
Posudek diplomové práce Barbory Poláškové 

Ja'lJ'kový a stylistický rozbor románu Sebastiana Vassalliho L 'oro del mondo 

Pro svůj rozbor zvolila diplomantka jazyk románu L 'ara del manda, z r. 1987, 

významného žijícího spisovatele S.Vassalliho. Práci rozvrhla do osmi kapitol. Úvodní (ss. 

3-21) věnuje jednak vymezení základních stylistických pojmů, jednak stručné 

charakteristice života a díla Sebastiana Vassalliho. V dalších čtyřech kapitolách zkoumá 

jazyk románu z hlediska hláskoslovného (ss.22-51), morfologického (ss.52-7 5), 

syntaktického (ss.76-84) a lexikálního (ss.85-98). V šesté kapitole (ss. 99-119) se 

diplomantka zabývá rozborem básnických výrazových. prostředků; následuje závěrečné 

shrnutí získaných poznatků (ss.120-121), italské résumé (ss.122-124) a seznam použité a 

citované literatury (ss.125-126). 

K celkovému rozvržení a zpracování látky nemám připomínky. Pokud jde o rozbor 

jednotlivých jazykových plánů, oceňuji snahu diplomantky popsat co nejpodrobněji 

autorův jazyk, domnívám se však, že by jeho specifi9ké rysy více vynikly, kdyby 

ponechala stranou standardní jevy a více zaměřila pozornost na případy vymykající se 

gramatickým pravidlům nebo umožňující volbu z více variant (např. by měly být odlišeny . 

případy povinného a nezávazného užití elize a apokopy) . Problematická je někdy i snaha 

nalézt ve Vassalliho prozaickém textu co nejvíce dokladů na básnické figury (např. 

chiasmus, eufemismus, onomatopoie). V jazykově zaměřené diplomové práci by bylo 

třeba respektovat klasifikaci slovních druhů podle italských gramatik (rozlišování zájmen a 

adjektiv determinačních - s.22 aj.). 

Některá autorčina tvrzení by si zasloužila bližšího vysvětlení: 

s.8: co je míněno "podivnou situací obyvatel Horní. Adiže"? 

s.65: imperfektum slouží především k popisu událostí, věcí, stavů, za vyprávěcí časy bych 

tedy považovala spíše passato remoto a prossimo 

Přesněji či důkladněji propracované by měly být formulace a závěry např. na 

s. 29 lul "d) dvou po sobě následujících infinitivů je apokopa vždy: I .. ./"- přesněji: "u 

prvního ze dvou po sobě následujících infinitivů je apokopa vždy I .. .f" 

s.53: u vlastních jmen osob by bylo třeba odlišně posuzovat člen u rodných jmen a u 

příjmení, poněvadž pravidla pro jeho užívání se u nich liší 

ss.69-70: velmi stroze a nepříliš přesně je definováno užití infinitivu, participia a gerundia 

s. 87 aj.: za "technické termíny" (možná lépe "odborné výrazy") jsou pokládány i výrazy 

náležející do základní slovní zásoby; mezi odborné výrazy týkající se války jsou např. 



zařazeny lexémy: la guerra, i soldati, i comunisti, i carabinieri, ťalleanza atd.; z oblasti 

fauny názvy běžně žijících zvířat (ľuccello, ťasino, i cavalli .. .) atd. 

V textu se objevují i některé chybné údaje a nepřesná tvrzení: 

s: 48: zkratka Elas znamená Ellenikon Laikos Apeleuterotikós Stratos (Corpo popolare 

greco di liberazione) 

s. 53: Salerno, Battipaglia,' Maratea - jde evidentně o jména měst, která se kladou bez 

členu, takže nejde o odchylku 

s.59: zájmena egU a essa jsou méně užívaná, nikoli však zastaralá 

s.59: v uvedených příkladech (la cosa a lui..., questo a noi) autor zřejmě používá 

přízvučných zájmen místo nepřízvučných záměrně ke zdůraznění 

s.63: rozhodně nemůže být považována za pleonasmus tzv ripresa pronominale; nejde o 

nadbytečné užívání zájmena, ale o jeho povinné užívání v zájmu rozlišení syntaktických 

vztahů 

s.67: u 2.slovesné třídy jsou v passatu remotu tvary na -etti, -ette, -ettero označovány 

italskými gramatiky za běžněj šÍ (srov. B.Pťoto aj.) 

s.16: ve větě Noi siamo solo i suoi riflessi J . ..! je podmětem Noi 

s.80: ve větě Per lui, loro non farebbero niente není dislokován předmět, ale 

tzv.příslovečné určení "prospěchu", podle italské termmologie complemento di vantaggio 

o svantaggio 

s.81: "V hovorovém jazyce 1 .. ./" - v uvedených příkladech jde o dislokaci ;vpravo. 

V příkladech Ne abbiamo visti,di orrori; di mamma ce tl'e una sola užití ne není 

t\~dpytečné. Dislokace vpravo se objevuje i ve větách Se n 'ha abbastanza 1. .. 1, non era il 

v~rq n(!mico J .. ./ 

s. 91: "knižní výraz" a "archaismus" není totéž 

s.92: nelze ztotožňovat "výraz převzatý" (prestito linguistico) s "neologismem"; řada 

převzatých výrazů je starého data (z citovaných il pathos, il bambú a další) 

Přes uvedené připomínky považuji předloženou práci z hlediska obsahového i 

formálního za zdařilou. Poněvadž splňuje veškerá kritéria kladená na diplomové práce, 

doporučuji, aby byla připuštěna k obhajobě. 
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