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ANOTACE  

Cílem této práce je postihnout problematiku komplexních predikátů a jejich užití v italském 

jazyce tak, aby výsledný přehled pomohl studentům italského jazyka pochopit roli a možnosti 

použití těchto slovesných konstrukcí.  

Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Část teoretická vymezuje základní pojmy 

a mechanizmy predikace a typy predikátů (verbální, verbonominální a komplexní). Praktická 

část se věnuje aplikaci teoretických poznatků. Předkládá příklady popsaných jevů a nabízí 

možnosti tvoření nových komplexních predikátů dle struktury předložené v první části.  

 

 

ABSTRACT  

The aim of the present thesis is to study the issue of complex predicates and their application 

in Italian language in order to help students of Italian language to understand the role and 

possible usage of these constructions.      

The paper is subdivided in a theoretical part and in applications. The theoretical part defines 

the basic concept of predication and the types of predicates (the verbal predicate, the verb-

nominal and complex predicates). The second part is dedicated to possible applications of the 

presented phenomenon. The applications are structured in sample constructions drawn from 

language textbooks and in sample new constructions generated by the rules described in the 

theoretical part. 
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ÚVOD 

Cílem této práce je vymezit co je komplexní predikát a předložit přehled komplexních 

predikátů, zaměřený především na jejich funkci a užití. Cílem této práce není nabídnout 

vyčerpávající výklad komplexních predikátů, nýbrž přehledně a srozumitelně shrnout toto 

velmi široké téma především pro účely výuky italského jazyka. První kapitola je věnována 

funkci slovesa v predikátu. V této kapitole si přiblížíme tři typy funkcí, které může sloveso 

zastávat a typy predikátů, které v dané funkci tvoří. Dále bude definován predikát, jakožto 

základní člen větné struktury a vysvětlen rozdíl mezi predikátem verbálním a 

verbonominálním.  

Následující kapitola, uzavírající první část této práce, je věnována formální klasifikaci 

komplexních predikátů. Při této klasifikaci vychází práce z dělení konstrukcí podle funkce 

podpůrného slovesa (verbo d’appoggio) na pomocná slovesa (ausiliari), modální (servili) a 

frazeologická (perifrastici). V této části práce budou tyto komplexní predikáty definovány a 

upřesněna bude i jejich forma a generativní mechanismy, zahrnující pozice příklonek, záporné 

částice. Pochopení a osvojení těchto mechanismů napomůže studentu italského jazyka zlepšit 

schopnost komunikovat a tvořit nové a správné větné celky. 

Ve druhé části tato práce předkládá příklady užití a funkcí různých druhů komplexních 

predikátů. Formálně vychází struktura této kapitoly ze struktury předchozí kapitoly.  
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

 

1.  FUNKCE SLOVES  

Sloveso je centrální částí věty, která rozhoduje o postavení ostatních větných 

komponentů a soustředí o nich informace. Je ve shodě v osobě, čísle a někdy i v rodu 

s podmětem a svými valencemi ovlivňuje i předmět a příslovečná určení. Vypovídá o ději, 

který podmět vykonává nebo podstupuje (trpný rod), o způsobu a čase, v nichž děj probíhá. 

Ve větě je sloveso vždy součástí predikátu, podle své funkce může sloveso zastávat roli 

autonomního predikátu (verbo predicativo), spony (copula), sponového slovesa (verbo 

copulativo) nebo podpůrného slovesa (verbo d´appoggio).  

Podpůrná slovesa jsou autonomní plnovýznamová slovesa, která mohou kromě 

autonomních slovesných predikátů tvořit také konstrukce s významovým slovesem. V tomto 

případě se lexikální význam slovesa oslabuje. Kromě aktualizačních slovesných funkcí, 

dodává podpůrné sloveso další upřesňující význam predikátu. Mezi podpůrná slovesa patří 

pomocná slovesa, slovesa modální, slovesa kauzativní a slovesa frázová (verbi perifrastici). 

Slovesa pomocná (verbi ausiliari) jsou slovesa avere a essere, která tvoří složené 

slovesné časy ve spojení s příčestím minulým významového slovesa.  

Slovesa modální (verbi servili) jsou slovesa dovere, potere, volere. Funkci modálních 

sloves mohou plnit také slovesa sapere, osare, preferire, desiderare. Spolu s infinitivem 

plnovýznamového slovesa tvoří modální víceslovný predikát. 

Slovesa frazeologická (verbi perifrastici) se pojí s infinitivem nebo gerundiem. Tímto 

spojením se doplňuje význam konstrukce o kauzativní vztah nebo o informaci o průběhu 

slovesného děje.  

Kauzativní slovesa vyjadřují děj, který podmět věty podnítil (fare + infinitiv) nebo 

umožnil (lasciare + infinitiv). Slovesa vyjadřující aspekt (aspettuali) mají schopnost 
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doplnit význam infinitní části predikátu o informaci, v jaké fázi svého průběhu se děj nachází 

(zda začíná, probíhá nebo končí). Mezi tato slovesa patří např. slovesa stare, cominciare, 

finire aj.  

 

2. TYPY PREDIKÁTŮ 

2.1. Predikát 

Predikát neboli přísudek, jako součást základní skladební dvojice, je nejdůležitějším 

členem věty. Jeho funkce spočívá v přisuzování činnosti, stavu či vlastnosti podmětu věty, 

popřípadě tuto činnost stav nebo vlastnost uvést ve vztahu k podmětu. Vztah mezi subjektem 

a predikátem je označován jako predikace, která je gramaticky vyjádřena shodou. V italském 

jazyce ke shodě mezi subjektem a predikátem dochází v osobě, čísle a za určitých okolností i 

ve jmenném rodě (Le ragazze sono tornate tardi, mentre i ragazzi sono arrivati subito.). Je 

ovšem nutné mít na paměti, že taková definice predikátu se nevztahuje na predikáty 

s neosobním slovesem.
1
  

Predikát je tedy vždy tvořen slovesem. Sloveso přísudkové může stát autonomně. 

Některá slovesa však nejsou schopna sama o sobě vyjádřit plný význam děje a potřebují 

k jeho vyjádření jedno či více doplnění. Všechna slova doplňující význam predikátu tvoří 

spolu s ním verbální syntagma. Jádrem verbálního syntagmatu je sloveso v určitém tvaru. 

Sloveso je jediný slovní druh, který má schopnost svými určitými tvary vyjádřit všechny 

podstatné informace o přisuzovaném ději (tj. čas, ve kterém děj probíhá, způsob a průběh 

slovesného děje a původce děje.)
2
 Vnitřní struktura verbálního syntagmatu závisí na funkci a 

valencích predikátového slovesa, které je jeho základem. Základem predikátu je sloveso 

                                                           
1
 HAMPLOVÁ, Sylva: Mluvnice italštiny. Leda, Praha 2004. Str. 300. 

2
 HAMPLOVÁ, Sylva: Mluvnice italštiny. Leda, Praha 2004. Str. 300. 



 

10 
 

vyjadřující děj
3
. Podle vnitřní struktury a vztahů, které váží predikát k ostatním složkám 

slovesného syntagmatu, se rozlišují dva druhy predikátů, a to predikát verbální a predikát 

verbonominální.
4
 Predikát verbální se může skládat ze  syntagmatu s určitým slovesem, se 

slovesem v neurčitém tvaru (tedy infinitivem, gerundiem nebo participiem), slovesem 

v neosobním tvaru nebo z komplexní slovesné vazby s podpůrným slovesem. Predikát 

verbonominální tvoří spona nebo sponové sloveso s jmennou částí.  

Predikát je tedy komplexní element, v němž je možné sledovat dvě podstatné části: 

významové jádro lexikální, které nese sdělovanou informaci a část funkční, která pojí 

přísudek k podmětu. Ve větách, ve kterých je přítomné sloveso v určitém tvaru, můžou být 

obě tyto části vyjádřeny jedním slovesem.  

 

2.2. Predikát verbální 

Jak naznačuje samotný název, obsahuje predikát verbální pouze slovesné složky. Predikát 

verbální obsahuje vždy jedno plnovýznamové sloveso, které vyjadřuje gramatickou shodu v 

osobě a čísle s podmětem. Slovesa přísudková jsou tedy plnovýznamová a autonomní. 

Predikát slovesný může tvořit jakékoliv plnovýznamové sloveso ve tvaru činném i trpném.  

Skutečnost, že se jedná o plnovýznamová slovesa, nevylučuje možnost, že predikativní 

slovesa (s výjimkou sloves intranzitivních) mohou potřebovat doplňující určení, která jim 

formou komplementů (povinných doplnění predikátů) pomáhají vyjádřit jejich význam.  

Sloves, která potřebují doplnění jedním či více komplementy je velké množství. Jsou to 

slovesa přechodná, rovněž nazývaná tranzitivní. Jejich komplementy mohou mít formu 

předmětu přímého nebo nepřímého, popřípadě i příslovečného určení.
5
 Např. ve větě - Ho 

comprato dei fiori. – má funkci komplementu podstatné jméno „fiori“, které je předmětem 

                                                           
3
 Proto, Beniamino: Guida alla comunicazione linguistica, Le Monnier, Firenze, 1988. Str. 348 

4
 Sensini, Marcello: La Grammatica della lingua italiana, Mondadori, Milano, 1993. Str. 243. 

5
 Sensini, Marcello: La Grammatica della lingua italiana, Mondadori, Milano, 1993. Str. 246. 



 

11 
 

přímým. Ve větě - La polizia ha restituito i gioielli ai legittimi proprietari. – má funkci 

komplementu podstatné jméno “i gioielli”, které je rovněž předmětem přímým, zatímco 

syntagma „ai legittimi proprietari“ je  předmětem nepřímým.
6
 

Rozlišujeme tedy slovesa, podle počtu povinných doplnění, tranzitivní (přechodná) a 

intranzitivní (nepřechodná). Salvi a Vanelli
7
 považují za přechodná ta přísudková slovesa, 

která jsou povinně doplněna předmětem přímým. V opačném případě hovoří o slovesech 

nepřechodných, která dále dělí na inakuzativní a intranzitivní. S. Hamplová
8
 slovesa, která 

vyžadují přímý předmět, nazývá tranzitivní přímá, zatímco slovesa vyžadující předmět 

nepřímý nazývá tranzitivní nepřímá. Slovesům nepřechodným stačí k plnému významu jen 

podmět.  Tato slovesa nesou již sama o sobě plný význam a stojí proto povinně bez doplnění. 

Patří mezi ně např. slovesa partire a andare). 

