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Posudek bakalářské práce Jitky Galli Typy a funkce komplexních predikátů v 

italštině, Ústav románských studií FFUK, ak. r. 2015/16 

 

Jitka Galli si jako téma své bakalářské práci zvolila komplexní predikát: jejím cílem bylo 

„vymezit, co je komplexní predikát, a přeložit přehled komplexních predikátů, zaměřený 

především na jejich funkci a užití“ (s. 7). Autorce šlo zejména o to, „přehledně a srozumitelně 

shrnout toto velmi široké téma především pro účely výuky italského jazyka“ (tamtéž). Již tyto 

premisy vzbuzují zvědavost, jakým směrem se práce bude ubírat a jakým způsobem chce 

autorka výuku italštiny, resp. komplexních predikátů usnadnit a podpořit. Práce je rozdělena 

na část teoretickou, v níž se stručně hovoří o slovesech obecně a potom se detailněji rozebírají 

jednotlivé typy predikátů: predikát verbální, verbonominální a „predikát komplexní 

s podpůrným slovesem“. Největší pozornost je v souladu se zaměřením práce věnována 

predikátům komplexním, které autorka dále dělí na k. p. s pomocnými slovesy, k. p. 

s modálními slovesy, k. p. s faktitivními slovesy a k. p. se slovesy „vyjadřujícími aspekt“. 

Praktická část je velmi krátká (něco málo přes 10 stran) a zaměřuje se na „vyhledávání 

příkladů a jejich utřídění podle typu komplexních slovesných predikátů definovaných 

v předchozí kapitole“ (s. 35). Následuje Závěr, Seznam použité literatury a Résumé.  

Jak je nejspíš patrné už z výše uvedených autorčiných formulací, které mají jednotlivé 

části práce charakterizovat, zejména druhá, praktická část, jež by měla být v závěrečných 

pracích stěžejní a prokázat studentovu schopnost samostatně pracovat s daty a formulovat 

nějaké závěry, zde naprosto nic nového ani jakkoli zajímavého nepřináší. Autorka si 

z různých učebnic italštiny vybírá věty, které pak řadí do jednotlivých kategorií podle typu 

komplexního predikátu. Uvádí tedy náhodně vybrané příklady složených slovesných časů 

s pomocným essere i avere, příklady komplexních predikátů s modálními slovesy (věty typu 

Devo andare a piedi? nebo Lo posso guardare?), faktitivních konstrukcí atd. Smysl tohoto 

postupu mi zcela uniká, nasbírané příklady jsou většinou naprosto banální a na rozdíl od 

autorky si skutečně nemyslím, že by mohly nějak napomoci studentům italštiny v hlubším 

pochopení problematiky komplexního predikátu a zlepšit jejich „schopnost komunikovat, 

překládat italské texty a tvořit nové a správné větné celky“ (s. 52). V Závěru se dočteme i 

větu: „Z této rešerše vyplynulo, že slovesné konstrukce v italštině nemají vždy charakter 

komplexního predikátu“ [následuje výčet případů, které naopak za komplexní predikát 

považovat lze] (s. 52). Třebaže toto je skutečně jediný závěr, k němuž autorka v celé práci 

dospívá, v žádném případě nevyplynul z nějaké rešerše (práce jakýkoli vlastní výzkum 

postrádá), nýbrž z úvodního teoretického souhrnu problematiky. Navíc je to závěr poněkud 

diskutabilní, především v souvislosti s fázovými slovesy. Tvrdí-li autorka, že „konstrukce se 

slovesy ,aspettuali‘, s výjimkou vazby stare + inf., netvoří komplexní predikáty“ (s. 34), 

znamená to tedy, všechny ostatní opisné vazby lze syntakticky hodnotit jako subordinační 

souvětí s implicitní větou? Zdá se mi, že přechod mezi komplexním predikátem a 

subordinačním souvětím není v těchto komplikovaných případech tak bruskní a tyto vazby se 

(podobně jako predikáty s modálními slovesy) nacházejí někde na hranici mezi oběma 

syntaktickými typy. 

