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Posudek diplomové práce  

Florencie v proměnách času ve vybraných dílech 

Vasca Pratoliniho, 

kterou předložila bc. Michaela Straková 

na oboru italianistika ÚRS FFUK v Praze, září 2015 

 

 

 

Vasco Pratolini nepatří k hojně traktovaným autorům, a to ani v Itálii, proto je nutno ocenit,  

že diplomantka se volbou tématu své práce rozhodla toto manko aspoň částečně splatit. 

Vzhledem k poměrně rozsáhlé autorově tvorbě nepojala práci jako monografii o jeho životě a 

díle, ale zaměřila se na způsob, jakým literárně ztvárnil a prezentoval rodnou Florencii, město, 

v němž se jeho prózy velmi často odehrávají. Toto rozhodnutí se ukázalo jako nosné: Pratolini 

je autor, jehož nejpodstatnější část tvorby vzniká v kontextu italského neorealismu (a 

rozhodně ho můžeme zařadit mezi realistické spisovatele), vykreslení prostředí je proto u něj 

důležité a tvoří přirozený habitat postav i kulisu dějin či dobové kroniky, na jejichž pozadí se 

příběhy odehrávají. 

 Struktura práce postupuje od faktografických oddílů, v nichž je přehledně shrnuto 

historické pozadí Pratoliniho děl a prezentována autorova bio-bibliografická data, k oddílům 

analytickým, kde se diplomantka zaměřuje jednak na tematický rozbor zvolených čtyř próz 

s důrazem na obraz města a díle pak – v obsahově výrazně subtilnější kapitolce – i na 

jazykovou stránku děl.  

 V první řadě nutno pochválit volbu celkem tří analyzovaných próz Il Quartiere, 

Cronaca familiare a Metello, na nichž se diplomantce daří ukázat různé podoby Florencie 

v závislosti na historických proměnách, ale také na odlišné míře autobiografičnosti či 

osobního přístupu autora. Jednotlivé analýzy jsou přesvědčivé, doplněné vhodnými citáty 

z primárních textů. Trochu postrádám diplomantčino osobní hodnocení kvalit vybraných textů 
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či pečlivější charakteristiku jejich silných, ale i slabých stránek (bylo možno lépe doložit a na 

konkrétních příkladech ilustrovat rozdíl mezi kronikou a dějinami a ukázat, že Pratolini je 

přesvědčivější, autentičtější na omezenějším půdorysu kroniky, že u něj má autobiografické 

podloží kladný vliv na vyznění díla: to vše se projevuje i na jednotlivých literárních obrazech 

města). Takto hodnotící charakter má naštěstí závěr práce, kde něco z toho zazní a  v němž 

diplomantka projeví schopnost zvolené texty vzájemně porovnat. Trochu nesourodě však 

působí kratičký pododdíl věnovaný inspiraci filmem. Není pochyb o tom, že neorealistický 

film Pratoliniho, který pracoval i jako scénárista, ovlivnil (a řekla bych, že více než 

v tématech, jak se píše v práci, to bylo ve způsobu vidění a zachycení skutečnosti). Nicméně 

toto téma by si zasloužilo uchopit hlouběji a lépe  rozebrat (i v souvislosti s obrazem města 

v literárních  dílech). 

 Na části věnované jazyku se asi trochu projevil chvat při dokončování práce, a to nejen 

pokud jde o její skromný rozsah, ale zejména se zde zhoršila stylistická úroveň, která je 

v předešlých částech, zejména v prvních dvou faktografických oddílech, velmi dobrá.  

 

Přes uvedené připomínky však musím konstatovat, že práce Michaely Strakové je samostatná, 

materiálově bohatá, až na několik lapsů i formulačně plně zvládnutá. Rozhodně zcela 

vyhovuje kladeným nárokům, a proto ji k obhajobě vřele doporučuji a navrhuji hodnotit ji 

známkou výborně. 

 

 

V Praze 9. září 2015      PhDr. Alice Flemrová, Ph.D. 

        Vedoucí práce 

 

 