Podle valenční struktury 
9
 lze v italštině rozlišit pět typů verbálních predikátů. Jedná se o 

slovesa s nulovou valencí neboli neosobní (piovere, grandinare); monovalenční neboli 

slovesa, která k dosažení plného významu potřebují jen podmět (arrivare, correre, piangere); 

slovesa bivalenční, tj. slovesa, která potřebují k doplnění podmět a předmět přímý (mangiare, 

aprire, andare); trivalenční, tedy slovesa, která k dosažení plného významu vyžadují podmět, 

předmět přímý a nepřímý (dare, prestare, restituire).
10

  

Valenční hodnota sloves je, jak bylo již zmíněno, zásadní vlastností, na které závisí celá 

skladba věty. Valence sloves je však důležitá i pro tvoření komplexních predikátů, jejich 

pronominalizaci a tvoření konstrukcí v trpném rodě. 

Jak bylo řečeno, přísudek věty mohou tvořit i slovesa, která nemají žádné valence, tedy 

ani podmět. Tato slovesa se nazývají neosobní a vyjadřují atmosférické jevy nebo části dne 

(Nevica. Piove. Imbrunisce.). Nalezneme je také v neosobních konstrukcích s nepřízvučným 

                                                           
6
 Sensini, Marcello: La Grammatica della lingua italiana, Mondadori, Milano, 1993. Str. 246. 

7
 SALVI, Giampaolo-VANELLI, Laura: Nuova grammatica italiana. il Mulino, Bologna 2004. Str. 51. 

8
 HAMPLOVÁ, Sylva: Mluvnice italštiny. Leda, Praha 2004. Str. 160. 

9
 SALVI, Giampaolo-VANELLI, Laura: Nuova grammatica italiana. il Mulino, Bologna 2004. Str. 49. 

10
 SALVI, Giampaolo-VANELLI, Laura: Nuova grammatica italiana. il Mulino, Bologna 2004. Str. 48. 
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zájmenem si (pronome si atono). Toto zájmeno může ve tvaru 3. osoby čísla jednotného 

v konstrukci s neosobním slovesem plnit funkci všeobecného podmětu a to se slovesy 

přechodnými i nepřechodnými (si vede, si assisterà, si terrà una manifestazione). Slovesa 

accadere, bastare, bisognare, capitare, convenire, occorrere, sembrare, succedere, ecc. tvoří 

neosobní vazby, na které se váží vedlejší věty, které plní funkci podmětu (bisogna fare, 

sembra di sognare, basta fare quel che ti dico).
11

 Konstrukce s neosobním slovesem můžeme 

tedy zařadit mezi komplexní slovesné konstrukce, ne však mezi komplexní predikáty, protože 

neosobní slovesa s infinitivem spolu netvoří jediný predikát.  

Příklad: [Bisogna]přísudek +[fare quello che è necessario]podmět. 

 

2.3. Predikát verbonominální 

Predikát verbonominální neboli přísudek jmenný se skládá z části slovesné, jejíž význam 

je značně oslaben a z části jmenné. Slovesnou část mohou tvořit slovesa essere ve funkci 

spony nebo sponová slovesa. Výraz spona plně vystihuje podstatu funkce tohoto slovesa ve 

verbonominálním přísudku. Spona a sponová slovesa pojí podmět ke jmenné části přísudku, 

která vyjadřuje funkci nebo vlastnost podmětu. Odtud význam výrazu „spona“ (italsky 

nazývaná „copula“).
12

 Sloveso essere ve funkci spony pozbývá svého lexikálního významu 

(být, existovat) a plní zde funkci nosiče gramatických kategorií slovesa, tj. osoby, čísla, času a 

způsobu
13

, realizujících shodu s podmětem. Slovesná část predikátu je tedy omezena na 

minimum. 

Slovesnou část verbonominálního predikátu nemusí však tvořit jen spona essere. 

Verbonominální konstrukce lze tvořit také se slovesy sponovými. Sponová slovesa, italsky 

verbi copulativi, jsou slovesa, která nacházejí doplnění svého významu ve jmenné části 

                                                           
11

 Tipi di predicato: Enciclopedia dell'Italiano Treccani: http://www.treccani.it/enciclopedia/tipi-di-

predicato_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/ 
12

 Sensini, Marcello: La Grammatica della lingua italiana, Mondadori, Milano, 1993. Str. 244. 
13

 Proto, Beniamino: Guida alla comunicazione linguistica, Le Monnier, Firenze, 1988. Str. 349 
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verbonominálního přísudku. Sponovými slovesy jsou některá slovesa intranzitivní (diventare, 

sembrare, parere, risultare, stare, restare, rimanere, divenire). Funkci spony mohou mít i 

některá slovesa v trpném tvaru (L’Himalaya è detta „tetto del mondo“.
14

 Andrea è diventato 

sindaco.)  

Jmenná složka je hlavní částí verbonominálního predikátu. Má funkci predikátu, neboť 

slovesná část, jak již bylo řečeno, je zbavena své sémantické složky a plní jen gramatické 

funkce. Jmenná část přísudku je realizována podstatným jménem (a), přídavným jménem (b) 

nebo zájmenem (c) ve funkci kopredikátu (complemento predicativo).
15

 

Příklad:  (a) Questa torta è una favola. 

  (b) Questa macchina è bella. 

(c) Questa macchina è mia. 

Slovesa jako parere, sembrare, diventare nebo farsi mohou sloužit pouze jako sloveso 

sponové. Stejnou funkci mohou ovšem plnit i slovesa, která jsou v jiném kontextu 

plnovýznamová. Slovesa jako stare, restare, rimanere či risultare se stávají sponovými pouze 

při doplnění kopredikátem.
16

 

 

2.4. Predikát komplexní s podpůrným slovesem (verbo d’appoggio) 

 

Italština využívá široké spektrum komplexních konstrukcí složených ze dvou sloves. 

Komplexní konstrukce mohou být dvojího typu. V prvním typu tvoří slovesné složky jeden 

subordinační sémantický celek, skládající se ze slovesa věty hlavní (v určitém tvaru) a ze 

slovesa náležejícího do věty vedlejší (v nefinitním tvaru). Jednotlivá slovesa v tomto 

komplexu tvoří hlavy odlišných větných celků, (jako např. v případě krácených vět 

s infinitivem). 

                                                           
14

 Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Himalaya 
15

 HAMPLOVÁ, Sylva: Mluvnice italštiny. Leda, Praha 2004. Str. 305. 
16

 Proto, Beniamino, Guida alla comunicazione linguistica, Le Monnier, Firenze, 1988. Str. 350 
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V druhém typu tvoří slovesné složky jediný sémantický i gramatický celek, komplexní 

predikát. Cílem této práce je podat přehledné členění tohoto typu predikátů a popsat jejich 

funkci a mechanizmy tvoření.  

O komplexním predikátu hovoříme v tom případě, kdy se v jednom větném celku 

vyskytuje více slovesných tvarů, které společně tvoří sémanticky i syntakticky jeden celek. 

Pro skladbu věty platí, že má běžně každý větný celek jedno predikátové sloveso, které je 

hlavou slovesného syntagmatu. V případě komplexního predikátu se v jedné větě sice nachází 

více slovesných forem, ty však společně tvoří jeden syntakticky a sémanticky nerozlučný 

celek. Jednotlivá slovesa v tomto komplexu tedy netvoří hlavy odlišných větných celků, ale 

společně jen jednu větu jednoduchou.  

Komplexní predikát tedy obsahuje více slovesných složek, z nichž jedna je vždy 

lexikálně oslabené podpůrné sloveso, které je nositelem gramatických kategorií a realizuje 

shodu s podmětem, a druhá složka je zastoupena plnovýznamovým slovesem v nefinitním 

tvaru (infinitiv, gerundium, participium). Tato část je nositelem lexikálního významu.
17

  

Při tvoření a rozpoznávání komplexních predikátů mohou studentovi italštiny pomoci 

některá základní pravidla. Komplexní predikát se gramaticky chová jako predikát věty 

jednoduché. Má tedy jen jeden zápor, chová se jako jeden celek ve spojení se příklonkami i 

v pasivní neosobní konstrukci.  

2.4.1. Zápor 

Na nefinitní složku komplexního predikátu nelze vázat zápor, což ve složených větách 

možné je. Pro ilustraci je možné uvést příklady: 

V komplexní frázi s vedlejší větou je možné vázat zápor na obě slovesné složky.  

Penso di non venire. Non penso di venire. 

Credo che non sia una buona idea. Non credo che sia una buona idea. 
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 HAMPLOVÁ, Sylva: Mluvnice italštiny. Leda, Praha 2004. Str. 305. 
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V komplexním predikátu se zápor může vázat jen na podpůrné sloveso. 

Non siamo andati in gita. 

Non ho visto niente.  

Non posso venire.  

Non farò uscire i ragazzi da soli.  

Non sto facendo i compiti. 

 Non ho fatto i compiti. 

 

2.4.2. Pozice příklonek  

Na rozdíl od složených vět, ve kterých se příklonka staví vedle slovesa, s kterým je 

sémanticky spjata, stojí v případě komplexního predikátu příklonky (i clitici) vedle slovesa 

podpůrného, které nese gramatické funkce, ne vedle slovesa významového. 

V komplexní frázi: 

Non credo di conoscerli. Vedi di farcela. (složená věta) 

Non credo qualcuno ne sappia qualcosa. 

V komplexním predikátu se clitico váže na podpůrné sloveso. 

Te li faccio conoscere.  

Non ne voglio sapere niente.  

Vi ci lascio andare. 

Lo faccio lavorare sodo. 

Lo posso fare da solo. 

Ne ho fatti molti.  

Li ho fatti tutti.  
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V případě neosobní konstrukce v trpném rodě (costruzione con si passivante) se si váže 

většinou na podpůrné sloveso, ale vztahuje se na celou konstrukci. Slovesa tvořící komplexní 

predikát se převádí do trpného rodu společně, zatímco v případě složených vět tomu tak není. 

 

V komplexním predikátu: 

Si devono seguire le regole. 

Si deve procedere. 

I risultati si faranno sapere domani. 

Si stanno dando gli esami.  

 

Komplexní predikáty mohou tvořit i složené časy. V tomto případě se pomocné sloveso 

váže na celý slovesný komplex, řídí se však sémanticky nejvýznamnějším slovesem 

komplexní vazby, tedy nefinitním tvarem, který bývá posledním slovesem komplexu. 

 

3. TYPY KOMPLEXNÍCH PREDIKÁTŮ 
 

Komplexní predikáty (italsky complesso verbale) se dělí podle typu a funkce podpůrného 

slovesa, s kterým tvoří společnou konstrukci, na komplexní predikáty s pomocnými slovesy, 

komplexní predikáty s modálními slovesy (verbi servili / semiausiliari) a frazeologické 

konstrukce (perifrastiche), které se dělí na konstrukce faktitivní a konstrukce s aspektuálním 

významem).  

