
Posudek diplomové práce Barbory POLÁŠKOVÉ: Jazykový a stylistický rozbor 
románu Sebastiana Vassalliho L 'oro del mondo 

Diplomantka si k rozboru vybrala nepochybně jednoho z nejlepších vypravěčů 
současné italské prózy, jehož dílo slibuje i bohatou složku jazykovou. Připomeňme, že 
Vassalli prošel v počátcích své tvorby neoavantgardní skupinou Gruppo 63,jež měla 
právě experimentování s jazykem za hlavní devízu. Zájem o jazykové otázky projevil 
pak ještě mimo jiné o mnoho let později vydáním slovníku II neoitaliano (1989), 
mapujícího italské neologismy 80. let. V románu L 'oro del mondo (1987, český překlad 
K. Vinšové Zlato světa 1996) již stopy anarchizujícího zacházení s jazykem nenajdeme, 
zaujetí jazykovou formou, projevující se např. v kontrastu mezi vyprávěcí rovinou 
románu v jistém smyslu historického a přímou řečí, v odstínění výrazu jednotlivých 
postava ve smyslu pro ironii, pro autora charakteristickém, je však i nadále patrné. 

B. Polášková si téma diplomové práce pečlivě rozvrhla. V úvodu nejprve vymezuje základní 
pojmy stylistiky, opírajíc se o české (Bečka, Chloupek) i o italské práce (Gáldi). Poté podává 
přehled života a díla S. Vassal1iho a zvláštní pozornost věnuje románu L 'oro del mondo, 
nejprve v tematické rovině, pak z hlediska jeho členění. Na základě důkladné excerpce díla 
pak autorka román rozebírá v pěti hlavních kapitolách: Nejprve si všímá hláskoslovných a 
pravopisných jevů. Zabývá se elizí a apokopou, eufonickým d, označováním přízvuků, 
psaním velkých písmen, hláskovými variantami a interpunkcí. V návaznosti na interpunkci je 
ještě připojena pasáž o rytmické segmentaci věty. Další kapitola je věnována výrazovým 
prostředkům morfologickým. Rozděleny jsou podle slovních druhů, počínaje členy a konče 
citoslovci. V kapitole o syntaxi se autorka zabývá strukturou věty a souvětí, otázkami 
slovosledu a různými typy řeči. Předmětem dalšího oddílu jsou systematicky řazené lexikální 
prostředky, členěné především vertikálně, z horizontálního hlediska jsou tu dialektální a 
cizojazyčné výrazy. Zajímavé je zařazení podkapitoly o idiomatických spojeních. V poslední 
z analytických kapito I se autorka věnuje básnickým výrazovým prostředkům - různým 

typům figur a tropů. 

V každé kapitole jsou zjištěné prostředky přehledně klasifikovány a jednotlivé jevy jsou 
v různé míře, podle četnosti výskytu, ilustrovány na příkladech. Na konci každé 
z kapitol je vždy provedeno dílčí shrnutí. V závěru práce se pak diplomantka pokouší o 
celkovou charakteristiku autorova jazyka a stylu, následuje ještě italské resumé. 

Domnívám se, že Barbora Polášková odvedla velmi solidní práci. Jak již jsem naznačil, 
Vassalliho román podrobila skutečně minuciózní analýze, dá se říci, že nic podstatného 
neopomněla. Určitý problém rozboru tohoto typu spočívá možná v obecnější rovině. 
Práce jako by především registrovala a popisovala jednotlivé jevy, tu a tam se dozvíme 
něco i o jejich frekvenci, aniž pak následuje dostatečně jasná charakteristika autorova 
jazyka a stylu jako zobecnění provedené analýzy. V práci B. Poláškové sice tato 
charakteristika neschází, ovšem je relativně stručná, na pouhých dvou stranách. Aby 
bylo možné dostatečně posoudit, které prvky mají obecnější platnost a které naopak 
konstituují individuální autorův styl, je nejen zapotřebí s jistotou se pohybovat 
v otázkách spjatých s normou a běžným územ. Také dobrá praktická znalost italské 
literatury nám umožní vnímat autora na pozadí širšího literárního kontextu. A vlastně 
teprve odpovídající zevrubná analýza jiných autorů by nám poskytla přesné vymezení 
individuálního autorského stylu. To by však pochopitelně přesahovalo možnosti 
diplomové práce. Přesto mám za to, že bylo přece jen možné víc vytěžit ze skutečnosti, 
že v románu jsou od sebe odlišeny různé vyprávěcí roviny, projevující se ve volbě 



odlišných jazykových prostředků a stylistických postupů. Také doklady autorovy ironie 
až sarkasmu, podle mého názoru zřetelné, i když pravděpodobně hůře postižitelné, 
v rozboru postrádám. 

Několik dalších připomínek: 
V úvodní kapitole je vymezení základních pojmů stylistiky společně s vylíčením 
autorova života a díla. Nebylo by lépe tato dvě témata oddělit? 
V druhé kapitole by bylo možná vhodnější mluvit v některých případech o 
suprasegmentálních jevech (přízvuk aj.). 
Poněkud nevyužitou možností je po mém soudu kapitola zabývající se rozborem 
syntaxe. Paradoxně - vzhledem k tomu, co skýtá materiál - je daleko stručnější než 
kapitoly věnované např. morfologii nebo lexiku. Přitom právě syntaktické prostředky 
jsou obvykle pro autorův styl velmi určující. 

Znovu konstatuji, že přes dílčí nedostatky diplomantka zpracovala látku odpovědně a 
důkladně. V posouzení celkového autorova stylu nedochází k mimořádným závěrům a 
fakta spíš analyticky registruje, otázka ale je, do jaké míry bylo možné tento přístup 
prohloubit. Práce má přehlednou úpravu a nejsou v ní formální nedostatky. 
Jednoznačně ji doporučuji k obhajobě. 

V Praze 26.5.2006 
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