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Diplomantka si pro svou práci zvolila komparativní téma, které překračuje rámec 

literárního bádání. Je to však téma nesporně zajímavé. Italský neorealismus se 

proslavil především na poli filmu, díla režisérů, jako byli Rossellini, Visconti, De Sica 

či De Santis, natočená v období od 40. do pNní poloviny 50. let minulého století 

nejen získala mnohá mezinárodní ocenění, ale přitáhla pozornost filmového světa 

k italské kinematografii, která si přibližně na dvě desetiletí udržela vůdčí pozici 

v celosvětovém žebříčku. Italská literární díla z období neorealismu se svým 

mezinárodním významem rozhodně nemohou s filmy z téže doby měřit. Pavla 

Hulecová však nenahlíží téma italského neorealismu z pohledu mezinárodního 

kontextu, ale soustřeďuje se na srovnání filmové řeči a literární narace a způsobu, 

jakým film a literatura zpracovávají zvolená společná témata. 

Práce je po mém soudu dobře rozvržena. V pNní teoretické části se 

diplomatka pokouší definovat literární a filmový neorealismus, časově ho vymezuje, 

představuje nejvýznamnější spisovatele a režiséry, dobová filmová a literární 

periodika, neboť většina rozpravo neorealismu probíhala právě na jejich stranách. 

Zde si dovolím pNní připomínku, mám za to, že právě z výše uvedeného důvodu 

mohla být charakteristika časopisů trochu obsáhlejší. Především informace o revue 

"Bianco e nero" (str. 28) je příliš stručná. V této části práce se mi autorka jeví 

zasvěcenější a přesvědčivější, když píše o filmu, tj. v podkapitolách Filmové techniky, 

Styl režisérů, Filmová řeč, Autorský komentář. Třebaže musím podotknout, že styl 

režiséra Vittoria De Sicy by si zasloužil větší prostor, než jakého se mu v práci 

dostalo. 
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Diplomatka se ve své práci připojuje k názoru, že ve filmu se neorealistické 

tendence projevily dřív než v literatuře (str. 9). Tato teze je obhájitelná, i když ono 

prvenství se spíš týká jednotné snahy o nový způsob zachycení a zobrazení 

skutečnosti v hraném filmu a s tím související volbou témat. Rysy, jež bychom mohli 

označit za neorealistické, najdeme i v některých předválečných literárních dílech. 

Obecně by se dalo říci, a práce Pavly Hulecové to podle mého názoru dokládá, že 

filmový neorealismus působí i přes velice rozlišné osobní styly jednotlivých režisérů 

mnohem kompaktnějším, jednotnějším dojmem než neorealismus literární. 

Diplomantka si je dobře vědoma obtížné definice neorealismu, jehož vnitřní 

soudržnost je vymezena časovým obdobím a stojí, zejména v literární tvorbě, na 

několika spíše etických než estetických požadavcích, a proto se v praktické části 

práce zaměřila na čtyři témata (špatné sociální podmínky, italský jih, partyzánský 

odboj, fašismus a antifašismus), u nichž lze v neorealistických filmech a prózách 

doložit četnost výskytu. Vybraná filmová a literární díla pak zkoumá v optice toho, jak 

s příslušnými tématy nakládají, jakým způsobem je zpracovávají. Vzorek zvolených 

děl je dost reprezentativní, práce samozřejmě v tomto ohledu není zcela 

vyčerpávající, ale to ani nebylo jejím cílem. K volbě tedy není co namítnout, škoda 

jen, že některá díla jsou odbyta jen několika řádky, ve kterých žádná analýza není. 

Mám na mysli povídkovou sbírku pozoruhodného autora Beppeho Fenoglia Dvacet tři 

dnů města Alby (str. 47) a film Není míru pod olivami (str. 39). 

V závěru práce pak autorka stručně, ale přehledně a přesvědčivě formuluje 

výsledky svého srovnání literatury a filmu v období neorealismu. Jediné tvrzení, 

s nímž by se dalo polemizovat je, že "ve filmu se více objevuje ideologie" (str. 57), 

které je poněkud zjednodušující a asi by bylo vhodné je rozvést a doložit konkrétními 

příklady. 
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Práce je napsána živým jazykem a diplomantka většinou dokazuje, že 

stylizovat umí, bohužel je v ní celkem dost překlepů či pozůstatků přepisování textu, 

kdy občas dojde k promíchání dvou verzí a výsledná věta není moc srozumitelná, viz 

např. "Na jedné straně neexistuje kodifikovatelných vypravěčských řešení, na druhé 

straně jsou to konkrétní podmínky interakce kulturních sdělení vytvořených 

neorealistickou literaturou." (str. 12) Je to škoda, protože tyto defekty zbytečně kazí 

dojem z četby. 

Mám-Ii svůj posudek shrnout, tak přestože jsem v něm vyjádřila několik dílčích 

výhrad, jako celek předloženou práci pokládám za zdařilou. Rozsáhlé komparativní 

téma je vždycky náročné a Pavla Hulecová to své zpracovala přesvědčivě, 

konfrontační obraz neorealistického filmu a literatury, který vytvořila, rozhodně není 

zkreslující či zjednodušující. Práce se opírá o fundovanou sekundární literaturu, ale 

je do značné míry samostatná. Nárokům kladeným na diplomové práce plně 

vyhovuje, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

V Praze dne 8. 9. 2010 

vedoucí práce 
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