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Oponentský posudek diplomové práce Anny Procházkové. 

 

Téma filmových adaptací povídkových sbírek Římské povídky a Nové římské povídky italského 

spisovatele Alberta Moravii může případným badatelům a badatelkám nabídnout skutečně bohatou 

škálu námětů. Mohou sledovat postupné formování trendů italské kinematografie let padesátých a 

šedesátých (od růžového neorealismu Blasettiho Škoda, žes taková potvora přes barevné výpravné 

podívané ve formátu Cinemascope Francioliniho Římských povídek, nástup poetiky Piera Paola 

Pasoliniho v Bologniniho Nanicovatém dni, až po exploatační estetiku Damianiho Poněkud 

komplikovaného děvčete), rozporuplný vztah mezi literární předlohou a filmovým ztvárněním 

(Moraviovy povídky se staly velmi inspirativními pro určitý typ snímků, jejich skicovitost a dořečenost 

však zároveň představovaly výzvu, neboť na dlouhometrážní film nemohly postačit), případně 

jazykové a estetické zachycení prchavého okamžiku v životě obyvatel poválečného Říma, který 

paradoxně většina režisérů spíše přecházela.  

Diplomantka Anna Procházková si za svůj úkol vytkla sledování shod a rozdílů mezi literární a 

filmovou podobou vybraných Moraviových povídek na základě šesti snímků – Naše časy (Tempi 

nostri, Alessandro Blasetti, 1953), Škoda, žes taková potvora (Peccato che sia una canaglia, 

Alessandro Blasetti, 1954), Římské povídky (Racconti romani, 1955, Gianni Franciolini), Noc plná 

překvapení (Risate di gioia, 1960, Mario Monicelli), Nanicovatý den (La giornata balorda, 1960, 

Mario Bolognini) a Poněkud komplikované děvče (Una ragazza piuttosto complicata, 1968, Damiano 

Damiani). 

Pokud má diplomová práce prokazovat schopnost formulovat téma, nalézt k němu relevantní 

prameny a umět s nimi pracovat odpovídajícím způsobem, pak je nutno říci, že se předkládaná studie 

příliš nepovedla. 

Za prvé je napsána značně nedbale.  

- Nepoužívá ustálenou citační formu (např. na straně 51 MORAVIA, Alberto. Nuovi racconti 

romani. Milan: Bompiani, 2016, str. 405 a na straně 34 CARRIÈRE, Jean-Claude. Vyprávět 

příběh, Praha: Limonádový Joe 2014, str. 5) 

- V práci se objevuje značné množství překlepů. Jaroslav Rosendorfský je uváděn opakovaně 

jen jako Rosendorský. Benjamin Crémieux ze str. 12 nebyl Crémieuxe. Poznámka pod čarou č. 

23 uvádí Moraviu jako MORAVI, ALBERTO. Celkem třikrát se objeví záměna italského con za 

české noc. Na str. 18 se hovoří o Regapetrlských farnostech (místo Regalpetrských). Na str. 8 

se objevuje Zibalone místo Zibaldone, na str.29 J. K. Rowlling místo J. K. Rowling, na str. 63 

Ben Gazzare místo Gazzara, na str. 66 Alberto Moraiva, na str. 70 Cahterine Spaak apod. 

- Sjednocené nejsou ani biografické informace (na str. 14 Massimo Bontempelli (Como, 12, 

květen 1878 – Řím, 21. Červenec 1960) byl italský spisovatel, esejista a novinář a na str. 21 

Giuseppe Gioacchino Belli (7. 9. 1791 Řím – 21. 12. 1863 tamtéž) – jeden z nejvýznamnějších 

italských básníků, vrcholný představitel italské nářečí poezie). 

- Objevují se případy nesprávného skloňování (str. 17 s hvězdami typu Anny Magnani nebo 

Alda Fabrizi, na str. 34 Jean – Claude Carrièr a Jean – Clauda Carrièra). 

- Ne vždy bývá použita správně interpunkce. Na str. 8 S ohledem na následující analýzy povídek 

a filmů, se také věnuji jednotlivým prvkům vyprávění. Na str. 25 aby jí uhlí chytlo Uvnitř byla 

jeskyně dokonce lepší než pokoj v zděné stavbě, prostorná, suchá , čistá, na zemi žíněnka  a 

věci rozvěšené na hřebících. 

- Nesoustavně jsou používány české a italské varianty názvů knih a filmů. Od Úvodu je řeč o 

Římských povídkách, na téže straně se však objevují Gli indifferenti, třebas na straně 12 jsou 
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uváděni jako Lhostejní. Nepříliš smyslu má uvádět Bernanosův Deník venkovského faráře 

v italské podobě (str. 28). 

