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Posudek diplomové práce 
Il verbo in una scelta di grammatiche italiane dal XV al XIX secolo,  
kterou předložila TEREZA SOUKUPOVÁ, 
FF UK, Ústav románských studií, a.a. 2013/2014. 
 
 
 
Tereza Soukupová si zvolila pro svou práci téma, které svou náročností jde daleko za hranice 
běžných diplomových prací. Rozhodla se totiž prozkoumat způsob, jakým je traktováno 
sloveso v gramatikách italštiny od té první Albertiho z r. 1437 až po některé práce 19. století. 
Kromě toho svou práci sepsala velice dobrou italštinou, a prokázala tak solidní schopnosti 
hned v několika rovinách. Zvládnout tak velký časový úsek, prostudovat nesnadná díla a 
shrnout to, jak tato díla pojímají verbum jakožto základní slovní druh, představuje velkou 
výzvu, které Tereza Soukupová dokázala důstojně čelit.  

Její diplomová práce je bezesporu zdařilým textem, který by jen v některých detailech 
zasloužil určité úpravy a prohloubení (viz níže), ale to už by zcela jistě šlo nad rámec 
požadavků, které jsou na magisterské závěrečné práce kladeny. 

Práce je rozdělena do tří hlavních částí, které předchází úvod („O čem je tato práce“), 
stručný přehled zkoumaných gramatik a (poněkud zvláštní a nečekaná) kapitolka nazvaná Le 
fonti, v níž nalezneme stručnou zmínku o antické gramatické tradici (k tomu se ještě vrátím).  

První část je pak věnována slovesu obecně (zde jsou popsány jednotlivé kategorie až 
po problematiku konjugace jakožto flexivní třídy). Druhá část se týká syntaktických aspektů 
slovesa (selekce pomocného slovesa, shoda a valence). Třetí – třebaže nejstručnější – se 
zabývá aspektem či povahou slovesného děje. Práce obsahuje soupis primární a sekundární 
literatury a italské a české résumé.  

Jak už jsem řekl, diplomová práce Terezy Soukupové je velice zdařilá, ale přesto jí 
k dokonalosti chybí určité formální i obsahové náležitosti. K těm bych se teď rád vyjádřil – a 
zároveň bych rád zdůraznil, že vlastně nejde o žádné fatální výtky, ale jen o příspěvky do 
vysoce odborné diskuse, do níž diplomantka touto prací tak suverénně vstoupila.  

 
Začnu formálními nesrovnalostmi.  
1) Už jsem naznačil, že kapitolka Le fonti na s. 11 je pro mě spíše nepochopitelná, a to 

nejen svým umístěním (proč se nachází zde?), ale v podstatě i svým obsahem. Samozřejmě by 
bylo dobré zmínit se o antické gramatické tradici, z níž mnoho autorů nutně vychází (mezi 
prvními pochopitelně Alberti), ale obávám se, že tento účel kapitola nesplňuje (pro ilustraci je 
možné nahlédnout třeba do nedávné knihy Heleny Sanson, Women, Language and Grammar 
in Italy, 1500-1900, kde je hned na prvních stranách uveden pojem Grammatica a jeho 
historicko-kulturní souvislosti). 

2) Téměř všechny kapitoly jsou obvykle uvedeny odděleným, nezávislým odstavcem 
v kurzívě (např. s. 13, 15, 16, atd.), který vypadá jako citace. Zdroj je však uveden jen na s. 
42–43 a 46  (Enciclopedia Treccani). Někde je dokonce kurzívou psána i prostá věta uprostřed 
běžného textu (na s. 66 Nel Settecento...). Proč? Co je citace, co není? 

3) Pokud jde o citace, musím upozornit ještě na další nedostatek. Je evidentní, že 
diplomantka všechny primární zdroje pečlivě prostudovala a dobře je zná. Přesto je nanejvýš 
důležité – zvláště u těchto primárních zdrojů – uvádět přesné bibliografické odkazy včetně 
stránky, popř. odstavce, řádku, ... Tereza Soukupová takovou přesnou referenci uvádí jen 
v minimu případů (např. na s. 31, pozn. 18), někde je odkaz tak trochu „napůl“ (např. na s. 42, 
pozn. 21), všude jinde jen rok vydání práce. 

4) Jak už jsem psal, práce vyniká i jazykově – je sepsána výbornou italštinou, která by 
určité úpravy potřebovala jen na pár místech (např. na s. 9 dei enclitici, na s. 51 una dopo 
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altra, na s. 40 la negano (ma anche la esemplificano) – zde by se hodila lepší formulace, snad 
la negano (pur fornendone qualche esempio). 

 
Pokud jde o obsahové připomínky, v zásadě bych se jen rád zeptal na některé nejasné 

formulace, popř. trochu přispěl do diskuse. 
Začnu velmi obecnou poznámkou, která se týká přístupu k primárním vs. sekundárním 