Praktickou část práce tedy snad ani nemá smysl hodnotit, nicméně i část teoretická je 

velmi slabá: kromě dosti zjednodušeného chápání (i výkladu) řady relativně komplikovaných 

jevů vidím hlavní problém v nezvládnuté české terminologii. Práce je psána česky, a nikoli 

italsky, a tak je velkou chybou, že – byť nejde o komparativní práci – v bibliografii nefiguruje 

jediná česká gramatika, v níž by se autorka seznámila s českými pojmy a naučila se 

v mateřštině smysluplně formulovat. Zaměřím se teď jen na některé z dlouhé řady 

problematických míst a nedostatků, které práce vykazuje: 
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1) S. 8 a jinde: „[…] a svými valencemi ovlivňuje“. Pojem „valence“ je třeba v těchto 

případech užívat v singuláru, nikoli v plurálu. 

2) S. 8 a jinde: podpůrné sloveso (verbo d’appoggio). Autorka tohoto termínů všude v 

práci užívá, aniž by konkrétně uvedla jeho zdroj (je jím evidentně Sensiniho gramatika) a aniž 

by si vůbec uvědomila, že tento pojem zdaleka nepoužívají všichni lingvisté (např. u 

Serianniho, ani u Hamplové se nevyskytuje, Serianni třeba všechna tato slovesa označuje za 

ausiliari, tj. pomocná). Navíc český překlad „podpůrné sloveso“ není nejšťastnější, protože 

evokuje verbo supporto, tj. kategoriální sloveso ve verbonominálním predikátu 

s kategoriálním slovesem.  

3) S. 8 a jinde: „Kauzativní slovesa vyjadřují děj, který podmět podnítil […] nebo 

umožnil.“ I kdybychom se spokojili s touto poněkud zjednodušenou definicí, v každém 

případě bychom měli dodat: „ale sám [podmět, resp. osoba nebo věc označovaná 

gramatickým podmětem] jej nevykonává“. 

4) S. 8 a jinde: Nevím, zda je vhodné Sensiniho termín verbi aspettuali překládat jako 

„slovesa vyjadřující aspekt“. Tato slovesa spíš než vid vyjadřují povahu slovesného děje 

(Ationsart) a bylo by vhodnější je označovat např. za fázová. 

5) S. 9: „Predikát […] jako součást základní skladební dvojice…“ Základní skladební 

dvojice je český pojem, vycházející ještě ze šmilauerovské syntaxe, která považovala podmět 

a přísudek za dva rovnocenné členy. V italské lingvistice se tento termín nepoužívá: Sensini 

zde hovoří o frase minima/nucleare, to je však pojem širší, zahrnující také všechna obligatorní 

doplnění predikátu. Dnes se v české i italské valenční syntaxi ovšem prosazuje spíš 

tesnièrovská verbocentrická koncepce, v níž je podmět jen jedním (byť řekněme tím 

nejdůležitějším) z komplementů verba. To všechno jsou věci, které by v práci měly být aspoň 

nějak minimálně reflektovány (studentům by měly být známé z hodin Syntaxe), autorka by se 

měla k některé z koncepcí explicitně přihlásit a potom s ní důsledně pracovat. 

6) Na s. 11-12 se mluví o slovesech, „která nemají žádné valence“ (tj. avalenčních) a 

která se „nazývají neosobní a vyjadřují atmosferické jevy nebo části den (sic)“, a uvádějí se 

slovesa jako např. nevicare. Dále se však tvrdí, že tato slovesa „nalezneme také v neosobních 

konstrukcích s nepřízvučným zájmenem si …“ (s. 12), jako je např. si vede. Tady však jde o 

neosobní konstrukce, nikoli o avalenční slovesa! 

7) s. 12: „[spona plní] funkci nosiče gramatických kategorií slovesa“. 

8) Na s. 13 nerozumím formulaci „V prvním typu tvoří slovesné složky jeden 

subordinační sémantický celek“.  

