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1.  OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Práce se věnuje čtvrti EUR v Římě a její dominantě Paláci italské civilizace jako příkladům komplikovaného 

materiálního dědictví období fašistického režimu v Itálii. Autorka rozebírá původní válkou přerušené plány 

vybudovat čtvrť jako symbol fašistického triumfu a následný vývoj realizace stavby čtvrti. Postupuje přes 

částečnou de-fašizaci po válce, až přes zásadní transformaci během druhé poloviny 20. století a reinterpretaci 

těchto míst, upozadění ideologického původu a komerční využití Paláce pro komerční účely v současnosti. 

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické 

a metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Práce se opírá o teoretické koncepty místa paměti, defašizace a hlavně složitého dědictví, které využívá pro 

uchopení jinak obtížněji zpracovatelného fenoménu, kterým je kvůli svému rozsahu celá městská čtvrť EUR 

s její dominantou Palácem italské civilizace. 

 

Struktura práce je přehledná a logicky zvolená. Hlavní chronologické členění je vždy doplněno podkapitolami 

věnující se zvlášť úrovni analýzy čtvrti EUR a Paláce italské civilizace. Volba zaměření práce na dominantní 

budovu čtvrti, která byla vystavěna s výraznou fašistickou symboliku, je rozumný způsob vypořádání se 

s problémem rozboru vývoje čtvrti ve větším detailu, protože zpracování vývoje všech jednotlivých budov by 

nebylo v rozsahu bakalářské práce realizovatelné. 

 

Práce se opírá o odborné zdroje a také novinové články, převážně psané v angličtině. Dominance anglických 

zdrojů oproti těm italským není zásadní problém, protože, jak autorka uvádí, je téma diskuze fašistické historie 

ve spojení se stavbami a architekturou v italském kontextu spíše potlačovaným tabu a relevantní diskuze probíhá 

spíše v rámci anglicky psané odborné literatury. Obrazové přílohy práce jsou velmi užitečné a ilustrativní. 

 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Jazyková stránka práce je v pořádku. Text je napsán srozumitelně a čtivě. Odkazovací aparát je zpracován 

systematickým způsobem odpovídající citační normě. Grafické i další formální náležitosti práce jsou bez 

problému.   

 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Bakalářská práce se věnuje případové studii na fyzickém prostoru a budově, které jsou spojeny svým původem 

s historii a ideologií fašistického režimu v Itálii. Tyto materiální odkazy problematické doby umožňují sledovat, 

jakým způsobem se Itálii nepodařilo po konci války vyrovnat s řadou velmi viditelných zásahů do podoby 

hlavního města Říma spolu s dalším dědictvím fašismu. Historický vývoj využití a transformace čtvrti a Paláce 

rozebraný v práci podtrhuje jak řada důvodů, včetně těch ekonomických spojených s případnými náklady 

na údržbu a případnou defašizaci vedly ke kontinuitě v oblasti architektury – co se týče realizovaných plánů 

i působení konkrétních osob. Autorka k závěru rozvádí, jak původně ideologicky významná místa byla 

reinterpretována a jejich fašistická minulost bagatelizována. Příklad (ne)vypořádání se s materiálním dědictvím 

poskytuje srovnání s vývojem v italské společnosti obecně a náhled (i když úzký) do veřejné diskuze, kde je nyní 

možné mluvit o normalizaci a z některých stran dokonce i o nostalgii či dokonce apologii fašistické minulosti. 



5. VYJÁDŘENÍ KE KONTORLE ORIGINALITY PRÁCE (Turnitin a Theses): 

 

Žádná z kontrol neodhalila shody, které by dávaly důvod pochybovat o originalitě textu dané bakalářské práce. 

Identifikované shodné pasáže jsou buď obligátní pasáže náležící k formálním aspektům závěrečné práce 

(označení univerzity, typu práce, prohlášení atd.) nebo citované pasáže a názvy zdrojů, které jsou v práci 

označeny odpovídajícím způsobem v rámci citační normy jako využité zdroje. 

 

 

6. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (1-3): 

  

V závěru autorka zmiňuje možné riziko vlivu paměti fašistického režimu v Itálii na vnímání demokracie 

mládeží. Pokud bychom vzali zkoumaný příklad čtvrti EUR a Paláce italské civilizace, je ukázka vývoje 

používání těchto míst a jejich reinterpretace spíše příkladem pozitivního nebo nebezpečného vývoje? 

 

Může snadnost upozadění významu fašistické části historie souviset s tím, jak se jistým způsobem italská 

společnost odkazuje k antickým kořenům a s tím souvisejícím relativně menším místem pro období cca. 20 let? 

 

7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (A-F):  

 

Práci Doroty Šupíkové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „A“. 
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