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Vladimíra Polišenská si zvolila dost nesnadný úkol: zmapovat ve své diplomové práci 

osmileté trvání italského kulturně-politického periodika La Voce. Za iejí formálně 

střídmou, přehlednou a ukázněnou prací je tudíž spousta hodin trpělivého pročítání a 

třídění značného množství různorodých textů. Myslím, že mohu hned v úvodu 

konstatovat, že se s tímto úkolem vypořádala výborně. 

Vznik časopisu zasadila do dobového kontextu, nahlíženého z historického, 

společensko-politického a kulturního hlediska. V další kapitole se věnuje obecné 

charakteristice, vývoji a proměnám časopisu, hodnotí jej coby společensko-kulturní 

fenomén. Těžiště práce pak spočívá v rozvržení textového materiálu do precizně a 

detailně rozvrstvených tematických okruhů a v jejich analýzách. Díky tomu dostává 

časopis velmi plastické a přitom jasné kontury. Diplomantka se neomezuje jen na 

jeho umělecké zaměření, tedy na způsob, kterým prezentoval soudobou literaturu, 

výtvarné umění a hudbu, ale představuje i společensko-politická témata, na něž byl 

především za Prezzoliniho vedení časopisu kladen důraz. Velmi cenné jsou články 

zabývající se otázkou italského Jihu a vyjadřující stanoviska k válce v Libyi a 

k interventismu. Práce přesvědčivě dokumentuje převládající vstřícný postoj italských 

intelektuálů k první světové válce, do níž mnozí narukovali jako dobrovolníci, někteří 

se už nevrátili a většina v ní utrpěla doživotní traumata. Upozorňuje také na první 

svědectví z války, nejen ze zákopů, ale i ze života v zázemí, na to, jak válka zasáhla 

do "života" časopisu: odchod Prezzoliniho a nakonec i zánik La Voce motivovaný 

celkovým válečným vyčerpáním, projevujícím se mimo jiné i nedostatkem financí. 



Samostatnou kapitolu pak diplomantka věnovala jednotlivým šéfredaktorům 

časopisu, s důrazem na jejich odlišné koncepce vedení periodika. Pro dokreslení 

celkového obrazu italské kulturní společnosti (s centrem ve Florencii, kde většina 

periodik té doby vycházela) zmiňuje také časopisy, které vzniku La Voce předcházely 

a které s ní koexistovaly. I ze stručného srovnání jasně vysvítá, že La Voce zastávala 

nejvýznamnější postavení, a to nejen díky poměrně dlouhé době svého trvání 

(časopisy tehdy vznikaly a zanikaly v krátkých časových intervalech, jejich životnost 

se někdy počítala na měsíce), ale také šíří svého záběru, jak pokud jde o traktovaná 

témata, tak i díky rozevřenosti názorového spektra a prostoru pro polemiku. Význam 

časopisu diplomantka hodnotí v závěru své práce. 

Diplomové práci Vladimíry Polišenské opravdu nemám co vytknout, také po 

formální stránce zcela vyhovuje kladeným nárokům, je napsána kultivovaným a 

výstižným jazykem. Proto ji hodnotím jako výbornou a k obhajobě ji plně doporučuji. 
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