivost výpovědi a nějakým způsobem ji hodnotí. Mezi tato slovesa patří např. 

disapprovare, meravigliarsi, offendersi, rallegrarsi nebo vergognarsi.  

Mezi lexikální výrazy, které signalizují užití konjunktivu ve vedlejší větě, patří také 

mnohá adjektiva a podstatná jména. Některá z nich mohou vyjadřovat význam volitivní, jako 

                                                           
10

 Squartini, Mario, Modi del verbo, Treccani [online], 2011[cit. 2015-02-15], Dostupné z  

http://www.treccani.it/enciclopedia/modi-del-verbo_(Enciclopedia_dell'Italiano)/ 
11

 Hamplová, 2004: 198 
12

 Do češtiny lze přeložit jako: hlavní věta modalizující a vedlější věta modalizovaná. 
13

 Renzi-Salvi, 1991: 420 
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adjektiva ansioso, impaziente nebo substantiva bisogno, consiglio, desiderio apod. Nejistotu 

nebo pochybnost vyjadřují adjektiva, jako jsou (im)possibile, (im)probabile nebo convinto. 

Stejný význam mohou vyjadřovat i podstatná jména jako je impressione, opinione nebo 

ipotesi. Třetí skupinou substantiv a adjektiv, která mohou ovlivnit modalitu věty vedlejší, 

jsou ta, která vyjadřují hodnocení či citové zabarvení. Mezi ně patří adjektiva bello, curioso,  

incredibile, inevitabile, straordinario a substantiva jako je bene, fortuna, fastidio, guaio aj. 

Blíže stanovit, po jakých výrazech je konjunktiv obligatorní a po kterých pouze fakultativní, 

bude náplní čtvrté kapitoly. 

Jak dokazuje množství různých pojetí, je vymezení kategorii modality poněkud 

problematické. Tato kategorie je jednotlivými lingvisty chápána různě široce.
14

 Bohumil 

Zavadil rozlišuje dvojí pojetí modality, a to modalitu v užším slova smyslu (vyjádření 

reálnosti či nereálnosti výpovědi) a modalitu v širším slova smyslu (vyjádření postoje 

mluvčího k výpovědi). Pojetí modality v jeho práci se ztotožňuje s názorem Miloše Dokulila, 

odpovídajícímu jejímu širšímu pojetí. Dokulil rozlišuje modalitu objektivní a modalitu 

subjektivní. Do modality objektivní zahrnuje oblasti skutečnosti, možnosti a nutnosti, kdežto 

do modality subjektivní zahrnuje hodnocení, ať už etické či citové.
15

 Naproti tomu vnímá 

rakouský lingvista Stefan Schneider kategorii modality v užším slova smyslu, jakožto 

vyjádření „illocuzione o valutazione epistemica“,
16

 tedy vyjádření nutnosti, reálnosti či 

nereálnosti. 

Jak bylo naznačeno v úvodu, lze říci, že konjunktiv má dvě komunikativní funkce, a 

to vyjádření modálního zabarvení a vyjádření subordinovaného statutu věty v rámci souvětí. 

Určit hranice mezi těmito dvěma funkcemi je obtížné. To dokazuje existence mnoha přístupů. 

Zavadil rozlišuje modální výpovědi ve výpovědní a větné rovině vázané přímo na psychický 

postoj mluvčího a modální výpovědi v rovině souvětné. Význam takovýchto modálních 

výpovědí se nemusí vázat na mluvčího (1), dokonce ani k živé bytosti (2).  

(6) Giovanni vuole che Anna gli porti dell‘acqua. 

(7) Questo lavoro richiede che si facciano tanti sacrifici. 

                                                           
14

 srov. Zavadil, 1980: 11 
15

 srov. Zavadil, 1980: 19 
16

 Schneider, 1999: 25 
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Přestože v těchto případech dochází k rozsáhlé formalizaci modálního významu, považuje 

tyto případy Zavadil stále za součást kategorie modality.
17

 Stefan Schneider zvolil přístup 

zcela odlišný. Cílem jeho studie v knize Il congiuntivo tra modalità e subordinazione je 

stanovit, zda v současné italštině převládá využití konjunktivu jakožto prostředku modality či 

jakožto znaku subordinace. Je zřejmé, že tyto dvě funkce považuje za zcela nezávislé. 

Schneider se věnuje historickému vývoji konjunktivu v latině a pozoruje, jak postupně 

docházelo ke změně jeho funkce  tedy, jak došlo k tomu, že systém morfémů zrozený pro 

vyjadřování modality získal čistě syntaktickou funkci. Za důkaz tohoto posunu ve funkci 

konjunktivu považuje jeho pojmenování pocházející právě z latiny.
18

 U většiny jazyků se 

setkáváme s pojmenováním vzniklým z latinských sloves subiungere (francouzština, 

španělština, angličtina) nebo coniungere (italština, čeština). Třetí pohled na funkci 

konjunktivu nám poskytuje Salvatore Sgroi, který zcela odmítá jeho funkci vyjadřovat 

modalitu ve vedlejších větách. Užití konjunktivu či indikativu dle něj pouze rozlišuje více či 

méně vytříbenou mluvu a je tedy záležitostí pouze stylistickou. Sgroi považuje za jediný 

rozdíl mezi následujícími větami fakt, že druhá zní vybraněji či kultivovaněji.
19

 

(8) Ho l‘impressione che tu sei un bugiardo. 

(9) Ho l‘impressione che tu sia un bugiardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
17

 srov. Zavadil, 1980: 25-26 
18

 srov. Schneider, 1999: 23 
19

 srov. Sgroi, 2013: 26 
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3. Konjunktiv a současná italština 

Existuje bezpočet studií zabývajících se vývojem konjunktivu v latině i v italštině. 

Mnoho autorů zkoumá díla významných literátů minulosti, jako jsou Dante Alighieri, 

Giovanni Boccaccio nebo Giacomo Leopardi, a hledá v nich chybná užití konjunktivu ve 

snaze dokázat, že takovéto chyby nejsou pouze záležitostí současnosti. Tato práce nicméně 

využívá synchronního přístupu a zabývá se pouze italštinou současnou. Termínem současná 

italština rozumíme moderní italštinu, tak jak je popsána v gramatikách, ze kterých práce 

vychází, a především korpusech italského jazyka Lessico di frequenza dell‘italiano parlato, a 

itWac,ze kterého práce vychází. 

Konjunktiv je v současnosti pro italskou veřejnost aktuálním tématem. Ze všech 

gramatických chyb v italštině je chybným užitím konjunktivu věnována italskou společností 

největší pozornost. Tyto chyby jsou také Italy vnímány jako nejzávažnější. Jak silně jsou 

chybné konjunktivy vnímány, dokazuje i skutečnost, že jsou v mnoha filmových či 

televizních pořadech užívány jako zdroj veselí. Dvě postavy, které se svými chybnými 

konjunktivy proslavily, jsou Totò nebo Fantozzi.
20

 Chybná užití konjunktivu jsou ovšem i 

velice stigmatizující. Chybný konjunktiv je „percepito come una mancanza sociale, 

perdonabile a chi è linguisticamente deprivato ma non a chi non lo è o non dovrebbe 

esserlo“.
21

 Konjunktiv, jak bude dále upřesněno, je příznačnější pro formální a psanou 

komunikaci a stal se tak znakem vytříbené a vzdělané mluvy. Chybné tvary tohoto způsobu 

nebo jeho nahrazení indikativem se tedy staly chybami považovanými za chyby 

nevzdělaných nebo dokonce „errori dei poveri“.
22

 

To, že je konjunktiv aktuálním tématem, dokazuje i množství více či méně 

akademických publikací, která se jím zabývají. Objevují se teorie, které tvrdí, že časté chyby 

dokazují, že konjunktiv mizí a především ve vedlejších větách ustupuje indikativu. Některé 

dokonce tvrdí, že k ústupu konjunktivu dochází postupně ve všech indoevropských 

jazycích.
23

 Důkazem má být vývoj konjunktivu v angličtině, kde se tento způsob stal pouze 

okrajovou záležitostí, která se omezuje na několik frází či slovních spojení. Je nutno ovšem 

dodat, že pozice konjunktivu v angličtině je od té v románských jazycích velice odlišná, 

jelikož modalitu v ní vyjadřují na prvním místě modální slovesa. Salvatore Sgroi ve své knize 

                                                           
20

 srov. Della Valle/Patota, 2011: 10 
21

 srov. Della Valle/Patota, 2011: 18 
22

 srov. Della Valle/Patota, 2011: 12 
23

 srov. Sgroi , 2013: 8 
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Dove va il congiuntivo? oponuje těm, kteří považují za nutné zůstávat věrni normě, a 

argumentuje, že takovýto přístup protiřečí samé podstatě mluveného jazyka. Sgroi zastává 

názor, že změny v jazycích, mezi které zahrnuje právě i postupné mizení konjunktivu, nejsou 

důkazem úpadku či degenerace jazyka, nýbrž důkazem jeho vitálnosti.
24

  

Zcela odlišně k jazyku přistupují tzv. neopuristé, kteří v rámci lingvistiky obhajují 

tradiční a historickou podobu jazyka.
25

 Mezi ně řadí Sgroi i populárně naučný svazek Viva il 

Congiuntivo. Tato kniha se prezentuje jako dostupný manuál pro každého a snaží se 

vyčerpávající argumentací přesvědčit čtenáře, že konjunktiv na ústupu není. Velice zajímavý 

názor na teorii o postupném vymírání konjunktivu zastává Beppe Severgnini, který ve své 

knize L‘italiano.Lezioni semiserie věnuje kapitolu právě tomuto tématu. Krizi konjunktivu 

zdůvodňuje psychosociologicky. Tvrdí, že v dnešní době čím dál tím méně Italů vyjadřuje 

nejistotu či pochybnost. Nepřítomnost nejistoty v komunikaci považuje za charakteristický 

rys současné italské společnosti.
26

 Jiní autoři jako Maria Altieri Biagi v La Crusca risponde 

či Gian Luigi Beccaria v Per difesa e per amore. La lingua italiana oggi věří, že ústup 

konjunktivu je důsledkem přirozené tendence mluveného jazyka zjednodušovat.
27

 Podobný 

názor zastává i Piero Ottone, který v článku pro deník Repubblica dodává, že zjednodušení 

jazyka je důsledkem zmenšení rozdílu mezi sociálními vrstvami.
28

 

Italští lingvisté se neshodnou ani na samotné funkci konjunktivu ve vedlejších větách. 

Mluvíme zde především o větách, ve kterých italština připouští užití jak konjunktivu, tak i 

indikativu. Na základě toho, jaké povahy je pro ně opozice indikativ/konjunktiv v takovýchto 

větách, můžeme přístupy lingvistů rozdělit do čtyř hlavních skupin. První přístup chápe 

opozici mezi konjunktivem a indikativem ve vedlejších větách jako sémantickou. To 

znamená, že výběr jednoho či druhého slovesného způsobu ovlivní význam věty. Tento 

přístup vychází z předpokladu, že věta s indikativem (1) vyjadřuje větší jistotu, jelikož 

indikativ je považován za způsob nesoucí v sobě význam jistoty. Konjunktiv (2) je naproti 

tomu považován za způsob, který v sobě nese sémantický rys nejistoty. Mluvčí si je ve druhé 

větě tedy méně jistý než ve větě první.   

 (1) Credo che tu hai ragione. 

                                                           
24

 srov. Sgroi , 2013: 4-7 
25

 „i valori tradzionali, storici e sitematici della nostra lingua“ ( Neopurismo, Treccani [online], [cit. 2015-03-

05], Dostupné z: http://www.treccani.it/enciclopedia/neopurismo/) 
26

 srov. Severgnini, 2007: 149-150 
27

 srov. Sgroi, 2013: 19, 25 
28

 srov. Della Valle/ Patota, 2011: 28-29 
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 (2) Credo che tu abbia ragione. 

Tento přístup je motivován především etymologií. Vyjadřovat pochybnost a nejistotu bylo 

hlavní funkcí konjunktivu v latině. Indikativ stál v sémantické opozici, jakožto způsob 

modálně nezabarvené výpovědi. Nesmíme však zapomenout, že italština a ostatní románské 

jazyky disponují pro vyjádření nejistoty nebo možnosti, na rozdíl od latiny, také 

kondicionálem.  Z této sémantické opozice jistě vychází i B. Severgnini (2007), který, jak již 

bylo zmíněno, přičítá mizení konjunktivu neochotě současných Italů vyjadřovat pochybnost. 

Jinými gramatikami je opozice mezi konjunktivem a indikativem chápaná jako 

sociolingvistická. V rámci druhého, socioligvistického chápaní opozice mezi indikativem a 

konjunktivem si můžeme vymezit dva přístupy.
29

 První přístup rozlišuje jazyk formální, 

v němž se užívá konjunktivu, a jazyk neformální, který užívá indikativu. Salvatore Sgroi se, 

jak už jsme zmínili v předešlé kapitole, přiklání k tomuto názoru. Druhý přístup vztahuje 

výběr způsobu k užitému komunikačnímu prostředku  přisuzuje indikativ mluvenému 

jazyku a konjunktiv jazyku psanému. Nejčastěji ale dochází ke smíšení těchto dvou rozdělení 

a konjunktiv je považován za formálnější způsob, ať už v psané či mluvené komunikaci, 

kdežto indikativ za způsob neformální. Třetí skupinou je ta, která chápe opozici 

indikativ/konjunktiv jako opozici syntaktickou. Některými autory je konjunktiv považován za 

způsob příznačný pro vedlejší věty nebo také jako způsob, který značí subordinovaný status 

věty, ve které se nachází.
30

 Andrea De Benedetti, autor knihy Val più la pratica. Piccola 

grammatica immorale della lingua italiana, předkládá následující dvě věty: 

(3) Maria è arrivata, credo . 

(4) Credo che Maria sia arrivata.
31

 

Rozdíl mezi těmito dvěma větami je ten, že v první větě (3) je hlavní informace obsažená ve 

větě hlavní a je tedy užito indikativu, kdežto ve větě druhé (4) je stejná informace obsažená 

ve větě vedlejší a sloveso je tudíž v konjunktivu. 

 U většiny autorů ovšem dochází k prolínání těchto různých pojetí, jelikož ani jedno 

nepokrývá všechna užití konjunktivu v italském jazyce. V populárním svazku Viva il 

Congiuntivo najdeme pasáže spadající do první popsané skupiny, tedy chápání opozice 

konjunktiv/indikativ jako sémantické. Zároveň zde ale najdeme pasáže spadající do druhé či 

                                                           
29

 diafasia/diamesia 
30

 srov. Sgroi,  2007: 45-47 
31

 srov. De Benedetti, 2009: 78-79 
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třetí skupiny, tedy těch, které stejnou opozici považují za sociolingvistickou, nebo chceme-li 

stylistickou, a syntaktickou. Prolínání různých pojetí najdeme i u M. L. Altieri Biagi. 

Přestože se v La Crusca risponde povětšinou přiklání k interpretaci sociolingvistické, 

zmiňuje několikrát také interpretaci sémantickou. V Io amo, tu ami, egli ama…Grammatica 

per italiani maggiorenni stejná autorka vychází jednoznačně z interpretace sémantické. Tato 

interpretace je v tradičních italských lingvistických textech zdaleka nejrozšířenější. Přiklání 

se k ní také Gian Luigi Beccaria v Il mare in un imbuto. Dove va la lingua italiana nebo 

Claudio Giovanardi, který ovšem v knize L‘italiano da scrivere. Strutture, risposte, proposte 

také zmiňuje, že v některých kontextech volba konjunktivu neznamená změnu významu, 

nýbrž je znakem kultivovanějšího jazyka.
32

 

V takovém rozsahu, jako se zabývá konjunktivem, se italská veřejnost nezabývá 

žádným jiným gramatickým jevem. Prozkoumání archivů deníků  Corriere della Sera, 

Stampa a Repubblica bylo zjištěno, že od roku 1992 se tohoto tématu týkalo průměrně deset 

článků ročně. To dokazuje, že na tomto způsobu a především na chybách spojených s jeho 

užitím, je něco zajímavého, co činí tuto problematiku pro Italy výjimečnou. To potvrzuje i 

fakt, že kniha Viva il congiuntivo dosáhla u široké veřejnosti nevídané popularity. Zajímavé 

jistě je, že k chybám dochází, samozřejmě v různém rozsahu, napříč sociálními a 

regionálními skupinami. Chyby se neomezují, jak někteří tvrdí, na hovorovou italštinu nebo 

na nižší sociokulturní vrstvy. Důkazem toho, že chybná užití konjunktivu se mohou objevit i 

v těch nejvyšších kruzích italské společnosti, jsou následující chyby státních činitelů. Italský 

ministr školství Francesco D‘Onofrio prohlásil v září 1994 v rozhovoru pro zpravodajskou 

relaci Tg2: 

 „Vorrei che ne parliamo.“
33

 

V tomto případě se jedná užití konjunktivu přítomného místo konjunktivu imperfekta. Radní 

pro kulturu města Milán se také dopustil chyby, tentokrát však tvaroslovné: 

 „Vorrei che alla cultura […]si dasse questa dimensione anagrafica.“
34

  

Takovéto věty vyvolaly nesouhlas a pobouření široké veřejnosti, což znamená, že je 

průměrný Ital „slyší“ jako chybné.  

