
Cílem této práce nazvané „Syntaktické rozdíly mezi italiano letterario a italiano neostandard“ 

bylo určit ty syntaktické rysy, v nichž se jednotlivé úzy italštiny od sebe odlišují a na základě 

empirické analýzy zjistit, zda jsou v současných textech přítomné, případně které převažují a 

které se vyskytují pouze okrajově. 

Nejprve jsme museli definovat oba termíny, s nimiž jsme zacházeli, tj. italiano letterario a 

italiano neostandard. Terminologii jsme převzali od Gaetana Berruta, přičemž jsme zmiňovali 

i jiné názvy, označující fenomén neostandardu – italiano d'uso medio, italiano tendenziale. 

Všechny tyto názvy pocházejí z 80. let, kdy jazykovědci zaregistrovali, že soudobá italština se 

ve své mluvené i psané variantě liší od italiano letterario, původního standardu. Rozdíl 

spočíval především v tom, že psaná řeč se přiblížila mluvené a že mnohé jevy, jež byly dřív 

považovány za substandardní, představovaly v novém úzu standard.  

 

Od Gaetana Berruta jsme převzali i schéma architektury italštiny (viz Příloha 1),  kde mají 

jednotlivé rejstříky pevně vytyčené své místo určené diafasickou, diastratickou a diamesickou 

osou. Na tomto schématu je jasně patrné, v jakých aspektech se italiano neostandard liší od 

italiano letterario.  

Poté jsme popisovali přechod od italiano letterario k italiano neostandard z diachronického 

hlediska. Začali jsme obdobím 60. let 19. století, kdy došlo ke sjednocení Itálie a opět se 

rozhořela debata o jednotném jazyce, který by byl vhodný pro všechny komunikační situace. 

Velkou roli v této debatě sehrál lombardský spisovatel Alessandro Manzoni, který se 

jazykovou otázkou zabýval celý svůj život. Za ideál považoval spisovnou soudobou 

florentštinu (fiorentino colto), kterou použil ve finální verzi svého životního díla Snoubenci (I 

Promessi Sposi) z roku 1840. Mnozí s Manzoniho řešením polemizovali, nakonec ale nebylo 

překonáno a fiorentino colto se stalo vzorovým jazykem pro celou sjednocenou Itálii.   

Tou dobou ovšem v Itálii převládala negramotnost (80 % v roce 1861; 73 % o deset let 

později), mnoho dětí obcházelo povinnou školní docházku a velká část populace ovládala 

pouze svůj rodný dialekt. Nový standard spisovného jazyka se šířil pouze pomalu. Šíření 

napomáhaly úřady, které s občany komunikovaly pouze italsky, nově vznikající literatura, 

jejíž hlavní účel byl tou dobou především didaktický, a také denní tisk. Velkou roli sehrála 

taky interní migrace obyvatelstva, která napomohla rozmělňování dialektů.  



Proces italianizace se urychlil až s nástupem 20. století, kdy byl zpřísněn zákon o povinné 

školní docházce, což způsobilo snížení míry negramotnosti. Interní migrace a industrializace 

zesilovaly.  

O vymýcení dialektů a dosažení jednoty jazyka usiloval během fašistické éry Duce. Kromě 

dialektů mu vadily i výpujčky z cizích jazyků a zakázany tou dobou byly mnohé galicismy a 

anglicismy, které přitom už v italštině měly své pevné místo. Jeho snahy ovšem nebyly zcela 

úspěšné; italština stále přejímala nové výrazy z cizích jazyků, tou dobou především z 

angličtiny, a dialekty zůstávaly živé. Mussolinimu se nezdařila ani násilná italianizace 

německy mluvících oblastí. 

Italianizace ovšem v té době opět postoupila, a to i díky novému médiu – rozhlasu. 

Rozhlasoví hlasatelé byli školení mluvčí, kteří přispěli k sjednocování italštiny i na 

fonologické úrovni.  

Po druhé světové válce bylo stále 63,5 % obyvatelstva pouze dialektofonních, 18 % 

diglossních a jen 18,5 % užívalo italštinu ve všech situačních kontextech. V nerozvinutých 

zemědělských oblastech (především na jihu země) byla stále závažným problémem 

negramotnost (až 18, 57 % obyvatel neumělo číst a psát).  