 

3.1.  Komplexní predikáty s pomocnými slovesy (verbi ausiliari) 

Slovesa pomocná tvoří slovesné složené časy a trpné tvary sloves. Tvoří konstrukce 

s participiem minulým významových sloves. Pomocná slovesa jsou slovesa avere a essere. 

Složené časy s pomocnými slovesy mohou být dle slovesných způsobů seřazeny na  
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- způsob oznamovací: passato prossimo (ho fatto), trapassato prossimo (avevo fatto), 

trapassato remoto (ebbi fatto) a futuro anteriore (avrò fatto).  

- konjunktiv passato (io abbia fatto) a trapassato (io avessi visto).  

- způsob podmiňovací: passato (avrei fatto). 

Složené konstrukce tvoří i neurčité tvary sloves (essere andato, avere fatto, essendo 

andato, avendo fatto).  

3.1.1. Použití pomocných sloves v komplexních predikátech  

Slovesa tranzitivní tvoří v činném rodě složené tvary s pomocným slovesem avere (Io scrivo 

una letere. – Ho scritto una lettera.). Také slovesa intranzitivní, která mohou mít předmět 

přímý a mohou tedy v určitém kontextu fungovat jako tranzitivní, tvoří složené časy se 

slovesy essere i avere. Intranzitivní slovesa (bez předmětu) tvoří složené časy s pomocným 

slovesem essere. 

Sono sceso in cantina. X Ho sceso una scala traballante.
18

 

L’albero è cresciuto. / Il ragazzo ha cresciuto i capelli.  

Sloveso avere dále tvoří složené časy se slovesy vyjadřujícími činnost a pohyb (ballare 

(2), passeggiare(3), correre). 

(1)Tutti hanno riso della barzelletta.  

(2)Abbiamo ballato tutta la notte.  

(3)Abbiamo passeggiato per il centro di Praga. 

Sloveso essere se používá se slovesy intranzitivními v činném rodě. Význam 

komplexních predikátů se slovesy, která mohou tvořit tranzitivní i intranzitivní konstrukce, se 

mění v závislosti na pomocném slovesu. (Ho corso una maratona. É corso via.) V takovém 

                                                           
18

 Sensini, Marcello: La Grammatica della lingua italiana, Mondadori, Milano, 1993. Str. 169. 
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případě bude mít tranzitivní tvar pomocné sloveso avere a intranzitivní pomocné sloveso 

essere.  

Pomocné sloveso essere dále tvoří složené časy sloves vyjadřujících pohyb z bodu A do 

bodu B (arrivare, andare). Slovesa vyjadřující stav a změnu stavu (diventare, rimanere, 

apparire). - I lavori sono avanzati. - Il ragazzo è cresciuto.  

Složené časy se slovesem essere i avere mohou tvořit také slovesa neosobní, která 

vyjadřují atmosférické jevy. (Ha piovuto. / È piovuto. - Ha nevicato. / È nevicato.) Dalšími 

slovesy tohoto typu jsou slovesa volare, vivere, emigrare, appartenere, naufragare, durare a 

další. V těchto spojeních pomocné sloveso essere vyjadřuje ukončenou činnost a sloveso 

avere vyjadřuje činnost v jejím průběhu.  

È vissuto fino a 100 anni. Ha vissuto a Parigi per diversi anni. (dožil se / pobýval) 

È volato via. / Ha volato sopra la città. (uletěl / letěl) 

 

V trpném rodě se používá pouze pomocného slovesa essere. Intranzitivní slovesa trpný 

rod netvoří, protože postrádají předmět přímý.  

Il libro è scritto in italiano. 

Il presidente è accompagnato dal Primo Segretario. 

Ve tvarech minulého času se k trpné konstrukci, kromě pomocného slovesa, které je 

součástí komplexní konstrukce, pojí ještě další sloveso pomocné essere, které nese všechny 

gramatické kategorie vyplývající ze shody podmětu s přísudkem, zatímco pomocné sloveso 

trpné konstrukce bude mít tvar příčestí minulého. 

V trpném rodě je možné nahradit pomocné sloveso essere jinými slovesy, která mohou 

v trpném rodě převzít funkci pomocného slovesa, samy jím však nejsou. Jedná se o slovesa 

andare a venire ve spojení s participiem minulým významového slovesa. I tato jinak 

plnovýznamová slovesa v komplexní konstrukci pozbývají svého lexikálního významu a plní 
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funkci podpůrného slovesa. Mají však silně pasivační význam. Sloveso venire nahrazuje 

pomocné sloveso essere ve spojeních, ve kterých se slovesem essere zaniká pasivní význam, 

jako např. ve větách: La finestra è chiusa (1) = La finestra viene chiusa. Il prato è tagliato. 

(1) = Il prato viene tagliato.  Z první věty (1) není zřejmé, zda hovoříme o stavu, či průběhu 

činnosti. 

Využití slovesa venire ve funkci pomocného slovesa pasivní konstrukce je méně časté a 

omezené na konstrukce typu va perduto; è andato smarrito. Sloveso andare dávají většinou 

pasivní konstrukci význam nutnosti (dover essere). 

La porta va chiusa. = La porta deve essere chiusa. 

Le regole vanno rispettate. = Le regole devono essere rispettate. 

  

3.1.2. Tvoření záporu 

I v případě komplexních predikátů tvořených pomocnými slovesy platí, že není možné 

vázat zápor na nefinitní část komplexního predikátu, nýbrž jen na pomocné sloveso. Pro 

ilustraci je možné uvést příklady:  

Non ha piovuto. Non siamo venuti. Non sarei venuto. Non avrei mai detto.  

Le finestre non vengono pulite. Queste cose non vanno fatte. 

 

3.1.3. Pozice příklonek (clitico) 

Nahrazujeme-li předmět přímý nebo příslovečné určení komplexního predikátu 

zájmenem nebo příklonkou, stojí tento člen před komplexním predikátem, tedy vedle 

pomocného slovesa. Pro ilustraci lze tvořit tyto věty: 

Sono andato da Carlo. – Ci sono andato.  

Ho detto a Carlo la mia opinione. – Gliel’ho detto.  

Abbiamo parlato del problema. – Ne abbiamo parlato.  
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Ce la sta mettendo tutta.  

 

3.2. Komplexní predikáty s modálními slovesy  

 

Verbi servili / semiausiliari neboli slovesa modální jsou podpůrná slovesa, která spolu 

s infinitivem plnovýznamového slovesa tvoří modální víceslovný predikát. Infinitiv nese 

hlavní lexikální význam věty. Modální slovesa jsou nositeli gramatických funkcí: osoby, 

čísla, času a způsobu a dále upřesňují, v jaké modalitě je děj třeba chápat: jedná-li se o 

povinnost (dovere), možnost (potere) nebo záměr (volere). Kromě těchto ryze modálních 

sloves (dovere, potere, volere) plní funkci polopomocných sloves také slovesa sapere, osare, 

preferire, desiderare a další, jejichž syntaktické vlastnosti se v komplexní konstrukci trochu 

liší od sloves modálních (tyto vlastnosti budou blíže popsány v bodech 3.2.2. a 3.2.3.).  

 I semiausiliární slovesa mohou kromě podpůrné funkce plnit také funkci 

plnovýznamového predikativního slovesa. 

Ve funkci predikativního slovesa mohou tvořit například tyto věty: 

Ti devo un favore. Dlužím ti službu. 

Devo molto ai miei genitori. Za mnohé vděčím svým rodičům.  

Desidero la pace. Toužím po míru.  

È un uomo che può molto.
19

 Má velkou moc. Může si hodně dovolit. 

Vorrei un caffè, per favore. Chtěl bych jednu kávu, prosím. 

 

Využití sloves v komplexních konstrukcích lze demonstrovat např. větou:  

Carlo vuole andare al mare.  

                                                           
19

 SENSINI, Marcello: La Grammatica della lingua italiana, Mondadori, Milano, 1993. s. 170. 
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V této větě tvoří slovesný predikát konstrukce „voler andare“, ve které sloveso volere 

vyjadřuje: osobu, číslo a záměr podmětu a dále způsob a čas děje. Druhá část konstrukce 

(infinitivní) je nositelem významu slovesného predikátu. Modalitu komplexního predikátu lze 

znázornit následujícím způsobem.
20

  

 

3.2.1. Tvoření složených časů  

Pokud tato slovesa vystupují jako autonomní predikát, tvoří složené časy s pomocným 

slovesem avere.  

Ho voluto un caffè.  

Quel che ho dovuto ho ripagato. 

Finche ho potuto, ho sempre lavorato. 

Avšak složené časy komplexních konstrukcí se tvoří s pomocným slovesem, které vyžaduje 

lexikální jádro komplexního predikátu. Pokud tato je tvořena slovesem přechodným, přebírá 

celá konstrukce pomocné sloveso avere. Je-li lexikální hlava konstrukce sloveso nepřechodné, 

bude konstrukce tvořit složené časy s pomocným slovesem essere. 

Ho voluto comprare i fiori.  Sono voluto partire. 

Non ho dovuto aspettare.  È dovuto andare via.   

Non ho potuto parlare.  Non è potuto venire. 

V mluvené italštině je možné se v současné době setkat s tendencí používat pomocné 

sloveso avere ve všech konstrukcích s modálním slovesem.
21
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 Srov. Sensini, Marcello: La Grammatica della lingua italiana, Mondadori, Milano, 1993, str. 169. 
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Ho voluto partire. 

Ha dovuto andare via.  

Non ha potuto venire. 

3.2.2. Pozice příklonky (clitico) v konstrukcích s modálními slovesy 

Příklonky, které se vztahují k infinitivu modální konstrukce se mohou vázat na obě části 

komplexního predikátu, pokud je podpůrným slovesem jedno z modálních sloves (dovere, 

potere, volere).  

Giulio vuole andarci con Maria.  

Giulio ci vuole andare con Maria. 

Giulio deve darli a me. 

Giulio me li deve dare. 

Giulio potrebbe tenerseli. 

Giulio se li potrebbe tenere. 

 

Tato oboustranná klitizace není možná v případě ostatních polopomocných sloves
22

 

(sapere, osare, preferire, desiderare). V konstrukcích  s těmito slovesy se příklonka váže na 

sloveso v infinitivu, ne na pomocné sloveso. 

Giulio preferisce andarci con Anna. 

Giulio non osa parlarle. (Anna) 

Giulio desidera incontrarli.  

 

3.2.3. Příklonka si v neosobním tvaru trpného rodu  

Pasivací neosobní příklonkou si vnikají modální konstrukce jako např.   