                                                           
32

 srov. Sgroi,  2007: 15,19 
33

 místo parlassimo, Della Valle/ Patota, 2011: 13 
34

 místo desse, Della Valle/ Patota, 2011: 13 
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 Určit, zda je konjunktiv opravdu na ústupu a zda mu opravdu v blízké budoucnosti 

hrozí vymizení z italského jazykového systému, není obsahem této práce. Nicméně, podle 

Accademia della Crusca, nejvýznamnější lingvistické instituce v Itálii a tudíž autoritě, co se 

lingvistických problémů týče, nejsou takové obavy na místě.  

„Nonostante le frequenti dichiarazioni sulla presunta morte del congiuntivo nelle frasi 

dipendenti nell'italiano contemporaneo, esso è ancora vitale; in alcuni casi, però, per i parlanti 

è poco economico (nel senso linguistico del termine, ovvero difficile da gestire) e quindi 

viene sostituito con l'indicativo.“
35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 Marzullo, Mara, Uso del congiuntivo, Accademia della Crusca [online], 2003 [cit. 2015-02-26], Dostupné z: 

http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/uso-congiuntivo 
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4. Užití konjunktivu v italštině 

 V této kapitole si stanovíme pravidla pro tvoření a užívání konjunktivu v italštině. 

Nejprve se budeme věnovat tvarosloví a shrneme si pravidelné i nepravidelné tvary čtyř časů 

konjunktivu: konjunktivu přítomného (il congiuntivo presente), konjunktivu minulého (il 

congiuntivo passato), konjunktivu imperfekta (il congiuntivo imperfetto) a konjunktivu 

předminulého (il congiuntivo trapassato). V druhé podkapitole se budeme věnovat užití 

konjunktivu ve větě jednoduché a ve třetí se zaměříme na konjunktiv v rámci souvětí. V této 

poslední podkapitole se zaměříme na obligatorní užití konjunktivu a na jeho užití ve vztahu 

k časové souslednosti. Jak už bylo zmíněno v úvodu, tato práce nevychází z jediné gramatiky, 

ale předkládá syntézu pravidel předložených v několika předních italských gramatikách. 

Jelikož se italské gramatiky tomuto tématu příliš nevěnují, vychází první podkapitola 

zabývající se čistě tvaroslovím tohoto slovesného způsobu především z Hamplové (2004). 

Třetí podkapitola čerpá především ze Schwarzeho (2009) a GGIC (1991). 

4.1 Tvarosloví  

 Konjunktiv v italštině disponuje dvěma jednoduchými (konjunktiv přítomný a 

konjunktiv imperfekta) a dvěma složenými tvary (konjunktiv minulý a konjunktiv 

předminulý), které kromě samotného slovesa obsahují i pomocné sloveso avere nebo essere. 

Pravidly tvoření jednotlivých tvarů se budeme dále zabývat. U všech časů konjunktivu si 

ukážeme pravidelné časování sloves první, druhé a třetí třídy. Pozornost budeme také věnovat 

těm slovesům třetí třídy, které se časují pomocí interfixu -sc-. Interfix je druh afixu, 

morfologického prostředku, který se vkládá mezi jednotlivé morfémy slova. Oproti němu 

stojí prefixy, které se umisťují před kořen slova, a afixy, které se umisťují za něj. Některá 

italská slovesa (především ta zakončená na -cire a -gire), se časují v přítomném čase 

oznamovacího způsobu pomocí tohoto interfixu.
36

 Časování těchto sloves bude tedy uvedeno 

zvlášť u časů konjunktivu, které jsou tvořeny od první osoby singuláru, kdežto u těch, které 

jsou tvořeny od infinitivu, nikoli. U jednotlivých časů se dále budeme věnovat časování 

nepravidelných sloves. 

 

 
                                                           
36

 Mezi tato slova patří například capire, marcire, sgualcire, guarnire, farcire, definire, demolire, esibire aj. 

V italštině je circa 500 sloves časovaných tímto způsobem. Přehledný seznam těch nejfrekventovanějších 

najdeme v Grammatica italiana (Serianni, 2010: 418-419). 
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4.1.1 Konjunktiv přítomný 

 Tvary konjunktivu přítomného neboli congiuntivo presente jsou jednoduché a tvoří se 

od první osoby jednotného čísla oznamovacího způsobu. Od tohoto tvaru je nutné odtrhnout 

koncovku -o a přidat konjunktivní koncovku příslušné třídy. Koncovky druhé a třetí třídy 

jsou, s výjimkou sloves třetí třídy vyžadující infix -sc-, totožné. Tvar konjunktivu přítomného 

první osoby množného čísla je stejný jako první osoba množného čísla v indikativu. 

V následující tabulce předkládáme časování vzorových pravidelných sloves v konjunktivu. 

Tabulka obsahuje po jednom zástupci z každé ze tří slovesných tříd a v posledním sloupci 

také zástupce té skupiny sloves, která se časuje pomocí infixu -sc-. 

 parlare vendere partire capire 

io parli venda parta capisca 

tu parli venda parta capisca 

egli parli venda parta capisca 

noi parliamo vendiamo partiamo capiamo 

voi parliate vendiate partiate capiate 

essi parlino vendano partano capiscano 

Tab. 1  Pravidelné tvary konjunktivu přítomného
37

 

Ze všech časů konjunktivu má nejvíce nepravidelně časovaných sloves právě 

konjunktiv přítomný.
38

 Nepravidelná slovesa jsou ta, jejichž časování neodpovídá 

paradigmatu jejich příslušné slovesné třídy. Nejvíce nepravidelných sloves v konjunktivu 

náleží druhé slovesné třídě. Většina sloves nepravidelných v přítomném konjunktivu vychází 

z nepravidelné první osoby jednotného čísla oznamovacího způsobu, jako andare (vada), fare 

(faccia), parere (paia) nebo tenere (tengo). Nepravidelné tvary těchto sloves jsou různorodé, 

přesto mezi nimi můžeme rozeznat skupinu tvarů končících na -go (valere, tenere, venire 

atd.). Nepravidelné tvary se objevují v první, druhé i třetí osobě singuláru a ve třetí osobě 

plurálu. První osoba plurálu je, jak už bylo uvedeno, totožná s tou v indikativu a druhá osoba 

plurálu vychází ze stejného kmene. V následující tabulce najdeme vyčasované sloveso porre, 

jakožto zástupce této skupiny.  

                                                           
37

 srov. Hamplová, 2004: 202 
38

 Seznam těchto nepravidelných sloves je k dispozici na stranách 204 a 205 Mluvnice italštiny od Sylvy 

Hamplové (2004). 
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 singulár plurál 

1. osoba ponga poniamo 

2. osoba ponga poniate 

3. osoba ponga pongano 

Tab. 2  Nepravidelné tvary sloves tvořené od 1. os. sg. indikativu  

Menší část nepravidelných sloves je ta, která vychází z úplně odlišného kmene. Mezi ně patří 

pomocná slovesa avere a essere a jiná slovesa, jako jsou např. stare (stia) nebo sapere 

(sappia).  

4.1.2 Konjunktiv imperfekta 

 Konjunktiv imperfekta neboli congiuntivo imperfetto je, stejně tak jako konjunktiv 

přítomný, časem jednoduchým. Tvoří se od infinitivu slovesa odtržením koncovky -are, -ere 

nebo -ire a připojením konjunktivních koncovek, ve kterých se vždy objevuje charakteristická 

samohláska příslušné slovesné třídy. Kromě rozdílné samohlásky jsou tyto tvary totožné (viz 

Tab. 3).  

 parlare vendere partire 

io parlassi vendessi partissi 

tu parlassi vendessi partissi 

egli parlasse vendesse partisse 

noi parlassimo vendessimo partissimo 

voi parlaste vendeste partiste 

essi parlassero vendessero partissero 

Tab. 3  Pravidelné tvary konjunktivu imperfekta
39

 

Konjunktiv imperfekta má nepravidelných sloves pouze několik.
40

 Mezi nimi jsou slovesa 

první třídy dare, fare a stare, které mají z etymologických důvodů v konjunktivu imperfekta 

                                                           
39

 srov. Hamplová, 2004: 206 
40

 Seznam těchto nepravidelných sloves je k dispozici na stranách 206 a 207 Mluvnice italštiny (Hamplová, 

2004). 
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místo samohlásky a, která by byla charakteristická pro jejich třídu, samohlásku e.
41

 

Etymologicky lze zdůvodnit také nepravidelnost slovesa bere, jehož nepravidelný konjunktiv 

imperfekta vychází z původního tvaru slovesa bévere.
42

 Nepravidelné je i pomocné sloveso 

essere (fossi), kdežto avere se časuje v tomto čase pravidelně. 

4.1.3 Konjunktiv minulý 

 Konjunktiv minulý je časem složeným. Tvoří se tedy z konjunktivu přítomného 

příslušného pomocného slovesa (essere nebo avere)
43

 a příčestí minulého slovesa samotného. 

Příčestí minulé se tvoří od infinitivu odtržením koncovek -are, -ere a -ire a přidáním 

koncovek -ato, -uto a -ito. Mnoho minulých příčestí má ovšem nepravidelný tvar mající jiný 

slovní základ jako např. pomocné sloveso essere (stato). Jak je patrné z následující tabulky 

nedochází u sloves s pomocným slovesem avere ke shodě participia s podmětem a koncovka 

je tedy neměnná. Naproti tomu, u sloves s pomocným slovesem essere, se participium 

shoduje s podmětem v rodě a čísle. 

 parlare vendere partire 

io abbia parlato abbia venduto sia partito/a 

tu abbia parlato abbia venduto sia partito/a 

egli/essa abbia parlato abbia venduto sia partito/a 

noi abbiamo parlato abbiamo venduto siamo partiti/e 

voi abbiate parlato abbiate venduto siate partiti/e 

essi/esse abbiano parlato abbiano venduto siano partiti/e 

Tab. 4  Pravidelné tvary konjunktivu minulého
44

 

4.1.4 Konjunktiv předminulý 

 Konjunktiv předminulý je stejně jako konjunktiv minulý časem složeným. Tvoří se 

tedy obdobně  pomocí pomocného slovesa a minulého příčestí slovesa významového. 

Jediným rozdílem je, že v konjunktivu předminulém je pomocné sloveso v konjunktivu 

imperfekta. 

                                                           
41

 srov. Serianni, 2010: 436 
42

 Infinitiv bere  je synkopovaným tvarem tohoto slovesa, používaným v současné italštine. (Serianni, 2010: 

443) 
43

 Jejich distribuce je zevrubně popsaná na stranách 162-167 v Mluvnici italštiny.  (Hamplová, 2004) 
44

 srov. Hamplová, 2004: 206 
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 parlare vendere partire 

io avessi parlato avessi venduto fossi partito/a 

tu avessi parlato avessi venduto fossi partito/a 

egli/essa avessi parlato avessi venduto fossi partito/a 

noi avessimo parlato avessimo venduto fossimo partiti/e 

voi aveste parlato aveste venduto foste partiti/e 

essi/esse avessero parlato avessero venduto fossero partiti/e 

Tab. 4  Pravidelné tvary konjunktivu předminulého
45

 

4.2 Konjunktiv ve větách nezávislých 

V prvé řadě se budeme věnovat konjunktivu ve větách nezávislých. Tyto věty nezávisí 

syntakticky na jiné větě a jsou tedy autonomní. Větami nezávislými jsou věty jednoduché, 

tedy věty obsahující pouze jeden verbální či verbonominální predikát, který musí být ve 

finitním tvaru. Nezávislými jsou ale i věty hlavní každého souvětí a věty, které jsou s těmito 

větami spojeny souřadně. Konjunktiv ve větách nezávislých se nicméně vyskytuje především 

ve větách jednoduchých. Tento výskyt je oproti výskytu konjunktivu v souvětích velice 

omezený. V mnoha gramatikách je o tomto druhu konjunktivu pojednáváno jen okrajově. 

Jednou z těchto gramatik je Serianniho Grammatica italiana, která tomuto druhu konjunktivu 

věnuje jedinou větu v úplném závěru kapitoly, týkající se tohoto slovesného způsobu.
46

 Zcela 

jiný přístup si ve své gramatice zvolil Marcello Sensini. Ten u každého času konjunktivu 

pojednává primárně o jeho funkci v nezávislé větě. Podobně ve svých mluvnicích postupují i 

Hamplová (2004) či Salvi/Vanelli (2004).  

Zmínění autoři při třídění jednotlivých užití konjunktivu v nezávislých větách vychází 

především z jednotlivých tvarů. V této práci si nicméně roztřídíme tyto konjunktivy primárně 

podle funkce. Dle tohoto principu třídí konjunktivy ve větách nezávislých většina italských 

gramatik. Převládající preference tohoto třídění vyplývají i z toho, že si jej zvolila redakce 

lingvistického poradenství akademie La Crusca v jednotné odpovědi na mnohé dotazy 

                                                           
45

 srov. Hamplová, 2004: 207 
46

 Serianni se o užití konjunktivu ve větách nezávislých dále krátce zmiňuje v kapitole, kde tyto věty třídí podle 

jejich komunikativní funkce. (srov. Serianni, 2010: 524) 
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týkající se užití konjunktivu, ať už ve větách nezávislých nebo těch závislých. V této 

odpovědi jsou konjunktivy v nezávislých větách tříděny na pět druhů, a to congiuntivo 

esortativo, concessivo, dubitativo, ottativo a esclamativo.
47

 

Konjunktiv je ve větách jednoduchých v prvé řadě užíván k vyjádření rozkazu nebo 

výzvy. Italské gramatiky používají pro toto užití pojmenování congiuntivo esortativo. 

Konjunktiv používáme pro třetí osobu jednotného (egli/essa) a množného čísla (loro), pro 

kterou neexistuje tvar v imperativu.
48

 Vzhledem k tomu, že se v italském jazyce využívá 

právě třetí osoby jednotného a množného čísla i k vykání, užívá se konjunktivu i pro 

vyjádření rozkazu při vykání. Gramatiky se nicméně neshodnou na povaze první osoby 

množného čísla. Ambivalence vychází především z problematického tvaru této osoby 

množného čísla, který je, jak víme, totožný s první osobou množného čísla indikativu. 

Některé gramatiky, jako třeba Mluvnice italštiny (Hamplová, 2004), tvrdí, že první osoba 

množného čísla v rozkazovacím způsobu je tvarem shodná se stejnou osobou v indikativu, 

stejně jako je tomu u první osoby čísla jednotného, samozřejmě s výjimkou sloves první 

slovesné třídy na -are. Jiné gramatiky, jako je např. Serianniho Grammatica italiana (2010), 

považují první osobu množného čísla imperativu za tvar vypůjčený z paradigmatu 

konjunktivu, stejně tak, jako tvary třetí osoby jednotného i množného čísla. Congiuntivo 

esortativo tedy vyjadřuje rozkaz u třetí osoby jednotného (1) i množného čísla (2) a 

diskutabilně i u první osoby čísla množného (3).  

(1) Se ne vada! 

(2) Se ne vadano! 

(3) Andiamocene! 

Dále může vyjadřovat rozkazy nebo zákazy po che, které významem odpovídá českému 

nechť či ať.
49

 Tohoto tvaru s che se zpravidla užívá pouze ve třetí osobě (4)(5). 

 (4) Che se ne vada! 

(5) Che se ne vadano! 

                                                           
47

 srov. Marzullo, Mara, Uso del congiuntivo, Accademia della Crusca [online], 2003 [cit. 2015-02-28], 

Dostupné z: http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/uso-

congiuntivo 
48

 Marzullo, Mara, Uso del congiuntivo, Accademia della Crusca [online], 2003 [cit. 2015-03-28], Dostupné z: 

http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/uso-congiuntivo 
49

 srov. Hamplová, 2004: 205 
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Je-li následován adverbiem pure, vyjadřuje spíš než rozkaz nebo výzvu povolení k nějaké 

činnosti (6). Subjekt takovéto věty dovoluje někomu jinému, aby danou činnost vykonal. 

Konstrukce s pure může v některých případech také přidávat výpovědi ironický nádech (7).
50

 

(6) Entri pure! 

(7) Se la tenga pure la sua macchina! 

Italská terminologie označuje za congiuntivo concessivo takový konjunktiv, který ve 

větě nezávislé vyjadřuje přípustku (8). Takové věty vyjadřují souhlas mluvčího, byť nucený. 

(8) Dicano pure quel che vogliono.  

Tyto věty odpovídají stejně tak, jako vedlejší věty přípustkové, na otázky nonostante chi?,  

nonostante che cosa?.
51

 Na rozdíl od nich neobsahují explicitní vyjádření přípustky pomocí 

předložek či předložkových spojení jako jsou nonostante nebo malgrado. Tyto věty tedy 

vyjádří překážku, navzdory které se něco děje. Povaha tohoto děje není, na rozdíl od 

přípustkových souvětí, kde je tato informace obsažena ve větě hlavní, explicitně vyjádřena. 

