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Posudek bakalářské práce 

Obraz rodiny vo vybraných dielach talianskeho verizmu, 

kterou předložil Filip Šalagovič 

na oboru italianistika ÚRS FFUK, 

Praha, červen 2018 

 

 

 

Filip Šalagovič se rozhodl přečíst tři zásadní romány italského verizmu prizmatem tématu 

rodiny a příbuzenských vztahů, které pak konfrontuje s historicko-společenským kontextem a 

klade si otázku, nakolik je téma rodiny pro výpověď o stavu společnosti nosné. To je ve své 

jednoduchosti velmi dobrý nápad, navíc všechna tři analyzovaná díla lze číst i jako ságy: ve 

všech třech případech je protagonistou díla rodina. 

Práce má přehlednou strukturu: v úvodní kapitole je podána stručná, ale obsažná 

charakteristika verizmu, v následujících kapitolách autor postupuje chronologicky, od 

nestaršího textu, jímž  je Vergův román I Malavoglia (č. Dům u mišpule), přes Chelliho 

Eredità Ferramonti (č. Dědictví) po monumentální De Robertův opus I vicerè (č. 

Místokrálové). Sleduje stejné schéma: představí autora, shrne děj, charakterizuje hlavu rodiny 

– vzhledem v její centrální pozici i v nesoudržných rodinách je to dobrá volba – popíše její 

vazby na ostatní příbuzné a v závěru podává zejména společenskou charakteristiku příslušné 

rodiny. V závěru práce pak nastíní možné srovnání jednotlivých rodin jako reprezentantů 

odlišných sociálních vrstev italské společnosti v době po sjednocení země.  

Zvolená metoda se mu lépe daří u Dědictví a Místokrálů, kde je čtení obrazu společnosti přes 

analýzu rodiny a jejích vztahů mnohem průkaznější, neboť rodiny jsou pevněji zasazeny 

v dobovém kontextu, a třebaže je nelze označit za „hybatele“ dějin, pokoušejí se na nich 

aspoň participovat: cesta k moci pro ně vede přes peníze a konexe. Ale i v případě rodiny 

Malavogliových, chudých sicilských rybářů, si Filip Šalagovič správně všímá, že ani oni 

nebyli vlivu touhy po prosperitě a společenském vzestupu ušetřeni: postrisorgimentální 
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modernita (včetně svých nástrah) dospěje až do sicilské vesnice Aci Trezza, a třebaže 

Malavogliovi neblahému volání podléhají a stávají se tak obětí soukolí dějin a pokroku, i 

jejich příběh dokládá, že dějinný pohyb nejde zastavit a jakýkoli návrat do idyly bezčasí je jen 

iluzí (což ostatně v závěru románu správně pochopí mladý ´Ntoni.) 

Všechny texty jsou čteny detailně a komentáře jsou doprovázeny dobře zvolenými citáty. 

Zúžení perspektivy na obraz rodiny udrželo práci soudržnou, zejména v případě De 

Robertových Místokrálů hrozilo, že se autor vzhledem k epické šíři románu a značnému 

množství postav a vztahů v rozboru díla ztratí. Proto musím ocenit, že se Filip Šalagovič 

tomuto úskalí vyhnul a splnil zadání. Jednotlivé veristické metody tří vybraných autorů 

nerozebírá do hloubky, a třebaže není sporu o tom, že komparace jednotlivých poetik by práci 

posunula na vyšší úroveň, vzhledem k tomu, že jde o práci bakalářskou, chválím zejména 

studentovu schopnost porovnat zvoleným prismatem tři náročné texty, zasadit je do literárně-

historického kontextu a v neposlední řadě také to, že je přečetl s nefalšovaným a živým 

zájmem.  

 

Závěrem: Práci Filipa Šalagoviče hodnotím jako plně zvládnutou, zcela odpovídající 

stanoveným kritériím, a proto ji k obhajobě s radostí doporučuji a navrhuji hodnotit ji 

známkou výborně. 

 

 

 

V Praze dne 11/6/2018     PhDr. Alice Flemrová, Ph.D. 

        Vedoucí práce 


