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Posudek bakalářské práce  

Sestry Materassiovy Alda Palazzeschiho: mezi avantgardou a tradicí, 

kterou předložila Linda Vostrovská, 

na oboru italianistika, ÚRS FFUK v Praze, červen 2016 

 

 

 

Linda Vostrovská se ve své bakalářské práci rozhodla věnovat jednomu z vrcholných románů 

originálního italského básníka a prozaika Alda Palazzeschiho a analyzovat jej s přihlédnutím 

ke kontextu autorovy privátní poetiky i ke kulturně-historickému kontextu doby jeho vzniku. 

Hned úvodem můžu konstatovat, že toho zadání bylo v práci splněno. Autorka zvolila 

přehlednou strukturu práce, nejdřív stručně představila autorova bio-bibliografická data, poté 

se zaměřila na avantgardní vlivy na tvorbu raného Palazzeschiho, zejména na jeho angažmá 

mezi futuristy i na jeho počáteční příklon ke krepuskolární a obecněji symbolistní poetice. 

Podrobněji se zabývá i třemi Palazzeschiho experimentálními romány (:riflessi, Il codice di 

Perelà, La piramide), v nichž se utvářela osobní poetika Palazzeschiho-prozaika pod vlivem 

avantgardních tendencí rozbít tradiční narativní formy a uvést do prózy nová či tabuizovaná 

témata. Tento postup je v zásadě správný, protože autorce umožňuje vytvořit jakousi 

motivickou a stylistickou základnu pro analýzu pro práci klíčového díla, jímž je román Le 

sorelle Materassi.  

 Ve stěžejní části práce pak sice na opakující se motivy a témata, která zůstávají 

Palazzeschiho konstantou i po té, co se po formální stránce rozhodne pro návrat k tradici, 

autorka upozorňuje, ale dalo by se s nimi, už vzhledem k názvu práce a jejímu tématu, 

pracovat důsledněji a do větší analytické hloubky. Mám na mysli zejména téma životní 

anarchie, revolty proti zavedenému a konvenčnímu řádu,  téma osamělosti-vyděděnosti (u 

Rema, pro nějž je život „snadný, lehký“, lze nalézt paralely s Perelovou „lehkostí“). Remo je 

v tomto ohledu skutečně klíčovou postavou, protože si uchovává onu neuchopitelnost, jíž se 
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vyznačovali protagonisté předchozích děl a s níž se setkáme i v autorových pozdějších 

románech. 

V analytické partii sice oceňuji, že autorka svá tvrzení dokládá vhodně zvolenými 

citáty z primární literatury, nicméně rozsah citátů by neměl tak výraznou měrou převyšovat 

rozsah komentáře.  Vzhledem k podkapitolám věnovaným postavám, psychologii románu a 

vypravěči je však tato nerovnováha vybalancována a z analýz je patrné, že autorka četla 

román pečlivě.  

 Jistou výhradu mám k práci se sekundární literaturou. V seznamu použité literatury 

autorka sice uvádí monografie Pulliniho, Pieriho i Miccinesiho (autor je muž, Mario, nikoli 

Maria, pravděpodobně jde o překlep), ale v textu práce je využívá dost málo. Naopak se až 

příliš opírá o předmluvu Vladimíra Hořkého k českému překladu románu Sestry 

Materassiovy, a ne vždy na něj odkazuje v poznámkách pod čarou.  

 Stylistická úroveň práce je trochu rozkolísaná, od vyloženě zdařilých pasáží až 

k formulacím typu: „AP se jako jeden z mála literárních autorů své doby řadil k literátům, 

kteří v počátcích své tvorby…“ (s. 6).  

 

Úhrnem však lze práci Lindy Vostrovské považovat za poměrně zdařilou, vyhovující 

nárokům běžně kladeným na bakalářské práce, a proto ji můžu doporučit k obhajobě. 

Vzhledem k dílčím nedostatkům uvedeným výše však navrhuji hodnotit ji známkou: velmi 

dobře. 

 

 

V Praze dne 12/6/2016     PhDr. Alice Flemrová, Ph.D. 

        Vedoucí práce 
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