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Posudek bakalářské práce  
Fantastično ve vybraných povídkách Itala Calvina, 
kterou předložila Anna Lachmanová 
na oboru italianistika 
ÚRS FFUK, červen 2020 
 
 
 
 
 
 

Ve své bakalářské práci se Anna Lachmanová věnuje problematice pojetí a vymezení 

fantastična a tímto prizmatem tak nahlíží dvě povídkové sbírky Itala Calvina, Marcovaldo 

ovvero stagioni in città a Ti con zero ve snaze zjistit, zda je lze označovat za povídky 

fantastické. 

Práce má jasnou a přehlednou výkladovou linii a v teoretické části se opírá o kvalitní a 

relevantní prameny. Oceňuji, že autorka práce neoperuje s termínem fantastično povrchně, 

nýbrž jej nahlíží na základě významných teoretických prací, které se je pokoušejí definovat. 

Pracuje zejména s teoriemi Tzvetana Todorova a Rema Ceseraniho. Zajímá ji zejména 

problematika pojetí fantastična ve 20. století, poté co do hry vstoupila psychoanalýza a zájem 

o lidské podvědomí i nevědomí, a dále pak otázka, zda je fantastično třeba chápat jako žánr či 

spíše jako modus. Tato první teoretická část práce je výborná, zejména s ohledem na to, že je 

to práce bakalářská, je třeba ocenit schopnost Anny Lachmanové teoretické texty číst a o 

literatuře přemýšlet.  

 V dalším oddílu se věnuje Calvinovu vztahu k fantastičnu, opírá se o jeho vlastně stati 

o fantastické literatury. Velmi přínosné je pak hledání souvztažností mezi fantastičnem a 

pohádkovostí, vědeckofantastišností a surreálností. Všímá si hybridity, která je příznačná 

nejen pro Calvinovy texty, které se vymykají realistické linii, ale pro fantastickou literaturu 

20. století obecně.  

 Čtvrtá část práce je analytické povahy a zaměřuje se na dvě výše zmíněné Calvinovy 

povídkové sbírky, aplikuje na ně kritéria fantastična předložená Ceseranim a sleduje, nakolik 
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jsou tyto povídky ještě ovlivněny fantastičnem klasickým, jež zažíval zlatý věk v 19. století. 

Sbírky nejprve nahlíží jako celky, pak z každé vybírá dvě povídky, které považuje s ohledem 

na téma své práce za ilustrativní. Samotné analýzy jsou stručné, autorka práce nerozebírá 

texty detailně, spíše na ně přikládá šablonu, s níž pracuje, aby zjistila přítomnost postupů a 

témat fantastična. Své poznatky pak shrnuje v závěru. Práce je doplněna i o obsáhlý Calvinův 

medailon. 

 Domnívám se, že ač je v práci Anny Lachmanové analytický part skromnější než ten 

teoretický, práci to neškodí. Jejím cílem bylo zkoumat ve vybraných povídkách Itala Calvina 

jejich fantastické prvky a klasifikovat je. Zadání tak bylo bezesporu vyhověno. 

 Formální úroveň práce je velmi slušná, občas v něm zůstalo pár přehlédnutí, např. 

Utažení šroubu Henryho Jamese je jednou citováno s českým názvem, podruhé s italským 

(Giro di vite, s. 21), či krkolomné formulace, jimž není snadné porozumět: „Vzhledem ke 

skutečnosti, že pro tradiční pojetí fantastična je přítomnost fantastična v dílech 20. století 

sporná, bylo by možné i na tuto povídku nahlížet spíše prizmatem moderního pojetí.“ (s. 39). 

Nicméně jejich výskyt je jen sporadický. 

 

Závěrem: Práci Anna Lachmanové považuji za zdařilou, k obhajobě ji samozřejmě doporučuji 

a navrhuji hodnotit ji známkou výborně. 

 

 

 

V Praze dne 8. 6. 2020     PhDr. Alice Flemrová, Ph.D. 

        Vedoucí práce 


