
 

 

 

 

 

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ 

Posudek bakalářské práce Lindy Vostrovské  

Sestry Materassiovy Alda Palazzeschiho: mezi avantgardou a tradicí 

 

Linda Vostrovská předložila k posouzení bakalářskou práci, která si klade za cíl podrobně 

rozebrat vrcholné dílo italského modernistického spisovatele Alda Palazzeschiho Sestry 

Materassiovy. V úvodní části práce se autorka snažila nastínit kulturně-historické pozadí 

Palazzeschiho tvorby, v druhém oddíle se věnovala zpracování medailonu o jeho životě a díle. 

Ve třetí části autorka stručně charakterizuje futurismus. Čtvrtou kapitolu předložené 

bakalářské práce tvoří analýza Palazzeschiho experimentálních románů, a konečně v pátém 

oddíle autorka se autorka dostává k samotnému románu Sestry Materassiovy. Závěrečné 

shrnutí pak tvoří šestou kapitolu práce. 

Bohužel práce, jež  se na první pohled zdá být vcelku dobře rozvrhnuta, působí po přečtení 

spíše nesoudržně a nevyváženě. Autorka se na příklad sice věnuje analýze románů, jež 

předcházely Sestrám Materassiovým (Allegoria di novembre, Il codice di Perelà, La 

Piramide), avšak k přímému srovnání se Setrami Materassiovými zde nedochází. Čtenáři tak 

vyvstává na mysl otázka, zda jsou Sestry Materassiovy pokračováním této experimentální 

linie, nebo čím a jak se od předchozích autorových textů liší. Takové srovnání by bylo 

nasnadě také vezmeme-li v úvahu samotný titul práce.  

Nevyváženost práce se projevuje také v kapitole o futurismu, jež čítá pouhé dvě strany (s. 12-

13), přitom by bylo na místě blíže popsat Palazzeschiho vztah k tomuto uměleckému směru, i 

to jak a proč jej (ne)ovlivnil. Zároveň i zde jsem postrádala návaznost na předchozí a 

následující kapitolu.  

Dalo by se očekávat, že stěžejní kapitola předkládané bakalářské práce bude nejen nejdelší co 

do stránek, ale také nejpropracovanější. To se bohužel nedá říci o analýze románu Sestry 

Materassiovi (s. 30-55), která se naopak sestává ze sáhodlouhých citací, jež se autorka sice 

snaží uvádět či rozebírat, přesto bych však od bakalářské práce čekala alespoň nějaký přesah 

mimo dějovou linii. Celkově je bohužel tato stěžejní kapitola nepřehledně rozvržena a sotvaže 

drží pohromadě – viz např. vsuvka v podobě oddílu 5.3. o filmové adaptaci románu. 



Za přínosné naopak považuji tu část práce, ve které se autorka věnuje charakterizaci 

románových postav: autorce se podařilo odhalit hlavní rysy Palazzeschiho románových hrdinů 

(s. 56), jež by se daly shrnout slovem „lidské“. Stejně tak autorka vcelku zdařile popisuje 

dobu, v níž Palazzeschi žil a tvořil, dobu upadání tradičního ve prospěch všeho nového, 

avantgardního. Je jen škoda, že jí krátké komentáře k citovaným úryvkům neposkytly 

dostatek prostoru, aby tyto tendence dokázala opravdu dobře vystopovat v samotných 

Sestrách Materassiových.  

Autorka si téma své bakalářské práce zvolila dobře. Sestry Materassiovy bezesporu patří mezi 

nejlepší díla italského modernismu a z textu práce je patrné, že autorka hlavní rysy tohoto díla 

vnímá – uvědomuje si, jak se v mladém synovci sester Materassiových odráží futuristické 

smýšlení, i to, že stárnoucí švadleny ztělesňují uvadající tradici. Pravděpodobně autorka ví i 

rozdílech mezi Palazzeschiho experimentální tvorbou a románem Sestry Materassiovy. 

Dokonce je možno v práci zahlédnout i odkaz k Palazzeschiho zálibě v nadsázce a komice: 

„Příběh těchto dvou ženských postav je vyprávěn se smyslem pro ironii a vtip...“ (s. 56), bylo 

by však na místě podotknout, že v případě Alda Palazzeschiho bychom měli hovořit spíše o 

humoru, oné tragické dimenzi vtipného, tedy o Humoru, jak o něm v Palazzeschiho době psal 

Luigi Pirandello. 

Právě proto, že z předkládané bakalářské práce můžeme vytušit jakési porozumění 

Palazzeschiho poetice, či snad upřímnou snahu o její pochopení a popsání, se i přes všechny 

shora uvedené nedostatky domnívám, že by autorka měla dostat prostor svou práci obhájit, a 

proto ji k obhajobě doporučuji a navrhuji ji hodnotit známkou dobře. 

 

V Praze dne 10.6.2016          Mgr. Pavla Přívozníková 

  oponentka 

 

 

 

 

 