Třetí druh konjunktivu, který se objevuje ve větách nezávislých je congiuntivo 

dubitativo, aneb konjunktiv vyjadřující pochybnost. Pochybnost mohou vyjadřovat všechny 

čtyři časy konjunktivu. Pochybnost o ději přítomném se vyjadřuje pomocí konjunktivu 

přítomného (9), kdežto konjunktiv imperfekta (10), konjunktiv minulý (11) a konjunktiv 

předminulý (12) mohou vyjadřovat pochybnost o ději minulém. 

(9) Che non siano in casa? 

(10) Che ieri non fossero in casa?  

(11) Che siano già partiti? 

(12) Che fossero già partiti? 

Za congiuntivo dubitativo bývají považovány i přímé otázky neboli interrogative dirette. 

V těchto případech se objevuje většinou konjunktiv imperfekta (13) a jen velice zřídka 

konjunktiv přítomný (14), který se užívá prakticky jen se slovesem essere. 

 (13) Fosse vero? 
                                                           
50

 srov. Mancini/Marani, 2013: 151 
51

 srov Hamplová, 2004: 315 
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(14) Che sia vero? 

V takovýchto otázkách se může, ale nemusí, objevit před konjunktivem che.
52

 U otázek 

rétorických se užívá také indikativu, a to jednoduchého budoucího času či předbudoucího 

času.
 
Analogicky se dá také využít kondicionál přítomný či minulý a v některých případech i 

infinitiv.
53

 

Dalším druhem konjunktivu ve větách nezávislých, kterým se budeme zabývat, je 

konjunktiv přací neboli congiuntivo ottativo. Vyjadřujeme pomocí něj přání, obavy ale také 

zlořečení. Týká-li se přání přítomnosti nebo budoucnosti, používá se konjunktiv přítomný 

(15) či konjunktiv imperfekta (16), kdežto týká-li se toto přání minulosti, užívá se 

konjunktivu předminulého (17).  

(15) Dio ce la mandi buona! 

(16) Vincessi alla lotteria! 

(17) Non mi avesse lasciato! 

Jelikož se vztahují k minulosti, vyjadřují takovéto konstrukce s konjunktivem předminulým 

děj již neuskutečnitelný tedy ireálný. Přestože takovou informaci nenajdeme ve všech 

gramatikách, Sensini i Hamplová se shodnou na tom, že i mezi užitím konjunktivu 

přítomného a užití konjunktivu imperfekta je sémantický rozdíl. Zatímco přání vyjádřené 

konjunktivem přítomným je uskutečnitelné, přání vyjádřené konjunktivem imperfekta je 

přinejmenším méně pravděpodobné, ne-li dokonce neuskutečnitelné. Věty s congiuntivo 

ottativo mohou být uvozeny citoslovci (18) nebo výrazy che, magari, se solo, almeno, volesse 

il cielo apod. 

 (18) Oh, se solo mi potessi capire! 

Výběr uvozujícího výrazu může ovlivnit tvar konjunktivu. Zatímco některé výrazy jako che 

preferují užití konjunktivu přítomného, jiné, jako jsou magari nebo se, vyžadují konjunktiv 

imperfekta. U jiných výrazů jako voglia/volesse il cielo dochází k volbě tvaru konjunktivu 

podle pravidel souslednosti časové. Tyto výrazy jsou většinou fakultativní, stávají se ovšem 

                                                           
52

 srov. Congiuntivo dubitativo, Treccani [online], 2012 [cit. 2015-03-09], Dostupné z: 

http://www.treccani.it/enciclopedia/congiuntivo-dubitativo_(La_grammatica_italiana)/ 
53

 Marzullo, Mara, Uso del congiuntivo, Accademia della Crusca [online], 2003 [cit. 2015-03-10], Dostupné z: 

http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/uso-congiuntivo 
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obligatorními, když je sloveso v první osobě jednotného čísla s vyjádřeným podmětem (19).
 

54
 

 (19) Che io vinca! 

 Posledním z pěti druhů konjunktivu, které se objevují v nezávislých větách v současné 

italštině je tzv. congiuntivo esclamativo, který se objevuje ve větách zvolacích. Tyto 

konstrukce bývají často emotivně zabarvené. Vyjadřují se pomocí nich překvapení, obdiv 

hněv apod. Tyto věty se tvoří pouze pomocí konjunktivu imperfekta, který může být 

předcházen fakultativním se (20).
55

 

 (20) (Se) sapessi cosa mi è successo stamattina! 

4.3 Konjunktiv v souvětích 

 Souvětí je syntaktická jednotka, která obsahuje dvě nebo více vět, které mezi sebou 

mohou být spojeny vztahem koordinace či subordinace. Souvětí se tradičně dělí na souvětí 

souřadná, jehož věty na sobě gramaticky nezávisí, a souvětí podřadná, která obsahují větu 

hlavní, která je nezávislá, a jednu nebo více vět vedlejších, které na ní závisí. Dále se 

vymezují souvětí smíšená, která obsahují věty spojené souřadně i podřadně. Italská 

terminologie není v tomto ohledu zdaleka tak jednotná, jako ta česká. Hamplová (2004) 

souvětí pojmenovává obecně frase multipla. Tento pojem zahrnuje v této mluvnicí jak 

souvětí souřadná neboli frase composta, či souvětí podřadná neboli frase complessa. Serianni 

(2010) naproti tomu rozlišuje větu jednoduchou / frase semplice a frase complessa neboli 

periodo. Tento pojem zahrnuje jak souvětí souřadná, tak souvětí podřadná a souvětí smíšená. 

Giampaolo Salvi a Laura Vanelli v Nuova grammatica italiana (2004) rozlišují větu 

jednoduchou/frase semplice a souvětí/frase complessa. Za souvětí ovšem považují pouze 

souvětí podřadné. Souvětí souřadnému se tato gramatika příliš nevěnuje. Stejné rozdělení se 

objevuje i v GGIC (1991), kde jsou navíc rozebrána souvětí souřadná, která nejsou nicméně 

považovaná za souvětí, ale za koordinované struktury vět jednoduchých. Jednotné není ani 

chápání souvětí samotného. České mluvnice považují za větu pouze tu syntaktickou jednotku, 

která obsahuje sloveso ve finitním tvaru, kdežto mluvnice italské považují za věty i ty 

jednotky obsahující sloveso ve tvaru nefinitním, tedy infinitiv, gerundium či participium.
56
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 srov. Serianni, 2010: 526 
55

 srov. Mancini/Marani, 2013: 152 
56

 srov. Serianni, 2010: 549 
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Takové věty ovšem mohou být pouze větami vedlejšími, závisejícími na větě se slovesem ve 

finitním tvaru.  

Konjunktivem ve větě jednoduché jsme se zabývali v předchozí podkapitole a stejná 

pravidla, jako ta, která jsme si u těchto vět popsali, se uplatňují i na věty v souřadných 

souvětích. Konjunktiv se ale mnohem častěji než ve větách nezávislých vyskytuje ve větách 

závislých, tedy větách, které nejsou autonomní a jsou tedy součást souvětí podřadného. Na 

tom, že konjunktiv je mnohem frekventovanější ve větách závislých, se shodne většina 

italských gramatik. Mnoho z již zmíněných gramatik, jako je GGIC (1991), Serianniho 

(1999) či Sensiniho (2010) gramatiky aj., věnují tomuto tématu značný prostor. Práce vychází 

v následující podkapitole především z GGIC (1991).  

V italštině se mohou ve větě vedlejší objevit všechny časy, kterými její temporální 

systém disponuje a všechny slovesné způsoby kromě imperativu.
57

 Jak už bylo řečeno, slouží 

obecně slovesný způsob ve vedlejších větách, stejně jako ve větách nezávislých, k rozlišení 

děje reálného v případě indikativu, od děje podmíněného v případě kondicionálu a děje 

nejistého v případě konjunktivu. Nicméně, jak bylo rozebráno v druhé a třetí kapitole není 

určit funkci konjunktivu ve vedlejších větách zdaleka tak jednoduché. Zatímco indikativ je 

pro závislé i nezávislé věty způsobem nepříznakovým, konjunktiv se v nich objevuje pouze 

za určitých okolností. Právě tyto okolnosti si upřesníme v této podkapitole. V některých 

případech je užití konjunktivu obligatorní, v jiných dochází k alternaci s indikativem či 

kondicionálem. Pro tuto práci jsou relevantní především ty případy, kde je konjunktiv 

obligatorní. 

4.3.1 Užití konjunktiv ve větách vedlejších 

Ke klasifikaci konjunktivu se přistupuje v různých gramatikách odlišně. Někteří 

autoři, jako Serianni (2010) nebo Sensini (1999), konjunktiv ve vedlejších větách nijak 

neklasifikují, ale věnují se mu u jednotlivých druhů vedlejších vět, ve kterých se užívá. Jiní 

autoři, jako Salvi/Vanelli (2004) nebo kolektiv autorů  GGIC (1999), konjunktiv ve 

vedlejších větách dělí a klasifikují především podle kritéria sémantického. Podle toho, jaký 

sémantický rys vyjadřují, rozlišují konjunktivy vyjadřující vůli / congiuntivi volitivi, 

konjunktivy vyjadřující pochyby / congiuntivi dubitativi anebo konjunktivy hodnotící / 

congiuntivi tematici, které bývají také označovány jako congiuntivi fattivi nebo congiuntivi di 

valutazione. Za congiuntivo volitivo se považují ty konjunktivy, které závisí na slovese, 
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 srov. Sensini, 1999: 538 
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přídavných jménech anebo jménech vyjadřující vůli, přání nebo požadavek. Pojem 

congiuntivo dubitativo zahrnuje ty konjunktivy ve vedlejších větách, které závisí na 

slovesech, přídavných jménech či podstatných jménech vyjadřujících nejistotu, pochyby 

anebo jiné odstíny jistotní modality. Congiuntivo tematico se od předchozích dvou typů liší 

sémanticky. Zatímco congiuntivo volitivo a dubitativo vyjadřují děje, jejichž reálnost je buďto 

popřená anebo alespoň zpochybněná, congiuntivo tematico reálnost výpovědi předpokládá a 

přímo vyžaduje. Vedlejší věty s tímto konjunktivem pravidla závisí na slovesech, přídavných 

jménech anebo podstatných jménech ve větě hlavní, které logicky či citově hodnotí obsah 

věty vedlejší.
58

 

Stejně tak jako konjunktiv ve vedlejších větách je složité klasifikovat i určit jeho 

funkci, jak vyplývá z množství různých přístupů, které jsme si ve třetí kapitole představili 

jako sémantický, sociolingvistický a syntaktický. Jak bylo ale také řečeno, ve většině 

gramatik se tyto funkce prolínají. Tato práce vychází z předpokladu, že ani jeden z těchto 

přístupů nepokrývá všechna užití konjunktivu v italštině, a proto bude vycházet jak z jeho 

funkce sémantické, tak i té syntaktické. Sémantickou funkci má konjunktiv tam, kde jeho 

užití změní význam věty, oproti jejímu ekvivalentu s predikátem v indikativu. V takovýchto 

případech je konjunktiv prostředkem modality a vyjadřuje tedy postoj mluvčího k obsahu 

věty. Do této skupiny konjunktivů plnících sémantickou funkci, lze zařadit výše zmíněné 

congiuntivo dubitativo a congiuntivo volitivo. Konstrukce s congiuntivo tematico stojí na 

pomezí funkce sémantické a funkce syntaktické. Vyjadřují postoj mluvčího, tedy jeho 

hodnocení obsahu vedlejší věty, ale zároveň signalizují subordinovaný status věty. 

V takových případech konjunktiv ve vedlejší větě neznačí, že děj vyjádřený slovesem 

v konjunktivu je modálně zabarven, nýbrž značí užší vztah mezi větou vedlejší, která sloveso 

v konjunktivu obsahuje, a větou hlavní, která vyjadřuje hodnocení a tedy modalitu. Druhou 

funcí konjunktivu, kterou se budeme zabývat, je právě jeho funkce syntaktická, tedy jeho 

užití pro signalizování užšího vztahu mezi větou hlavní a větou vedlejší a zdůraznění 

subordinovaného statutu věty. Ve třetí kapitole byla také zmíněna sociolingvistická funkce 

konjunktivu, kdy tento způsob buď rozlišuje vytříbenější jazykový projev od toho 

nepříznakového s indikativem, anebo rozlišuje psaný text od toho mluveného, ve kterém se 

objeví indikativ. Je pravdou, že v některých případech má užití konjunktivu pouze funkci 

stylistickou, nicméně takovéto varianty se nedají zachytit normativně, jelikož jsou pouze 

doporučeními. Z tohoto důvodu bude tato práce vycházet především z funkce sémantické a 

syntaktické. 
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V rámci modality je indikativ způsobem nepříznakovým na rozdíl od konjunktivu, 

imperativu a kondicionálu, které jsou způsoby příznakovými a větě přidávají další 

sémantický rys. Na konjunktiv, imperativ a kondicionál se také na rozdíl od indikativu 

uplatňují jisté restrikce. Imperativ se např. může objevit pouze ve větách nezávislých, kdežto 

konjunktiv se objevuje pouze ve větách závislých anebo ve větách nezávislých, které nejsou 

oznamovacího charakteru. Jak již bylo řečeno, konjunktiv může být prostředkem modality. 

Tato modalita může být v souvětích dána buď větou hlavní, nebo spojovacím výrazem.
59

 

Nejprve se zaměříme na ty věty, ve kterých je modalita určena větou hlavní, nejčastěji 

tedy lexikálním výrazem v ní obsaženým. Těmito lexikálními výrazy mohou být podstatná 

jména, přídavná jména i slovesa, která mohou sémanticky patřit buď do skupiny vyžadující 

congiuntivo volitivo, do té vyžadující congiuntivo dubitativo nebo do té vyžadující 

congiuntivo tematico. Nejprve se budeme věnovat slovesům, která, jsou-li obsažená ve větě 

hlavní, mohou požadovat ve větě vedlejší konjunktiv. Mezi slovesa vyjadřující vůli a 

vyžadující tedy congiuntivo volitivo ve větách podmětných patří accettare, acconsentire, 

accontentarsi, chiedere, escludere nebo permettere (1).
60

 Tato slovesa vyžadují zpravidla, 

aby sloveso vedlejší věty bylo v konjunktivu.  

 (1) La giuda chiese che non si scattassero fotografie. 

Jiná slovesa, jako desiderare, domandare, esigere, pretendere nebo volere, se především ve 

druhé osobě mohou objevit i se slovesem vedlejší věty v indikativu. Ve větách podmětných 

se většinou užívá konjunktivu, závisejí-li na slovesech vyjadřujících vůli jako jsou bastare, 

bisognare, convenire, occorere nebo slovních spojeních jako je valere la pena. Tato slovesa 

se ve většině případů objevují ve vazbách neosobních (2). 

(2) Bisogna che tu lo dica a tutti. 

Sloveso temere může vyjadřovat jak vůli a vyžadovat tak congiuntivo volitivo, tak 

hodnocení děje z hlediska jeho pravděpodobnosti nebo pravdivosti, což spadá do modality 

jistotní, a vyžadovat tak congiuntivo dubitativo (3). 
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 srov. Schwartze, 2009: 492 
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 Kompletní seznamy sloves, podstatných jmen a přídavných jmen, o kterých se v tomto oddíle pojednává, jsou 
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 (3) Temo che le sue, siano solo promesse vane.
61

 

Mezi slovesa, která hodnotí obsah věty vedlejší z hlediska jeho pravdivosti a vyžadují v ní 

tedy congiuntivo dubitativo, patří v prvé řadě sloveso dubitare včetně jeho záporné varianty 

non dubitare. Dále mezi tato slovesa patří slovesa negare či smentire, ve kterých se může 

objevit i kondicionál či budoucí čas indikativu. Mezi slovesa, která vyjadřují, že je děj 

vedlejší pravděpodobný nebo přinejmenším možný, patří slovesa ammettere, credere, 

giudicare, ritenere, sospettare nebo supporre. Užití konjunktivu či indikativu u těchto sloves 

závisí na kritériích sémantických. Je-li ve větě vedlejší sloveso v indikativu, je děj jistější, 

než je-li sloveso v konjunktivu.
62

 Hodnotit pravdivost či pravděpodobnost děje může za 

určitých okolností i sloveso dire, a to odpovídá-li významem slovesu pensare. Konjunktivu 

se především užívá, je-li toto sloveso v kondicionálu (4) či ve vazbách s neurčitým podmětem 

jako dicono, si dice nebo cʼè chi dice.  

 (4) Direi che sia una pessima idea. 

Konjunktiv se naopak nepoužívá se slovesem dire, když je ho užito v záporu a v první osobě 

čísla jednotného. Sloveso sapere samo o sobě vyjadřuje jistotu a objevuje se tudíž 

s indikativem. Konjunktivu se užívá, pouze je li toto sloveso v záporu. Ve větách 

podmětných se congiuntivo dubitativo objevuje po slovesech parere a sembrare. Konjunktiv 

ve vedlejších větách zpravidla vyžadují také slovesa, která vyjadřují hodnocení, a to 

především citově zabarvené. Mezi tato slovesa, která vyžadují konjunktiv ve větě předmětné, 

patří disapprovare, odiare, meravigliarsi, stupirsi, vergognarsi, rallegrarsi (5) apod.  

 (5) Il nonno disapprova che i giovani di oggi si comportino male. 

