
Posudek diplomové práce Zuzany Stojánkové: 
Tvoření množného čísla italských substantiv za pomoci korpusu CORlS I CODIS 

Titul této práce není příliš šťastně fonnulován. K tvořelú množného čísla přece 
nedochází za pomoci korpusu. Proti námětu samému nelze však nic namítat Tvoření 
plurálu se může jevit jako relativně bezproblémová kategorie~ v praxi však přináší ne 
zcela zanedbatelné množství nejistot a problémů. PIŮZk-wn výskytu různých variant a 
nepravidelností prostřednictvím korpusu pak může poskytnout dobrou představu o 
tom, zda a v kterých konkrétních případech úzus odpovídá kodifikaci, nebo a v jaké 
míře se s ní rozchází. Tento postup diplomantka zvolila. Nejprve se obecně zabývá 
kategorií čísla v jazycích; konstatuje různé možnosti tvoření množného čísJa 
v závislosti na typologii jazyků. Poté se krátce zmiňuje o vývoji ita1ských substantiv 
z latinských deklinací. 

Ve 2. kapitole nás podrobněji seznamuje se strukturou bolognského korpusu psané 
italštiny CORIS / CODIS. Z velké části jde patrně o překlad pořízený z oficiální 
vene, která je k dispozici na webových stránkách tohoto korpusu. Český text 
obsahuje některé neobratné a neph1iš srozumitelné pasáže, které by zasluhovaly 
přeformulovat nebo zkrátit 

Třetí kapitola, nejobsáhlejší a bohatě členěná, tvoří jádro práce. Diplomantka v ní 
postupně uvádí všechny možnosti tvoření množného čísla v italštině, včetně 
veškerých odchylek, variant a nepravidelností, jako je např. změna rodu v množném 
čísle, plurál složeni~ přejatých slov, a nezapomíná ani na taková specifika, jako je 
plurál vlastních jmen nebo zkratek. Přirozeně se při tom opírá o několik italských 
gramatik (Serianni, Lepschy, Proto aj.). Tyto normy pak konfrontuje s vlastními 
zjištěními v uvedeném korpusu. Následuje až příliš stručný závěr, dále resumé 
v italštině a poněkud svérázná bibliografie (není řazena ani abecedně, ani 
chronologicl-y ). 

Bezesporu nejpřínosnější a nejlépe zpracovanou částí je ústřední kapitola, 
vypočítávající zevrubně všechny možnosti italského plurálu a přinášející jejich 
konfrontaci se současným stavem jazyka, jak jej zachycují příJdady z korpusové 
databáze. V pasážích, kde se střídají mezititulky s výkladem či komentářem, pří1dady 
a tabulkami, zvolila autorka přehlednou grafickou úpravu Oceňuji vložené tabulky, 
které statisticky zachycují výskyt jednotlivých tvarů v korpusu a z nichž lze i bez 
dalšího komentáře vyčíst mnoho o aktuální situaci. Pozoruji tu však jistou 
nesourodost: Zatímco např. na str. 23 je tabulka uvedena i v případě substantiv, u 
nichž plurál nevykazuje jedinou variantu, u některých dalšíc~ kde se naopak 
vyskytují dvojí (nikoli dvojité, jak autorka mylně píše na str. 53) tvary, tabulku 
postrádám. Také tam, kde jsou tvary plurálu jednoznačné (str. 1411. a jinde), působí 
uvedení počtu výskytů jen jako frekvenční reference a nemá velký smysl. Za zmínku 
by myslím stálo, že u některých slov se setkáme i s více než dvěma formami: např. na 
str. 72 autorka uvádí varianty i jilm, i jilm i, avšak opomijí dost běžnou podobu i jilm.,;. 
(Právě tady by ostatně mohla být zajímavá statistika výskytů.) Pokud jde o příklady 
citované z korpusu, chápu, že kontext v nich nehraje prakticky žádnou roJi; přesto by 
bylo korektnější a řek] bych edičně čistší uvádět z nich alespoň relativně ucelenou 
část Některé začínají nebo končí jedním slovem sousední věty, často dokonce 
neúplným (např. str. 15, 17,23,24,46,47), i apostrofem (49)! Může tím mimo jiné 
vzniknout podoba jazykově matoucí (38 - glí uomini facesse[ro n. 

Přes tyto mé připomínky považuji diplomantčinu práci s gramatikami a s korpusem 
za vcelku zdařilou, solidně uspořádanou a přehlednou. Pokud jsou fonnulovány 
nějaké dílčí závěry, obvykle jsou správné. Ačkoli však text prozrazuje nemálo 



