
 

 

 

 

 

 

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ 

Posudek bakalářské práce Fašismus ve vybraných románech Alberta Moravii, kterou 

k obhajobě předložila Ing. Veronika Krátká v září 2014 

 

Ing. Veronika Krátká si pro svou bakalářskou práci zvolila dva fenomény, které v Itálii snad 

nikdy nepřestanou být předmětem disputací. Prvním z nich je fašismus, skrze který se mnozí 

Italové zdiskreditovali, druhým je možná nejpřekládanější italský spisovatel Alberto Moravia. 

Pro účely analýzy fašismu v Moraviově díle se rozhodla použít korpus tří Moraviových děl 

napsaných během desetiletí 1941-1951: politický pamflet Maškaráda a dva neorealistické 

romány Římanka a Konformista.  

V úvodu práce seznamuje autorka čtenáře s životem a dílem Alberta Moravii, s italským 

fašismem, na který se snaží nahlížet z historicko-politicko-kulturního hlediska, a snaží se také 

nahlédnout vztah Alberta Moravii k fašismu. Jádro práce tvoří analýzy tří výše zmíněných 

románů, přičemž každá z nich je rozčleněná na kapitolu věnující se postavám, kapitolu o ději 

a jako třetí je nahlíženo „téma fašismu“. Závěr práce shrnuje poznatky, ke kterým autorka 

svou analýzou došla. 

Bakalářská práce Ing. Veroniky Krátké je přehledně rozvržena a jednotlivé kapitoly na sebe 

poměrně logicky navazují. Úvodní část práce pak považuji za nejzdařilejší, život Alberta 

Moravii i celkovou atmosféru fašistického dvacetiletí v Itálii autorka ve své analýze dobře 

vystihla. Mám však jisté výhrady k uvádění mnohých detailních informací, které se mi pro 

účely práce nezdají relevantní (např.: s. 3 Moraviovy pády cestou ze školy, s. 5 a 6 údaje o 

spisovatelských úspěších Moraviových manželek, s. 8 Bertolucciho nominace na cenu 

americké Akademie fimového umění a věd, s. 11 informace o životech Mussoliniho dětí a 

mnoho dalších) a které jsou zmiňovány (navíc poněkud na způsob bulvárního tisku) na úkor 

informací pro předmět této bakalářské práce mnohem relevantnějších. Kupříkladu oddíl 

„Díla“ je zpracován velice stroze, domnívám se, že minimálně ve zmínce o románu Lhostejní 

by měl být obsažen alespoň nástin či vzdálený odkaz na fakt, že i Moraviova prvotina je 

obžalobou fašismu a společnosti, kterou vytvořil. Také Moraviův velmi kontroverzní vztah 

k fašismu je rozebrán spíše povšechně, a to navíc na základě zavádějících tvrzení jako např. s. 



14 „Tento dopis adresovaný Ducemu dokazuje, že Moravia se nesnažil v osobní rovině proti 

režimu vystupovat kriticky.“  

Analýza románu Maškaráda se na první pohled jeví vcelku dobře. Autorka v této kapitole 

rovnoměrně rozděluje prostor mezi popis děje a zkoumání paralel mezi fašistickou Itálií a 

latinskoamerickým státem pod vládou Teresa Aranga, svou analýzu zároveň patřičně ilustruje 

citacemi. Bohužel některé pasáže se jeví poněkud kontroverzně v kontextu hesla Maškaráda  

na italské Wikipedii. Italský text nápadně připomíná autorčinu verzi, přičemž některé věty 

jsou téměř shodné např. “Il Perro quindi dà il colpo di grazia al Saverio sparandogli alla 

nuca“
1
 se nápadně podobá větě na s. 18 bakalářské práce „Nakonec Perro uštědří Saveriovi 

ránu z milosti, když ho střelí do zátylku.“  

Analýza románu Římanka je bohužel nevyrovnaná jako celek. Popis děje zde zabírá pět 

stránek, které autorka mohla využít k hlubší a propracovanější analýze motivů fašismu,  nebo 

např. k reflexi vývoje Moraviova vztahu k fašismu v časovém horizontu šesti let, které uběhly 

od vydání Maškarády. Nejhlubším Moraviovým dílem o problematice fašismu je bezesporu 

třetí román, který si autorka vybrala pro svou práci, román Konformista. I zde autorka 

zevrubně popisuje děj, přičemž na vlastní přínos a invenci jí zbývá málo prostoru. 

Závěr bakalářské práce Ing. Veroniky Krátké  je stejně povšechný jako její analýza. V úvodu 

práce si autorka vytyčila jako cíl „představit Alberta Moraviu jako autora ovlivněného dobou, 

ve které žil, tedy obdobím fašismu“ (s. 1) Když odhlédnu od stylistických a sémantických 

nedostatků tohoto tvrzení, musím bohužel konstatovat, že otázka jak Moraviu ovlivnila doba, 

ve  které žil, zůstala nezodpovězena, byly pouze sneseny dohromady fakta o Moraviově 

životě a čtenář si musí sám domyslet, jak která fakta Moraviu asi ovlivnila, a jak se to 

odrazilo v jeho díle. 

Ani po jazykové stránce mě bakalářská práce nenadchla. V českém jazyce čteme věty typu 

„Výběr tématu byl zvolen s ohledem na zájem autorky...“ (s. 1), nebo „Autor tak poukazuje 

na absurditu Marcellova života, která je paralelou na fašistický režim.“ (s. 37), či „V epilogu, 

tedy v poslední části románu,...“ (s. 35), ze kterých nevíme, co si odnést. V italském jazyce 

jsou pak důsledně uváděné pravopisné chyby (např. s. 28 io saro ´ gia ´ morto versus io sarò 

già morto). 

Předložená bakalářská práce působí sice dobře formálně strukturována, po obsahové a 

jazykové stránce však práce značně zaostává. Bakalářskou práci proto sice doporučuji 

k obhajobě, ale navrhuji ji hodnotit známkou dobře. 

V Praze dne 1.9.2014 

 

Mgr. Pavla Přívozníková 
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