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Diplomantka v titulu své práce jasně deklarovala svůj záměr: zachytit, jak je v Pratoliniho 

prózách konstruován obraz jeho rodného města a do jaké míry tento obraz vypovídá o 

historických proměnách, jimiž Florencie prošla. Tento záměr uskutečnila beze zbytku, a 

nebylo by tudíž korektní vytýkat jí, že řady zásadních otázek týkající se Pratoliniho odkazu 

(jeho místo v neorealistickém kontextu, spor o Metella, pokusy o modifikaci 

„neorealistického“ narativního modu, „existencialistické“ motivy – cesta k dospělosti – v jeho 

prózách) se dotýká jen okrajově. Práce má sice drobné vady na kráse, ale zadání bylo 

rozhodně seriózně splněno. 

 Analýzám vybraných textů autorka předeslala výklad o historickém pozadí, jež 

Pratoliniho románům vytváří pozadí. Nemohu neocenit způsob, jímž je tento výklad podán. 

Jakkoli se jedná o poměrně složitou síť historických faktů (jako u každé „neheroické“ 

epochy), diplomantka ji dokázala rekonstruovat stručně, věcně, přehledně a ve vztahu 

k Pratoliniho textům funkčně. 

Totéž platí o přehledové kapitole Život a dílo Vasca Pratoliniho. Biografická fakta 

jsou inteligentně selektována, uvádějí se zejména ty skutečnosti, jež jsou zpracovány 

v Pratoliniho autobiograficky laděných textech. Hlavní pozornost je věnována Pratoliniho 

„kulturnímu“ itineráři, faktům, jež determinovaly tematiku a ideovou orientaci jeho děl, 

popřípadě jeho poetiku. Výhradu mám pouze k závěrečnému soupisu Pratoliniho děl: ten je 

odveden poněkud levně, diplomantka mohla připojit alespoň žánrové charakteristiky 

jednotlivých textů a přeložit jejich tituly. 

Největší kus samostatné práce byl vykonán ve čtvrté kapitole, kde jsou 

v chronologické postupnosti analyzovány tři romány, v nichž hraje florentský „městský text“ 

– jak o tom diplomantka mluví v návaznosti na Danielu Hodrovou – přítomen nejzřetelněji. 

V analýze románu Il quartiere (a budiž řečeno, že připomínka tohoto málo zmiňovaného, ale 

znamenitého textu je záslužná) si všímá především plastické rekonstrukce jedné florentské 

čtvrti v pevné vazbě na historicko-politické proměny Itálie v třicátých letech. Historický 



kontext – a detailní sociologická kresba – vyznačuje rovněž autobiografický román Cronaca 

familiare. Diplomantka si dobře všímá partií, kde je tematizována chudoba (jedno 

z centrálních Pasoliniho témat), a registruje, že se tak neděje pouze obžalobně, ale spíše 

v lehce romantizující perspektivě. V románě  Metello si všímá především ambiciózního 

historického záběru a autorovy snahy o objektivizující naraci, soustavně provazující 

existenciální a historickou tematiku. Tyto analýzy jsou pak v závěru doplněny – trochu příliš 

stručnou – jazykovou charakteristikou zvolených textů. 

Pokud jde o ony drobné vady na kráse, vskutku jich není mnoho: 

Stylistická úroveň textu je sice velmi dobrá, ale občas lze zaznamenat markantní 

propady (s. 9: „nahlédneme florentštinu jako autentický obraz města“, s. 17: „zákon… zavedl 

školní docházku a upravoval její organizaci… přes rozhodnutí vyučovaných předmětů až po 

rozhodnutí počtu let…). Časopis L’Ambrosiano (s. 29) nevycházel v Římě, ale v Miláně (jak 

naznačuje už jeho název). Termín „strnitá“ (cesta k dospělosti, s. 35) je možná překlep, ale 

spíše mám podezření, že je to invenční a téměř holanovská kontaminace trnu se strništěm. 

Poznámky pod čarou by měly začínat velkým písmenem a končit tečkou. 

Závěrem: 

Ke kladům práce patří především jasná a přehledná koncepce, faktografická 

korektnost, samostatné analýzy, a jak už bylo řečeno, dobrá stylistická úroveň. Zvláště je 

třeba pochválit zdařilé překlady citovaných pasáží z Pratoliniho děl. 

Práci k obhajobě doporučuji a hodnotím ji předběžně známkou výborně.  
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