Si potrebbe fare una pausa. 

                                                           
22

 SALVI, Giampaolo-VANELLI, Laura: Nuova grammatica italiana. il Mulino, Bologna 2004. Str. 231. 
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Si dovrebbe pensare più a fare del bene. 

Ve zvratné podobě pasivní konstrukce s modálním slovesem se přímý předmět infinitního 

slovesa může stát podmětem hlavní věty, čímž umožňuje shodu podmětu s přísudkem věty 

hlavní. Důsledkem této shody mohou vznikat následující varianty vět
23

: 

(1) Giulio vorrebbe dare dei regali a Maria.  

(2) Si vorrebbe dare dei regali a Maria.  

(3) Si vorrebbero dare dei regali a Maria. 

Předmět přímý regali (1) infinitního slovesa dare se může stát podmětem věty hlavní, jehož 

shodou s přísudkem dojde ke změně tvaru podpůrného slovesa volere z 3. osoby čísla 

jednotného (Giulio) na 3. osobu čísla množného (i regali). 

Podle tohoto návodu lze tvořit další věty, jako např.  

Il governo dovrebbe dare più soldi ai lavoratori. 

Si dovrebbe dare più soldi ai lavoratori. 

Si dovrebbero dare più soldi ai lavoratori.  

 

Při tvoření pasivních neosobních konstrukcí se slovesy polopomocnými není tato 

shoda možná. 

Il governo preferisce dare pochi soldi ai lavoratori. 

Si preferisce dare pochi soldi ai lavoratori. 

 

3.3. Komplexní predikát s faktitivními slovesy 

Slovesa faktitivní, nazývaná také kauzativní (verbi causativi) vyjadřují děj, který 

podmět věty podnítil (fare + infinitiv) nebo umožnil (lasciare + infinitiv). Faktitivní slovesné 

vazby patří  spolu s percepčními a aspektovými slovesnými vazbami mezi perifrastické, tj. 

frazeologické slovesné konstrukce (verbi  perifrastici). Jsou to opisné slovesné vazby vzniklé 
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spojením dvou významově odlišných (jinak plnovýznamových) sloves. Pojem „frázová“ 

vypovídá o schopnosti těchto sloves vytvářet vazby v kombinaci s dalšími slovesy (podpůrné 

sloveso + významové), jejichž spojením vznikají nové fráze s významem, který se nemusí 

slučovat s lexikálním významem samostatných sloves. Podle významu, který podpůrné 

sloveso dodává výsledné slovesné konstrukci lze rozlišit konstrukce kauzativní, percepční a 

aspektový, tj. vyjadřující slovesný vid. Podpůrná slovesa jednotlivých konstrukcí doplňují 

význam nefinitního slovesa o kauzativní vztah nebo informaci o průběhu slovesného děje.  

Faktitivní konstrukce jsou v italštině velmi hojně používané. Mohou kodifikovat 

kauzativní i nekauzativní situace. Kauzativní konstrukce tvoří slovesa fare a lasciare. 

Kauzativní konstrukce mohou též vyjadřovat stupeň zapojení podněcovatele děje na jeho 

vykonání.  

Podle významu slovesa může podněcovatel děje (podmět kauzativního slovesa fare) 

vynucovat vykonání činnosti vykonavatelem (podmětu významového slovesa v infinitivu) 

nebo může dát svolení s vykonáním dané činnosti (kauzativním slovesem lasciare nebo fare). 

Sloveso fare může tedy vyjadřovat podnícení i svolení: I miei genitori mi fanno lavorare 

sempre. I miei genitori mi fanno andare alla festa. První věta vyjadřuje popud k činosti, druhá 

věta svolení. Sloveso lasciare má tedy menší kauzativní sílu. Vyjadřuje jen svolení, nikoliv 

příkaz. 

Ti lascio usare la macchina, se mi prometti di trattarla bene. - svolení 

Ti lascio in pace. - svolení 

 Me l’hai fatto fare tu. - podnět 

Ho fatto fare dei bignè per la festa. - podnět 
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Sloveso fare může však tvořit i konstrukce, které tento vztah kontroly neboli převahy 

mezi činiteli postrádají. Tyto faktitivní vazby vyjadřují vztah zprostředkující. Tedy první 

činitel zprostředkuje činnost pro druhého činitele. 

Věta Mi fanno lavorare troppo – vyjadřuje vynucení vykonání činnosti. 

Věta Vi faccio andare in piscina se non piove – vyjadřuje svolení. 

Věta Vi faccio trovare tutto pronto – vyjadřuje vztah zprostředkující (nevyjadřuje 

převahu prvního činitele nad druhým).  

Ve větě Faccio mangiare il bambino – chybí vztah kontroly. První činitel pečuje o 

druhého činitele.  

Specifikem kauzativní konstrukce je její schopnost vyjádřit podmět infinitního slovesa 

v jiné než podmětové funkci. To znamená, že v ní mohou vystupovat podměty obou sloves 

zapojených v konstrukci. Tyto podměty vykonávají funkce vnitřních argumentů predikátu 

(podmět a předmět), přičemž podmět kauzativního slovesa má schopnost přimět podmět 

infinitivního slovesa k vykonání činnosti, kterou sloveso vyjadřuje.
24

  

L’imprenditore fa lavorare gli operai anche di sabato. 

 

3.3.1. Základní vztahy mezi gramatickými funkcemi sloves ve faktitivní konstrukci 

Komplexní predikát s faktitivním slovesem tvoří jeden syntaktický a sémantický celek.  

Příklonky (clitico), které se sémanticky vztahují na významové (infinitní) sloveso, se váží na 

komplexní predikát jako celek, stojí však především u slovesa faktitivního.  

Lo farò comprare.  

Ti farò assaggiare.  

Ci farà ammalare.  

Ci farà andare Mario.  
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Klitizovat předmět nepřímý není vždy možné.
 25

  

Farò in modo che Giulio le compri quell’anello.  

Příklonka v dativu v tomto případě zastupuje předmět nepřímý nefinitního slovesa. Klitizovat 

je možné jen pokud je sloveso v infinitivu inakuzativní, tj. slovesem, které vyžaduje doplnění 

předmětem nepřímým nebo pokud příklonkou nahrazujeme předmět nepřímý v konstrukci 

faktitivní pasivní. 

Gli farò spedire un pacco da Mario.
26

 

Pokud je infinitivní část komplexního predikátu intranzitivním slovesem, jeho podmět se 

v kauzativní konstrukci stává předmětem přímým slovesného syntagmatu. (La madre fa 

dormire i suoi figli.) Tento předmět přímý lze nahradit příklonkou ve 4. pádě. (La madre li fa 

dormire.). V trpném rodě se podmět infinitivu stává podmětem celé konstrukce (I figli 

saranno fatti dormire dalla madre.). 

Pokud je infinitivní složka faktitivní slovesné konstrukce tranzitivním slovesem, má již 

svůj vlastní předmět přímý. Proto se podmět infinitivního slovesa stává nepřímým předmětem 

komplexního predikátu. (La madre farà mangiare della verdura ai figli.), který lze nahradit 

zájmenem ve 3.p. (clitico dativo) – La madre gliela farà mangiare. 

 

3.3.2. Pozice příklonky (zvratné si) 

Zvratné zájmeno může plnit funkci vnitřní valence infinitivu. Může mít tvar akuzativní 

nebo dativní. Příklonka si v akuzativu nemůže zastupovat předmět přímý infinitivu.
 27

 

Příklonka si může zastupovat podmět infinitivu, pokud podmět nemá významovou roli 

vykonavatele.
 28

 

Piero si lascia sgridare dal professore.  
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Pokud je zvratné zájmeno ve 3. pádě, může zastupovat jen předmět nepřímý.  

Piero si è fatto spedire un pacco dai genitori. 

Pokud je infinitivní složka komplexního predikátu kauzativní konstrukce zvratné sloveso, 

ztrácí v konstrukci s kauzativním slovesem svoji zvratnou příklonku (sedersi – lo farò sedere; 

trovarsi – li farò trovare; guardarsi – li lascio guardare)  

 

3.3.3. Vazby s infinitivem v trpném rodě 

Ve vazbě s infinitivem v trpném rodě zůstává podmět kauzativního slovesa podmětem 

celé konstrukce. Podmět pasivního slovesa v infinitivu se stává předmětem přímým 

kauzativní konstrukce.
29

 

Možnost využití pasivního tvaru kauzativní konstrukce se slovesy přechodnými nebo 

nepřechodnými, která jsou použita intranzitivně, představuje největší rozdíl mezi touto 

konstrukcí a pasivní konstrukcí, která se vztahuje výlučně na slovesa tranzitivní. 

* È stato parlato da Giulio. = Giulio ha parlato. 

* È stato obbedito da Giulio. = Giulio ha obbedito al maestro.  

Faktitivní konstrukce v trpném rodě umožňuje pronominalizaci nepřímého předmětu i se 

slovesy nepřechodnými. 

Gli farò parlare da Giulio.  

Podmět infinitivu faktitivní vazby může zůstat nevyjádřen. V takovém případě lze vztah mezi 

podněcovatelem a vykonavatelem děje interpretovat jako neurčitý nebo jako všeobecný. Ve 

větě: Farò telefonare a Roma. Není vyjádřen vykonavatel slovesa telefonare. Jeho 

interpretace zůstává tedy neurčitá.  

V případě věty Questa medicina fa guarire. Je význam slovesa guarire všeobecný. 
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3.3.4. Podmínky použití pasivní konstrukce 

Faktitivní konstrukce není možná s idiomatickými výrazy, které nelze převézt do trpného 

rodu. Dále není možné převézt do trpného rodu konstrukce se slovesy, která nemohou tvořit 

pasivní tvar, se slovesy tranzitivními, jejichž podmět nemá roli konatele děje nebo příjemce 

děje. Mezi taková slovesa patří avere, contenere, concernere, riguardare, preoccupare, 

sorprendere. Jedná se o slovesa, která vyjadřují určitý stav. V těchto případech se faktitivní 

konstrukce tvoří s předmětem nepřímým. (Farò avere questi libri a Piero.)  

Konstrukce faktitivní není možná, pokud předmět přímý je zájmeno v první nebo druhé 

osobě. V takovém případě je východiskem použití pasivní faktitivní konstrukce.
 30

 

Giulio ha fatto in modo che Maria mi cercasse. = Giulio mi ha fatto cercare da Maria.   

 

3.4. Komplexní predikát a percepční konstrukce  

Charakteru kauzativní konstrukce se velmi podobá konstrukce percepční, v níž plní 

podpůrnou funkci slovesa vnímání. Mezi nejužívanější slovesa percepční patří: vedere, 

guardare, scorgere, notare, osservare, mirare, sentire, ascoltare, udire, intendere, avvertire, 

percepire, a další.  