Poslední skupinou sloves, o které se zmíníme, jsou ta, která vyžadují konjunktiv ve větě 

podmětné a která rovněž tuto vedlejší větu hodnotí, jako jsou addolorare, esasperare, irritare 

nebo dispiacere (6).
 63

 

 (6) Mi stupisce che tu non ti renda conto della gravità della situazione. 
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 Mluvčí věty může, v zásvislosti na kontextu, vyjadřovat vůli či hodnotit, zda je obsah vedlejší věty 
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Ovlivnit způsob slovesa ve vedlejší větě mohou ovšem i některá adjektiva. Mezi ta, 

vyjadřující volitivní význam a ovlivňující způsob vedlejší věty předmětné patří ansioso, 

attento nebo impaziente (7).  

 (7) Staʼ attenta che quel cane non ti morda. 

Přídavná jména, která zpravidla vyžadují konjunktiv ve větě vedlejší podmětné, jsou značně 

početnější.  Mezi tato adjektiva patří např. desiderabile, importante, indispensabile, inutile 

nebo necessario. Jde především o neosobní vazby, kdy lexikální význam adjektiva ve větě 

hlavní se vztahuje k významu či realizovatelnosti věty vedlejší (8). Sloveso ve větě hlavní 

může být zpravidla i v kondicionálu.
64

 

 (8) È indispensabile che tu lo sappia. 

Mezi adjektiva, která hodnotí vedlejší větu z hlediska pravdivosti, patří v prvé řadě adjektiva 

possibile a impossibile. Obě tato přídavná jména vyžadují konjunktiv, stejně tak jako 

adjektivu impossibile podobné adjektivum escluso (9). Konjunktiv je nutný také v případě, že 

je věta záporná (10).  

 (9) È possibile che tu ci riesca. 

 (10) Non è possibile che tu ci riesca. 

Ve větách vedlejších podmětných se objevuje konjunktiv, i když závisí na adjektivu, které ji 

hodnotí z jiného hlediska než z hlediska její pravdivosti či pravděpodobnosti. Mezi tato 

adjektiva patří mimo jiné bello, straordinario, assurdo, curioso, logico, normale či 

prevedibile (11).
65

 

 (11) È logico che i bambini non abbiano voglia di fare i compiti. 

Stejně jako slovesa a přídavná jména, mohou způsob ve vedlejší větě ovlivnit i 

podstatná jména. Mezi podstatná jména vyjadřující vůli nebo nutnost patří condizione, 

desiderio, consiglio, ordine nebo speranza (12) a komplexní predikáty jako je esserci bisogno 

(13).  

 (12) Hanno espreeso il desiderio che non ci fosse più la fame nel mondo. 
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 (13) Non cʼè bisogno che tu sia così brusco. 

Avere paura významem odpovídá slovesu temere a stejně jako toto sloveso se avere paura 

může objevit jak ve významu volitivním, tak ve významu epistemickém (14), tedy 

vyjadřujícím pochybnost o pravdivosti věty vedlejší. 

 (14) Ho paura che piova.
66

 

Mezi podstatná jména, která hodnotí vedlejší větu z hlediska její pravdivosti či 

pravděpodobnosti, patří convinzione, dubbio, impressione, ipotesi, opinione, possibilità nebo 

probabilità (15).  

(15) Ho l‘impressione che lei sia una brava ragazza. 

U těchto substantiv lze zpravidla kromě konjunktivu použít také kondicionál či budoucí čas 

indikativu. Je-li toto podstatné jméno součástí verbonominálního predikátu a následuje-li tedy 

po sponě, stává se konjunktiv obligatorním (16). 

 (16) È una mia impressione che lei sia una brava ragazza. 

Mezi podstatná jména, která obsah vedlejší věty hodnotí z hlediska citového a po kterých 

následuje konjunktiv, patří bene, peccato, guaio, pena, stupore, vergogna (17) apod.
67

 

 (17) È un bene che tu sia tornato a casa sano e salvo. 

Doposud byla řeč pouze o větách podmětných či předmětných, tedy větách, které 

obsazují pozice, které jsou vyžadovány valencí slovesa. Takovýmto větám se v italské 

terminologii říká completive. Z hlediska jejich funkce ve větě se předmětné věty a tedy i mezi 

frasi completive řadí nepřímé otázky neboli  frasi interrogative indirette. I v těchto větách se 

za určitých okolností objevuje konjunktiv.
68

 Nepřímé otázky jsou tedy vedlejší věty 

předmětné významově odpovídající otázce. Tyto věty závisí na lexikálním výrazu, nejčastěji 

slovesu ve větě hlavní, které má význam tázací či vyjadřující nejistotu nebo hypotézu (18). 

 (18) Le ho domandato perché si è trasferita all‘estero. 
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V nepřímých otázkách se objevuje jak indikativ, tak konjunktiv. Konjunktiv se nicméně 

objevuje častěji ve formálnějším projevu a závisí rovněž na stupni nejistoty. 

Pravděpodobnost, že se v nepřímé otázce objeví konjunktiv, stoupá, je-li hlavní věta záporná 

(19) nebo když vedlejší věta předchází větu hlavní (20).
69

 

 (19) Non si sa perché Maria si sia trasferita. 

 (20) Chi sia il nuovo ragazzo di Maria, non si sa. 

Konjunktiv se nicméně objevuje i v jiných druzích vět vedlejších. V nich závisí 

modalita vedlejší věty na vztahu mezi ní a větou hlavní, který je stanoven výrazem 

spojovacím. Některé spojovací výrazy vyžadují ve vedlejší větě výhradně konjunktiv, jiné 

indikativ a u některých spojek je možné užití obou těchto způsobů.
70

 O spojkách, které 

vyžadují pouze konjunktiv, se pojednává v následujícím oddíle. Jsou to spojky uvozující 

především vedlejší věty účelové, vedlejší věty přípustkové a vedlejší věty omezovací. 

Konjunktiv se za určitých okolností může objevit i ve vedlejších větách časových, ve kterých 

většinou najdeme indikativ. Po spojkách quando, finché, appena, non appena a dopo che se 

může objevit konjunktiv, nese-li v sobě věta silný sémantický rys nejistoty či možnosti (21). 

(21) Era determinato a continuare a chiedere finché non avesse ricevuto una risposta. 

Za podobných okolností se může objevit sloveso v konjunktivu i je vedlejších větách 

účinkových či přirovnávacích. I zde slouží konjunktiv k vyjádření nejistoty a účinek se stává 

méně reálným (22), (23). 

 (22) Ti porterò così lontano che nesuno ci possa trovare. 

 (23) Gli ospiti hanno mangiato meno di quanto pensassimo. 

 Dalším druhem věty vedlejší, ve které se užívá konjunktivu, je vedlejší věta 

podmínková. Pokud je tato věta uvozena spojkou se, jedná se souvětí podmínkové neboli il 

periodo ipotetico. V těchto souvětích obsahuje věta vedlejší podmínku, na níž závisí děj věty 

hlavní. Věta hlavní podmínkového souvětí, zvaná apodosi, může kromě indikativu obsahovat 

i imperativ nebo kondicionál. Ve větě vedlejší, zvané protasi, se mohou objevit pouze 

indikativ nebo konjunktiv. Konjunktiv se objevuje v podmínkových souvětích druhého či 
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třetího typu, tedy v těch vedlejších větách podmínkových, které vyjadřují podmínku možnou 

nebo podmínku ireálnou. V podmínkových souvětích druhého typu vyjadřuje věta vedlejší 

podmínku možnou. To znamená, že se děj nemusí, ale může, v přítomnosti či budoucnosti 

uskutečnit. Ve vedlejších větách těchto souvětí se objevuje konjunktiv imperfekta (24).
71

   

 (24) Se volessi chiamarlo lo farei. 

Podmínková souvětí třetího typu vyjadřují děj, který nebyl v minulosti uskutečněný a je tedy 

neuskutečnitelný. V těchto souvětích se ve větě vedlejší zpravidla objevuje předminulý 

konjunktiv (25). 

 (26) Se lo avessi saputo prima, vi avrei aspettato. 

Volba slovesného způsobu je v podmínkových souvětích spojená s jeho sémantikou. Zatímco 

indikativ se objevuje ve větě vedlejší podmínkových souvětí prvního typu, které označují 

realizaci podmíněného děje za možnou a pravděpodobnou. Indikativ může ale sloužit i 

k vyjádření nereálné hypotézy. Je tomu například tak ve vedlejších větách podmínkových, ve 

kterých je sloveso v imperfektu nebo předminulém čase (27).
72

  

 (27) Se aveva abbastanza soldi, quella macchina se la comprava. 

Konjunktiv se objevuje v podmínkových souvětích, ve kterých je realizace děje 

nepravděpodobná nebo dokonce nemožná. I konjunktiv se ale může objevit v podmínkových 

souvětích prvního typu (28). Přestože varianta s konjunktivem obsahuje silnější sémantický 

prvek nejistoty, neliší se významně od varianty s indikativem (29). V těchto větách ovšem 

konjunktiv závisí na spojovacím výrazu. Kromě qualora vyžadují konjunktiv také semmai, 

purché nebo laddove.
73

 

 (28) Qualora Tommaso decida di comprare una macchina, lo aiuteremo sicuramente. 

 (29) Se Tommaso decide di comprare una macchina, lo aiuteremo sicuramente. 

Konjunktiv se může objevit i ve větách vedlejších vztažných, které mají ve většině 

případů sloveso v indikativu, popřípadě kondicionálu. Sloveso v konjunktivu dává vedlejší 

větě vztažné konotaci možnosti či nejistoty. Vedlejší věta vztažná se slovesem v konjunktivu 

může nabýt významu podobného jiným druhům vět vedlejších. Přestože se jednotlivé 
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významy často překrývají, je možno rozeznat vedlejší věty vztažné významem odpovídající 

větě účelové (30), popřípadě vyjadřující následnost (31) či hypotézu (32).
74

  

 (30) Giovanni sta cercando unʼinsegnante che gli dia lezioni di inglese. 

 (31) Stiamo tutti cercando argomenti che la convincessero a tornare a Roma. 

(32) Il governo provvederà a soccorre i lavoratori che rimanessero disoccupati. 

Konjunktiv se dále objevuje v těch vztažných větách, které označují požadovanou nebo 

potřebnou vlastnost antecedenta, tedy prvku ve větě hlavní, ke kterému se vedlejší věta 

vztahuje (33). Vedlejší věta vztažná v těchto souvětích často závisí na slovesech, jako jsou 

cercare, desiderare, volere, preferire apod.
75

 Jelikož v takovýchto konstrukcích může 

konjunktiv rozlišovat význam, budeme se jim věnovat v následujícím oddíle.  

 (33) Giovanni cerca una segretaria che parli il francese. 

Konjunktiv se také užívá, je-li vedlejší věta vztažná uvozena neurčitým zájmenem chiunque 

nebo adjektivy qualunque, qualsiasi, comunque, dovunque, ovunque (34). Konjunktiv se ve 

větě vedlejší vztažné může dále objevit, je-li antecedentem neurčité adjektivum jako je 

niente, nulla, nessuno nebo tutto (35). V těchto konstrukcích se ovšem stejně často objevuje i 

indikativ. 

 (34) Dovunque tu vada, sarò al tuo fianco. 

 (35) Non c‘è nessuno che mi capisca. 

Stejně volně alternuje konjunktiv s indikativem ve větách vztažných, je-li antecendentem 

superlativ relativní (36). 

 (36) Praga è la città più bella che io conosca.  

Vedlejší věty se slovesem v konjunktivu se od těch se slovesem v indikativu liší také 

těsnějším syntaktickým vztahem k větě hlavní.
76

 Většina užití konjunktivu, která jsme si 

nastínili, plní funkci sémantickou, přestože některá již byla na pomezí jeho funkce 

sémantické a syntaktické. Funkci čistě syntaktickou má ale konjunktiv při dislokaci vlevo. 

Předchází-li vedlejší věta podmětná či předmětná větu hlavní, objeví se v ní zpravidla sloveso 
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v konjunktivu (37). V závislosti na predikátech, které by v nepříznakovém slovosledu 

vyžadovali indikativ, se mohou, předchází-li věta vedlejší větu hlavní, objevit jak indikativ, 

tak konjunktiv (38). 
77

 

(37) Che lui se ne sia andato, mi pare impossibile.  

(38) Che non sia/è bello, è vero. 

Čistě syntaktickou funkci má konjunktiv i v podmětných větách vedlejších, které závisí na 

přídavném jménu, které vyjadřuje naprostou jistotu, jako jsou certo, chiaro, evidente, 

inconfutabile apod. V těchto větách konjunktiv nijak nesouvisí s vyjádřením modality a 

slouží pouze k vyjádření těsnějšího vztahu mezi větou vedlejší a větou hlavní.
78

 

4.3.2 Obligatorní konjunktiv ve větách vedlejších 

Ve velké části případů, zmíněných v předchozím oddíle, je užití konjunktivu či 

indikativu stylistickou záležitostí. Jelikož je jejich vymezení zásadní pro určení chyb a tedy i 

pro tuto práci, budeme se případům, kde je konjunktiv ve vedlejší větě obligatorní, věnovat 

dále v tomto oddíle. Nejprve se zaměříme na slovesa, podstatná jména a přídavná jména, 

která, objeví-li se ve větě hlavní, vyžadují povinně konjunktiv ve větě vedlejší. Dále se 

budeme věnovat spojkám, které konjunktiv ve vedlejší větě vyžadují, a případům, kde je 

nutnost konjunktivu ve větě vedlejší dána absencí spojky. Na závěr se budeme věnovat těm 

případům, ve kterých konjunktiv rozlišuje význam a je tedy povinný, chceme-li zachovat 

sémantiku věty. 

Nejprve si vyjmenujeme slovesa, která ve vedlejší větě vyžadují konjunktiv. 

Obligatorní je užití konjunktivu se slovesem fare, které, objeví-li se ve větě hlavní 

v imperativu, vyjadřuje modalitu volitivní. (1) Konjunktiv je obligatorní i ve vedlejších 

větách, které závisí na slovním spojení fare sì che, přestože nemusí jít o důsledek záměrný 

(2).  

(1) Fa‘ che vinca la mia squadra. 

 (2) L‘allenatore faceva sì che la squadra vincesse ogni volta. 
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Volitivní význam vyjadřuje také sloveso impedire, které vyžaduje, objeví-li se ve větě 

kladné, aby byl ve vedlejší větě konjunktiv. (3)
79

 GGIC doplňuje, že v tomto případě má 

konjunktiv ve vedlejší větě dvojí odůvodnění. Prvním důvodem je volitivní modalita 

vyjádřena slovesem samotným a druhým je „la non-realizzazione“ děje či stavu vyjádřeného 

slovesem ve větě vedlejší.  

 (3) La ferita gli impedì che partecipasse alla gara. 

Konjunktiv je obligatorní i u sloves supporre, sospettare, presumere či ammettere, která 

označují děj jako nejistý a spadají tak mezi lexikální výrazy požadující congiuntivo 

dubutativo ve větě vedlejší. Do stejné skupiny patří také slovesa immaginare a illudersi, která 

rovněž vyžaduje ve větě vedlejší konjunktiv.  

 U podstatných jmen je konjunktiv ve vedlejší větě obligatorní v případě, kdy je 

podstatné jméno, sémanticky hodnotící z hlediska pravdivosti či pravděpodobnosti, součástí 

verbonominálního predikátu a následuje sponu essere (4). 

 (4) È una convinzione di molti che l‘Italia sia in crisi. 

Případů, kdy je konjunktiv obligatorní, závisí-li věta vedlejší na přídavném jménu ve větě 

hlavní, je podstatně více. U několika adjektiv jsme se zmínili, že se mohou objevit i 

v neosobních vazbách. Faktem je, že tyto vazby jsou v italštině velice časté a v mnohých 

z nich se užívá konjunktiv. Dokonce lze říct, že po mnoha adjektivech, po kterých lze za 

jiných okolností užít jak indikativu, tak konjunktivu, zesiluje neosobní vazba tendenci si 

zvolit konjunktiv. U některých neosobních vazeb s adjektivy je konjunktiv obligatorní. Mezi 

nejčastěji používané patří vazby jako je è escluso, è impossibile, è improbabile, è possibile, è 

probabile nebo può darsi che (5) (6).
 80

 

(5) È necessario che si trovi una soluzione al più presto. 

(6) È escluso che lʼassassino sia condannato allʼergastolo. 

Konjunktiv je obligatorní také po neosobních vazbách, jako jsou non è che nebo non che ve 

významu non si può dire che (7), (8).
81
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 (7) Non è che io abbia dei milioni. 

 (8) Non che in Italia manchino politici onesti. 

 Konjunktiv ve vedlejší větě nevyžadují jen lexikální prostředky ve větě hlavní, ale 

také spojující výrazy, které věty spojují. Jak již bylo řečeno, konjunktiv je povinný ve všech 

vedlejších větách účelových. Konjunktiv tedy vyžadují všechny spojky, které tyto věty 

uvozují. Jsou jimi affinché, zastaralé acciocché a také spojka perché (9). Této spojce a faktu, 

že se může objevit i s indikativem, se budeme v tomto oddíle ještě věnovat.
82

 Konjunktiv je 

také vyžadován spojkami uvozujícími vedlejší věty přípustkové, mezi které patří benché, 

sebbene, nonostante, malgrado, seppure a zastaralé ancorché a quand‘anche (10). 