zdrojům. Je zcela obdivuhodné, že se diplomantka pustila do obtížných textů 15. až 19. 
století, třebaže jsou všechny publikované v kritických, komentovaných edicích. Jsou-li však 
tyto primární texty součástí takových edic, existuje k nim bezesporu rozsáhlá sekundární 
literatura, komentáře, analýzy atd. Obvykle existuje i určitá „kanonická“ sekundární literatura, 
která je u každého takového textu považována za základní (často to je právě komentovaný 
úvod a poznámkový aparát, který je součástí kritické edice – jako třeba Patotova edice 
Albertiho Grammatichetty). Jsem přesvědčen o tom, že bez znalosti takových fundovaných 
komentářů a úvodů nám ze starších textů bude nutně mnohé unikat, a to jednoduše proto, že 
tyto texty jsou součástí úplně jiného historicko-kulturního kontextu, než na jaký jsme zvyklí. 
Pustit se tedy bez jakékoli průpravy do primárních zdrojů, jako je Alberti, Fortunio, Bembo, 
Soave a další, může vyústit v určité nepochopení nebo ve srovnávání pojmů, které jsou 
nesrovnatelné. V diplomové práci Terezy Soukupové je sekundární literatury pramálo – což je 
samozřejmě v této rovině v pořádku, nelze prostudovat vše – ale přesto se to v jejím textu 
projevuje v několika rovinách.  

Např. na s. 3, kde hovoří o Albertiho gramatice a zmiňuje fakt, že neměla žádný vliv, 
neboť dlouho nebylo známo autorství textu. Zde by bylo samozřejmě nutné podat daleko 
přesnější informace, které základní sekundární zdroje obsahují (Grammatichetta byla vydána 
až v r. 1908 v průkopnické práci Cira Trabalzy Storia della grammatica italiana, jediný 
rukopis, který se nám dochoval, byl už předtím popsán v r. 1896 Rajnou – hovoří  o tom i 
Patota ve svém úvodu).  

Na s. 8 se píše o tom, že Soaveho gramatika z r. 1770 už v detailech není dnes platná – 
to je přece pochopitelné, jde-li o text z 18. století, jehož ideologická východiska jsou zcela 
jiná. Podobně na s. 49 hovoří diplomantka o tom, že Salviati (1575) používá při klasifikaci 
konjugací un punto di vista piuttosto particolare – v tom, že začíná pravidelnými slovesy. 
Proč je to zvláštní? (Podobně pak i níže, kde je řeč také o divisione particolare). 

V závěru své práce pak Tereza Soukupová hovoří o tom, že existuje určitý kvalitativní 
skok mezi gramatikou Soaveho z r. 1770 a gramatikami konce 19. stol. Proč? To je 
samozřejmě důležité. Na s. 73 to pak diplomantka naznačuje: gramatiky 19. století byly 
určeny školám,1 zatímco didaktický účel těch předcházejících je spíše omezený. To je 
podstatný postřeh, který by bylo nutné nějak rozvinout – zvláště když pak T. Soukupová říká 
(na téže s. 73), že většina těch starších gramatik nebyla k výuce jazyka vůbec určena. To je 
podle mě podstatná věc – Bembovy Prose della volgar lingua mají jiné cíle, ale i 
v Cinquecentu existovaly gramatiky určené k výuce italštiny (třebaže nejsou pochopitelně 
moc známé – Helena Sanson, cit.d., hovoří např. o pozoruhodné gramatice, kterou sepsal 
soukromý učitel z Coma pro Johanu Habsburskou, nejmladší dceru Ferdinanda I. 
Habsburského, před svatbou s Františkem I. Medicejským, díky níž se stala velkovévodkyní 
toskánskou).2 

 
 

                                                           
1 Srov. k tomu Maria Catricalà, Le grammatiche scolastiche dell’italiano edite dal 1860 al 1918. Firenze: 
Accademia della Crusca, 1991. 
2 Ke gramatikám italštiny určeným pro cizince mezi 16. a 18. stoletím existují dvě studie: Lucilla Pizzoli, Le 
grammatiche di italiano per inglesi (1550-1776). Firenze: Accademia della Crusca, 2004; Giada Mattarucco, 
Prime grammatiche d’italiano per francesi (secoli XVI-XVII). Firenze: Accademia della Crusca, 2003. 
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Pokud jde o některé přímé dotazy, rád bych se zeptal na následující. 
1) Na s. 8 hovoří Tereza Soukupová o tom, že v Ottocentu  se věci mění, když skončí 

Questione della lingua. Mám za to, že se Questione della lingua právě s Manzonim dostává 
do nového kola. S tím souvisí i zmínka o „proposta manzoniana“ na s. 9. Co je tím míněno? 

2) Na s. 22 se mi ono schéma nezdá příliš názorné. Možná by bylo dobré vysvětlit, 
popř. navrhnout jiné grafické řešení. 

3) Na s. 34 je řeč o tom, že Fornaciariho terminologie je „poco proficua“. Co se tím 
míní? 

4) Na s. 43 v pozn. 22 píše diplomantka, že mnoho adjektiv „sono ormai sentiti come 
sostantivi, per es. assistente, ignorante.“ Taková poznámka – pokud není přesněji 
formulována – je zde podle mě zbytečná. 

5) Na s. 48 nerozumím úvodnímu odstavci (ma in realtà si tratta solo della 
realizzazione...), podobně pak další formulaci o něco níže (Altra questione...). Možná je to 
dáno tím, že konjugace nebo obecně flexivní třída je něco jiného než morfosyntaktické 
kategorie rod, číslo, .... Proto je možná i zajímavý způsob, jakým tuto věc jednotlivé 
gramatiky pojímají. 

 
Tolik tedy k této diplomové práci, kterou – navzdory všem výše uvedeným 

připomínkám – považuji za velice zdařilou, k obhajobě ji rád doporučuji a hodnotím jako 
výbornou. 

 
  
V Praze dne 8.9.2014 
 

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

vedoucí diplomové práce 
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