Percepční slovesa patří mezi slovesa přechodná s dvěma valencemi, tedy s předmětem 

přímým i nepřímým. Podle formy předmětu přímého je možné tvořit různé konstrukce: 

- Předmět přímý může být tvořen jmenným syntagmatem: Giulio osserva il celo. – 

Tato vazba neobsahuje komplexní predikát.  

- Předmět přímý může být doplněn komplementem predikativním: Ti vedo stanco. – 

Ani tato vazba neobsahuje komplexní predikát.  

- Předmět přímý může být tvořen vedlejší větou předmětnou:  
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Carla ha sentito che Giulio suonava la chitarra. – Carla ha sentito Giulio suonare la 

chitarra. (Ani tato vazba neobsahuje komplexní predikát.)  

- Předmět přímý může být tvořen syntagmatem jmenným a vedlejší větou 

s infinitivem.  

Giulio scorse una persona scappare nel buio. / Giulio scorse una persona che stava 

scappando nel buio. – Nejedná se o komplexní predikát. Slovesa jsou oddělena 

předmětem přímým prvního slovesa, druhé sloveso je součástí vedlejší věty.  

Je zřejmé, že na rozdíl od kauzativních konstrukcí, konstrukce percepční komplexní predikáty 

netvoří.  

Vedo sorgere il sole. = Vedo che sorge il sole. 

Sloveso sorgere je predikátem vedlejší věty předmětné. 

Sento cantare gli uccelli nel bosco. = Sento che gli uccelli cantano nel bosco.  

Sloveso cantare je predikátem vedlejší věty předmětné a jádrem predikátového syntagmatu 

„cantare gli uccelli nel bosco”. 

Mi sento venire il mal di testa. = Sento che mi sta venendo il mal di testa. 

Sloveso venire je predikátem vedlejší věty předmětné. 

 

3.4.1. Rozdíly mezi percepční a faktitivní konstrukcí 

Faktitivní konstrukce   

- Tvoří komplexní predikát složený z více slovesných tvarů. 

- Vyjádření podmětu infinitivu formou předmětu přímého nebo nepřímého 

Ho visto uscire il ragazzo. 

Ho visto fumare una sigaretta da tuo figlio. 

- Příklonka se váže na pomocné sloveso.  

L’ho sentito dire dal direttore.  

- Reflexní slovesa pozbývají reflexního zájmene „si“ ve faktitivní konstrukci. 

Li ho fatti cambiare. (NE cambiarsi) 
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Percepční konstrukce  

- Tvoří vedlejší věty s infinitivem 

- Vyjádření podmětu infinitivu závisí na typu slovesa. 

Ho visto la macchina partire.  

Ho visto tuo figlio fumare una sigaretta. 

- Příklonky se váží na infinitiv ve vedlejší větě 

Ho sentito la bambina cantare la mia canzone preferita. - Ho sentito la bambina 

cantarla. 

- Příklonka reflexního „si“ se váže na infinitiv.  

Ho osservato i ragazzi cambiarsi prima della corsa. 

 

3.5. Komplexní predikát a slovesa vyjadřující aspekt 

Některá slovesa mají schopnost vyjádřit svým významem povahu a kvantitu děje. Patří 

mezi ně např. slovesa esistere. Ve většině případů je však v italštině pro vyjádření délky 

trvání, míry uskutečnění, fáze průběhu a dalších kritérií kvantity děje nutné využít opisných 

vazeb, kterými si italština napomáhá k vyjádření slovesného vidu. Na rozdíl od českého vidu 

dokonavého a nedokonavého rozlišuje italština vid trvací, momentální, jednorázový, 

opakovaný, počínavý, konkluzivní a další.
31

  

Slovesné vazby se skládají z určitého tvaru slovesa podpůrného (verbi aspettuali) a ze 

slovesa v nefinitním tvaru, tedy v infinitivu, gerundiu nebo participiu
32

. Slovesa aspektuální 

mají schopnost doplnit význam infinitního slovesa o rysy průběhu slovesného děje neboli 

vidu, tedy v jaké fázi se děj nachází (začátek, průběh  nebo konec). Patří mezi ně např. slovesa 

mettersi, stare, andare, cominciare, continuare, finire apod. K významovému slovesu 

v nefinitním tvaru se mohou vázat pomocí předložek a, di, per, da nebo se váží přímo na 
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sloveso, s kterým pak tvoří jediný slovesný celek, verbální predikát. To je případ 

aspektuálního slovesa stare ve vazbě s gerundiem, která má význam průběhovosti.  

Aspektuální slovesa slouží tedy k upřesnění času uskutečnění  určité činnosti. Hlavní 

slovesné vazby s aspektem v italštině jsou vazby s gerundiem, s modálním slovesem a vazby 

s fázovým slovesem. Slovesné vazby s aspektuálním významem označované jako perifrasi 

verbali se vymezují následujícími vlastnostmi
33

: 

a) Jejich význam nelze zredukovat na význam jednotlivých komponentů. 

b) Slovní spojení se skládá z frazeologického slovesa a plnovýznamového slovesa 

v nefinitním tvaru.  

c) Obě slovesné složky stojí za sebou. Spojovat je může jen předložka nebo některá 

příslovce (např. già a ancora), která vždy modifikují význam celé konstrukce. 

d) Některá fraseologická slovesa v těchto konstrukcích oslabují svůj lexikální význam 

e) Fraseologická slovesa lze kombinovat s jakýmkoliv slovesem  

f) Konstrukce vyjadřují časové aspekty  

 

3.5.1. Typy slovesných konstrukcí se slovesy vyjadřující slovesný aspekt jsou
34

: 

- stare + gerundium (sto studiando) 

- andare nebo venire + gerundium (la situazione andava peggiorando) 

- stare per + infinitiv (sto per uscire) 

- essere solito + infinitiv (A quest'ora sono solito andare a letto) 

- avere da + infinitiv (Ho da fare) 

- mettersi a + infinitiv (Mettiti a studiare) 

- andare a + infinitiv (Vado a lavare la macchina) 

- cominciare a + infinitiv (Comincio a preparare la valigia) 
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- continuare a + infinitiv (Continuo a non capire) 

- finire di + infinitiv a další (Hai finito di fare i compiti?) 

V uvedených frází je zřejmé, že slovesné predikáty jsou tvořeny dvěma slovesnými 

formami, jak tomu bylo u komplexních predikátů s podpůrnými slovesy. První sloveso 

v určitém tvaru funguje v těchto slovesných spojeních jako podpůrné a má schopnost určovat 

dějový aspekt druhého slovesa v nefinitním tvaru, který vyjadřuje sémantický význam 

predikátu.  

Giulio sta per partire. 

Giulio ha finito di fare le valigie. 

 

Na rozdíl od komplexních predikátů, jsou tyto slovesné tvary od sebe odděleny 

(předložkami a, di nebo per a několika příslovci - già a ancora). Slovesa vyjadřující slovesný 

děj se tedy nepojí přímo na významové sloveso, s kterým na rozdíl od komplexního predikátu 

netvoří jedinou syntaktickou jednotku.  

Věty Comincio a studiare, Ho finito di studiare. Sto per studiare. neobsahují tedy 

komplexní predikáty, ale frázová spojení. Z uvedených slovesných vazeb se slovesy 

vyjadřujícími aspekt lze za komplexní predikát považovat pouze vazby tvořené podpůrným 

slovesem stare + gerundium.  Tato vazba vyjadřuje průběh děje, tj. vystihuje děj, který byl 

zahájen dříve a je sledován v jednom určitém okamžiku jeho průběhu) – Quando sei arrivato, 

stavo dormendo. 

 

3.5.2. Tvoření záporu a pozice příklonek 

Zápor se váže na podpůrné sloveso aspektuálním konstrukce, stejně jako u komplexních 

predikátů: 

Sto studiando. – Non sto studiando.  
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Mi metto a studiare. – Non mi metto a studiare. 

Stavo studiando, quando hai chiamato. – Non stavo studiando, quando hai chiamato.  

Comincio a parlare – non comincio a parlare. 

Finisco di lavorare – non finisco di lavorare. 

Ho da studiare – non ho da studiare. 

 

Příklonky se u komplexního predikátu se slovesem stare váží na podpůrnou část, zatímco 

u vazeb s ostatními aspektuálními slovesy se pozice příklonek liší. Váží se ke slovesu v 

nefinitním tvaru, ke kterému významově patří. Tuto skutečnost lze demonstrovat na několika 

příkladech: 

stare + gerundium: 

Sto studiando italiano - Lo sto studiando. Non lo sto studiando. 

Stavo leggendo un libro interessante. - Lo stavo leggendo. Non lo stavo leggendo. 

Stavo andando in biblioteca. - Ci stavo andando. Non ci stavo andando 

Gli studenti stanno aspettando i risultati delle prove - Si stanno aspettando i risultati 

La polizia sta applicando delle nuove misure di sicurezza. - Si stanno applicando / Non si 

stanno applicando. 

 

avere da + inf.: 

Ho da studiare la grammatica.  

Zápor:  

Non ho da studiare la grammatica. 

Příklonky:  

Ho da studiarla. 
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andare a + infinitiv  

Vado a lavare la macchina dal benzinaio. 

Non vado a lavare la macchina. 

Vado a lavarla. 

Non vado a lavarcela. 

Non vado a lavarla. 

 

Lze tedy shrnout, že konstrukce se slovesy „aspettuali“, s výjimkou vazby stare + inf., 

netvoří komplexní predikáty. Spojení gerundia se slovesem stare vyjadřuje právě probíhající 

děj a to v přítomnosti, v minulosti (imperfektu) a v budoucnosti. 

Sto ascoltando la musica. 

Prima di venire da voi, stavo ascoltando la musica. 

La mamma ci starà aspettando. 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

1. APLIKACE 

Pro osvojení teoretických poznatků je ve výuce jazyků, stejně jako pro všechny ostatní 

vzdělávací oblasti, důležitá aplikace nových informací a jejich praktické využití. Tato 

praktická část bude věnována vyhledávání příkladů a jejich utřídění podle typů komplexních 

slovesných predikátů definovaných v předchozí kapitole. 

 

1.1. Tvoření komplexních predikátů s pomocnými slovesy 
 

V teoretické části byla slovesa rozdělena, podle pomocného slovesa, s kterým tvoří 

komplexní predikát, na tvary  

- slovesa tranzitivní s pomocným slovesem avere 

- slovesa intranzitivní s pomocným slovesem essere 

- slovesa intranzitivní s ausiliare avere 

- slovesa, která tvoří složené časy s avere i s essere 

- slovesa, která mohou mít intranzitivní hodnotu s essere a tranzitivní hodnotu s avere.  