 (9) Te lo dico affinché tu lo sappia. 

 (10) Nonostante avesse studiato per tutta la notte, venne bocciato. 

Ze spojek, které uvozují vedlejší věty časové, vyžaduje konjunktiv povinně jediná, a to prima 

che (11). Věty vedlejší vztažné neuvozují jen spojky, ale také některá zájmena či adjektiva. 

Konjunktiv je v těchto větách povinný, je-li uvozen neurčitým zájmenem chiunque anebo 

adjektivy qualunque, qualsiasi nebo dovunque (12).
83

 

 (11) Devi fare qualcosa prima che sia troppo tardi. 

 (12) Comunque vadano le cose, rimarrò tuo amico. 

Další spojkou, která vyžaduje konjunktiv je senza che (13).
84

 

 (13) Mi hanno rubato il portafoglio senza che me ne accorgessi. 

V neposlední řadě vyžadují konjunktiv spojovací výrazy qualora, semmai, purché nebo 

laddove, uvozují-li vedlejší větu podmínkovou v podmínkovém souvětí prvního typu (14). 

 (14) Nel caso Giovanni ritorní prima, chiamami subito. 

Nejčastější spojkou, která uvozuje vedlejší věty s konjunktivem, je spojka che, která 

ovšem, jak už bylo poukázáno, může uvozovat i vedlejší věty se slovesem v indikativu. 

Italský jazyk umožňuje, aby byla v souvětí s vedlejší větou předmětnou tato spojka 
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vypuštěna. Je-li spojka vypuštěna, stává se konjunktiv obligatorním, a to i v případech, ve 

kterých by s vyjádřenou spojkou mohl být i indikativ. Pří vypuštění spojky che se totiž 

konjunktiv stává jediným indikátorem syntaktické funkce vedlejší věty, jakožto předmětu 

slovesa ve větě hlavní.
85

  

 (15) Spero che gli piaccia. 

 (16) Spero che gli piace. 

 (17) Spero gli piaccia. 

 (18) *Spero gli piace. 

První tři věty jsou gramaticky správné, přestože věta druhá je charakteristická pro jazyk 

hovorový, kdežto čtvrtou větu italské gramatiky nepřipouští. Ke stejné situaci dochází při 

vypuštění spojky che uvozující věty podmětné. Chybí-li spojka, stává se konjunktiv 

obligatorním. Slovesa, která vyžadují výhradně indikativ jako je sapere, tudíž nemohou 

takovéto konstrukce tvořit (19).
86

 

 (19) * So che gli piaccia. 

Spojka che nemůže být ovšem vypuštěna, závisí-li na podstatném nebo přídavném jménu 

(20).
87

 

 (20) * È bello tu sia qui con me. 

(21)  So che gli piace. 

 (22) * So gli piaccia. 

U většiny italských sloves se dá použít jak indikativ, tak konjunktiv. U některých 

z nich ale dochází se změnou způsobu i ke změně významu. Takováto slovesa mohou být 

modálně bezpříznaková, je-li ve vedlejší větě indikativ, nebo mohou vyjadřovat modalitu, je-

li ve vedlejší větě konjunktiv. Jedním z nich je např. sloveso dire, které s indikativem ve 

vedlejší větě vyjadřuje sdělení (23), kdežto s konjunktivem obsahuje význam volitivní (24). 

 (23) Gli ho detto che stavo tornando a casa. 
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(24) Il professore gli disse che chiudesse la porta.  

V tomto souvětí vyjadřuje konjunktiv, že nejde o pouhé sdělení, nýbrž o žádost nebo přání. 

K obdobné změně významu, závisející na způsobu slovesa ve větě vedlejší, dochází i u 

ostatních verb dicendi jako je rispondere, gridare apod. To, zda použijeme ve vedlejší větě 

konjunktiv či indikativ rozlišuje význam v těch souvětích, ve kterých je ve větě hlavní jedno 

ze sloves, která označují děj vedlejší za pravděpodobný nebo přinejmenším možný, jako jsou 

slovesa ammettere, credere, giudicare, ritenere, sospettare nebo supporre. Objeví-li se ve 

vedlejší větě konjunktiv, je děj považován za méně pravděpodobný, než objeví-li se v ní 

indikativ. Takovéto sémantické rozlišení předkládá GGIC (1991: 433), kdežto Serianni 

(2010: 555) doporučuje užití konjunktivu u těchto sloves nezávisle na významu. Salvi/Vanelli 

(2004: 255) uvádějí, že konjunktiv je po těchto slovesech fakultativní a o změně významu se 

rovněž nezmiňují. Sloveso credere, shoduje-li se mluvčí s podmětem věty vedlejší, k čemuž 

dochází ve všech osobách kromě té první, využívá konjunktivu a indikativu k vyjádření, zda 

mluvčí souhlasí či ne s podmětem věty.
88

 U sloves negare či smentire lze, jak již bylo řečeno, 

užít také kondicionálu či indikativu. V případě, že si mluvčí zvolí indikativ, dochází i zde 

k lehké změně významu. V následující větě (25), je obsah věty vedlejší negován samotným 

subjektem této věty. V takovém případě poukazuje mluvčí na to, že podmět obou vět lže či 

neříká pravdu.   

 (25) Marco negava che aveva perso la chiave.  

Podmínkou ovšem je, aby byla slovesa v jiné než první osobě. Jsou-li v první osobě 

jednotného čísla, je subjektem mluvčí a konjunktiv je tedy u slovesa ve větě vedlejší 

obligatorní (26).
89

 

 (26) Nego che io abbia perso la chiave. 

Modální rys nejistoty či nepotvrzenosti získávají, objeví-li se ve vedlejší větě konjunktiv, i 

souvětí s neosobními vazbami tvořenými pomocí si dice, si racconta (27) nebo se slovesem 

ve třetí osobě čísla jednotného, je-li pomět neurčený (28). 

 (27) Si dice che Giovanni sia tossicodipendente. 

 (28) Dicono che la conpagnia stia per fallire.  
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 Některá souvětí získávají, je-li ve větě vedlejší sloveso v konjunktivu, modální rys 

nejistoty či nepotvrzenosti nezávisle na slovese ve větě hlavní. Je tomu tak u vedlejších vět 

časových uvozených quando, finché, appena nebo dopo che. Po finché se může nicméně 

konjunktiv objevit pouze, je-li děj ve větě vedlejší následný ději ve větě hlavní (29). 

 (29) I genitori sono responsabili dei propri figli finché questi non siano maggiorenni. 

Podobnou konotaci nejistoty či eventuálnosti získávají s konjunktivem i vedlejší věty 

účinkové. Stejně tak se užívá konjunktivu v těchto větách, je-li jejich obsah zpochybňován či 

dokonce popřen (30).
90

 

 (30) La tenda non è così grande che tutta la famiglia possa dormirci.  

U jiných italských sloves znamená změna způsobu nejen jiný odstín modality, ale 

úplnou změnu významu. Jedním z těchto sloves je sloveso ritenere. Toto sloveso může mít 

význam podobný slovesům credere či pensare, ale v jiných případech se toto sloveso dá požít 

ve významu trattenere nella memoria. Jelikož zde konjunktiv rozlišuje význam, je, chceme-li 

toto sloveso použít v prvním významu, obligatorní. Obdobně se chovají slovesa considerare 

či calcolare. Dva různé významy, závisející na způsobu slovesa ve větě vedlejší, mají i 

capire a comprendere, které mají s indikativem význam rendersi conto, kdežto 

s konjunktivem mají význam podobný slovesu supporre. I u slovesa ammettere závisí způsob 

slovesa vedlejší věty na významu, ve kterém sloveso ammettere užijeme. Užijeme-li ho ve 

významu supporre ve výzvách v první osobě čísla množného, vyžaduje toto sloveso ve 

vedlejší větě konjunktiv.
91

 

  To, zda se ve větě vedlejší objeví konjunktiv nebo indikativ, může změnit i význam 

spojky. O spojce perché jsme se již zmínili v předchozím oddíle ve spojitosti s větami 

účelovými. V těchto větách vedlejších uvozených spojkou perché je obligatorní přítomnost 

konjunktivu (31). Tato spojka může uvozovat i vedlejší věty příčinné, a to výhradně se 

slovesem v indikativu (32). To, zda tato spojka indikuje příčinu nebo účel, rozlišuje právě 

slovesný způsob.  

 (31) Si è messo a dieta perché finalmente dimagrisca.  

 (32) È finalmente dimagrito perché si è messo a dieta. 
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Konjunktiv může rozlišit význam celého souvětí, i objeví-li se v některých vedlejších 

větách vztažných. Jde o již zmíněné věty, které vyjadřují požadovanou vlastnost antecedentu. 

Významový rozdíl si ukážeme na následujících dvou větách. V první větě s konjunktivem 

(33) hledá mluvčí kočku, která by měla požadovanou vlastnost. Takovou kočku ještě nenašel 

a ani si nemůže být jistý, že jí najde. Oproti tomu, mluvčí druhé věty (34) kočky s danou 

vlastností již zná a tuto konkrétní kočku hledá.
92

 

(33) Cerco una gatta che abbia una macchia nera sul muso. 

 (34) Cerco una gatta che ha una macchia nera sul muso.  

4.3.2 Konjunktiv a souslednost časová 

 Pro užití správného tvaru konjunktivu ve vedlejší větě jsou zásadní pravidla 

souslednosti časové. Za souslednost časovou považujeme soubor pravidel, která regulují 

vztahy mezi slovesným časem predikátu ve větě hlavní a tím ve větě vedlejší. Vedlejší věty 

s konjunktivem dodržují pravidla souslednosti časové striktněji než vedlejší věty se slovesem 

v indikativu. Toto poukazuje na již zmíněný užší vztah, který mají vedlejší věty 

s konjunktivem k větě hlavní.
93

 To, že je u vedlejších vět se slovesem v konjunktivu nutné 

přísněji dodržovat souslednost časovou, je zjevné na následujících dvou větách. V prvním 

souvětí (1), ve kterém je sloveso vedlejší věty v indikativu, je možné použít, je-li sloveso věty 

hlavní v imperfektu, ve vedlejší větě jak imperfekum, tak přítomný čas. Ve stejném souvětí 

se slovesem vedlejší věty v konjunktivu (2) je ale jediným možným tvarem slovesa věty 

vedlejší konjunktiv imperfekta. Gramatická norma v tomto případě přítomný konjunktiv 

nepřipouští.  

(1) Non sapevo che Maria era/è ammalata. 

 (2) Non sapevo che Maria fosse/*sia ammalata. 

 Stejně jako indikativ vyjadřuje konjunktiv současnost pomocí jednoduchých tvarů 

(přítomný konjunktiv a konjunktiv imperfekta) a předčasnost pomocí tvarů složených 

(konjunktiv minulý a konjunktiv předminulý). Na rozdíl od indikativu ale konjunktiv 

postrádá tvar pro vyjádření následnosti. Konjunktiv přítomný a konjunktiv imperfekta tak 

mohou vyjadřovat jak současnost, tak následnost. V závislosti na některých slovesech je 
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ovšem možné pro vyjádření následnosti využít také jednoduché futurum indikativu či složený 

kondicionál. Tyto tvary se dají použít pouze s některými slovesy. Salvi/Vanelli (2004) 

poukazují na to, že nezáleží na tom, zda jde o slovesa, která se konjunktiv v jiných 

konstrukcích vyžadují či nikoli. Sperare i volere preferují konjunktiv. Při vyjádření 

následnosti se ovšem u slovesa sperare (3),(4) může objevit kromě konjunktivu i futurum 

nebo složený kondicionál, kdežto u slovesa volere (5)(6) nikoli. 

 (3) Spero che venga/verrà. 

 (4) Speravo che venisse/sarebbe venuto. 

 (5) Voglio che venga/*verrà. 

 (6) Volevo che venisse/*sarebbe venuto. 

To je dané faktem, že v závislosti na slovesech typu volere je děj věty vedlejší chápaný jako 

následný a není tedy nutné vyjadřovat následnost explicitně.
94

 

Obecně jsou pro určení správného tvaru slovesa ve větě vedlejší zásadní tři faktory. 

Prvním z nich je tvar slovesa ve větě hlavní. Tvar slovesa ve větě vedlejší se totiž mění 

v závislosti na tom, zda je sloveso ve větě hlavní v přítomném, budoucím nebo minulém čase 

indikativu, popřípadě v imperativu. Dále je důležité stanovit časový vztah mezi větou hlavní 

a větou vedlejší. Obecně se rozlišují tři časové vztahy, a to předčasnost (anteriorità), 

současnost (contemporaneità) a následnost (posteriorità).
95

 V neposlední řadě je zásadní 

určit, podle pravidel předložených v předchozí kapitole, zda je ve větě vedlejší sloveso 

v indikativu či konjunktivu. Pravidla souslednosti časové v souvětích se slovesem vedlejší 

věty v konjunktivu si dále vyložíme.  

 Nejprve se budeme zabývat souvětími, ve kterých je ve větě hlavní sloveso 

v přítomném či budoucím čase indikativu. Pro vyjádření současnosti obou dějů nebo pro 

vyjádření následnosti děje věty vedlejší se ve větě vedlejší klade konjunktiv přítomný (7). Pro 

zdůraznění současnosti dějů je možné využít konstrukce složené ze slovesa stare 

v konjunktivu přítomném a gerundia významového slovesa (8). Pro vyjádření následnosti lze, 

jak už bylo řečeno, s některými slovesy použít i jednoduché futurum indikativu (9).
96
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 (7) Credo che Giulia vada al mare. 

 (8) Credo che Giulia adesso stia andando al mare. 

 (9) Credo che Giulia domani andrà al mare. 

Při předčasnosti děje se, je-li ve větě hlavní sloveso v přítomném či budoucím čase 

indikativu, klade ve větě vedlejší konjunktiv minulý (10) nebo konjunktiv imperfekta (11).
97

 

 (10) Credo che Giulia ieri sia andata al mare. 

 (11) Credo che Giulia andasse al mare. 

Nyní se zaměříme na souvětí, ve kterých je sloveso ve větě hlavní v některém 

z minulých časů. V těchto větách se pro vyjádření současnosti klade ve větě vedlejší 

konjunktiv imperfekta (12). Alternativou je opět konstrukce složená ze slovesa stare 

v konjunktivu imperfekta a gerundia významového slovesa (13).  

(12) Credevo che Giulia andasse al mare. 

(13) Credevo che Giulia stesse andando al mare.  

Při předčasnosti věty vedlejší se užívá konjunktiv předminulý (14).  

 (14) Credevo che Giulia fosse andata al mare. 

Následnost věty vedlejší je vyjádřena pomocí složeného kondicionálu (15) nebo konjunktivu 

imperfekta (16).
98

 

 (15) Credevo che Giulia sarebbe andata al mare. 

 (16) Credevo che Giulia andasse al mare. 

Zvláštním případem jsou konstrukce, ve kterých se ve větě hlavní objevuje sloveso 

vyjadřující vůli nebo přání v kondicionálu. Mezi tato slovesa se řadí volere, desidrare, 

prendere, essere conveniente apod. V těchto souvětích se současnost i následnost vyjadřují 

pomocí konjunktivu imperfekta (17), kdežto předčasnost věty vedlejší se vyjadřuje pomocí 
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předminulého konjunktivu (18). V těchto konstrukcích nezáleží na tom, zda je ve větě hlavní 

sloveso v kondicionálu jednoduchém nebo složeném.
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 (17) Vorrei che Giulia andasse al mare. 

 (18) Vorrei che Giulia fosse andata al mare. 
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5. Chybná užití konjunktivu 

Po obecné analýze konjunktivu jakožto slovesného způsobu a prostředku modality 

zaměřujeme naši pozornost na jeho chybná užití. Chybné užití je užiti jazyka, které se liší od 

gramatické normy. Z tohoto důvodu je v této práci kladen takový důraz na stanovení normy. 

Struktura této kapitoly bude vycházet ze struktury normativní části. Zaměříme se tedy 

nejprve na chyby spadající do oblasti tvarosloví, konkrétně na chybná tvořeni nepravidelných 

tvarů konjunktivu.  Dále se budeme věnovat velice aktuálnímu tématu zaměňování 

konjunktivu a indikativu, a to především ve vedlejších větách. Na zřetel budou ovšem brány 

pouze ty případy, ve kterých je užití konjunktivu obligatorní a nikoli pouze stylistickým 

doporučením. Tam, kde je konjunktiv pouze stylisticky vyšší variantou, není totiž užití 

indikativu chybné. V poslední podkapitole se bude práce zabývat chybným zvolením tvaru 

(nebo chceme-li času) konjunktivu.  

Práce zde vychází ze dvou korpusů, které zachycují dva druhy komunikace, mluvenou 

a psanou. Vzorek mluvené italštiny poskytuje již zmíněný korpus Lessico di frequenza 

dell’italiano parlato, založený v letech 1990-1992 skupinou lingvistů vedenou Tulliem De 

Mauro. Tento korpus obsahuje texty zachycené ve čtyřech největších italských městech -  

Milánu, Florencii, Římě a Neapoli. Druhým korpusem, ze kterého tato práce čerpá,  je itWaC. 

