
Abstrakt 

Předkládaná diplomová práce se zabývá slovotvornými procesy, které se podílejí na 

tvorbě sloves v současné italštině. Jde především o derivační procesy jako je prefixace, 

sufixace, konverze, ale i parasyntéza a retroformace, které se týkají z větší části právě sloves. 

Kompozit, která by měla jako výstupní lexikální kategorii sloveso, je v italštině obecně málo 

oproti nominálním kompozitům. Stejně tak výpůjček z cizích jazyků. V první části práce jsou 

tyto procesy představeny z teoretického hlediska. Druhá část práce představuje deskriptivní 

analýzu vzorku 330 sloves vzniklých mezi lety 1976-2001. Vzorek byl získán z elektronické 

verze slovníku Dizionario Italiano Sabatini-Coletti. Slovesa jsou roztříděna dle jednotlivých 

procesů a následně detailně popsána. U jednotlivých procesů i prostředků, které jsou ke 

tvorbě sloves využívány, je sledována také jejich produktivita.  

Resumé 
 

Otázkám slovotvorby se v současné lingvistice věnuje velké množství prací. Z větší části ale 

pojednávají o způsobech a prostředcích tvoření substantiv, neboť nominálních neologismů je 

výrazně více než těch slovesných. Zatímco mezi lety 1976-2004 vzniklo pouze 330 sloves, 

podstatných jmen se ve slovníku DISC za stejné časové období objevilo přes čtyři tisíce. Je tedy 

pochopitelné, že je pozornost lingvistů věnována více substantivům. V této práci jsme se proto 

zaměřili na lexikální kategorii sloves. 

V úvodní obsáhlé kapitole jsme pojednali o jednotlivých slovotvorných procesech, které se 

na vzniku nových sloves podílejí. Jedná se o derivační procesy jako prefixace, sufixace, proces 

parasyntézy, který je kombinací afixace a konverze, konverzi a okrajový proces retroformace. 

Neopomenuli jsme ani kompozici, ačkoliv je tento proces v kontextu verbální slovotvorby 

naprosto marginální, neboť v této práci považujeme slovesa obsahující konfix za neoklasická 

kompozita. Tato první část je poměrně rozsáhlá, neboť jsou v ní představeny alespoň některé 

teoretické přístupy k popisu slovotvorných procesů a prostředků. Ukazuje se totiž, že hranice 

mezi jednotlivými kategoriemi jsou velmi neostré, a proto najdeme v různých pracích různá 

pojetí téhož konceptu. Tato neostrost (anglicky se v lingvistice užívá pojem fuzziness) je 

nejlépe vidět na prvcích neoklasické kompozice (v této práci pro ně používáme pojem konfix). 

Tyto prvky mají některé charakteristiky obdobné afixům a některými vlastnostmi se přibližují 

kompozitům. Proto pro ně byla v lingvistice vytvořena nová kategorie neoklasických kompozit. 



Ovšem i v rámci této kategorie mají některé prvky blíže k afixům než jiné, pro ty bychom mohli 

klidně používat jiný termín, prefixoidy (resp. sufixoidy, ale ty se ve slovesné neokompozici 

neobjevují). A některé prefixoidy se přibližují hranicím své kategorie do té míry, že jsou 

některými lingvisty řazeny dokonce přímo k prefixům. Obdobně najdeme rozdíly v odpovědích 

na otázky, zdali nepovažovat prefixy spíše za prvky kompozit, zdali se skutečně prefixy od 

sufixů liší schopností transkategorizace, zdali je oprávněné zavádět do slovotvorby proces 

parasyntézy, co označujeme pojmem konverze a které případy řadit k retroformaci.  

V této práci jsme k následné praktické analýze jednotlivých procesů přistupovali, řekněme, 

tradičně. Teoreticky jsme vycházeli ze značné části z italské příručky La formazione delle parole 

in italiano. K získání vzorku dat nám posloužila, stejně jako autorům zmíněné publikace, 

elektronická verze slovníku DISC, která umožňuje vygenerovat seznam sloves vytvořených 

v určitém časovém období. Tento vzorek byl poté podrobně popsán, slovesa byla roztříděna 

podle jednotlivých procesů a sledovali jsme také produktivitu jednotlivých procesů i užívaných 

afixů. Dle očekávání je nejproduktivnějším způsobem tvoření sloves připojování afixů. 

Konverzí vzniká také značné množství sloves, ale v současné italštině již méně než tomu bylo 

v minulosti. Neoklasická kompozita, někdy také nazývaná internacionalismy, sice nabývají 

v dnešní globalizované společnosti na významu, připojením konfixu vzniká značné množství 

podstatných jmen. Sloves se tento nárůst ale, zdá se, netýká. Většina sloves obsahujících 

konfix vznikla pravděpodobně spíše odvozením od neoklasických substantiv. Slovesné 

výpůjčky z cizích jazyků se v italštině objevují také v mnohem menší míře než přejatá 

substantiva. 

Tato práce měla za cíl poskytnout ucelený pohled na způsoby vzniku nových sloves 

v současné italštině.  

 