Podle tohoto členění budu tedy tvořit složené časy vybraných sloves z každé výše 

uvedené kategorie ve všech slovesných způsobech, které jejich tvoření umožňují. Následující 

seznamy sloves nejsou vyčerpávající. Obsahují pro ilustraci jen některá slovesa, která se 

běžně vyskytují v učebnicích italštiny. 
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1.1.1. Slovesa tranzitivní (s pomocným slovesem avere) 

Tranzitivní slovesa vyžadují vždy předmět přímý. Tvoří složené tvary se slovesem avere. 

Složené časy se tvoří spojením příslušného tvaru pomocného slovesa s příčestím minulým 

významového slovesa.  

Příklady tranzitivnch sloves: 

      amare       imitare       mangiare S    scegliere  

aprire  indicare odiare  scrivere  

bere  invitare osservare  spingere 

controllare  leccare premere  studiare  

guardare  leggere  prendere 

 chiudere  mandare  salutare  

  

Podle slovesných způsobů lze s těmito slovesy tvořit složené tvary v těchto časech:  

- Passato prossimo: ho amato, ho imitato, ho mangiato, ho scelto, ho aperto, ho scritto atd. 

- Trapassato prossimo: avevo amato, avevi imitato, aveva mangiato, avevamo scelto atd.  

- Trapassato remoto: ebbi invitato, avesti preso, ebbe scritto, ebbero salutato atd. 

- Futuro anteriore: avrò controllato, avrai chiuso, avrebbe preso, avremo invitato, atd. 

- Congiuntivo passato: io abbia odiato, tu abbia bevuto, noi abbiamo premuto, atd.  

- Congiuntivo trapassato: io avessi salutato, lui avesse invitato, loro avessero studiato, atd.  

- Condizionale passato: avrei leccato, avresti mandato, avrebbe odiato, avremmo osservato  

1.1.2. Slovesa intranzitivní s pomocným slovesem essere 

Příklady intranzitivnch sloves: 

andare decedere esistere piacere scomparire 

apparire decorrere essere provenire sembrare 

arrivare dimagrire giacere restare sfuggire 

arrossire dipendere giungere rimanere sparire 

cadere divenire morire ritornare spiacere 

capitare diventare nascere riuscire stare 

cascare durare occorrere sbucare tornare 
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comparire emergere parere scadere uscire 

 

Slovesa intranzitivní tvoří složené slovesné tvary s pomocným slovesem essere, přičemž 

je třeba mít na paměti, že v konstrukcích s essere dochází ke shodě nejen v osobě a čísle, ale 

také v rodě. 

 Podle slovesných způsobů je možné tvořit například tyto složené tvary:  

- Passato prossimo: io sono andato/a, lei è apparsa, lui è arrivato, loro sono arrossii/e, atd. 

- Trapassato prossimo: sono caduto/a, sei capitato/a, è cascato/a, siamo dimagriti/e, sono 

deceduti/e atd.  

- Trapassato remoto: fui nato/a, fosti divenuto/a, fu durato/a, fummo emersi/e, foste 

riusciti/e, furono stati/e atd. 

- Futuro anteriore: sarò stato/a, sarai giunto/a, sarà morto/a, saremo rimasti/e, sarete 

spiaciuti/e, saranno usciti/e atd. 

- Congiuntivo passato: io sia uscito/a, noi siamo spariti/e, voi siate stati, loro siano sfuggiti.  

- Congiuntivo trapassato: io fossi caduto/a, lei fosse indietreggiato/a, noi fossimo spiaciuti/e, 

voi foste diventati/e, loro fossero ritornati atd.  

- Condizionale passato: sarei nato/a, saresti morto/a, sarebbe stato/a, saremmo riusciti/e, 

sareste restati/e, sarebbero scomparsi/e atd. 

 

1.1.3. Slovesa intranzitivní s ausiliare avere 

Příklady sloves intranzitivních, která tvoří složené časy s pomocným slovesem avere: 

acconsentire badare a mentire a ridere di scioperare 

accorciare camminare  nuocere a rinunciare a telefonare 

aderire a cenare nuotare russare tossire 

agire chiacchierare pattinare sanguinare tremare 

alludere a esitare (a fare) pedalare sbuffare ubbidire a 
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annuire galleggiare provvedere a scherzare viaggiare 

approfittare di litigare con reagire a sciare 

  

Příklady složených tvarů intranzitivních sloves s pomocným slovesem avere: 

- Passato prossimo: ho acconsentito, hai accorciato, ha aderito, abbiamo agito, avete alluso, 

hanno annuito, atd. 

- Trapassato prossimo: avevo badato, avevi camminato, aveva cenato, avevamo 

chiacchierato, avevate esitato, avevano pattinato, atd.  

- Trapassato remoto: ebbi mentito, avesti nuotato, ebbe nuociuto, avemmo pedalato, aveste 

provveduto, ebbero riso, atd. 

- Futuro anteriore: avrò annuito, avrai approfittato, avrà galleggiato, avremo provveduto, 

avrete scherzato, avranno reagito, atd. 

- Congiuntivo passato: abbia litigato, abbiamo reagito, abbiate mentito, abbiano scioperato, 

atd. 

- Congiuntivo trapassato: avessi cominciato, avessi camminato, avesse acconsentito, 

avessimo accorciato, aveste pattinato, avessero russato, atd.  

- Condizionale passato: avrei riso, avresti rinunciato, avrebbe mentito, avremmo agito, 

avreste chiacchierato, avrebbero sbuffato, atd. 

 

1.1.4. Slovesa, která tvoří složené časy s avere i s essere 

Slovesa, která mohou tvořit složené tvary s oběma pomocnými slovesy, jsou velmi 

početná. Zde předkládám opět jen několik frekventovaných sloves, mezi nimiž jsou příklady 

neosobních sloves vyjadřujících meteorologické vlivy i sloves, jejichž význam se v závislosti 

na volbě pomocného slovesa mění. 
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appartenere decollare grandinare marcire piovere 

assomigliare diluviare inciampare maturare procedere 

campare emigrare indietreggiare migliorare scivolare 

coincidere equivalere lampeggiare naufragare somigliare 

combaciare  figurare luccicare nevicare  vivere 

 

Ha / è diluviato. (Lilo jako z konve.) 

Ha / è grandinato. (Padaly kroupy) 

Il palazzo era appartenuto alla famiglia reale. (Tento palác patřil královské rodině). 

L’aereo è già decollato. (Letadlo již vzlétlo.)  

L’aereo ha decollato mezz’ora fa. (Letadlo odletělo před půl hodinou.) 

L’impiegato ha maturato 30 giorni di congedo. (Zaměstnanec si našetřil / nahromadil 30 dní 

dovolené).  

Il ragazzo è maturato. Ten chlapec vyspěl.  

 

Zajímavé příklady složených tvarů těchto sloves lze nalézt také v italském jazykovém 

korpusu
35

: 

Davanti all’ingiustizia ho indietreggiato. (tváří v tvář nespravedlnosti jsem ustoupil) 

Caterina d’istinto è indietreggiata. – (Kateřina instinktivně couvla) 

È certamente questo il modo in cui abbiamo proceduto in passato.  (Toto je způsob, kterým 

jsme postupovali v minulosti) 

Per ultimo siamo proceduti all'esame di quanto riguarda gli assegni di culto temporari (na 

konec jsme přistoupili ke zkoušce …) 

Il matrimonio con Diana era definitivamente naufragato nel 1986. (naufragare ve smyslu 

ztroskotat, nezdařit se – Manželství s Dianou definitivně ztroskotalo v r. 1986.) 
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In molti hanno naufragato nelle acque del Triangolo delle Bermude.
36

 (naufragare o 

pasažérech plavidla – Mnozí ztroskotali ve vodách Bermudského trojúhelníku).  

 

1.1.5. Slovesa, která mohou mít intranzitivní hodnotu s ausiliare essere a tranzitivní 

hodnotu s ausiliare avere.  

Je možné pozorovat, že životný podmět častěji vyžaduje tranzitivní tvar slovesa a tedy 

také pomocné sloveso avere, zatímco neživotný podmět častěji vyžaduje intranzitivní slovesa 

a pomocné sloveso essere. Následující seznam sloves, která mohou mít tranzitivní hodnotu, 

opět není vyčerpávající. Obsahuje slovesa, která se běžně vyskytují v jazykových učebnicích 

a vzdělávacích portálech se zaměřením na výuku italštiny. 
37

 

SLOVESO S TRANZITIVNÍ HODNOTOU S INTRANZITIVNÍ HODNOTOU 

accelerare Il musicista ha accelerato il ritmo. Il ritmo del cuore è accelerato. 

affogare Ho affogato il dolore nell’alcol. I passeggeri del Titanic sono affogati. 

affondare I pirati hanno affondato la nave. La nave è affondata. 

ardere L’imperatore ha arso la città. Il rogo è arso in pochi minuti. 

arricchire Lui ha arricchito molta gente. In questi anni lui si è arricchito. 

arrugginire La pioggia ha arrugginito la bicicletta. La mia bicicletta è arrugginita. 

aumentare Ho aumentato il volume della radio. Il costo della vita è aumentato. 

bruciare Ho bruciato i miei diari. L’edificio è bruciato. 

cambiare Finalmente ho cambiato macchina. Col tempo sei cambiato molto. 

cessare Ha cessato di piovere. Il terremoto è cessato. 

cominciare Hai cominciato il tuo nuovo lavoro? Lo spettacolo è già cominciato. 

continuare Ho continuato a fare le cose di sempre. La vita è continuata serena. 

correre Ho corso un bel rischio. Sono corso a casa. 

evadere  Ho evaso le tasse. Sono evaso di prigione. 

esplodere Ha esploso un colpo di pistola. Sono esploso per la rabbia. 

finire Ho finito l’università nel 1995. Il film è finito alle 11. 

guarire La medicina ha guarito il malato. Il malato è guarito. 

importare L’Italia ha importato molti cereali. Non mi è importato quello che ha 

detto. 

migliorare Ho migliorato l’aspetto del mio ufficio. Le sue condizioni sono migliorate. 

passare Lui ha passato tutta la mattina a letto. Molto tempo è passato. 
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 Příklady sloves, která mohou mít tranzitivní i intranzitivní hodnotu jsou převzaty ze vzdělávacího portálu 
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peggiorare Hai peggiorato la situazione. La situazione è peggiorata. 

saltare Ho saltato un ostacolo difficile. L’appuntamento è saltato. 

seguire Ho seguito il tuo consiglio! Dopo questo è seguito un fatto. 

servire Il barista ha servito un cliente. Quei soldi mi sono serviti. 

trascorrere Ho trascorso la settimana aspettandoti. E’ trascorso un mese. 

