
Posudek diplomové práce 
Syntaktické rozdíly mezi italiano letterario a italiano neostandard,  
kterou předložila DENISA STREUBLOVÁ , 
FF UK, Ústav románských studií, a.a. 2010/2011. 
 
 Denisa Streublová předložila text, který v zásadě splňuje všechny požadavky kladené 
na diplomové práce. Rozhodla se pro stručné, ale výstižné srovnání dvou těžko uchopitelných 
„entit“, totiž literární italštiny a italštiny tzv. neostandardní (italiano neostandard), která se 
výrazně profiluje zhruba od 80. let 20. stol. Aby se problematické uchopitelnosti vyhnula, 
omezila se pouze na syntaktickou rovinu. V konkrétním zpracování vyšla z relevantní 
sekundární literatury (nejen z Berrutovy průkopnické studie z r. 1987) a jednotlivé jevy 
demonstrovala na třech textuálních typech: na próze současných autorů, na jazyce novin 
(Corriere della Sera, La Stampa, La Repubblica) a časopisů (Vivo, Gioia, L’Espresso).  
 Práce je tomuto cíli podřízena i formálně. Je rozdělena na dvě základní části: 
empirickou a teoretickou. V teoretické části se autorka věnuje úvodním definicím, 
historickému přehledu a konkrétním charakteristikám obou variant italštiny. V části praktické 
pak tyto charakteristiky dokládá vždy na třech ukázkách z výše uvedených textuálních typů. 
Analyzuje vždy jednu z knih S. Benniho, S. Ballestry a N. Ammanitiho; přechází pak k 
novinám a končí u časopisů.  
 Obecně lze tedy říci, že práce je takovým rozvržením přehledná a dobře naplňuje cíle, 
které jsou v úvodu stanoveny. V některých konkrétních ohledech však obsahuje i jisté 
nepřesnosti, ke kterým se v následujících bodech vyjádřím. Začnu několika formálními 
nedostatky, abych je pak na závěr – který bude vesměs pozitivní – nemusel uvádět.  
 
 1) Úroveň práce trochu snižuje místy chybný jazyk anglického i italského résumé; na 
první pohled se zdá anglické shrnutí celkem v pořádku, italské naproti tomu obsahuje i chyby, 
které by se zde skutečně vyskytovat neměly (někde je formulace téměř nesrozumitelná, např. 
na s. 69: che polivalente è diventato l’universale congiunzione subordinata che una gamma 
ampia di impieghi). 
 
 2) Nejspíš nějakým „elektronickým“ nedopatřením vypadl obsah. 
 
 Pokud jde o obsahové nepřesnosti, zde jde spíše o konkrétní analýzy jednotlivých 
jevů, které bych osobně interpretoval jinak, popř. jde o terminologii. 
 
 3) Na s. 2 a 55 se hovoří o „diachronických“ analýzách; používá se spíše termín 
„diachronní“. 
 
 4) Na s. 21 se ve dvou různých odstavcích opakuje tatáž věta (je vnořena za jiný úvod, 
ale shodně pokračuje využívají všechny varianty italštiny). 
 
 5) V některých formulacích se mi to, co diplomantka tvrdí o slovosledu SVO a jeho 
vztahu k AČV, nezdá úplně přesné: např. na s. 19 se píše o změně slovosledu SVO ve 
prospěch AČV; podobně na s. 46, kde autorka uvádí, že z důvodu rematizace docházelo k 
porušování slovosledu SVO. Chápu, že otázka slovosledu je složitá, ale je třeba mít jasno v 
tom, co je AČV a co je SVO. To poslední je obvykle nějaký typologický parametr 
nepříznakového slovosledu, který může být samozřejmě různě modifikován vlivem AČV, což 
je ale zase parametr, který není ani tak záležitostí syntaxe jako spíše informační struktury 
(tedy něčeho, co spadá pod pragmatiku). 
 



 6) V drtivě větštině případů uvádí diplomantka velmi přesné a vhodné příklady 
jednotlivých jevů. Za zmínku stojí i dobré srovnání italského che s hovorovým co v češtině (il 
signore che gli hanno rubato l’auto / pán, co mu ukradli auto). Jen tu a tam bych s 
diplomantkou v její analýze nesouhlasil. Na s. 33 ve větě ne ho viste di tutti i colori určitě 
nejde o dislokaci vpravo: předmětem, který tu nahrazuje ne, rozhodně není substantivum i 
colori; jde o frazém: výraz di tutti i colori tu figuruje jako modifikátor implicitního předmětu 
le cose. Podobně na s. 35 nejde o anakolut: noi si comincia alle sette je typická toskánská 
konstrukce, která kombinuje neosobní si se zájmenem 1. os. pl. (a tento závěr je v souladu i s 
ostatními příklady regionálních variant fo / vo, o kterých diplomantka mluví na téže straně). 
Na s. 48 je uvedeno, že ve větě si può fare un patto máme postpozici podmětu. Otázka 
podmětu v konstrukcích se si impersonale je sice složitá, ale un patto bych jako podmět 
neviděl. Možná že to ale interpretuji jinak, než jak diplomantka zamýšlela.  
 Přes všechny tyto připomínky a výhrady je diplomová práce Denisy Streublové 
zdařilá, a proto ji k obhajobě doporučuji. 
 
V Praze dne 12. ledna 2010 
 

 
 

............................................. 
Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. 

vedoucí diplomové práce 
 


