
1 

 

Posudek bakalá řské práce  
Dualistické vid ění světa v prózách milánské scapigliatury, 
kterou p ředložila Markéta Pletichová, 
FFUK v Praze, červen 2011 
 

 

Markéta Pletichová se rozhodla zpracovat téma, které zatím není v české italianistice 

příliš frekventované. Vzhledem k omezenému rozsahu bakalářské práce si ovšem 

nekladla za cíl zmapovat tvorbu scapigliatury v širším rozsahu, naopak se soustředila 

jen na autory milánského „jádra“ a na dualismus – jakožto způsob znázornění 

skutečnosti –jejich próz.  

 Práce má jednoduchou a přehlednou strukturu: v úvodní části je načrtnut 

historicko-kulturní kontext vzniku scapigliatury, je podána stručná charakteristika 

hnutí a hlavní představitelé jsou představeni stručnými medailony. Jádrem práce je 

pak analýza celkem sedmi próz tří scapigliátů: I.U.Tarchettiho a bratří Boitových. 

Třebaže autorka zkoumá jen vzorek prozaické produkce milánské scapigliatury, jeví 

se mi tento vzorek dostatečně reprezentativní a z dílčích analýz se nakonec nějaký 

obraz skládá. Závěr práce má hodnotící a komparativní charakter. 

 Za zdařilejší pokládám část analytickou, byť i zde mohla být autorka při 

rentgenování textů důkladnější. Úvodní část trpí zejména nedbalými formulacemi, 

které v některých případech vedou až ke zkreslení faktografie. Zejména pasáž o 

připojení Říma (Papežského státu) na s. 4 může čtenáře, který historii italského 

sjednocení nezná, dost zmást. Bylo by potřeba dodat, kým byl Garibaldi u 

Aspromonte a Mentany poražen, jakým způsobem se do anexe Říma promítla 

rakousko-pruská válka atd. V analytickém oddílu práce je patrné „zlepšování“, tj. za 

nejslabší pokládám analýzy Tarchettiho próz. Možná je to dáno i tím, že Tarchetti se 

jako autor vzpírá jednoznačnému výkladu, k němuž naopak Arrigo Boito jasnou 

symbolikou užitou v textech, přímo svádí. Ale např. s psychologickými 

drobnokresbami i užití ironie u Camilla Boita si autorka poradila vcelku dobře. 

 Závěrečná kapitola je poměrně stručná, určitě by se dala více rozpracovat 

zejména konfrontace explicitního a implicitního dualistického znázornění u 

jednotlivých autorů a také téma dezintegrace osobnosti (významné v Tarchettiho 

tvorbě, zde např. v povídce Storia di una gamba, ale také třeba v Boitově Trapeziu), 

kdy už se svět přestává jevit pouze v perspektivě binárních opozic, které se nakonec 
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spojí v celek, ale je zasažen destruktivním rozkladem. V tom už totiž scapigliatura 

předznamenává hlavní téma evropského modernismu. 

 Nicméně, přes uvedené výtky považuji práci Markéty Pletichové za 

zvládnutou. Zadání bylo vyhověno v poměrně uspokojivé míře, kterou hodnotím 

návrhem známky: velmi dobře. 

 

 

 

 

V Praze 22. 6. 2011     PhDr. Alice Flemrová, Ph.D. 

 

 