9) Na s. 14 i na jiných místech se mluví o „složených větách“. Co to je? Předpokládám, 

že jde o frasi complesse, tj. subordinační souvětí. 

10) Na s. 15 a na mnoha dalších místech v textu se hovoří o „příklonkách“. To však není 

přesné, protože jde povětšině o předklonky – nicméně autorka tímto termínem pravidelně 

překládá italské „clitici“. Správně by bylo „klitika“. 

11) Na s. 16 i na dalších místech se tvrdí, že u komplexních predikátů s modálním 

slovesem se pomocné sloveso ve složených časech řídí „sémanticky nejvýznamnějším 

slovesem komplexní vazby, tedy nefinitním tvarem…“. K tomu jen podotýkám, že nyní už je 

přípustné i používání avere u všech těchto konstrukcí. 

12) s. 17: „konjunktiv passato a trapassato“ 

13) s. 17: „Také slovesa intranzitivní, která mohou mít předmět přímý…“ Intrazitivní 

slovesa přímý předmět nemají. Autorka má zřejmě na mysli ta slovesa, která se někdy 

označují jako ergativní, tj. která mají tranzitivní i inakuzativní variantu. 

14) Na s. 19 nerozumím větě: „Využití slovesa venire ve funkci pomocného slovesa 

pasivní konstrukce je […] omezené na konstrukce typu va perduto;  è andato smarrito.“ 

15) V kapitole o kompl. predikátech s modálními slovesy (s. 20-23) by bylo zajímavé 

zmínit určité obojetné syntaktické chování modálních sloves, tj. že někdy se chovají jako 
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komplexní predikát, a jindy nikoli (o čemž svědčí i volitelné postavení klitik apod., které 

ostatně autorka zmiňuje) – jak to popisují např. Salvi&Vanelliová. 

16) Na s. 23 a jinde se směšují dvě konstrukce (byť k sobě v některých případech mohou 

mít blízko): zvratné pasivum a tzv. si impersonale, které nelze vnímat pasivně (si preferisce 

dare…). 

17) Na s. 26 a jinde: kalk „klitizovat“ není v české terminologii běžný. 

18) S. 26: První odstavec kap. 3.3.2. mi není příliš srozumitelný. 

19) Na s. 27 nerozumím příkladům *È stato parlato da Giulio atd. Kde je tady kauzativní 

konstrukce? 

20) S. 28: „Percepční slovesa patří mezi slovesa přechodná se dvěma valencemi, tedy s 

předmětem přímým i nepřímým.” Dvouvalenční slovesa přece nepřímý předmět (v naprosté 

většině případů) nemají. 

21) Pojednání o percepční konstrukci na s. 28 a 29 je naprosto nejasné. Zaměňují se tu 

percepční slovesa (která mohou mít i faktitivní konstrukci) s percepční konstrukcí. 

22) S. 30: „Na rozdíl od českého vidu dokonavého a nedokonavého rozlišuje italština vid 

trvací...” To takto nelze říci. To, co autorka popisuje je spíš povaha slovesného děje, resp. 

Ationsart. 

 

Jak je z těchto poznámek patrné, bakalářská práce Jitky Galli vykazuje i v teoretické části 

závažné nedostatky, autorka příliš neovládá českou terminologii a formulace jsou velmi 

neobratné, často dokonce nesrozumitelné. Praktická část postrádá smysl už vzhledem k tomu, 

jak je koncipována. Práce podle mého názoru balancuje na samé hranici přijatelnosti: 

vzhledem k tomu, že jde o závěrečnou práci pouze na úrovni bakalářského studia, k obhajobě 

ji doporučuji pod podmínkou, že autorka bude schopna alespoň některé sporné body 

uspokojivě vyjasnit, a v žádném případě ji nemohu hodnotit lépe než jako dobrou. 

 

 

 

 

         

        V Praze dne 31. srpna 2016 

                                                  PhDr. Zora Obstová, Ph.D. 

                       oponent bakalářské práce 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