• 

odvedené práce, obsahuje také mnoho nedostatků a chyb. Jsou různého druhu" 
počínaje překlepy a nesprávnou interpunkcí a konče nedostatky v odkazech na 
literaturu nebo nesprávně a nejednotně sestavenou bibliografií. Uvádím některá 
závažnější pochybení v chronologickém pořadí: 
str. 7 - suocera (řádová sestra) - záměna se suora? 
9 - w" korpusu, který bylo v úmyslu vytvořit ... '" " ... se nakonec rozhodlo dát 
přednost ... ~< 
II - "..se tedy rozhodlo vytvořit. .. " - tyto neosobní tvary jsou stylisticky nepřípustné 
II - ,,PIvní úroveň připojení je složena ze srovnatelnosti" - nesrozwnitelné, stejně 
jako následující příklad 
12 - " ... aby nedocházelo k poškozování některých menšinových variant. jako jsou 
například apoštolské texty." 
12, 13 - Mw - nevhodná zkratka v českém textu 
15 -la virago, le viragini - plurál neilustruje změnu koncového -o v -í; kromě toho 
jako latinismus má silně knižní charakter a takr"ka se nevyskytuje, naopak běžně - jak 
uvádějí i gramatiky a slovníky - je tvar virago neměnný 
16 - g!i.penumatici - není pravda, že to je správný tvar podle gramatik; členy /0 a gli 
jsou poněkud zastaralé varianty dnes běžnějších il penumatico a i pneumatici~ jak 
ostatně dokazují všechny uvedené příklady; tuto skutečnost reflektují i současné 
gramatiky 
17 - ,Je těmto změnám však nedochází v těchto případech" [jde o změnu -co > -ci] 
- nevhodná fonnulace, v rozporu s tím se v exemplifikací objevuji a v textu 
komentují dvojí tvary (carichi - carici. stomachi - stomaci, a dokonce Jamki, kde 
korpus doložil právě jen palatalizovaný tvar) 
22 - .,1 zde je možný tvar s palatální výslovností" (prolughí vs. profogí) - podle mého 
názoru jde o mylnou interpretaci, tvar profugi fakticky neexistuje; jeden výskyt při tak 
pň1rrérn poměru (1 : J 668) nic neznamená, jde myslím jednoznačně o chybu, kterou 
korpus neeliminoval 
24, 25 - •• substantiva zakončená na -i + -<>, která mají v množném čísle -ii ... "- proč 
je to řečeno tak složitě? Jsou to substantiva na -io (stejně jako jsou jiná např. na -co, 
níkoli na -c + -o) 
25 - "proto je třeba rozlišit tento rozdíl grafickým přízvukem ...•• - toto odlišeni je 
fakultativní a ne příliš běžné, spíš tedy "někdy lze pozorovat potřebu rozlišit ... " nebo 
podobně 
26 - plurál gli omícidii (od I 'omicidio) s dvěma -ií není závazný; příklady z korpusu 
obsahují jeden tvar plurálu pro omicida i omicidio, autorka je zahrnuje do jedné 
skupiny (i tady by byla vhodná tabulka) 
29 - "Camille-Fiorelli" - a) tato práce chybí v bibliografii; b) správný tvar jména je 
CamiJJi (jak jednou uvedeno); c) jde o dvě osoby, proto je nesprávné psát je s krátkou 
pomlčkou bez mezer 
33 - chyba v tabulce u pioggio - vysoce převládá tvar piogge (728 výskytů, viz str. 
32) 
36 - "oxytonů" - správně oxyton (nom.. pl oxytona n) 
38 - ,jména mužského rodu končící na -a" - dá se vyložit. jak se tato skupina liší od 
"substantiv mužského rodu na -a" na str. 271 Pouze tvarem plurálu? 
39 - " ... podstatná jména rodu ženského končící na -o" - tato skupina se překrývá se 
jmény zkrácenými na str. 37; vymyká se z ní velmi frelryentované 10 maJU) 

40 - superfici - chybí výskyt le superficie; snad nejběžnějším slovem patřícím do této 
skupiny je la specie, které se dosud vydávalo za striktně neměnné. Bylo by vhodné 
ověřit to v korpusu. 

• 



40 - í dei - správně glí dei 
40 - " ... jsou citovány v Ruggierím 19594< - tato práce chybí v bibliografii 
48 -le fusa (vřetení) - snad předení 
54 -fa ji..Jgliame - správně maskulinwn 
73 - "Je tre Marie" (slavná restaurace v Acquille) - snad v Aquile; mimochodem není 
to jen restaurace, le (Ire) Nfarie (al sepolcro) je také běžný ikonografický motiv ve 
výtvarném umění. znázorňující tři Marie, které se sešly u Kristova hrobu; do korpusu 
asi názvy výtvarných děl neproniknou 
73 - ,)0 voglio ... di Ferrara" (jedním členem rodiny Ariosto) MacchiaveUi - (cit. 
v Serianni ... ) - ukázka toho, jak stačí chyby v drobnostech (interpunkce, závorky, 
pravopis) a lze jen těžko odhadovat, že jde o citát z Machiavelliho, tím spíš, že na téže 
stránce jsou další odkazy na literaturu psány pokaždé jinak 
75 - .,od současného aktuálního jazyka" - pleonasmus (asi jen autorka opomněla 
jedno synonymum škrtnout) 
77 - v Bibliografii kromě celkové formy (číslovaný seznam, autoři nejsou 
v abecedním pořadí) v některých případech chybí místo vydání, jindy nakladatel a 
jsou v ní i další chyby. 

Diplomová práce Zuzany Stojánkové je v zásadě prací kompilační, kombinovanou 
s fak'ty z:.iíštěnými v korpusu psané italštiny. Takový přístup je samozřejmě naprosto 
legitimní možností a sám o sobě nepresumuje vyšší nebo nižší kvalitu. Jsem však 
přesvědčen - a snad je to patrné i z uvedených chyb a nedostatků - že si zasloužila 
větší péči a preciznost, především v detailech. I přes kritické připomínky se 
domnívám, že splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, a k obhajobě ji 
jednoznačně doporučuji. 

V Praze 20. 9. 2006 
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oponent diplomové práce 