V letech 1959–1963 nastal italský hospodářský zázrak, kdy se z převážně zemědělské Itálie 

rychle stala průmyslově vyspělá země. Průmysl se soustředil převážně na severu území, což 

vedlo k další silné vlně interní migrace. Většina migrantů směřovala do Milána, Turína a 

Říma. Dialekty se rozmělňovaly, některé byly dokonce vnímány jako společenské stigma. 

Přibývalo středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných lidí. Méně vzdělaní lidé však hovořili 

tzv. lidovou italštinou (italiano popolare), jež obsahuje mnoho substandardních rysů a jejíž 

vznik vysvětlují lingvisté jako nedokonalý přechod od dialektu k italiano letterario.  

Doba hospodářského zázraku a 60. léta byly příznačné rozvojem techniky, který se promítl i 

do jazykového vývoje. Technická terminologie a metafory na ní založené se staly nedílnou 

součástí italského lexika. Zesílil i příliv výpůjček z angličtiny.  

V 80. letech už italofonní (včetně diglossních) mluvčí převážili nad Italy, kteří používali 

pouze dialekt, a italština se konečně stala jednotným národním jazykem. Zároveň už mnozí 

lingvisté zaregistrovali určité změny mezi všeobecně používanou italštinou a standardem 

italiano letterario. Nový úzus je označován již zmiňovanými termíny italiano neostandard, 

italiano d'uso medio nebo italiano tendenziale. Jde o variantu jazyka, která je rozšířená po 



celém území Itálie a oproti původnímu standardu je neformálnější s rysy hovorovosti i v 

psaném jazyce.  

V diplomové práci jsme vyjmenovali morfosyntaktické a lexikální rysy, jimiž se neostandard 

odlišuje od italiano letterario, nicméně nadále jsme se zabývali pouze syntaktickými rozdíly. 

Jevy, které jsme pak zkoumali v rámci empirické analýzy, byly dislokace doleva a doprava, 

che polivalente, c'è s aktualizační funkcí, vytýkací vazba a nominativus pendens (anakolut). 

Jevy jsme podrobně popsali, dislokaci doleva jsme ještě specifikovali podle toho, který větný 

člen je dislokován – zda přímý předmět, nepřímý předmět nebo příslovečné určení.   

Dále jsme se v teoretické části věnovali ještě proměnám jazyka v literárních dílech a rozdílům 

mezi psanou a mluvenou variantou neostandardu. V kapitole o literárním jazyku jsme 

zmiňovali nadšení pro dialekt, které bylo hodně spojeno s obdobím neorealismu. Zásadní 

osobností v dalším vývoji jazyka literatury byl ovšem Italo Calvino, jenž prosadil psaní 

běžným hovorovým jazykem (italiano medio), přičemž tato tendence stále trvá, ač v dnešní 

době mají autoři ve výběru jazykových prostředků volnou ruku.  

Kapitola o rozdílech mezi psanou a mluvenou variantou neostandardu ukazovala, že 

neostandard není pouhou mluvenou formou původního standardu (tento názor razil např. Luca 

Serianni). Neostandard se sice oproti italiano letterario na diamesické ose posunul více na 

stranu mluvenosti, ale rozhodně se nedá říci, že by lidé psali stejně, jako mluví. Vzhledem k 

tomu, že v rámci analýzy jsme se věnovali pouze psanému neostandardu (s tím, že jsme 

počítali, že v literárních dílech v pásmu postav bude napodobována mluvená řeč), potřebovali 

jsme jednotlivé varianty vymezit. V kapitole jsme podali výčet rysů, které patří pouze do 

psaného jazyka (např. nominální styl, složené spojovací výrazy, upřednostňování zájmena ciò 

před questo a quello apod.) a naopak rysy, jež působí příznakově hovorově (např. 

předložkový akuzativ, klitikum gli jako univerzální zájmeno pro dativ; te ve funkci podmětu 

místo tu apod.).  