 

1.2. Tvoření komplexních predikátů s modálními slovesy 

Modální slovesa upřesňují modalitu děje, tedy nutnost (dovere), možnost (potere) nebo 

záměr (volere). K těmto modálním slovesům je možné připojit jakékoliv významové sloveso 

v infinitivu, čímž vznikne nová modální konstrukce vystihující kromě povahy děje také vztah 

subjektu k tomuto ději. Kombinací modálních sloves s významovými lze dosáhnout velké 

množství slovesných predikátů. Pro ilustraci uvádím několik příkladů z jazykových učebnic a 

několik vytvořených konstrukcí s běžnými italskými slovesy (např. parlare, lavorare, 

mangiare).  

 

1.2.1. Sloveso dovere: vyjádření nutnosti  

Příklady z učebnic italštiny 

- Italština pro samouky
38

: 

Devo andare a piedi?   Musím jít pěšky? (137) 

Dobbiamo prendere il tram.  Musíme jet tramvají. (137) 

Dobbiamo fare presto.   Musíme si pospíšit. (137) 

Deve andare fino alla chiesa.  Musíte dojít až ke kostelu. (137) 

Dobbiamo andare a ballare.  Musíme jít tančit. (137) 

Devo scrivere alla zia.   Musím napsat tetě. (137) 

Devo farlo = Lo devo fare.  Musím to udělat. (137) 

Devo scrivere alla zia. Devo scriverle. Musím napsat tetě. Musím jí napsat. (139) 

Dobbiamo andarci subito.   Musíme tam jít hned. (139) 
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- Italština
39

: 

Devo andare a casa.   Musím jít domů. (101) 

Devi restare a scuola.   Musíš zůstat ve škole. (101) 

Deve restare al lavoro.   Musí zůstat v práci. (101) 

Non dovete andarci.   Nesmíte tam chodit. (101) 

Devo andarci?    Mám ta jít? (101) 

 

Vyjádření vztahu nutnosti (se slovesy parlare, lavorare, mangiare, andare, arrivare, 

comprare) a konstrukce s příklonkou 

V konstrukci s modálním slovesem dovere mohou vznikat například tyto věty: 

Dovevo parlare italiano tutto il giorno.   Musel jsem mluvit celý den italsky. 

Si deve parlare bene.    Je třeba mluvit slušně. 

Dovremo lavorare anche di sabato?  Budeme muset pracovat i v sobotu? 

Si deve lavorare anche di sabato?  Musí se pracovat i v sobotu? 

Dovrebbe mangiare meno carne.   Měl byste jíst méně masa.  

Non lo deve mangiare.    Nesmíte to jíst. 

Dovremmo arrivare in orario alla stazione.  Měli bychom na stanici dorazit včas. 

Ci dobbiamo arrivare / Dobbiamo arrivarci  Musíme tam být včas. 

in orario. 

Dovete comprare un regalo.   Musíte koupit nějaký dárek. 

Lo dovreste comprare.     Měli byste to koupit. 

Glielo dovreste comprare.   Měli byste mu to koupit. 
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1.2.2. Sloveso potere: vyjádření možnosti  

 

Příklady z učebnic italštiny 

- Italština Leda 2008
40

: 

Poi cambiare discorso?    Můžeš změnit téma? (107) 

Poi portare la signora all’albergo?   Můžeš tu paní odvézt do hotelu. (107) 

Può darmi il suo biglietto da visita?   Můžete mi dát Vaši vizitku? (121) 

 

- Italština pro samouky
41

: 

Posso accompagnarti?      Mohu tě doprovodit? (441) 

Può prendere il treno delle 17:30.     Můžete jet vlakem v 17:30. (138) 

Può dirmi = mi può dire.     Můžete mi říci … (137) 

Voglio venderli = Li voglio vendere.    Chci je prodat. (137) 

Prende l’ascensore? Voglio prenderlo.  Pojedete výtahem? Chci s ním jet. 

(137) 

Aspetti Mario? Non posso aspettarlo.   Čekáš na Maria? (141) 

Mi puoi indicare la strada? Puoi indicarmi la strada? Můžeš mi ukázat cestu? (137) 

 

Vyjádření možnosti (s náhodnými italskými slovesy) 

V konstrukci s modálním slovesem potere mohou vznikat například tyto věty: 

Posso guardare questo libro?  Mohu si prohlédnout tuto knihu? 

Lo posso guardare?    Mohu si ji prohlédnout? 

Potresti prestarmi una penna?    Mohl bys mi půjčit pero? 

Me la poi prestare? / Poi prestarmela? Můžeš mi ji půjčit? 

Potrebbe venire anche lui?   Mohl by také přijít? 
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Possiamo sentirci più tardi?   Můžeme si zavolat pozdějí? 

Potevano partire prima?   Mohli odjet dříve.    

Potrebbero fermarsi quanto vogliono. Mohli by tam zůstat, jak dlouho by chtěli. 

  

1.2.3. Konstrukce s modálním slovesem volere a vyjádření záměru  

 

Příklady z učebnic italštiny 

- Italština
42

: 

Vuole aprire la porta.    Chce otevřít dveře. (92) 

Volete prendere questi tramezzini?  Chcete si koupit tyto sendviče? (92) 

Vuoi andare in discoteca?     Chceš jít na diskotéku? (92)   

Vogliono seguire il giallo alla TV.  Chci se dívat na detektivku v TV. (92) 

 

- Italština pro samouky
43

: 

Voglio visitare il Museo Nazionale.   Chci navštívit Národní muzeum. (138) 

Vende la vecchia auto?    Prodáváte staré auto? (138) 

Non voglio venderla. Non la voglio vendere.  Nechci ho prodat. (138) 

Voleva sapere quando sareste andati in Italia.  Chtěl vědět, kdy pojedete do Itálie. (L27) 

Vuoi venire con noi?      Chceš jít s námi? (L29) 

 

- Imparare dal vivo
44

: 

Vorrei comprarmi un videogioco. Dovreste vedere quanti ce ne sono sul mercato. (…kolik 

jich je na trhu.) 
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Vyjádření záměru (s náhodnými italskými slovesy) 

V konstrukci s modálním slovesem volere mohou vznikat například tyto věty: 

Voglio vivere in Giappone.    Chci žít v Japonsku.  

Ci voglio vivere. / Voglio viverci.   Chci tam žít. 

Avesse voluto venire con noi, ce l’avrebbe Kdyby býval chtěl jít s námi, byl by nám to řekl. 

detto.  

Vorresti fare una pausa?    Chtěl by sis udělat přestávku? 

La vuoi fare? / Vuoi farla?    Chceš si ji udělat? 

Voleva partire con noi.    Chtěl odjet s námi. 

Vorremmo procedere al più presto.  Chtěli bychom pokračovat co nejdříve. 

Volevano aprire un negozio?   Chtěli si otevřít obchod? 

Lo volevano aprire. / Volevano aprirlo. Chtěli ho otevřít. 

 

1.2.4. Vyjádření schopnosti (slovesem sapere) 

 

Příklady z učebnic italštiny 

- Italština pro samouky
45

: 

So parlare ceco. (140)   Umím mluvit česky. 

Sa scrivere a macchina. (140)  Umí psát na psacím stroji. 

Sanno ballare flamengo. (140)  Umí tančit flamengo. 

Možné vazby: 

So nuotare come un pesce.  Umím plavat jako ryba. 

Non ti sai comportare bene.  Neumíš se chovat slušně. 

Chi non sa leggere l’alfabeto cirillico, Kdo neumí azbuku, nemůže tu knihu číst. 

                                                           
45

 JANEŠOVÁ, Jarmila: Italština pro samouky, Leda, Praha 1994. (strana uvedena v závorce za překladem) 



 

46 
 

non può leggere questo libro.  

Sapendo leggere la cartina,  Díky tomu, že uměl číst v mapě, dorazil do cíle è 

arrivato primo.    jako první. 

 

1.3. Tvoření komplexních predikátů s faktitivními slovesy  

 

Příklady z učebnic italštiny 

- Imparare dal vivo
46

: 

Vztah vynucovací: 

Hai fatto cucire il vestito dalla/alla sarta. (Nechal sis ušít šaty u švadleny.) 

Faccio riparare la macchina (dal meccanico). (Dám opravit auto automechanikem.) 

Faccio stirare le camicie da/a Maria. / Le faccio stirare. (Dám košile vyžehlit Marii.) 

Non fatemi arrabbiare. (Nezlobte mně.) 

Vztah zprostředkující: 

Ho fatto mangiare i ragazzi. / Li ho fatti mangiare. (Dal jsem dětem najíst.) 

La madre farà mangiare la minestra ai ragazzi. (Matka dá dětem sníst polévku.) 

Vztah permisivní:  

Lascio entrare gli ospiti. / Li lascio entrare. (Nechám vejít hosty.) 

Lascio nuotare mio figlio. / Lo lascio nuotare. (Nechám syna plavat.) 
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Lui vuole alzarsi ma il medico non lo lascia alzare. (reflexivní příklonka si po 

faktitivních slovesech fare a lasciare odpadá) – Chtěl by vstát ale doktor ho nenechá. 

Il presidente si è lasciato prendere la mano dal tifo.
 47

 – (Prezident se nechal vzít 

fanouškem za ruku.) 

 

- Imparare dal vivo
48

: 

Il fischio ha fatto partire le avanguardie del tifo. (Píšťalka spustila šílení fanoušků.) 

L’entusiasmo calcistico ha fatto esplodere manifestazioni in tutt’Italia. (Způsobil vznik 

manifestací po celé Itálii.) 

Il Mundial ha fatto interrompere l’attività politica. (Mistrovství světa způsobilo přerušení 

politických aktivit.) 

Le notizie economiche hanno lasciato passare avanti le considerazioni sportive. (Ekonomické 

zprávy ustoupili sportovním úvahám.) 

È stato il suo tifo che ci ha fatto raggiungere il sorprendente risultato? (Bylo to jeho 

fanouškovské nadšení, co způsobilo, že jsme dosáhli tak překvapivého výsledku?) 

L’entusiasmo faceva salire di tono le grida. (Entusiasmus způsobil hlasitý křik.) 

 

- Italština pro samouky
49

: 

Fatemelo sapere un giorno prima. (202) – Dejte mi to vědět den předem. 
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Ma non lasciatevi trasportare dal vostro entusiasmo. (177) – Ale nenechte se unést vaším 

nadšením. 

Lascia stare. (386) – Nech to být. 

Li ho lasciato fare quello che volevano. (413) – Nechal jsem je dělat co chtěli. 

