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Denisa Streublová si vytkla za cíl porovnat syntax dvou variet současné italštiny uvedených 
v titulu práce. Nutno předeslat, že to není úkol snadný, a to především ze dvou důvodů: 
Jednak je obtížné obě zkoumané oblasti s neostrými hranicemi a rozmanitými přesahy 
definovat, jednak je otázka, jaký a zejména jak obsáhlý materiál je únosné zkoumat, aby bylo 
možné dojít k věrohodným závěrům.  
     Diplomantka si je těchto nebezpečí vědoma a v úvodu svou práci důkladně vymezuje. 
Podává koncizní přehled sjednocování italštiny jako národního jazyka – tedy procesu, který 
byl v Itálii obzvlášť klopotný a v podstatě je dodnes aktuální. Soustřeďuje se logicky hlavně 
na 19. a 20. století, od koncepce Alessandra Manzoniho až po sociální faktory, které přineslo 
sjednocení země a později její hospodářský rozmach, jako je školství a boj s negramotností, 
vojenská služba, vnitřní migrace nebo všeobecné rozšíření rozhlasu a televize. V 70. a 80. 
letech minulého století po více než sto letech od sjednocení Itálie konečně můžeme mluvit 
také o sjednocení jazykovém, kdy nad nadále přežívajícími regionálními nebo ještě úžeji 
lokálně vymezenými varietami postupně konverguje společný jazykový úzus, národní jazyk. 
Jeho spisovná varianta bývá vedle dalších označení nejčastěji nazývána italiano 
letterario nebo italiano standard, je však otázka, zda tyto dva termíny v praxi skutečně 
fungují jako synonyma, nebo jde už od počátku o dvě spojité, avšak ne úplně totožné variety. 
(Že jejich libovolné zaměňování může být problematické, dokazuje např. podtitul Serianniho 
gramatiky: Italiano comune e lingua letteraria, přičemž jeho definice italiano comune 
odpovídá definicím standardu. Paolo D’Achille zase – v práci, ze které čerpala i diplomantka 
– se vyslovuje kriticky zvláště k názvu italiano letterario, neboť italiano standard podle něho 
nelze vidět jen v souvislosti s literární tradicí, byť ta nepochybně stála u jeho základů.) Denisu 
Streublovou naštěstí zajímala prvořadě novější forma, která se na pozadí standardu postupně 
vyčleňuje a pro niž se vžil název neostandard, který razil Gaetano Berruto. Zejména o jeho 
práci Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo se autorka v úvodní teoretické části opírá a 
připojuje Berrutovo známé schéma ilustrující rozvrstvení současné italštiny z hlediska 
diastratického, diafasického a diamesického. Zmiňuje se i o názorech lingvistů, kteří fenomén 
vymezují odlišně a navrhují i jiná pojmenování (Sabatiniho italiano dell’uso medio, Mioniho 
italiano tendenziale). Poté podává popis zhruba třicítky rysů, které neostandard vyznačují 
zejména v rovině morfosyntaktické, ale zčásti i lexikální a fonologické. Následuje krátký 
exkurz o proměnách italštiny v umělecké próze poválečných desetiletí (právem se tu 
upozorňuje na zásluhu Itala Calvina o obohacení „literární“ italštiny kombinací prvků 
z různých registrů) a navazující kapitola o rozdílech mezi psanou a mluvenou variantou 
neostandardu. Autorka vypočítává morfosyntaktické rysy příznačné pro mluvenou formu. 
V poslední podkapitole teoretické části pak uvádí a definuje syntaktické jevy, kterými se bude 
zabývat při analýze textů – různé případy dislokace, tzv. nominativus pendens, frase scissa, 
frase presentativa a che polivalente.  
     Po takto důkladném vymezení a popisu toho, co bude předmětem zkoumání, se autorka ve 
druhé polovině nazvané Empirická část věnuje praktickým rozborům několika textů. Vybrala 
k tomu po jednom díle od tří současných prozaiků, tři celostátní deníky a tři týdeníky. Volba 
je to inteligentní, podle možností jsou texty stylisticky dostatečně diferencované, jen deníky 
nutně vykazují podobné rysy. Diplomantka každý z vybraných textů nejprve uvádí a podává 
jeho charakteristiku, poté zkoumá výskyt jevů, na které se zaměřila, a dokládá je 
excerpovanými ukázkami.  
     V závěrečné části pak diplomantka shrnuje výsledky analýzy. Znovu se vrací 
k jednotlivým syntaktickým jevům a konstatuje jejich výskyt ve všech typech textů, byť 



v různé míře. Dochází tak k jednoznačnému závěru, že neostandard nejen existuje, ale že je 
patrný i v psané formě současné italštiny.  
     Diplomantka odvedla poctivou a kvalitní práci. V teoretické části si pečlivě připravila, co a 
jak hodlá prozkoumat. Přínos práce pak vidím zvláště ve druhé, praktické části, za kterou se 
nepochybně skrývá trpělivé až minuciózní zkoumání vybraných textů. Postupuje 
systematicky, texty dokáže správně interpretovat a volit vhodnou exemplifikaci jednotlivých 
jevů. Výsledky práce jsou přesvědčivé a odpovídají zadání. 
 
     Připojuji jen několik připomínek a otázek: 
Práce má dvě nazanedbatelná formální opomenutí: chybí obsah a české resumé (byť resumé 
do jisté míry supluje Závěr na s. 54-59).  
Nutno též konstatovat, že množství až školáckých chyb v italském resumé je nedobrou 
vizitkou studentky oboru.  
V úvodní kapitole (hlavně na s. 12) se několikrát odkazuje na názory F. Sabatiniho a A. 
Mioniho, ani jedoho z nich nenacházíme v bibliografii. Sabatiniho název variety je italiano 
dell’uso medio (nikoli d’uso). Paolo D’Achille (s. 1 a bibliografie) má ve jménu geminaci. Na 
s. 10 je chybné vročení Tesiho práce.  
Charakteristické rysy neostandardu na s. 13-18 vycházejí ze Sabatiniho 35 rysů?     
Na s. 21 autorka v parafrázi Colettiho názoru na Itala Calvina tvrdí, že „neutrální italština (…) 
netluče se se speciální terminologií (…)“. I když pomineme ne příliš vhodný kolokvialismus 
„netluče se“, originál uvedený v poznámce říká naopak, že tzv. linguaggi settoriali a 
technicismy s lingua media bezprostředně sousedí a Calvino je využívá k dosažení vyšší 
přesnosti vyjádření.   
Italština nezná neurčité číslovky. Un po’ (s. 24) je adverbium a tutti, molti (27, 28) neurčitá 
adjektiva.  
          
I přes dílčí výhrady považuji diplomovou práci Denisy Streublové za zdařilý a cenný 
příspěvek k rozboru současné italštiny. Diplomantka prokázala schopnost dobře vymezit téma 
práce, nalézt k jeho zkoumání vhodný materiál a ten pak podrobit citlivé lingvistické analýze. 
Výsledky pak vhodně shrnout a interpretovat. Práci proto jenoznačně doporučuji k obhajobě.   
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