
Posudek oponenta na diplomovou práci  

Bc. Stasia-Luisa Turturro: Griko: kulturně-lingvistická analýza přežívajícího salentského 

dialektu na pomezí řecké a italské identity 

Autorka se ve své diplomové práci zabývá jazykem (dialektem?) griko, starobylým pozůstatkem řecké 

kultury na jihoitalském území.  

Jdná se o práci v českém prostředí ojedinělou a originální. Autorka si za cíl vytkla zpracovat kulturně-

historické reálie, analyzovat vybrané texty popsat socio-kulturní situaci tohoto jazyka a jeho možným 

využitím (viz abstrakt). Abstrakt, který je pouze okopírovaným zadáním diplomové práce, přitom ani 

zdaleka nepostihuje skutečný záběr této velmi komplexní práce: autorka se zabývá tezemi o původu 

grika (kap. 2), otázkou, zda se jedná o jazyk či dialekt (kap. 3), detailně popisuje jeho specifika 

z lingvistického hlediska (kap. 5). V praktické jazykovědné části (kap. 7) pak na rozboru šesti ukázek 

textů, které doprovodila překladem do češtiny, dokládá jednotlivé jazykové jevy, jimiž je griko 

specifické v porovnání se starořečtinou a italštinou, a dobře ilustruje jak odlišnosti grika od 

starořečtiny, tak vliv italštiny na lexikum i gramatiku grika. 8. kapitolu (teoretickou sociolingvistickou 

část) autorka otevírá obšírným historickým exkurzem o vývoji dialektů v oblasti jižní Itálie (8.1.), který 

bych osobně ocenila již někde na začátku celé práce, neboť usnadňuje pochopení složité problematiky 

jihoitalské jazykové situace, zbylé podkapitoly jsou však mozaika myšlenek a nápadů, z nichž některé 

se opakují (viz kapitoly 8.3.-8.8.). Tato část celkově vykazuje znaky nedokončenosti a chybějící 

závěrečné redakce. V úvodu 9. kapitoly (praktická sociolingvistická část) autorka velmi přehledně a 

jasně popisuje jazykovou situaci salentského Řecka, kterou bych, podobně jako první část 8. kapitoly, 

jako čtenář ocenila v počátku. Zde se podařilo autorce koherentně a jasně vysvětlit pojmy a souvislosti 

mezi jednotlivými jazyky v dané oblasti. Kapitola 9.4. je pak ovšem již pouhým opakováním již 

řečeného. Velmi zajímavá je kapitola 9.5., v níž autorka prezentuje terénní výzkum – výsledky 

rozhovorů se šesti, resp. sedmi mluvčími grika (bylo by velmi zajímavé, kdyby mohl být přepis 

rozhovorů k práci připojen alespoň jako příloha), jichž snad mohlo být i více, což by jistě mělo za 

následek větší variabilitu odpovědí. I tak ale rozhovory v terénu přinesly zajímavé výsledky. Kapitoly 

9.6, 9.7 a 10 pak shrnují aktivity a iniciativy směřující k záchraně grika a autorka v nich stručně 

upozorňuje i na úskalí těchto snah. 

Jedná se tedy o práci velmi komplexní, která byla možná pro účely diplomové práce až moc „velkým 

soustem“.   



Autorka použila adekvátní množství zahraniční literatury, a to v angličtině, italštině, řečtině a griku,1 

vychází rovněž z osobních rozhovorů, které provedla přímo v grikofonní oblasti.   

Práce není, dle mého názoru členěna příliš logicky – autorka mohla lépe pracovat s nadpisy různých 

úrovní (používá pouze dvě), např. nadpisy 2.-6. by bylo logičtější vnořit jako nadpisy druhé úrovně pod 

nadpis 1. Rovněž je vhodné udržet jednotný styl nadpisů stejné úrovně.2 Rovněž jednotlivé nadpisy by 

stálo za to ještě přehodnotit, aby se čtenář mohl lépe orientovat, např. místo nadpisu 2. Byzantská teze 

x archaická teze by bylo snad lepší uvést 2. (ještě lépe ovšem 1.4.) Původ grika; nadpis 4. Griko vs. 

Salentino neodpovídá následujícímu textu, který je pouze o salentinu (a má nejen na svou délku 

neodpovídající úroveň); v kapitole 5.2. Morfologie se na prvním místě hovoří o výrazném prvku 

salentina, přičemž kapitola 5. je nadepsána Jazykové vlastnosti grika; nadpisy 7.1.-7.6., které se shodně 

nazývají „ukázka“, by bylo vhodnější pojmenovat např. 7.1 O grico teli agapi, 7.2. O traúdi tu chiru 

apod. Kapitola 10 má nesnadno pochopitelný název Revival a návrhy k jeho obnovení.  

Formální úroveň práce rovněž ukazuje na to, že práce neprošla závěrečnou jednotící úpravou a 

korekturou. Autorka cituje různým způsobem, používá nejednotně kurzivu, uvozovky různého typu, na 

některých místech není jasné, zda se jedná o citaci nebo neformální výraz, pro něž rovněž užívá kurzívu 

a/nebo uvozovky různého typu, porůznu používá také odsazení.  