Jde o korpus webových textů stažených z domény .it s rozsahem 1,6 miliardy slov. Tento 

korpus slouží jako vzorek spontánního psaného projevu. 

5.1 Nesprávné tvoření nepravidelných tvarů 

První skupinou chyb, kterou se budeme zabývat, jsou chyby tvaroslovné. V italštině 

se objevují i chybné tvary pravidelných sloves jako v následujícím příkladě (1). Jedná se 

ovšem o jednotlivé případy, mezi kterými je takřka nemožné najít souvislosti. 

 (1) Ma lei, […] c'è mai stato in America? Vadi in America e si rendi conto di che 

razza di gente sfigata che è. 

Těmito tvary se tedy budeme zabývat jen krátce. Zaměříme se na chybné tvoření tvarů 

nepravidelných sloves, tedy sloves, jejichž časování neodpovídá paradigmatu jejich příslušné 

slovesné třídy. Nepravidelné tvary se objevují v první, druhé i třetí osobě singuláru a ve třetí 

osobě plurálu. První osoba plurálu je totožná s tou v indikativu a druhá osoba plurálu vychází 

ze stejného kmene. Nepravidelných sloves má nejvíce konjunktiv přítomný, kde nepravidelné 
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tvary nejčasěji vycházejí z nepravidelné první osoby jednotného čísla oznamovacího 

způsobu. Méně nepravidelných tvarů má konjunktiv imperfekta. Konjunktiv minulý a 

konjunktiv předminulý jsou časy složenými vždy z příčestí minulého slovesa významového a 

pomocného slovesa. Pomocné sloveso  avere nebo essere je u konjunktivu minulého 

v konjunktivu přítomném a u konjunktivu předminulého v konjunktivu imperfekta. Jedinými 

nepravidelnými tvary konjunktivů jsou tedy obě pomocná slovesa u konjunktivu minulého a 

pouze pomocné sloveso essere u konjunktivu předminulého. Jak už bylo zmíněno, konjunktiv 

imperfekta pomocného slovesa avere se tvoří pravidelně. 

 Chybně utvořené nepravidelné tvary konjunktivu přítomného se objevují ve všech 

kontextech, ve kterých se tento způsob v italštině užívá. Důkazem toho je výskyt slovesa 

andare. Chybná forma tohoto slovesa, které v korpusu nacházíme, jsou vadi, pro všechny tři 

osoby čísla jednotného, a vadino, pro třetí osobu čísla množného.Vadi nacházíme v první 

řadě ve větách nezávislých, a to nejčastěji v těch vyjadřujících výzvu (2), přání nebo 

zlořečení (3).   

(2) Sono contento, qui si troverà bene, adesso vadi di là che il signor Carlo le dirà 

quello che deve fare. 

(3) Che vadi in malora la bora e l'inverno.  

Vadi se ale objevuje i v souvětích, a to v závislosti jak na některých slovesech (4),(5),(6), tak 

na neosobních vazbách (7). Tento chybný tvar se objevuje také ve větách, ve kterých je užití 

konjunktivu dáno spojovacím výrazem (8). 

(4) […] spero che vadi bene. 

(5) Io mi auguro ke vadi tutto bene. 

(6) La F1 sembra che vadi bene, oggi la provo meglio e poi ti faccio sapere. 

(7) Ma ora è meglio che tu vadi via. 

(8) […] e so che l'una e l'altra tiriamo parimenti a disfare e a rimutare di continuo le 

cose quaggiù, benché tu vadi a questo effetto per una strada e io per un'altra. 

Přestože se tvar vadino objevuje v korpusu méně často, najdeme ho ve všech dříve 

zmíněných kontextech. Objevuje se ve větách nezávislých (9) i ve větách závislých, ve 
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kterých se objevuje v závislosti jak na některých slovesech (10), tak na neosobních výrazech 

(11). 

 (9) E i dirigenti… vadino a fare un bagno. 

(10) Speriamo che le Olimpiadi vadino male così se ne vanno tutti a casa. 

(11) è possibile che i team Michelin vadino a Indy per una gara extra campionato.  

Motivace těchto chyb spočívá v tom, že nepravidelné tvary jsou v 

kontextu jazykového systému současné italštiny vlastně anomáliemi, nedpovídajícími 

obvyklým vzorům. Ve většině případů spočívá chyba v tom, že mluvčí nebo pisatel vytvoří 

tvar konjunktivu nepravidelného slovesa tak, aby odpovídal pravidelné konjugaci třídy, do 

které sloveso patří. Snaží se tedy napravit tuto anomálii, a to pomocí analogie.  Proto jsou 

tyto tvary mnohými autory nazývány congiuntivi analogici (Della Valle/Patota, 2011: 66)  

(Sgroi, 2013: 4). Je tomu tak u již zmíněných chybných tvarů vadi a vadino. Obdobně tomu 

je u chybných tvarů slovesa fare facci a faccino. Tyto dva tvary se nejčastěji objevují 

v nezávislých větách vyjadřujících výzvu či rozkaz (12), (13). Mohou se ovšem objevit i 

v jiných druzích vět, jako například ve větách vztažných (14). 

(12) Pantaleo, facci lei! 

(13) Faccino, presto! 

(14) […] di fuggire quelle cose, che lo faccino odioso. 

Analogicky jsou vytvořené i chybné tvary dii a diino slovesa dare a tvary stii a stiino 

slovesa stare. U těchto sloves jsou chybné tvary třetí osoby čísla množného častější. Je tomu 

tak nejspíš proto, že tvar končící na dvě samohlásky je pro konjunktiv vnímán jako 

nepřirozený. Stii se v korpusu objevuje mnohokrát (15), nicméně se většinou jedná o 

dialektální výpovědi. Dii se dokonce v korpusu vůbec neobjevuje. 

(15) No, vado via: è meglio che tu stii solo. 

 Oproti tomu se tvary třetí osoby čísla množného stiino a diino v korpusu objevují několikrát 

(16), (17), (18).  

(16) Vado a casa a farmi riconoscere dai miei, prima che mi diino per disperso. 
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(17) Vorrei tanto dei consigli utili che mi diino un po di fiducia in me stessa.  

 (18) Però i Capi stiino al loro posto […].  

Tyto chybné konjunktivy, které se dají charakterizovat jako analogické, se nejčastěji 

objevují ve větách, ve kterých jsou předcházeny pravidelným konjunktivem (19). 

(19) Io spero che tutti questi facinorosi cambino al più presto, o meglio vadino a 

vedere incontri di pugilato che più si addice al loro modo di essere. 

V této větě vidíme, že nesprávný tvar konjunktivu přítomného slovesa andare, které by 

správně mělo obsahovat samohlásku a, následuje bezprostředně po pravidelném tvaru slovesa 

první třídy obsahující samohlásku i a je jím nejspíš ovlivněn. Faktem je, že z korpusu 

vyplývá, že tendence tvořit analogicky tvary nepravidelných sloves první třídy stoupá, 

obsahuje-li souvětí nebo předchozí věta pravidelný konjunktiv slovesa první třídy končící na 

i. Obdobné by bylo zdůvodnění chybného tvaru pravidelně časovaného slovesa rendersi (1). 

Zde následuje bezprostředně za chybným tvarem nepravidelného slovesa andare, končícího 

na i a je jeho koncovkou ovlivněn, přestože rendersi je slovesem druhé třídy a jeho tvar třetí 

osoby čísla jednotného by měl být zakončen samohláskou a.  

 Další skupinou chybných tvarů konjunktivu přítomného, kterou se budeme zabývat, 

jsou ty tvary, které obsahují samohlásku i, přestože se jedná o slovesa druhé nebo třetí třídy. 

V tomto případě se nejedná o congiuntivi analogici, jelikož jejich tvar nevychází z tvaru 

pravidelných sloves těchto tříd, které jsou časované pomocí samohlásky a. V této skupině je 

slovesem s největší frekvencí zajisté tvar abbi slovesa avere (20). Přesný počet výskytů 

tohoto tvaru lze jen stěží určit, jelikož je jeho tvar totožný s tvarem imperativu druhé osoby 

čísla jednotného. 

(20) Se sei un uomo si può anche fare, basta che sei affascinante, nei modi nel parere 

nel gesticolare, basta che abbi una voce calda, sensuale […]. 

Následující příklad dokazuje, že se takto chybné tvary konjunktivu mohou objevit i 

v administrativních textech (21). 

(21) Essa stabilisce, ad esempio, quale Stato debba occuparsi della domanda di un 

richiedente asilo […] che abbi un prossimo congiunto già riconosciuto rifugiato in un 

paese dell'Unione. 
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Častý je i chybný tvar konjunktivu přítomného třetí osoby čísla množného abbino (22), (23). 

I zde je problematické určit přesný počet výskytů, jelikož je tento tvar v písmu totožný 

s první osobou čísla jednotného oznamovacího způsobu slovesa abbinare.  

(22) Nel quale il primo concetto che mi viene in mente è, che i seguaci di questa 

opinione non abbino avuto occasione di far molte e molto diligenti e continuate 

osservazioni.  

 (23) […] non credo che gli sbirri abbino voluto il ferito da parte dei romani. 

Do této skupiny patří i chybné tvary mnoha jiných nepravidelných sloves druhé třídy, jako 

jsou tvary debbi a debbino slovesa dovere (24), či tvar bevi a bevino slovesa bere (25). Je 

zajímavé, že ti, kdo tyto chybné tvary užívají, si jsou vědomi nepravidelností v kmeni, ke 

kterým při časování těchto sloves dochází. 

(24) io non dubito […] che tu non ti debbi meravigliare della mia presunzione […]. 

(25) Come è possibile che ignari clienti bevino così frequentemente pericolosissime 

sostanze tossiche al posto delle bibite? 

Chybný tvar konjunktivu pro první, druhou a třetí osobu čísla jednotného bevi, se v korpusu 

neobjevuje. Nejspíše proto, že se jedná o formu homonymní s druhou osobou čísla 

jednotného oznamovacího způsobu. Jedná se nicméně o formu možnou, jelikož tvar bevino, 

třetí osoby množného čísla se v korpusu několikrát objevuje. 

I u chybných tvarů possi (26) slovesa potere a sappi (27) slovesa sapere si je mluvčí 

či pisatel vědom nepravidelností v kmeni těchto sloves. Chybně je zvolená pouze samohláska 

v koncovce.  

(26) Per quelle che mi parve tiravano più al biondo, che al nero, benché non lo possi 

accertare. 

(27) basta che tu […] sappi essere passionale, amoroso, premuroso, simpatico, 

divertente, intrigante, serio, rispettoso, solare, eccitante e che tu mi faccia sentire 

amata. 

Možné jsou i chybné tvary slovesa venire, venghi a venghino, přestože v korpusu je 

nenajdeme v jediném příkladu ze současné italštiny. Sporadicky se v korpusu vyskytují i 
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chybné tvary slovesa porre. Tvar ponghino se v korpusu objevuje pouze v reflexivní formě 

(28), (29) a tvar první, druhé a třetí osoby množného čísla ponghi se v korpusu dokonce 

neobjevuje vůbec. 

(28) nella quarta borsa finalmente vogliamo che si ponghino tutte le famiglie della 

classe minore […]. 

(29) Sono sicuro che molti turisti al termine di una loro vacanza ben riuscita, si 

ponghino come me a suo tempo la nostalgica e sconsolata domanda: […]. 

Častěji se v korpusu objevují chybný tvar rimanghi slovesa rimanere (30), (31) a chybný tvar 

tenghi slovesa tenere (32). 

(30) Ma te dico che tu rimanghi tonto. 

(31) Il fatto che msn stia chiudendo le chat in europa […], non giustifica come mai in 

altri paesi le chat di msn rimanghino aperte a pagamento. 

(32) Mi da fastidio che uno mi tenghi per la mascella. 

Chybné tvary konjunktivu přítomného zakončené na i se objevují i u sloves třetí třídy, jako je 

např. tvar appai slovesa apparire (33), (34) nebo tvar venghi slovesa venire (35).   

(33) […] per far sì che il giudice sia non solo imparziale e terzo ma che appai anche 

tale. 

(34) Oltre ad Alani dati di visita in più, i piani di offerta non gratuiti […] consentono 

l'esclusione di alcuni IP o host che si desidera non appaino nel conteggio delle visite. 

(35) Lasciate pure che venghi con noi. 

Zvláštním případem je chybný tvar slovesa morire muora, ve kterém nedochází ke 

změně koncové samohlásky, ale dochází ke změně v kmeni (36). V tomto případě nejde o 

špatně zvolenou koncovku, nýbrž o špatný slovesný kmen. Mluvčí či pisatel si zřejmě není 

vědom změn v kmeni, ke kterým při časování slovesa morire dochází.  

(36) […] è giusto che io ne muora. 
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 K tvoření chybných tvarů nepravidelných sloves dochází i u konjunktivu imperfekta. 

Nejfrekventovanější chybou jsou tvary slovesa dare dassi, dasse a dassero (37), (38), (39).

  

(37) Che ne diresti se ti dassi un bacio ora? 

(38) […] lei eseguì automaticamente i soliti compiti, senza che lui le dasse alcun 

ordine.  

(39) Certamente non tutti i magistrati sono uguali, ma bisognerebbe che si dassero 

delle regole […]. 

Chybné tvary v první a druhé osobě množného čísla se objevují méně často. Tvar dassimo 

první osoby množného čísla se dokonce v korpusu objevuje pouze jednou (40). 

 (40) Non sarebbe meglio, invece che chiamarci per cognome, ci dassimo del tu? 

Zatímco chybný tvar slovesa fare se vůbec neobjevuje, chybně časované tvary slovesa stare 

jsou poměrně časté (41), (42). 

(41) Che bello, stare sul tuo vagone a dormire in 6 nello scomparto, come stassi in 

quadro di tetris. 

(42) una bella […] piana leggera pressione con un trapano come se si stasse facendo 

un foro […]. 

I u slovesa stare je chybných tvarů v první a druhé osobě množného čísla mnohem méně. 

V první osobě množného čísla je výskyt opět jen jeden (43) a u druhé osoby množného čísla 

žádný. 

  (43) Se ce ne stassimo tutti a casa nostra […]. 

V pravidelných tvarech konjunktivu imperfekta zůstává zachována charakteristická 

samohláska dané slovesné třídy. Není tomu tak u zmíněných nepravidelných sloves první 

třídy. V tvarech konjunktivu imperfekta těchto sloves se objevuje samohláska e. Chybné 

tvary dassi a stassi jsou vytvořené tak, aby odpovídali pravidelné konjugaci sloves stejné 

třídy. Jedná se tedy o tvary analogické. 
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Nepravidelná slovesa se časují odlišně především z  etymologických důvodů. 

Naprostá většina tvarů nepravidelných sloves pochází z vulgární latiny. Je tomu tak např. u 

nepravidelných tvarů konjunktivu přítomného končících na -go, jako jsou valgo, tengo, 

vengo, salgo apod. Etymologicky se dá zdůvodnit i nepravidelnost sloves, které mají tvary 

vycházející z úplně odlišného kmene, jako jsou sia, abbia, stia nebo sappia. Obdobně se dá 

zdůvodnit i nepravidelnost tvarů sloves první třídy dessi a stessi, která mají v konjunktivu 

imperfekta místo samohlásky a, která by byla charakteristická pro jejich třídu, samohlásku 

e.
100

 Dá se tedy říct, že tato chybná užití jsou chybná tím, že neodpovídají etymologickému 

vývoji jazyka. 

5.2 Nahrazení konjunktivu indikativem 

Konjunktiv je mnohem častější ve větách závislých, kde alternuje s indikativem, popř. 

kondicionálem. Jak už bylo zmíněno, indikativ je ve vedlejších větách způsobem 

nepříznakovým. Je tedy zřejmé, že se v těchto větách také objevuje nejčastěji. V korpusu LIP 

je vedlejších vět se slovesem v indikativu celých 68%. Následuje konjunktiv, který je 

obsažen ve 24% vět vedlejších a kondicionál s pouhými 3%.
101

 Schneiderovo pozorování 

(Schneider, 1999) dále vedlo k závěru, že v 58%, tedy ve většině případů se konjunktiv 

objevuje ve větách vedlejších, ve kterých má funkci sémantickou. 

