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Anna Kostková si pro svou bakalářskou práci zvolila velmi zajímavé a nosné téma sicilské mafie, které 

se snaží nazírat skrze díla předních sicilských spisovatelů. Konkrétně se rozhodla analyzovat povídku 

Zlatý klíč a román Mistr don Gesualdo Giovanniho Vergy a další tři romány Staří a mladí, Den Sovy a È 

stato il figlio od Luigiho Pirandella, Leonarda Sciasci a Roberta Alajma. Práce je dělená do čtyř 

hlavních částí (nepočítaje dodatky), které jsou dále děleny do logických celků v podobě kapitol a 

podkapitol. Autorka zkoumala jednotlivá díla odděleně, přičemž každému z nich vymezila adekvátní 

prostor a ke komparativní analýze se uchyluje až v závěru, což vnímám jako velmi dobrou volbu 

(zejména z hlediska přehlednosti práce). Práce je psána čtivým jazykem, zasloužila by sice pečlivější 

redakční čtení (objevují se zde překlepy, interpunkční chyby i faktografické chyby, které jsou však 

zjevně zaviněny spěchem), jejich četnost ovšem četbu nijak závažněji neruší. 

Úvod považuji za nejslabší část práce. Již první věta: „Mafie. Pojem, který vstoupil do povědomí lidí 

do té míry, že je dnes využíván k obecnému označení zločineckých organizací po celém světě.“ se mi 

jeví jako velmi nešťastná, protože odkazuje na fakta (tj. že pojem „mafie“ i mafie jakožto organizace 

vznikly na Sicílii), o kterých se čtenář dozví až v dalších částech textu. Jako problematická se jeví i 

skutečnost, že autorka sice časově vymezuje období (navíc velmi dlouhé období) od roku 1883 do 

roku 2005, činí to však bez jakéhokoli odůvodnění. Neuvádí, čím jsou tato léta – potažmo díla, která 

v tu dobu vyšla – význačná, jestli představují průlom určité epochy atp.  

Druhá kapitola je vypracována pečlivě. Autorka si v ní klade za cíl vymezit sociálně historický (a 

dovolím si tvrdit i politický) kontext, který je pro pochopení vzniku mafie naprosto zásadní. Vyzdvihla 

bych podkapitolu o etymologii slova, kterou považuji za velmi zdařilou, autorka tímto způsobem 

přidala do celkového obrazu tématu mafie „něco navíc“ a nabízí čtenářům spoustu teorií, ke kterým 

se mohou přiklánět. Myslím si však, že podkapitola s názvem „Mafie a literatura“ mohla být 

zpracována mnohem důkladněji, kromě hlavní analýzy mělo být, dle mého názoru, tomuto tématu 

věnováno nejvíce času. Výčet autorů však působí jako náhodný a nesystematický. Dále bych ocenila, 

kdyby se v této podkapitole autorka zamyslela například nad tím, zda na sebe někteří autoři 

navazovali, zda existují období, kdy se téma mafie objevovalo v literatuře častěji atp. 

Jádro práce (tj. třetí kapitola) je nejzdařilejší. Díla jsou zkoumána chronologicky, po jednotlivých 

autorech. Literární analýza je bohatě doplněna o vhodně vybrané citace, které čtenáři demonstrují 

jevy a témata, jimiž se autorka zabývá. Nejedná se o prosté „převyprávění příběhů“, ani o pouhé 

opakování názorů vyčtených ze sekundární literatury, čehož si na práci velmi cením. Autorka se 

nebojí s názory literárních kritiků polemizovat, či je odmítat. 