Ho fatto riparare la radio. (425) – Dal jsem opravit to rádio. 

Lasciava cadere poco a poco la polvere … (459) – Nechával pomalu padat prach. 

Možné další vazby: 

Ho fatto rimbiancare la casa. Ho lasciato andare il cane senza guinzaglio.  

 

1.4. Tvoření komplexních predikátů s aspektuální vazbou stare + 

gerundium 

 

Příklady z učebnic italštiny 

- Imparare dal vivo
50

 

… al momento della telefonata: 

Marco sta studiando tranquillamente a casa.  

Marco si stava divertendo alla partita di calcio. 

Tommaso sta dormendo profondamente. 

I gemelli stavano guardando un film giallo. 

Giorgio stava portando a spasso il cane. 

Le bambine stanno seguendo un corso di ginnastica a scuola. 

Andrea sta organizzando la gita domenicale alla riunione degli scout. 

 

- Italština
51

: 
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Che cosa stai leggendo?   Co to čteš? 

Stiamo perdendo tempo.   Ztrácíme čas. 

Stava aspettando il treno, quando …  Čekal na vlak, když  

Stavo pensando che …   Říkal jsem si, ře bychom 

Che cosa stavo dicendo?   Co jsem to říkal? 

Le cose stanno cambiando.  Věci se mění. 

 

Další možné vazby: 

Sto ascoltando la musica. Domani a quest’ora staremo riposando in spiaggia.  
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ZÁVĚR  

 

Práce si kladla za cíl utřídit a popsat slovesné vazby tak, aby bylo zřejmé, zda tvoří 

komplexní predikát či nikoliv.  

Práce je členěna na část teoretickou a aplikace. První kapitola teoretické části definuje 

základní funkce sloves ve větě, tj. roli autonomního predikátu verbálního, který je tvořen 

plnovýznamovými slovesy v určitém tvaru, predikátu verbonominálního, který tvoří 

predikativní jméno (podstatné nebo přídavné) a komplexního predikátu s podpůrnými slovesy.  

Druhá kapitola definuje predikát, jako jádro základní skladební dvojice. Jeho centrální 

částí je sloveso vyjadřující děj. Podle vnitřní struktury a vztahů, které váží predikát k ostatním 

složkám slovesného syntagmatu, se rozlišují predikáty verbální a predikáty verbonominální.  

Predikáty verbonominální neboli přísudky jmenné se skládají z části slovesné, jejíž 

význam je značně oslaben a z části jmenné. Slovesnou část může tvořit sloveso essere ve 

funkci spony (italsky nazývaná „copula“) nebo sponová slovesa (verbi copulativi). Název 

spona a sponová slovesa vyplývá z funkce těchto sloves, která pojí podmět ke jmenné části 

přísudku a vyjadřuje funkci nebo vlastnost podmětu. Jádrem verbonominálního přísudku je 

tedy jmenná složka. 

Predikáty verbální obsahují pouze slovesné složky. Predikát verbální může být zastoupen 

jedním plnovýznamovým slovesem v určitém tvaru, může mít ale také tvar složený z více 

slovesných forem. Tato slovesná spojení jsou tvořena částí podpůrnou a částí významovou. 

Část podpůrná je tvořená podpůrnými slovesy, která determinují funkci komplexních 

konstrukcí. Tato jinak plnovýznamová slovesa se ve slovesných konstrukcích sémanticky 

vyprazdňují a stávají se především nositeli gramatických slovesných kategorií, zatímco 

významové jádro přísudku je tvořeno druhou slovesnou složkou v nefinitním tvaru. Společně 
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tvoří tato spojení jeden lexikálně-syntaktický celek, který má svá specifická pravidla tvoření 

záporu a trpných tvarů, jakož i posice příklonek.   

Třetí kapitola teoretické části se plně věnuje členění a rozboru typů komplexních 

predikátů. U každé skupiny jsou uvedena pravidla, která determinují tvoření záporu, klitizace, 

popřípadě i tvoření pasivních konstrukcí a také příklady konstrukcí v konkrétních větách.  

 Těmito typy jsou: komplexní predikáty s pomocnými slovesy (verbi ausiliari), která tvoří 

konstrukce s participiem minulým významových sloves. Tvoří slovesné složené časy a trpné 

tvary sloves.  

Dalším velmi běžným typem komplexních predikátů jsou vazby s modálními a 

polopomocnými slovesy. Tyto typy tvoří  vazby determinující záměr, povinnost nebo možnost 

vykonat určitý děj.  

Třetím typem komplexních predikátů je komplexní predikát s faktitivními slovesy. Tvoří 

vazby s kauzativními podpůrnými slovesy, která mají schopnost vyjádřit stupeň a způsob 

zapojení podněcovatele děje na jeho vykonání. Tyto konstrukce mohou vyjadřovat podnícení 

děje, jeho umožnění nebo zprostředkovací vztah mezi činiteli. Komplexní predikát 

s faktitivními slovesy tvoří konstrukce s podpůrnými slovesy lasciare a fare. 

Faktitivní slovesné vazby patří spolu s percepčními a aspektovými slovesnými vazbami 

mezi perifrastické, tj. frazeologické slovesné konstrukce (verbi  perifrastici). Jsou to opisné 

slovesné vazby vzniklé spojením dvou významově odlišných (jinak plnovýznamových) 

sloves, jejichž spojením vznikají nové fráze s významem, který se nemusí slučovat 

s lexikálním významem samostatných sloves. Podle významu, který podpůrné sloveso dodává 

výsledné slovesné konstrukci lze rozlišit konstrukce kauzativní, percepční a aspektové, tj. 

vyjadřující slovesný vid.  
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Práce se proto v dalších bodech zabývá konstrukcemi se slovesy percepčními a 

aspektuálními, dochází však k závěru, že tyto konstrukce komplexní predikáty, s výjimkou 

aspektuální vazby stare + gerundium, netvoří.  

Praktická část práce je věnována aplikacím teoretických poznatků. V této části jsou podle 

členění předchozí kapitoly předkládány praktické jazykové příklady jednotlivých typů 

predikátů. Příklady komplexních predikátů s pomocnými slovesy jsou členěny podle valence 

sloves, která rozhoduje o jejich typu pomocného slovesa. Příklady komplexní predikátů 

s modálními slovesy jsou členěny podle modality, kterou dodávají významu konstrukce 

(nutnost, možnost, záměr). Příklady faktitivních konstrukcí zahrnují vztahy vynucovací, 

zprostředkovací i permisivní.  

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

komplexního predikátu. Komplexní predikát tvoří jen slovesné vazby s pomocnými slovesy 

essere a avere a dále slovesné vazby s modálními slovesy. Z perifrastických slovesných 

spojení tvoří komplexní predikát faktitivní vazby se slovesy fare a lasciare a vazby 

s podpůrným slovesem s aspektem průběhu stare s gerundiem. Přítomnost komplexního 

predikátu ve větě má vliv na pozici příklonek, tvoření pasivních neosobních vazeb a pozici 

záporu. Tyto pozice nejsou náhodné, ale řídí se mechanismy, jejichž pochopení a osvojení 

studentu italského jazyka pomůže zlepšit schopnost komunikovat, překládat italské texty a 

tvořit nové a správné větné celky. 
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RÉSUMÉ  

 

 Hlavním cílem této práce bylo definovat komplexní predikát, zjistit v kterém typu 

konstrukcí se vyskytuje a jak jej rozpoznat od jiných, závislých infinitních konstrukcí. Za 

tímto účelem práce nejdříve definuje funkce sloves a typů predikátů, které v závislosti na 

těchto funkcích mohou vznikat. Na základě tohoto členění je definován komplexní predikát a 

vypíchnuta základní pravidla, která determinují jeho chování ve větné struktuře, pozici 

záporné částice, klitizaci a mechanismy tvoření pasivní neosobní konstrukce. Následně byly 

uvedeny a definovány typy komplexních predikátů. Dále byly vyčleněny frázové komplexní 

konstrukce (strutture perifrastiche), které zahrnují všechny slovesné vazby složené 

z podpůrného desemantizovaného slovesa a nefinitního tvaru významového slovesa. 

Z porovnání obou struktur vyplývá, že ne všechny slovesné konstrukce mají charakter 

komplexního predikátu, tedy že jejich slovesné složky netvoří jediný sémantický i gramatický 

celek.  

Druhá část ilustruje na příkladech teoretické poznatky s cílem napomoci studentu italštiny 

tvořit věty s komplexními predikáty. 
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SUMMARY 

 

The main objective of this bachelor thesis was to define the complex predicate, to find 

out in which types of constructions it occurs and how to identify it among other subordinate 

infinite structures. For this purpose the paper first defines the general functions of verbs and 

the types of predicates, which can be generated in accordance with these functions. Based on 

the proposed classification was defined the complex predicate and singled out the basic rules 

that determine its function within the structure of the sentence, the position of the negative 

particle, the word order of clitics and the transformation in passive impersonal constructions. 

Subsequently complex predicates were listed and defined. The newly defined complex 

predicates were confronted with complex verbal forms, also called the circumlocutions, which 

encompass all verbal structures composed of a support verb and an indefinite verbal form. 

The research showed that not all verbal constructions have the character of a complex 

predicate, which means that their constituents do not form a single semantic and grammatical 

unit. The second part of the thesis presents a list of sample constructions that aim to support 

the theoretical findings and to show the student the generative mechanisms of complex 

predicates. 
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RIASSUNTO  

 

L'obiettivo principale di questa tesi è stato quello di definire il predicato complesso, di 

determinare in che tipo di frase si utilizza e di illustrare come distinguerlo da altri tipi di 

strutture verbali. A tal fine prima di tutto si descrive la funzione dei verbi e i tipi di predicati 

che si possono formare, inoltre sulla base di questa classificazione si definisce il complesso 

verbale e le regole base che determinano il suo comportamento all’interno della struttura 

frasale, la posizione della negazione, del clitico e la costruzione passiva con il si passivante. 

Di seguito si elencano e si definiscono i singoli tipi di complessi verbali. Avendo specificato 

che cosa sia il complesso verbale, lo si confronta con le strutture perifrastiche, chiamate anche 

frasali, che racchiudono tutte le costruzioni verbali composte di verbi supporto desemantizzati 

e di verbi lessicali in forma indefinita. Dalla comparazione tra il complesso verbale e le 

strutture perifrastiche risulta che non tutte le forme verbali con verbo supporto formano un 

complesso verbale, cioè un'unica unità semantica e sintattica. 

Nella seconda sezione si forniscono esempi che illustrano la parte teorica e aiutano lo studente 

a generare nuove frasi con i complessi verbali. 

 

 

 

 