Ve větách nezávislých je užití indikativu tam, kde se vyžaduje konjunktiv mnohem 

méně časté. Jedním z důvodů, proč tomu tak je, je fakt, že ve větách nezávislých má 

konjunktiv jasnou funkci. Stojí zde v jasné sémantické opozici k indikativu, který je 

způsobem nepříznakovým. Konjunktiv nabývá v těchto větách různých sémantických hodnot 

a vyjadřuje přání, pochyby, přípustku apod. V naprosté většině případů by stejná věta při 

nahrazení konjunktivu indikativem tuto sémantickou hodnotu ztratila. Dalším důvodem, proč 

se nahrazení konjunktivu indikativem objevuje ve větách nezávislých méně, je, že tato jeho 

funkce zůstala v průběhu vývoje italského jazyka nezměněná. Sémantická opozice 

konjunktivu a indikativu v nezávislých větách je zakořeněna v italském jazyce a objevuje se 

již v latině. Jediným rozdílem je, že latina vyjadřovala pomocí konjunktivu i to, co bylo 

posléze v italštině, stejně jako v jiných románských jazycích, vyjadřováno kondicionálem.
102

 

Oproti tomu je určení funkce konjunktivu ve větách vedlejších značně obtížnější. To 

dokazuje existence čtyř různých přístupů zmíněných ve třetí kapitole a jejich neustálé 
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prolínání. Ve vedlejších větách konjunktiv zkrátka nemá „un valore unico, ma molti valori, 

molte funzioni, molti usi e molti significati“,
103

 což je jedním z hlavních důvodů, proč je jeho 

používání v nich tak problematické. Ani etymologické hledisko není, co se alternace 

konjunktiv/indikativ ve vedlejších větách týče, nápomocno. V mnohých případech se tam, 

kde byl konjunktiv ve vedlejší větě v latině povinný, tedy variantou kombinatorní, stal 

v italštině pouze variantou volnou, která alternuje s indikativem.
104

  

 V předchozí kapitole jsme si vyjmenovali slovesa a neosobní výrazy, po kterých je 

užití konjunktivu obligatorní. Prvním slovesem, které jsme si zmínili, bylo fare. Toto sloveso, 

objeví-li se ve větě hlavní v imperativu, vyžaduje konjunktiv obligatorně. Stejně je tomu tak 

u slovního spojení fare sì che. Je zřejmé, že v těchto případech Italové příliš nechybují, 

jelikož se spojení fare sì che objevuje v korpusu vždy se slovesem vedlejší věty 

v konjunktivu a fare se objevuje s indikativem pouze jednou, a to v následující větě (1). 

 (1) fa che sia vera, fa che si avvera […] 

Zde je jeho přítomnost zřejmě ovlivněna kontextem věty, tedy podobností mezi adjektivem 

vera a slovesem avvera, které vedlo k užití tvaru indikativu končícího na a. I se slovesem 

impedire se objevuje téměř výhradně konjunktiv. Při vyhledávání impedire che nebyl nalezen 

ani jeden příklad, ve kterém by se ve vedlejší větě nacházel indikativ. Konjunktiv se vždy 

objevoval i v souvětích, které toto sloveso obsahovaly v záporu, přestože konjunktiv je 

povinný jen, je-li věta kladná.  

 Přestože byl ve většině vět závisejících na slovese supporre konjunktiv, obsahoval 

korpus i několik vět, ve kterých se nacházel indikativ. Sloveso v indikativu bylo nejčastěji 

v jednoduchém budoucím čase (2), přítomném čase (3), popř. imperfektu (4).  

  (2) Suppongo che le spiegazioni dovranno essere ritardate. 

(3) Suppongo che la ragione di questo sta nel fatto che avrei potuto accendere il 

televisore a qualsiasi ora del giorno a vedere una cosa simile.  

(4) Suppongo che questa preoccupazione doveva quasi fatalmente condurmi a rilevare 

alcuni falsi storici.  
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Indikativ ve větách závisejících na slovese sospettare je častější. U tohoto slovesa bývá 

nejčastěji nahrazen konjunktiv přítomný přítomným časem indikativu (5),(6). 

 (5) […] e già qualquno sospetta che è finita. 

 (6) nessuno di noi all'inizio sospetta che le immagini che lo tormentano, i pensieri che 

lo frustrano, le emozioni che lo dominano, hanno potere solo perché noi ne 

concediamo loro.  

U druhé věty se nicméně užití indikativu dá spíše přičíst ztrátě větné perspektivy, jelikož 

mezi slovesem sospettare a vedlejší větou, která na něm závisí, je několik vložených vět 

vztažných. Konjunktiv bývá v závislosti na slovese sospettare nahrazován také 

kondicionálem (7), což je na rozdíl od indikativu přijatelná varianta. 

(7) DA TEMPO si sospetta che le radiazioni elettromagnetiche potrebbero 

danneggiare il nostro organismo. 

Ještě častější je indikativ ve vedlejších větách závisejících na slovese presumere. Zde se 

nejčastěji objevuje ve formě přítomného času (8) nebo budoucího času (9). V korpusu se ale 

také objevují případy, kdy je konjunktiv nahrazen budoucím časem složeným (10) či 

imperfektem (11).  

(8) presumo che se mette il comune di Catania che è enorme ha grandi possibilità di 

essere trasferita. 

(9) Presumo che riceverò ancora altre versioni di risposte […]. 

(10) presumo che fra i convenevoli, saluti, intervista e congedo, saranno passati circa 

tre quarti d'ora.  

(11) presumo che erano epressi in ottantesimi perché venivano attribuiti maximo 40 

punti per prova. 

Nahrazení konjunktivu indikativem ve větách závisejících na slovese ammettere je tak časté, 

že v korpusu varianty s indikativem dokonce převažují (12).  

(12) Anche il ministro degli esteri egiziano Maher ammette che l'apertura delle 

frontiere irakene è frutto di un lavoro lungo e paziente dei diplomatici arabi. 
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Nejčastěji je v těchto větách nahrazen konjunktiv imperfekta imperfektem indikativu (13) 

nebo složeným perfektem (14).  

(13) La ricorrente ammette che il metodo usato per il calcolo del margine di 

pregiudizio era spiegato nell'informazione finale. 

(14) Berlusconi ammette che essi hanno preso la mano sul govervno ormai sotto 

pressione.  

Zvláštní je, že v první osobě plurálu se chyby téměř neobjevují. Po ammettiamo che 

následuje téměř bezvýhradně konjunktiv. Následuje-li pure, není příklad s indikativem žádný. 

Zdůvodnit toto různé rozvrstvení chybovosti lze sémanticky. Konjunktiv je tradičně spojován 

se sémantickým rysem pochybnosti. Proto převažuje nad konjunktivem u sloves supporre a 

sospettare, která vyjadřují nejistotu subjektu. Naopak u slovesa ammettere převažuje 

indikativ, jelikož je podíl nejistoty menší. 

 U sloves immaginare a illudersi převažuje ve velké míře konjunktiv. Přesto byly 

v korpusu nalezeny příklady, kdy jsou nahrazeny indikativem. Nejčastěji je konjunktiv 

nahrazen budoucím časem (15), (16), popřípadě přítomným časem (17), (18). 

(15) Ma immagino che non ci sono connessioni sul fatto accaduto anni fa, su cui 

avevamo investigato.  

(16) Ma a volte mi illudo che è solo una parte di me quella ad essere stata rapita. 

(17) Immagino che qualche lettore avrà tenuto di frugare nella memoria […]. 

 (18) Non mi illudo che il cammino sarà facile. 

 Konjunktiv je také povinný, následuje-li některá adjektiva, a to především tvoří-li se 

slovesem být neosobní vazbu. První z nich, kterou se budeme zabývat je è probabile. 

Přestože převažují vedlejší věty s konjunktivem, tento zbůsob je poměrně často nahrazován 

indikativem, a to budoucím časem (19), (20). 

 (19) È probabile però che le esperienze Darino i risultati migliori potranno essere 

trasferite anche su tali dispositivi.  

 (20) è probabile ke il livido sparirà tra qualke mese. 
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Zajímavé je porovnání s jeho záporným ekvivalentem è improbabile, ve kterém z neznámých 

důvodů Italové nechybují a konjunktiv indikativem nenahrazují. Není překvapivé, že i u 

vazby è possibile se objevuje téměř výhradně konjunktiv. V korpusu není nalezen ani jeden 

případ s indikativem. Zajímavé ale je, že v závislosti na neosobních výrazech è escluso a è 

impossibile, které sémanticky nenechávají žádny prostor pro pochyby, je tomu obdobně. Jen 

předchází-li è escluso non, nahrazuje konjunktiv několikrát kondicionál (21). 

 (21) Non è escluso che una miniserie avrebbe potuto ottenere risultati migliori 

rispetto ad un lungometraggio. 

 Mezi další neosobní vazby, které vyžadují ve větě vedlejší konjunktiv, patří può darsi 

che. Po této vazbě se v korpusu kromě několika případů, kdy byl nahrazen kondicionálem 

(22), objevuje vždy konjunktiv. 

(22) Può darsi che una ragazzina come me non avrebbe potuto vederlo a causa di 

alcune scene. 

Na neosobních vazbách non è che, non che a non si può dire che je jasné, že konjunktiv je 

někdy po neosobních vazbách obligatorní nezávisle na modalitě. Jedná se totiž o pouhou 

negaci a konjunktiv zde nemá sémantickou funkci. Po non si può dire che následuje velké 

množství vět vedlejších se slovesem v indikativu (23), (24) a po non è che indikativ dokonce 

převládá nad konjunktivem (25), (26). 

(23) Non si puo dire che un diabetico fa nascere per forza un altro diabetico. 

 (24) non si può dire che è venuto né che se n'è andato [..]. 

(25) non è che mi sono staccato, è che il gruppo è andato in fuga! 

 (26) non è che me le cerco, sono sfortunata. 

Absence sémantické funkce u těchto nosobních vazeb by mohla být zdůvodněním tak 

velkého množství chyb. Tomu se ovšem vymyká předchozím výrazům podobné non che, po 

kterém následuje téměř bez výjimek konjunktiv.  

Ve větách závisejících na zmíněných výrazech má konjunktiv především modální 

funkci. Někteří lingvisté, jako např. Salvatore Sgroi (2013), argumentují, že by se užití 

indikativu v těchto větách nemělo považovat za chybné. Jejich hlavním argumentem je, že 
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v těchto případech absence konjunktivu neovlivní komplexní význam věty, tedy že 

komunikativní funkce věty zůstane nezměněná.
105

 Nicméně tvrdit, že užití indikativu je 

naprosto legitimní tam, kde vypuštění konjunktivu nevytváží žádnou „ambiguità 

comunicativa“,
106

 naprosto odporuje etymologickému pricipu jazyka.  

 Dále se budeme věnovat tomu, zda i po spojovacích výrazech, které vyžadují 

konjunktiv ve vedlejších větách, dochází k chybám. První skupinou spojek vyžadující 

konjunktiv, na kterou se zaměříme, je ta, která uvozuje vedlejší věty účelové. Ani u affinché, 

ani u acciocché k nahrazení konjunktivu indikativem vůbec nedochází. Stejně je tomu tak u 

účelové spojky perché. Zde je tomu tak proto, že pouze slovesný způsob, tedy konjunktiv 

nebo indikativ rozlišují účelovou spojku perché od příčinné spojky perché. Funkce 

konjunktivu je zde tedy jasná a tudíž k jeho nahrazování nedochází. Podobně je tomu u 

spojek přípustkových. V závislosti na benché a malgrado nacházíme pouze konjunktiv. Po 

sebbene (27), (28) a seppure (29) naopak nezřídka následuje indikativ. 

 (27) […] sebbene costituiscono appena un'infima parte della popolazione, ricevono la 

maggior parte dei beni che produce il paese. 

 (28) Sebbene l'Alleanza è stata indebolita dagli eventi recenti, i nani […] stanno 

costruendo un nuovo futuro nel mondo. 

 (29) Seppure la conoscenza dell' HTML non è requisito indispensabile di 

partecipazione, potrebbe facilitace una migliore comprensione delle tecniche […]. 

Ancorché a quand'anche se objevují pouze v kontextu velice formální komunikace, a proto 

po nich následuje vždy konjunktiv, který jak již bylo řečeno, se v tomto kontextu používá 

častěji. I po jediné časové spojce, která vyjadřuje ve vedlejší větě konjunktiv, prima che a 

spojce senza che, se indikativ v korpusu nevyskytuje. 

 Konjunktiv je dále povinný v souvětích, ve kterých je vynechán spojovací výraz che, 

a to i u sloves, u kterých by nebyl konjunktiv za jiných okolností požadován. Je-li che 

vynecháno po slovese pensare (30), (31) nebo credere (32), které konjunktiv i v jiných 

konstrukcích preferují, bývá konjunktiv nahrazován indikativem zřídka.  

(30) Io penso è un errore. 
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(31) È solo una consequenza di quel che io penso è stata la mia più grande fregatka da  

quando sono nato. 

 (32) […] una riforma che io credo è giusto difendere. 

Oproti tomu u predikátů, které vyjadřují jistotu, jako je essere sicuro (33), (34), a za jiných 

okolnosti vyžadují ve vědlejší větě indikativ, se konjunktiv příliš neobjevuje. 

 (33) Sono sicura è Denise. 

 (34) Sono sicura è un bravo ragazzo. 

Bylo by zajímavé prozkoumat, jak tomu je, vynecháme-li che po slovesa sapere. Bohužel 

korpus k tomu neposkytuje dostatek příkladů.   

Tam, kde konjunktiv rozlišuje význam, se dvě varianty (ta s konjunktivem a ta 

s indikativem) dají označit za „varianti combinatorie semantiche“.
107

 Tyto dvě varianty tedy 

stojí v sémantické opozici. V těchto případech je určit chybu velice obtížné, obzvlášt 

z korpusu. To jestli má být ve větě vedlejší konjunktiv nebo indikativ závisí na intenci 

pisatele či mluvčího. Ta se dá zjistit jen z širšího kontextu, který korpus často neposkytuje. 

Prakticky nemožné je identifikovat chybu u sloves, u kterých konjunktiv odlišuje modálně 

příznakovou variantu od bezpříznakové s indikativem.  

 Nyní zaměříme naší pozornost na motivaci těchto chyb. Důvodů, proč je konjunktiv 

nahrazován indikativem, je několik. Prvním z nich je nejednoznačnost tvarů samotného 

konjunktivu. V konjunktivu přítomném jsou tvary pro první, druhou a třetí osobu jednotného 

čísla totožné. V konjunktivu imperfekta jsou totožné tvary pro první a druhou osobu čísla 

jednotného. Tvary tedy nejsou jednoznačné a bývá tedy nutné podmět vyjádřit, například 

pomocí osobního zájmena. S následující chybnou větou jsme se již setkali (35). Zde by mohla 

být chyba motivována i nejednoznačnosti tvaru konjunktivu. Pro opravení této věty by 

nestačilo nahradit přítomný indikativ přítomným konjunktivem, musel by se i vyjádřit 

podmět, např. pomocí osobního zájmena io. 

(35) non è che me le cerco, sono sfortunata.    

Druhým důvodem, proč indikativ nahrazuje konjunktiv, je nedostatečná morfologická 

odlišnost mezi tvary konjunktivu a indikativu. U sloves první třídy jsou první, druhá a třetí 
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osoba čísla jednotného přítomného konjunktivu končící na i, totožné s druhou osobou čísla 

jednotného přítomného času indikativu. U sloves druhé a třetí třídy jsou ty stejné osoby 

končící na a tvarem totožné s třetí osobou. U všech slovesných tříd je navíc tvar přítomného 

indikativu a konjunktivu pro první osobu množného čísla totožný. Ani ostatní tvary 

konjunktivu nejsou od těch v indikativu příliš odlišné. Tato morfologická blízkost byla 

důvodem úpadku konjunktivu v angličtině, což je součást širšího procesu zjednodušování 

jazyka probíhajícího v indoevropských jazycích.
108

 

Další zdůvodnění častého nahrazování konjunktivu indikativem souvisí s jeho funkcí 

jako prostředku modality. V souvětích, kde má tuto funkci a kde je podmíněn lexikálním 

výrazem obsaženým ve větě hlavní, se stává konjunktiv redundantním.
109

 K této situaci 

dochází nezávisle na tom, zda je konjunktiv po daném výraze povinný či jen doporučený. 

Časté nahrazování konjunktivu indikativem může být dáno tím, že v takovýchto souvětích již 

není jakožto prostředek modality zapotřebí, jelikož modalita, ať už volní nebo jistotní, je již 

vyjádřena slovesem ve větě hlavní. Faktem je, že z mnoha studií vyplývá, že právě ve větách 

předmětných závisejících na slovesech, která sama o sobě vyjadřují požadovanou modalitu, 

je konjunktiv indikativem nahrazován nejčastěji.
110

 Jsou-li ve větě obsaženy dva prostředky 

vyjadřující stejnou modalitu, tedy modalizující sloveso, podstatné jméno či přídavné jméno 

ve větě hlavní a sloveso v konjunktivu ve větě vedlejší, je jeden z prostředků redundantní. Na 

to poukazuje i oslabená pozice modalizujících sloves ve větě, která vede k jejich 

„avverbializzazione e all'indebolimento delle capacità regenti“.
111

 Čistě modalizující slovesa, 

jako např. credere, nemohou sloužit jako réma věty. To dokazuje jednak fakt, že tato slovesa 

se mohou bez problémů ve větě objevit jako parentetický výraz (36).  

(36) senti ti devo lasciare perché ho un collegamento, credo, da Roma. 

Dále to dokazuje fakt, že u těchto sloves většinou nedochází k dislokaci vedlejší věty vlevo. 

