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Posudek diplomové práce 

VLADIMÍRY POLIŠENSKÉ 

ČASOPIS LA VOCE A ITALSKÝ MODERNISMUS, 

ÚRS FFUK 

Vladimíra Polišenská zaměřila pozornost ve své diplomové práci na florentský časopis La 

Voce (1908-1916) a pokusila se zmapovat jeho roli v rámci italského modernismu. 

Mohu říci hned úvodem, že jde o mimořádně zdařilou práci, která po všech stránkách 

vyhověla zadání. Diplomantka roztřídila bohatý a různorodý materiál do přehledných oddílů a 

provedla důkladné analýzy hlavních tematických okruhů, které průběžně orientovaly náplň 

časopisu. Výklad je přehledný a práce má vysokou stylistickou úroveň. 

Úvodem nás diplomantka informuje o cílech své práce a pramenné základně, z níž 

vycházela. V další kapitole pak zasazuje vznik časopisu do širších historických, socio

politických a kulturních souvislostí. Nakonec podává popis časopisu, shrnuje publikovaná 

programová prohlášení a resumuje ideové zaměření příspěvků. 

Jádro práce vytvářejí analýzy klíčových témat. Ve svém úhrnu evokují vskutku 

výmluvně orientaci časopisu a umožňují mimo jiné posoudit, do jaké míry byla La Voce 

zaměřena literárně a do jaké míry se orientovala na neliterární témata. Pokud jde o literaturu, 

analýzy především dokládají, že kritici La Voce pociťovali po éře Carducciho a Pascoliho 

určité kulturní vakuum (borgesovské "crepuscolo") a že se systematicky snažili zformulovat -

a nabídnout - novou představu o poezii. Dobově příznačné jsou i texty o výtvarném umění, 

v nichž se zrcadlí zejména poměr vocistů k futurismu. 

Nesporně nejpřínosnější jsou analýzy společenských témat - těm se totiž 

v literárněhistorických přehledech nedostává příliš mnoho místa. Diplomantka zmapovala 

názory na problematiku italského jihu (zvláště zajímavý je článek Einaudiho), na 

problematiku školství (faktograficky je tato výpověď o stavu italského školství na počátku 20. 

století velmi poučná) a posléze věnovala pozornost textům, které reagovaly na politické 

otázky (Giolitti, socialismus, nacionalismus, válka v Libyd a nakonec vypuknutí světové 

války). Na doplnění celkového obrazu zaregistrovala i stanoviska, jež byla na stránkách La 

Voce prezentována ve vztahu k filozofii, morálce (zde je dotčen raný zájem o Freuda), církvi 
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a náboženství. Celkově tak předestřela neobyčejně zajímavou mozaiku kritických postojů, 

jejichž prizmatem lze skutečně lépe porozumět dynamice doby, s níž časopis vedl dialog. 

Práci doplňuje přehled dalších dobově významných časopisů a dobře napsané 

medailony všech nejvýznamnějších osobností časopisu. 

Závěrem se diplomantka pokusila o celkovou charakteristiku vlivu La Voce na 

italskou společnost a kulturu. 

Úhrnem: Diplomantka odvedla výbornou práci. Nebylo jistě snadné uspořádat 

nekonečný proud jednotlivých příspěvků do takto přehledné mozaiky. Ještě více je však třeba 

pochválit že z přehledu jasně vystupují i individuální pozice jednotlivých přispěvatelů, 

vnitřní polemiky a peripetie, jimiž časopis průběžně procházel. 

Formální úroveň práce je téměř bezchybná (všiml jsem si jen několika opomenutých 

čárek a překlepu "ibis." místo "ibid."). 

Práci hodnotím jako výbornou a k obhajobě ji samozřejmě doporučuji. 

Praha, 17.5.2008 
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