- V práci se také objevují faktické chyby. Cesare Zavattini nepatřil k „nejvýznamnějším 

režisérům neorealistické éry“ (str. 18). Debutoval až roku 1983 snímkem La veritàaaa, ve 

svých osmdesáti letech. Titul Zemědělci z jihu napsal Rocco Scotellaro, nikoli M. Rigoni Stern 

(jak je uvedeno na str. 18. Tato chyba je zjevně způsobena nedbalou četbou úvodu Jiřího 

Pelána ke Slovníku italských spisovatelů, str. 92). V práci tohoto zadání je to překvapivé, ale 

Římské povídky nenapsal Jaroslav Pokorný, jak je ve snaze citovat jeho doslov opakovaně 

uváděno. Snímek Todo modo navzdory tvrzení na str. 29 příliš divácky úspěšný nebyl, stejně 

tak Jméno růže zaznamenalo úspěch v Evropě, nikoli však v Americe. Je otázkou, zda musíme 

pokračování románu Mlčení jehňátek nutně považovat za komerční pokus o navázání na 

úspěch filmové podoby, psaný cíleně pro stříbrné plátno. Již samo Mlčení jehňátek navazuje 

na román Červený drak a nezapomínejme, že byly osudy Hannibala Lectera popsány také 

v Hannibalovi – Zrození. 

 

Druhá výtka, a to mnohem závažnější, se vztahuje k práci s prameny. 

- Autorka velmi málo dokládá svá tvrzení, naposledy cituje na str. 52 z 90. Vlastní analytická 

část se zcela obejde bez dalších odkazů na literaturu. 

- Prakticky nevyužívá rozsáhlé bibliografie, kterou uvádí v seznamu literatury, a naopak 

soustavně pracuje se zdroji poněkud problematičtějšího charakteru (Peterkova Teorie 

literatury pro učitele není vhodným pramenem, vzhledem k tomu, jak je práce pojata). 

Navzdory tomu, že je pro diplomantku důležité téma adaptace, téměř nezmiňuje žádnou 

teoretickou práci, ať již z literární či filmové vědy, o kterou by se mohla opřít. Přitom starší 

škola české filmové vědy téma adaptací studovala velmi extenzivně (diplomantka zjevně 

zaznamenala díla Marie Mravcové, ale nijak s nimi nepracuje). 

- Autorka velmi často zapomíná citovat. Je dobré si uvědomit, že zdrojovat je třeba také 

parafráze, kterým se v práci tohoto typu nelze vyhnout. Pokud autory citujeme, je třeba tak 

činit doslova, a to včetně užívání kurzív, případně vyznačit, že jsme něco z citace vynechali. 

- Josef Peterka svou práci Teorie literatury pro učitele psal jako přehled, pomůcku. Autorka, 

která má ambice teoreticky uchopovat otázku narativních světů či roli vypravěče se však 

nemůže u podobných příruček zastavit. Je třeba vědět, že Peterka nastiňuje např. teorie 

Genetta či Stanzela, bez toho, aniž by je výslovně uváděl, což vyplývá ze samé podstaty jeho 

práce. Např. fiktivní vypravěč, citovaný diplomantkou na str. 41, je u Peterky parafrází teorie 

Alice Janáčkové. Stejně tak výslovně neuvádí E. M. Forstera, když zmiňuje ploché a plastické 

postavy, neuvádí Wolfganga Isera, když mluví o implicitním čtenáři.  

- Na str. 40 autorka předkládá vlastní (protože neozdrojovaný) výklad nadosobního vypravěče: 

„vypravěč nadosobní (též zvaný autorský vypravěč objektivní) je vševědoucí, neutrální a 

fyzicky nepřítomný. Může nahlížet do vědomí postav, zná vývoj příběhu, zůstává tedy „nad 

věcí“. Zachovává postoj neúčastného svědka, a to vůči situacím, které jsou pro čtenáře silně 

iritující. Užívá er formu. V čisté podobě se vyskytuje minimálně, zpravidla bývá kombinován s 

vypravěčem autorským.“ U Peterky nacházíme tuto definici na str. 164 takto: „vševědoucí, 

neutrální a fyzicky nepřítomný. To znamená, že může nahlížet do vědomí postav, zná vývoj 

příběhu, zůstává tedy nad věcí v pozadí. Zachovává postoj citově neúčastněného svědka, a to 

vůči situacím, které jsou pro čtenáře silně iritující, což se stává významným stylizačním 

prvkem." Nepokládám za důstojné dokládat další příklady. 
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- Citace o ruských formalistech na str. 38 je ve skutečnosti u Chatmana výkladem podle Victora 

Elicha. 