V korpusu nebyl nalezen ani jeden případ, kdy by byla vedlejší věta dislokovaná před řídící 

větu obsahující modalizující sloveso credere. To, že ve větách, které obsahují dva prostředky 

modality, mluvčí často chybují a nahrazují konjunktiv indikativem, poukazuje na to, že si 

jsou vědomi redundantní pozice jednoho z těchto prostředků. 
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5.3 Užití nesprávného tvaru  

 Užití nesprávného tvaru, nebo chceme-li času, konjunktivu se objevuje nejčastěji ve 

větách vedlejších jakožto následek nedodržování souslednosti časové. Nesprávný tvar 

konjunktivu se ovšem může objevit i ve větě nezávislé. Ve střední a jižní Itálii je například 

v nezávislých větách, vyjadřujících rozkaz nebo výzvu, často nahrazován správný tvar 

konjunktiva přítomného za konjunktiv imperfekta (1), (2).
112

 

 (1) Stesse zitto! 

 (2) Avesse un poʼ di pazienza! 

Zde je použití konjunktivu imperfekta pouze regionální záležitostí, definovatelnou také jako 

„interferenza dialettale“.
113

 

 Užití nesprávného tvaru konjunktivu ve větě vedlejší je následkem nedodržování 

pravidel souslednosti časové, tedy pravidel, která regulují vztahy mezi slovesným časem 

predikátu ve větě hlavní a tím ve větě vedlejší. Jak již bylo řečeno, vedlejší věty 

s konjunktivem dodržují pravidla souslednosti časové striktněji než vedlejší věty se slovesem 

v indikativu, které často umožňují užití několika variant. Konjunktiv využívá jednoduchých 

tvarů k vyjádření současnosti a složených tvarů k vyjádření předčasnosti. Na rozdíl od 

indikativu však nedisponuje tvarem pro vyjádření následnosti. Ta je vyjádřena konjunktivem 

přítomným či konjunktivem imperfekta. U některých sloves je ovšem možné využít i 

jednoduché futurum indikativu či složený kondicionál. To ovšem neumožňují všechna 

slovesa. Jedním ze sloves, u kterého není vyjádření následnosti pomocí těchto tvarů možné, je 

sloveso volere. Přesto se v korpusu objevuje několik vět, ve kterých je následnost vyjádřena 

pomocí jednoduchého futura (3), (4). Tyto chyby jsou nicméně velice vzácné. 

(3)Voglio che resterà e basta! 

(4) Quanto voglio che verrà sgamata Lauren Torna! 

Vyjádření následnosti pomocí složeného kondicionálu v korpusu nenacházíme. Užití 

jednoduchého futura je v těchto případem zřejmě výsledkem tendence zjednodušovat, které 

složený kondicionál neodpovídá, a proto k jeho užití nedochází. 

                                                           
112

 srov. Della Valle/Patota, 2011: 83 
113

 srov. Della Valle/Patota, 2011: 83 



64 

 

 V souvětích, ve kterých je ve větě hlavní sloveso v přítomném či budoucím čase 

indikativu, se pro vyjádření současnosti či následnosti dějů klade konjunktiv přítomný. Přesto 

se v korpusu objevuje několik případů, kdy je pro vyjádření současnosti či dokonce 

následnosti využit konjunktiv imperfekta (5), (6). 

 (5) Spero che non assomigliasse allo zio, ma vedremo. 

 (6) Un in bocca al lupo a tutte quante e spero che poteste avere un parto come il mio!  

 Superveloce! 

K tomu ovšem dochází, je-li ve větě hlavní přítomný čas indikativu. Je-li ve větě hlavní 

sloveso v budoucím čase, následuje nejčastěji budoucí čas i ve větě vedlejší a chyby jsou 

méně časté. Při předčasnosti děje se, je-li ve větě hlavní sloveso v přítomném či budoucím 

čase indikativu, klade ve větě vedlejší konjunktiv minulý nebo konjunktiv imperfekta. 

V některých případech se ovšem chybně objevuje i konjunktiv předminulý (7). 

 (7) vuole che fosse stata proprio una lettere a fargli venire in mente il GlossGlockner. 

 V souvětích, ve kterých je sloveso ve větě hlavní v některém z minulých časů, se pro 

vyjádření současnosti klade ve větě vedlejší konjunktiv imperfekta. Pro vyjádření 

předčasnosti děje se využívá předminulého konjunktivu a následnost věty vedlejší je 

vyjádřena pomocí složeného kondicionálu či konjunktivu imperfekta. Je-li ve větě hlavni 

imperfektum, chybují mluvčí minimálně. Je-li ovšem sloveso ve větě hlavní v remotu, 

objevuje se několik případů, kdy je užito předminulého konjunktivu i pro vyjádření 

současnosti či následnosti (8), (9). 

(8) Solo l'1 per cento di loro che accedevano al credito erano donne […]. Così, 

cominciando a pensare al mio programma, volli che almeno il 50 percento delle donne 

avesse avuto accesso al microcredito. 

 (9) Io ne feci sonanto a me, e non volli che ne fosse fatto ad altri senza ragione! 

 Dále zaměříme naší pozornost na konstrukce, ve kterých se ve větě hlavní objevuje 

sloveso vyjadřující vůli nebo přání v kondicionálu a ve kterých se současnost i následnost 

vyjadřují pomocí konjunktivu imperfekta. V těchto větách nezáleží na tom, zda je ve větě 

hlavní sloveso v kondicionálu jednoduchém nebo složeném. Kromě přítomného času 

indikativu je konjunktiv imperfekta nejčastěji chybně nahrazován konjunktivem přítomným. 

Nejčastěji k tomu dochází u slovesa volere (10), (11).  



65 

 

(10) […] vorrei che mi mandiate  tutte le vostre puntate da carabinieri uno a 

carabinieri quattro. 

 (11) Vorrei tanto dei consigli utili che mi diino un po di fiducia in me stessa.  

K nahrazování konjunktivu imperfekta konjunktivem přítomným ale dochází i u slovesa 

desiderare (12), pretendere (13) nebo u neosobního spojení essere conveniente (14). 

 (12) desidererei che faccia l'intero giro del mondo. 

(13) Pretenderei che […] il monitoraggio su tutto il territorio koperto da questi servizi, 

debba avvenire in qualche modo. 

(14) […] sarebbe convenirnte che l'indice analitico riporti solo le pagine in cui si parla 

del concetto che questa parola rappresenta. 

V souvětích, ve kterých se ve větě hlavní objevuje sloveso v kondicionálu, se předčasnost 

vyjadřuje pomocí předminulého konjunktivu. V těchto souvětích bývá nicméně předminulý 

konjunktiv nahrazován poměrně často za konjunktiv imperfekta, a to především u slovesa 

volere (15), (16). 

(15) Avrei voluto che peri la mia band suonasse come i Crazy Horse sul disco […]. 

 (16) È stato il mio addio alla Nazionale, avrei voluto che avvenisse in modo molto 

diverso. 

Právě nahrazování konjunktivu imperfekta ve větách vedlejších v souvětích se slovesem 

v kondicionálu ve větě hlavní je nejčastějším porušením pravidel souslednosti časové. 

 Chyby vzniklé nedodržováním časové souslednosti ve vedlejších větách 

s konjunktivem jsou motivovány především analogií. Jak již bylo zmíněno, vedlejší věty 

v indikativu dodržují souslednost časovou méně striktně a akceptují často více než jednu 

variantu. Je zřejmé, že mnoho z nalezených chyb je výsledkem tendence tvořit tvary 

konjunktivu ve větě vedlejší analogicky k těm v indikativu. Pravidla časové souslednosti 

v indikativu např. dovolují, je-li ve větě hlavní sloveso v přítomném či budoucím čase, užití 

futura pro vyjádření následnosti, a to u všech sloves. To by mohlo být jedním z důvodů, proč 

futurum nahrazuje konjunktiv přítomný i se slovesy, která to neumožňují. Výsledkem 

tendence zjednodušovat je i nahrazování konjunktivu imperfekta konjunktivem přítomným ve 
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vedlejších větách závisejících na slovesu vyjadřujícím vůli nebo přání v kondicionálu. 

Vzhledem k tomu, že se tyto věty významově vztahují k přítomnosti či budoucnosti, vede 

analogie k tomu, aby mluvčí použili přítomný konjunktiv jako v souvětí, ve kterém je ve větě 

hlavní sloveso v indikativu a nikoli kondicionálu. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo především roztřídit chybná užití konjunktivu a zároveň se 

pokusit o jejich zdůvodnění. Chyby byly roztříděny do tří skupin. První z nich je ta, která 

zahrnuje chybně utvořené tvary nepravidelných sloves. Zjistili jsme, že zde je motivací chyb 

nejčastějí analogie a z pozorování vyplynulo, že tyto analogicky vytvořené tvary jsou 

ovlivněny tvary jiných sloves ve stejném souvětí nebo v předchozí větě. Do druhé skupiny 

chyb spadají případy, kdy je konjunktiv nahrazen indikativem. K tomuto jevu dochází téměř 

výhradně ve větách vedlejších, což je zřejmě motivováno jasně danou sémantickou funkcí 

konjunktivu ve větách nezávislých. Nahrazování konjunktivu indikativem je v prvé řadě 

motivováno nejednoznačností tvarů konjunktivu a jejich nedostatečnou morfologickou 

odlišností od tvarů indikativu. Další zdůvodnění pro toto nahrazování souvisí s funkcí 

konjunktivu jakožto prostředku modality.  V souvětích, kde má tuto funkci, je nejčastěji 

podmíněn lexikálním výrazem obsaženým ve větě hlavní. Jelikož tento výraz sám o sobě 

vyjadřuje požadovanou modalitu, stává se konjunktiv redundantním a je tudíž častěji 

nahrazován indikativem. Třetí skupinou chyb  jsou chyby vyplývající z nedodržování 

souslednosti časové. Tyto chyby jsou stejně jako chyby první skupiny motivovány nejčastěji 

analogicky. Rozsah zvolených korpusů bohužel nedovoluje přesnou kvantitativní analýzu 

chyb. Taková kvantifikace chybných užití konjunktivu by ovšem byla zajímavým námětem 

pro další, podrobnější práci.  
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Resumé 

Tématem této bakalářské práce je konjunktiv a jeho chybná užití v kontextu současné 

italštiny. V této práci jsme si na úvod upřesnili pozici slovesného způsobu mezi ostatními 

kategoriemi sloves současné italštiny. Dále jsme se zaměřili na slovesný způsob a kategorii 

modality,  jejímž prostředkem slovesný způsob nezřídka je. V následující kapitole byl 

předložen přehled nedávných publikací věnujících se konjunktivu a uvedeny rozdílné názory 

na jeho funkci v současné italštině. V teoretické části bylo dále vysvětleno tvarosloví 

konjunktivu a zmapován jeho výskyt v současné italštině. 

 Praktická část této práce zkoumá užití konjunktivu v současné italštině a vychází při 

tom ze dvou korpusů. Prvním z nich je Lessico di frequenza dell’italiano parlato, který 

poskytuje vzorek mluvené italštiny. Vzorek psané neformální italštiny poskytuje webový 

korpus itWaC. Zde jsme si chybná užití konjunktivu roztřídili do tří skupin a na základě 

poznatků, získaných zkoumáním zmíněných dvou korpusů, jsme se pokusili o zdůvodnění 

jednotlivých chyb. První skupina, kterou jsme si vyčlenili, zahrnuje ty chyby, které vznikly 

nesprávným tvořením nepravidelných tvarů. Bylo zjištěno, že tyto chyby jsou nejčastěji 

motivovány analogií a že tendence vytvářet analogické tvary stoupá, je-li ve stejném souvětí 

nebo v předchozí větě obsaženo pravidelné sloveso. Do druhé skupiny chyb spadají případy, 

kdy je konjunktiv nahrazen indikativem. K tomuto jevu dochází téměř výhradně ve větách 

vedlejších. To lze zdůvodnit faktem, že v nezávislých vétách má konjunktiv jasně danou 

sémantickou funkci. Důvodem pro nahrazování konjunktivu indikativem je především 

nejednoznačnost tvarů konjunktivu a jejich nedostatečná morfologická odlišnost od tvarů 

indikativu. Dálší zdůvodnění pro toto nahrazování souvisí s funkcí konjunktivu jakožto 

prostředku modality. Konjunktiv, který je prostředkem modality, je nejčastěji podmíněn 

lexikálním výrazem obsaženým ve větě hlavní. Jelikož tento výraz sám o sobě vyjadřuje 

požadovanou modalitu, stává se konjunktiv redundantním a je tudíž častěji nahrazován 

indikativem. Třetí skupinou chyb  jsou chyby vyplývající z nedodržování souslednosti 

časové. Tyto chyby jsou, stejně jako chyby první skupiny, motivovány nejčastěji analogicky. 

Na závěr jsme si shrnuli získané poznatky a výsledky zkoumání korpusu.  

  

 

 



69 

 

Riassunto 

             Il tema di questa tesi è il congiuntivo ed i suoi usi errati nel contesto 

dell'italiano contemporaneo. Nel primo capitolo è stata commentata la posizione del 

congiuntivo tra le altre categorie verbali dell'italiano. Siccome il congiuntivo serve spesso da 

strumento all'espressione della modalità, il secondo capitolo tratta il modo verbale in 

relazione a questa categoria tematica. Nella sezione successiva abbiamo poi presentato 

un'indagine generale delle recenti pubblicazioni riguardanti il congiuntivo ed abbiamo 

riassunto le diverse opinioni riguardanti la funzione del congiuntivo nell'italiano 

contemporaneo. Nella sezione teoretica abbiamo infine affrontato le regole morfologiche 

della formazione dei tempi del congiuntivo e le regole riguardanti l'uso del congiuntivo 

nell'italiano.  

La sezione pratica della tesi esamina l'uso del congiuntivo nell'italiano 

contemporaneo. I corpora usati per l’analisi sono il Lessico di frequenza dell’italiano parlato 

e itWaC. Mentre il primo è una raccolta di testi dell'italiano parlato, il secondo, essendo una 

raccolta di testi tratti da internet, rappresenta un campione dell'italiano scritto informale. 

Dopo avere classificato i congiuntivi errati in tre gruppi, abbiamo tentato di individuare la 

motivazione dei vari tipi di errori esaminando i corpora. Il primo gruppo include quegli errori 

che derivano dalla formazione errata delle forme irregolari. Dall'analisi dei corpora emerge 

che la maggior parte di queste forme errate viene creata per motivi analogici. La tendenza a 

creare forme analogiche cresce se una forma regolare è contenuta nel contesto sintattico 

circostante. Il secondo gruppo di errori include i casi, nei cui il congiuntivo è sostituito 

dall'indicativo. Questo accade quasi esclusivamente in frasi subordinate, poiché nelle frasi 

indipendenti il congiuntivo ha una chiara funzione semantica. Questi errori sono motivati 

principalmente dall'ambiguità delle forme del congiuntivo e dall'insufficiente distinzione 

morfologica delle forme dal congiuntivo da quelle dell'indicativo. Un'altra ragione che porta 

alla sostituzione del congiuntivo in alcuni contesti, è la sua ridondanza semantica. Nelle frasi 

in cui il congiuntivo serve da strumento per l'espressione della modalità, essa viene spesso 

espressa lessicalmente già nella frase principale. La ridondanza del congiuntivo porta alla sua 

frequente sostituzione con l'indicativo. L'ultimo gruppo di errori include i casi dove non sono 

state osservate le regole della concordanza dei tempi. Questi errori appaiono soprattutto per 

ragioni di analogia. Nelle conclusioni abbiamo infine riassunto i risultati dell'analisi dei 

corpora. 
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Summary 

 The theme of this bachelor thesis is the subjunctive and its erroneous use in the contex 

of contemporary Italian. In the opening paragraph we focused on the position of mood among 

other verbal cathegories of contemporary Italian. The focus was then shifted to the mood in 

connection with modality, since it often serves as a grammatical device of this cathegory. In 

the following chapter we presented a general overview of the recent publications concernig 

the italian subjunctive. Moreover, the different opinions on the function of the subjunctive 

were presented. The theoretical part was concluded by the explantion of the morfology of the 

subjunctive and a general survey of its use in contemporary italian.  

 The practical section of the thesis examines the use of subjunctive in contemporary 

italian. Two corpora‒ Lessico di frequenza dell’italiano parlato and itWaC serve as sources 

for the research. The former serves as a sample of contemporary spoken italian and the latter 

is a web corpus and it serves as a sample of colloquial written Italian. The erroneous 

subjunctives were classified into three groups. By the examination of the corpora we tried to 

motivate the individual type sof errors. The first group includes those errors that originate 

from the erroneous  formation of irregular forms. From the examination of the corpora it 

emerges, that most of those errors are motivated by analogy and that the tendency to create 

analogical forms rises when a regular form is contained in the surrounding syntactic context. 

The second group of mistakes icludes the cases in which the subjunctive is replaced by the 

indicative mood. This happens almost exclusively in subordinace clauses, since in 

independent sentences subjunctive tends to have a clear semantic function. Here the errors are 

motivated pricipally by the ambiguity of the forms of the subjunctive and by their insufficient 

morphological distinction from the forms of the indicative. Another motivation of those 

errors is semantic redundancy. In the sentences where subjunctive serves as a device for 

expressing modality, modality is often already epressed lexically in the superordinate clause. 

This redundancy leads to the frequent replacing of the subjunctive by the indicative. The last 

group of mistakes includes the cases in which the rules of the sequence of tenses are not 

applied. Those mistakes are in the majority of the cases motivated by analogy. To conclude, 

we summarized the results of our analysis of the corpora.  
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