
Posudek bakalářské práce Typy a funkce komplexních predikátů v italštině, kterou 
předložila JITKA GALLI, Ústav románských studií FF UK, ak. r. 2015/2016. 
 
Téma bakalářské práce Jitky Galli – komplexní predikát v italštině – je zajímavé a bezpochyby 
velmi vděčné. Na konkrétním zpracování je však příliš vidět, že bylo realizováno v obrovském 
spěchu. Je to škoda, protože celkové rozvržení je až na praktickou část velice dobré. K tomu 
se však ještě dostanu. Nejprve základní charakteristiku celé práce. 
 Text je tradičně rozvržen do dvou částí: teoretické a praktické. V teoretické části nám 
diplomantka popisuje funkce sloves, typy predikátů, pojem a typologii komplexních 
predikátů. V kapitole věnované typologii komplexních predikátů pak nacházíme konstrukce 
s pomocným slovesem avere/essere a s modálními slovesy, kauzativní (faktitivní) vazby se 
slovesy fare/lasciare, percepční konstrukce a různé vazby s aspektuálními slovesy. Určitě by 
bylo možné zařadit též konstrukce s kategoriálním slovesem, jako jsou vazby typu fare una 
telefonata, dare una sbirciata apod.  

Praktická část se naproti tomu jeví velmi problematicky: pro každý typ komplexních 
predikátů, který byl definován, tu diplomantka uvádí celou řadu tradičních příkladů, 
převzatých, až na jedinou korpusovou výjimku (na s. 39), z učebnic a gramatik italštiny. 

K práci mám celou řadu více či méně závažných připomínek. Uvedu je tu tak, jak se 
v práci postupně objevují. 

1) V mnoha případech se diplomantka ve svých formulacích dopouští nepřijatelných 
nepřesností. Např. na s. 11 je řeč o tom, že podle počtu povinných doplnění rozlišujeme 
slovesa tranzitivní a intranzitivní. To není úplně vhodně řečeno: tato dichotomie operuje 
pouze s přítomností/nepřítomností předmětu, zatímco podle počtu argumentů se pak hovoří 
o avalenčních, monovalenčních, bivalenčních a trivalenčních predikátech. Podobně je pak na 
s. 31 řečeno, že aspektuální slovesa slouží k „upřesnění času uskutečnění určité činnosti“ – to 
také nedává smysl (neslouží k tomu spíš časové výrazy jako domani, alle 13 apod.? Zatímco 
cominciare a fare, o které tu jde, blíže určují spíše povahu děje, zaměření na určitou fázi, jak 
o tom pak i diplomantka píše). 

2) Odkud je pojem verbo d’appoggio, který diplomantka – jak se zdá – používá jako 
zastřešující pojem pro slovesa vstupující do komplexních predikátů? Nejblíže je tomu verbo 
supporto, ale tomu v práci není věnována pozornost (přestože je v bibliografii citována 
Radimského kniha o kategoriálních slovesech = verbi supporto). 

3) Na s. 15 jsou uvedeny příklady, z nichž by mohl čtenář usoudit, že chování všech 
komplexních prediktů je stejné. To ale není – jak je mj. vidět i z dalších diplomantčiných 
analýz. 

4) Na s. 17 je dvojice příkladů na intranzitivní + tranzitivní použití určitých sloves. Věta 
Il ragazzo ha cresciuto i capelli se mi nezdá zcela správně. Crescere jako tranzitivní sloveso 
existuje, ale ve významu „vychovávat“ (crescere i propri figli), v uvedené větě by se nejspíš 
užilo kauzativní konstrukce far crescere i capelli. 

5) Na s. 22 úplně dole je věta, které moc nerozumím. Vyžadovala by reformulaci. 
6) Na s. 24 – zde je řeč o stupni zapojení podněcovatale do děje. Asi by bylo dobré 

vysvětlit o něco lépe. 
7) Na s. 28 nahoře čteme: „Faktitivní konstrukce není možná s idiomatickými výrazy, 

které není možné převést do trpného rodu.“ Platí to? Vezmeme-li třeba chiudere occhio, 
pasivum nedává smysl (*stanotte l’occhio non è stato chiuso); přesto věta jako např. stanotte 
non ti farò chiudere occhio je úplně v pořádku. 



8) Na s. 29, kde se píše o rozdílech mezi faktitivní a percepční konstrukcí, pak pod 
nadpisem faktitivní konstrukce příklady vůbec neodpovídají (je tu ho visto uscire il ragazzo). 

9) Na s. 31 a 32 diplomantka tvrdí, že mezi komplexními predikáty a perifrázemi je 
rozdíl mj. v tom, že ty druhé připouštějí vložení určitých adverbií (konkrétně già a ancora). To 
ale není spolehlivé kritérium (vlastně to jako kritérium asi nefunguje vůbec), neboť takovou 
možnost má v podstatě každý typ komplexního predikátu, o kterých diplomantka pojednává 
(srov. abbiamo già chiarito una cosa, li ho fatti già partire, sta già partendo, atd.). 

10) Není jasné, odkud jsou převzaty příklady na s. 39. Mimoto by celé práci prospělo, 
kdyby byly číslovány všechny příklady. 

11) Na s. 40 diplomantka přebírá – jak se zdá – příklad s cessare v tranzitivním užití. 
Přesto se mi to jako tranzitivní užití moc nezdá: ha cessato di piovere. S essere by to taky šlo. 
Lepším příkladem by bylo např. ha cessato l‘attività commerciale (navíc jde o běžný pojem 
obchodního jazyka).  

12) Proč máme na s. 41-42 všechny ty příklady – téměř identické? 
13) Na s. 43 jsou pak příklady dokonce chybně (Poi místo Puoi). 
14) Na s. 46 je také chybně příklad Sapendo leggere la cartina, arrivato primo. 
 

 
 Jak je tedy patrné, bakalářská práce Jitky Galli, byť je formálně vzato zcela v pořádku 
(až na bibliografii, kde nejsou položky řazeny abecedně), vykazuje celou řadu nepřesností či 
nedostatků. Jakožto bakalářská práce, jež má pouze shrnovat základní pojmy dané 
problematiky, je přijatelná. K obhajobě ji tedy doporučuji, ale nemohu ji hodnotit lépe než 
jako dobrou. 
 
V Praze dne 31. 8. 2016 
 

.................................................... 
doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. 

vedoucí bakalářské práce 
 

 
 
 