- Některé z nesprávných či zmatených citací/parafrází dokládají autorčin nedostatek orientace 

v kulturních dějinách Itálie. 

- Poněkud nepřehledný popis dějin italského neorealismu na stranách 16 a 17 je převzat (a 

chybně uchopen) z webových stránek 

http://www.cinemadelsilenzio.it/index.php?mod=history&id=555 

- Heslo franchising, které je s nejvyšší pravděpodobností dílem Barbary Pokorské, není na 

straně 34 ozdrojováno. 

- Druhá citace ze Salinariho na straně 18 není v knize na str. 149, ale na str. 151. Autorka 

přitom nerespektuje Salinariho užití kurzívy. 

- Není jasné, odkud pochází heslo „decamerotico“, ze strany 33. Nejpravděpodobnějším 

zdrojem je italská wikipedie. 

- Na str. 39 je uvedena věta: Podle jedné z Chatmanových teorií je třeba u postav rozlišovat 

rysy a zvyky. Zdroj však uveden není. 

- Na str. 8 je část věty „…nepřízeň režimu“ citována z Pelána, zdrojován však není. Na str. 10 již 

ano. 

- Na str. 22 autorka píše: Spisovatel Renzo Paris uvádí v jednom z rozhovorů… Zdroj? 

- Na str. 27 V roce 1948 přichází jeden z nejvýznamnějších filmových teoretiků a kritiků André 

Bazin s názorem, že existuje nepopiratelný vztah mezi americkou moderní literaturou 

(Hemingway, Faulkner, Dos Passos) a italským neorealismem ve filmu. Zdroj? 

- Na str. 32 Jeho názor, který shrnuje ve své publikaci Cinema e literatura Giacomo Manzoli, je 

pak takový, že film využívá výhradně jazyka metaforického, tedy poetického, který se rodí z 

„chaosu“ věcí, paměti či představivosti. Zdroj? 

- Na str. 35 La sceneggiatura come „struttura che vuole essere altra struttura“. Zdroj? 

V seznamu literatury chybí. 

- Na str. 17 Nelze však opominout ani názor Cesara Zavattiniho, dle kterého má neorealismus 

především ukázat krásu obyčejného života, události opakující se každodennosti a má 

odhalovat drama skryté ve všedních činnostech (např. nákup bot nebo hledání bytu).  Zdroj? 

- Na str. 33 V konečném výsledku je pak Pasoliniho verze považována za lehkou pornografii 

nižší úrovně. Zdroj? 

- Na str. 65 Monicelliho film je řazen k žánru komedie, s čímž naprosto souhlasím. Objevují se 

ovšem názory, že v sobě nese i cosi tragického. Zdroj? 

 

Za třetí je práce značně nevyrovnaná po stylistické stránce. Autorka jako by si nebyla vědoma, že je 

diplomová práce jedním z prvních pokusů o vědecký počin, což je zvlášť markantní v závěrečné části. 

- str. 8. Moravia v nich přináší svědectví o životě v poválečném Římě. V rámci úvodní kapitoly se 

též věnuji jejich obecné charakteristice. 

- str. 11. Postupně dochází ke zvětšování propasti mezi buržoazní  společností a sociálně 

slabšími, jedinec se cítí vyhoštěn a uzavírá se ve svém nitru. 

- str. 13. Z nejvýznamnějších je třeba jmenovat vlivnou osobnost Benedetta Croceho, jehož 

estetické názory i vztah ke kulturně-politickému vývoji vycházel na stránkách jeho vlastní 

revue La Critica. 

- str. 13. Počátek 20. stol i léta následující byly bohaté na množství významných individualit. 

- str. 18. Literatura se tedy v rámci neorealismu posouvá vpřed. 

http://www.cinemadelsilenzio.it/index.php?mod=history&id=555
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- str. 20. Hrdinové jsou zde prostí lidé, kteří v rychlém tempu každodenních událostí přinášejí 

obraz poválečného Říma. 

- str. 21. Je logické, že během války je dovoleno téměř vše, člověk se snaží přežít i za cenu toho, 

že bude jednat protizákonně, popř. se bude chovat nemorálně. 

- str. 23 Svůj záměr držet jazyk na úrovni lidové hovorovosti realizuje Moravia dvěma způsoby – 

užitím slov z reálného života nebo vytvořením výrazů, které jsou, dalo by se říci, 

pseudohovorové a v zásadě uměle vytvořené pro potřeby Římských povídek. 

- str. 24. