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Posudek diplomové práce 

Život římské periferie v Pasoliniho filmové a narativní tvorbě, 

kterou předložila Lucia Sucharovová 

na oboru italština, ÚRS FFUK v Praze, červen 2014 

 

 

 

Lucia Sucharovová se rozhodla věnovat svou práci románům a filmům, ve kterých Pier Paolo 

Pasolini zpracoval téma života římských předměstí. Domnívám se, že zadání nakonec splnila, 

třebaže značně problematickým způsobem. 

Jelikož jsem jako vedoucí práce sledovala její dlouhodobý zrod, vím, že diplomantka 

k úkolu přistoupila důkladně a nastudovala si jak primární textový a filmový materiál, tak i 

solidní sekundární literaturu. Hlavní úskalí práce spatřuji v rovině formulační a stylistické. 

Třebaže jsem od prvních verzi zaznamenala posun k větší srozumitelnosti a přehlednosti, text 

zůstává místy opravdu špatně „čitelný“ a není vždy jasné, co chtěla diplomatka sdělit či 

vyjádřit. Nejsem schopná posoudit, do jaké míry je to dáno skutečností, že čeština není její 

mateřský jazyk, ale to už je v téhle chvíli irelevantní. 

Struktura práce je přehledná. Úvodní část je biografická, autorka chce představit 

zejména období dospívání a zrání PPP, sleduje jeho tvůrčí a životní dráhu cca do konce 

padesátých let, kdy vydává romány, které jsou předmětem analýzy práce, a chystá svůj 

filmový debut. S ohledem na tematiku knih a filmů věnovaných životu borgát se autorka 

snaží zdůraznit zejména vztahy uvnitř Pasoliniho rodiny, jeho učitelské začátky a první zájem 

o používání nářečí v uměleckém jazyce. Tato pasáž se čte rozhodně nejhůř, nemá smysl, 

abych vypisovala věty, jejichž interpretace je pro čtenáře skutečným oříškem. Je jich dost. 

Další oddíl práce je věnován rozboru románů Ragazzi di vita, Una vita violenta, a 

filmů Accattone a Mamma Roma. Autorka je představuje na pozadí kontextu italského 

neorealismu, což není úplně chybné, ale bylo by třeba jemněji odstínit pozici PPP coby 
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neorealisty, zvláště když diplomantka sama upozorňuje na vysoce umělecké, estetické 

požadavky Pasoliniho literárního i filmového výrazu. Výše uvedené romány a filmy jsou 

porovnány v podkapitolách věnovaných „prostředí“, „postavám“ a „jazyku“. Nejzdařilejší se 

jeví analýza postav vytvářejících jakousi vzorkovnici života periférie. Prostředí diplomantka 

mapuje důkladně, cílem bylo poukázat na způsob, jímž PPP využívá skutečné topografie 

města k vytvoření symbolického až mytického prostoru, ale to se jí ne vždy podařilo. 

V závěrečné části práce se autorka zabývá Pasoliniho přístupu k literárnímu jazyku a 

jeho názorům vztahujícím se k otázce literárního jazyka, poté analyzuje jeho literární a 

filmovou naraci s důrazem na filmový jazyk a vyprávění. Čerpá zde zejména z Pasoliniho 

esejů obsažených ve svazku Empirismo eretico (1972). Tato pasáž se čte asi nejlépe, 

diplomantka se pokouší dobrat jádra Pasoliniho literárního a filmového jazyka na základě 

autorových názorů, zejména pak na základě jeho příspěvku k discorso indiretto libero, a klade 

si otázku vztahu literatury a filmu v díle PPP. 

Po stránce formální je – kromě závažných formulačních nedostatků –  práci ještě třeba 

vytknout rozkolísanost v uvádění citátů v originále. V některých částech tak autorka činí, 

jinde uvádí jen český překlad.  

 

Závěrem: Přes vznesené výhrady jsem se nakonec rozhodla práci doporučit k obhajobě 

a navrhnout hodnocení dobře, jelikož vím, že nejde o práci odbytou či psanou ve chvatu, ale o 

práci, za níž je spousta diplomatčina úsilí. Věřím, že Lucia Sucharovová během obhajoby 

prokáže, že její znalost tématu je méně chaotická, než jak působí zejména z úvodní části textu. 

 

 

V Praze 17/6/2014      PhDr. Alice Flemrová, Ph.D. 

        Vedoucí práce 
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