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Předložená bakalářská práce Barbory Šupíkové se věnuje charakteristice a srovnání 

dvou dospívajících chlapeckých postav z románů Agostina Alberta Moravii a L´isola di Arturo 

Elsy Morantové. Kompozice práce zahrnuje tři větší tematické celky, které postupují od 

všeobecného úvodu ke konkrétním interpretačním závěrům. 

Nejprve autorka představuje oba spisovatele stručným nastíněním jejich biografie a 

vsazením jejich díla do širšího literárněhistorického kontextu, přičemž hledá paralely mezi 

životními peripetiemi Alberta Moravii a Elsy Morantové a motivy objevujícími se v jejich 

tvorbě, které by mohly být jejich odrazem. Velmi zajímavý a užitečný je v této pasáži autorčin 

exkurz do historie a tradice žánru bildungsromanu v Itálii a přiblížení jeho geneze. Tento 

úvodní oddíl obsahuje také bližší seznámení s dějem románů Agostino a L´isola di Arturo. 

Prostřední část práce se již plně soustředí na zvolené texty, předmětem zkoumání se 

postupně stává narativní struktura obou děl, popis prostředí, v němž se příběhy odehrávají, i 

jejich časové uspořádání. (Zde možná autorka věnuje až příliš velkou pozornost stavbě, 

rozložení a názvu kapitol uvedených románů, což se však při jejich interpretaci nejeví jako 

příliš relevantní. Mimo to není úplně objasněno použití a význam termínu „striktní románová 

architektura“, kterým autorka operuje na str. 22). Pozornosti dále neuniká ani vyprávěcí jazyk 

a podoba a úloha vypravěče. Ve finální kapitole pak autorka podrobuje komparativní analýze 

oba protagonisty, v rámci čehož sleduje jejich interakci s ostatními postavami, především 

rodinnými příslušníky, a věnuje se motivům dospívání, iniciace, probouzející se sexuality a 

také vykreslení obrazu vnitřního světa hrdinů. 

Po formální stránce se práce jeví velmi dobře zvládnuta, je přehledně a logicky 

strukturována, žádná část si nenárokuje příliš velký prostor na úkor jiné ani není naopak 

nedostatečně rozvinuta a zpracována. Po stránce obsahové je taky velice kvalitní, přináší 

inspirativní srovnání a podněcuje k novým úvahám. Obzvláště vydařené se zdají pasáže 

zabývající se pojetím prostoru a interpretující symboliku ostrova u Artura. 

 Drobné (ale nikterak fatální) nedostatky lze najít v rovině stylistiky – některé 

formulace jsou mírně neobratné (např. str. 13 – „…přístup… k životním postojům…“), jiné 

zase nejasné, pokud jde o smysl sdělení (str. 24 – „Agostinův snový svět je vytvářen 



Moraviovou schopností vžít se do role svého hrdiny, což je fakt, který vychází z reality.“ – co 

přesně má autorka touto realitou na mysli?). Pozor také na nesprávné užívání sousloví hlavní 

protagonista, jedná se o pleonasmus (str. 35). 

V rovině literárněteoretické pokládám za poněkud problematické autorčino četné 

odkazování k pojmu „tradiční román“ (str. 20, 21) či „klasický román“ (str. 10, 53), který je 

brán za jakýsi referenční bod k analyzovaným textům, aniž by však byl tento termín nějak 

blíže specifikován a vysvětlen (na str. 10 je určen pouze časově – román 19. století – což není 

příliš vymezující, neboť celé 19. století v zásadě zakládá tradici mnoha románových žánrů, od 

romantického románu přes historický, fantastický, kritickorealistický až po naturalistický či 

dekadentní. Těžko tedy jednoduše stanovit, který z nich představuje onu „klasickou“ formu). 

Nesouhlasila bych rovněž s tvrzením, že Alberto Moravia „jako první seznámil čtenáře 

s problematikou třídního rozdělení společnosti“ (str. 25), velkou roli a zásluhu při 

zpracovávání tohoto námětového okruhu bychom asi neměli upírat především veristickým 

autorům konce 19. a počátku 20. století. 

Přes uvedené výhrady, které, jak jsem již uvedla, nejsou zásadní povahy a některé 

směřují spíše k diskusi, vřele doporučuji tuto práci k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou 

výborně. 

 

 

 

V Říčanech dne 18. června 2014    Mgr. Olga Čaplyginová 

oponentka 

 