 Následovala empirická část práce. Jako reprezentativní texty jsme vybrali tři sbírky povídek 

současných autorů (Stefano Benni: Bar Sport Duemila, Silvia Ballestra: Compleanno 

dell'Iguana, Niccolò Ammaniti: Fango), tři nejčtenější italské deníky (Corriere della Sera, La 

Repubblica, La Stampa) a tři nespecializované týdeníky určené široké veřejnosti (Vivo, Gioia, 

L'Espresso). Všechny texty jsme stručně uvedli a poté následoval výčet jevů neostandardu, se 

kterými jsme se setkali. Na závěr empirické části jsme se pokusili o zhodnocení.  



Analýza potvrdila existenci a výskyt všech syntaktických jevů neostandardu, kterými jsme se 

zabývali. Vybrané texty se od sebe stylisticky lišily a jednotlivé jevy v nich figurovaly 

nestejnou měrou, ale byly přítomné.  

 V literatuře hrál výběr jazykových prostředků velkou roli. Autoři samozřejmě znali  italiano 

letterario i italiano neostandard. Neostandard používali k oživení svých příběhů a k dodání 

větší autentičnosti postavám. Některé ze zkoumaných jevů jsme tedy zaznamenal i pouze v 

přímé a nevlastní přímé řeči, jiné se ale vyskytovaly i v pásmu objektivního vypravěče.  

Denní tisk při sdělování informací často potřeboval operovat s AČV a italský slovosled SVO 

proto leckdy nepostačoval. Bylo nutné využít prostředky rématizace, které se vyskytují právě 

v neostandardu. 

 Velmi častým jevem byla dislokace příslovečného určení (času nebo místa) vlevo. Setkali 

jsme se s ní ve všech zkoumaných textech. V literatuře v přímé řeči často docházelo i k 

opakování příslovečného určení zájmennou částicí ci. 

Dislokace přímého předmětu vlevo byla dalším poměrně častým jevem. V literatuře se 

vyskytovala převážně v pásmu postav, v novinových textech sloužila často jako prostředek 

koheze (anaforické předsunutí, případně se vyskytovala ve větách, jež měly lineární strukturu 

narušenou vsuvkami), eventuálně jsme ji nacházeli v citacích.  

Dislokace nepřímého předmětu vlevo se vyskytovala méně často než dislokace přímého 

předmětu, ale rozdíl v míře výskytu se nám nezdál nijak výrazný. V literatuře v přímé řeči byl 

nepřímý předmět většinou znovu opakován klitickým zájmenem nebo zájmennou částicí (ci, 

ne).  

Dislokace vpravo byla již méně častým jevem. Někteří lingvisté ji zařazují pouze do mluvené 

řeči, my jsme se s ní avšak v rámci analýzy setkali nejen v pásmu postav a přímé řeči, nýbrž i 

v pásmu vypravěče/autora, kde ovšem byla řidší.   

Vytýkací vazba se nejčastěji objevovala v denním tisku. Šlo opravdo o nejhojněji používaný 

prostředek enfáze. Kromě nejběžnější kladné oznamovací věty mívala formu záporu i otázky 

a častá byla i polovětná vytýkací vazba, kde byla nepravá věta vztažná uvozená che nahrazená 

infinitivem s předložkou a.  

Che polivalente a nominativus pendens jsme zaznamenali především v literatuře v pásmu 

postav; věty s anakolutem bývaly někdy expresivně zabarvené. Troufáme si říci, že tyto dva 

jevy budou náležet spíše do mluveného neostandardu.  



Velmi okrajově jsme se setkali s c‘è s aktualizační funkcí (frase presentativa).Týdeník 

L'Espresso se tomuto prostředku rématizace nevyhýbal, ale v ostatních textech jsme jej 

zaznamenali pouze v přímé řeči u Silvie Ballestry.   

Kromě těchto jevů byla ve vybraných textech příznačná jednoduchá syntax na úrovni souvětí 

a převaha souřadných souvětí nad podřadnými. V podřadných souvětích převažovaly vedlejší 

věty podmětné a předmětné. Souřadná souvětí byla často spojována asyndeticky. Zkoumané 

texty vykazovaly rysy neostandardu i na rovinách lexika a morfologie.   

 