Analýzu děl Giovanniho Vergy můžeme ze všech čtyř zkoumaných spisovatelů z určitého hlediska 

považovat za nejtěžší, jelikož (jak sama autorka uvádí v závěru) se v jeho dílech nevyskytuje explicitní 

zmínka o mafii. Autorka se tohoto úkolu ale zhostila velmi dobře. Citlivě si všímá náznaků, které 

mohou odkazovat k blíže neurčenému organizovanému zločinu. Jedinou výtkou by možná mohla být 

nepříliš přesná terminologie. Např. na straně 23 autorka píše: „V chování Nanniho l’Orba je možné 



nalézt jisté prvky chování, které jsou označovány za typické pro členy mafie.“ To, že jsou za něco 

„označovány“, aniž by bylo uvedeno kým nebo na základě jakých kritérií, mi přijde poněkud vágní. I 

na straně 24 je uvedeno, že mafiánské rysy chování se objevují u postavy barona Zacca. Autorka pak 

na straně 25 tvrdí, že jeho neloajalitu a prospěchářství považuje za nemorální, s čímž naprosto 

souhlasím, nejsem si ale jistá, zda tyto vlastnosti musí mít pouze členové mafie, a ne prostě běžní lidé 

s pokroucenou morálkou, nezapojení do jakékoli vyšší organizace (proto bych se onomu termínu 

vyhnula nebo se ho alespoň pokusila blíže specifikovat). Domnívám se, že termín „mafiánské 

chování“, které se opakuje i u následujících analýz, lze chápat pouze intuitivně a v akademické práci 

by mělo být blíže určeno.   

Následující analýza románu Staří a mladí je provedena precizně. Je vidět, že autorka dílo četla 

zevrubně, a to do té míry, že může vyvést z omylu Leonarda Sciasciu – na rozdíl od něho objevila 

v Pirandellově románu čtyři výskyty slova mafie, které nám pečlivě uvádí a správně interpretuje 

kontext, v němž byly použity. Ve dvou případech je mafie uváděna spolu se zednářským hnutím, 

možná by bylo zajímavé krátké zamyšlení nad touto souvislostí, zároveň se však z mé strany nejedná 

v žádném případě o výtku, nýbrž o návrh. 

Autorka v podkapitole věnované Leonardu Sciasciovi velmi správně upozorňuje na fakt, že by neměl 

být považován čistě za spisovatele detektivek a odhaluje další „vrstvu“ jeho děl. Čtenářům ho mimo 

jiné představuje i jako esejistu – jeho teoretické texty používá v práci jako sekundární literaturu, tuto 

volbu považuji za velmi šťastnou a přínosnou. Dílo Den Sovy v práci s tématem sicilské mafie 

rozhodně nemohlo chybět – možná by stál za zmínku i stejnojmenný film z roku 1968 (i vzhledem 

k tomu, že v předchozí podkapitole bylo uvedeno filmové zpracování Pirandellova románu a 

v následující podkapitole bude zmíněno zpracování románu Roberta Alajma È stato il figlio). Literární 

analýza je provedena opět precizně, autorka si správně všímá Sciasciova důrazu na téma omerty, 

která hraje v románu naprosto klíčovou roli a dalších témat (nedůvěra lidí ke státu, snaha o to 

klasifikovat vraždu jako zločin z vášně), jež jsou pro pochopení tématu mafie velmi důležité. 

V úvodu další kapitoly se sice setkáváme s poněkud banálním tvrzením: „Vzhledem k tomu, že Alajmo 

se narodil a dodnes žije v Palermu, dá se předpokládat, že ho každodenní realita života na Sicílii 

ovlivnila i v jeho tvorbě.“, jinak ale nemám dalších připomínek. Na str. 56 autorka uvádí, že postava 

Tancrediho neprojevuje příliš mnoho emocí a doplňuje to větou, že se „zde trochu projevuje Alajmův 

novinářský, faktografický styl.“ Zajímalo by mě, zda se autorka domnívá, že absence emocí nebyla 

autorem zamýšlena a byla „vedlejším produktem“ jeho stylu? 

V závěru autorka shrnuje předešlé kapitoly a pokouší se o stručnou komparativní analýzu. Domnívám 

se, že by poznatky ze studia jednotlivých děl mohly být trochu více zobecněny. Text nicméně 

hodnotím jako celkově povedený, obsahově i stylisticky nadstandardní. Práci doporučuji k obhajobě. 

S přihlédnutím k tomu, že se jedná o bakalářskou práci, navrhuji po delším zvážení hodnocení 

„výborně“. 

V Praze dne 24. 8. 2018     Mgr. Monika Červenková 

         oponentka 