Moje finální hodnocení je ovlivněno zejména velmi tristní jazykovou úrovní, která je obzvláště 

překvapivá u studentky obecné lingvistiky a několika filologických oborů. Práce obsahuje velké 

množství překlepů,3 vypadlých4 či přebytečných slov,5 gramatických chyb,6 vyšinutí z vazeb, kalků nebo 

chybných převodů z cizích jazyků při používání sekundární literatury,7 na mnoha několika je nesprávné 

skloňování,8 či nesprávná pádová syntax,9 hojně se vyskytuje nadbytečná interpunkce,10 na jiných 

 
1 Čtyři bibliografické položky (Guerini, Miglietta, Ruzza, Tozer) nejsou nikde v práci citovány a do seznamu 
bibliografie tedy nepatří. 
2 Z obsahu práce vybírám: 0. Úvod, 1. TEORETICKÁ ČÁST, 2. Byzantská x archaická teze atd.  
3 str. 9: „jayzkovědná část“ 
4 str. 15: „Jedná o dialekt…“; str. 49: „867 však nastoupil..“ (chybí: roku); str. 51: „V 16. se odehrál Tridentský 
koncil.“ 
5 str. 49: „Rozšiřující se S expanzí…“; str. 63: „Přestože mu nelze mu upřít…“ 
6 str. 8: „které mi zprostředkovaly (sc. profesor FG a básník VB)“; str. 9: „Přestože se od sebe salentské griko a 
kalábrijské grecanico… diferencovali.“ 
Zcela konzistentně v celé práci užívá autorka nesprávného výrazu „standartní“ (str. 52, 55 ad.). 
7 str. 56: „vliv mass médií“ 
8 str. 34: „s černými oči“  
9 str. 10, 56: „v moment, kdy“, str. 70: „aby se neztrácelo, je zapotřebí jej psát“ (sc. psát grikem).  
10 str. 12: „… považuje za nemožné, aby po dobytí Itálie Římany, současně s latinou koexistoval další jazyk …“; 
str. 17: „V důsledku toho, románské dialekty…“; na mnoha místech se vyskytuje v češtině divně znějící a 
s interpunkcí zcela zvláštní konektor: „Oproti tomu, …“ (pozn. 12; str. 52 ad.); str. 28: „…pamatuji si, že první 
den školy, se mě máma ptala“. 



místech naopak chybí, jsou nejednotně užívána velká písmena na začátku slov,11 dále autorka 

nesprávně užívá přivlastňovácích zájmen (jeho/svůj),12 v textu se vyskytují i zcela agramatické věty či 

podivná vyjádření.13 Mnohé z těchto chyb přitom velmi výrazně znesnadňují porozumění textu. 

Některé namátkově uvádím v poznámkách pod čarou. Zajímavé přitom je, že v některých částech, 

které jsou zjevně autorčiny a při nichž nepoužívala sekundární literaturu, je text z jazykového hlediska 

mnohem lepší (např. kap. 7.7.). 

Náměty k diskusi 

• Považuje tedy autorka griko za jazyk či dialekt a jak důležité to je?  

• Je zřejmé, že aby griko mohlo fungovat jako prostředek běžné komunikace mezi lidmi různého 

věku, vzdělání a sociální příslušnosti, a to dnes i v budoucnu, musela by se značně obohatit 

jeho slovní zásoba, což sama autorka zmiňuje v kapitole 10. Jak si tento proces autorka 

představuje a nebylo by potom griko spíše jakýmsi „esperantem“ grikofonní oblasti?  

Závěr 

S přihlédnutím k originalitě předkládané práce a v naději, že před případnou publikací práce projde 

velmi důkladným přepracováním a korekturou jazykovou, logickou i formální, navrhuji práci 

k obhajobě a navrhuji klasifikaci dobře.  

 

30. 8. 2020 

Martina Vaníková 

 
11 Zejména rušivě působí psaní „Salentino“ (porůznu) vs. „salentino“ (str. 17), přičemž jiné jazyky a dialekty jsou 
uváděny s malým písmenem.  
12 To je obzváště zábavné na str. 67: „…funguje u nich griko jako hlavní dorozumívací kód pro všechny rodinné 
situace s výjimkou vnoučat. S jejich dětmi se baví v griku, ale s vnoučaty …“ – z kontextu je jasné, že jde o děti 
mluvčích, gramaticky jsou ale označena jejich pravnoučata; str. 65-66: „Mladí umělci… skrz tyto písně objevují 
jejich identitu.“ (opět zřejmě myšlenou „svou“). Obdobně i na mnoha dalších místech.  
13 str. 15: „většina (sc. slovní zásoby grika) se vztahuje především k zamědělskému a každodennímu způsobu 
života“; str. 24: „K tomu je navíc zapotřebá přidat skutečnost, že tím, že…“; str. 50: „… bylo mnoho regionů 
spadajících pod Byzanc, především Salento, vystavěna masovému přílivu…“; str. 68: „S Řeckem mají všichni 
velmi dobré vztahy, vnímají je jako své bratry…“ 


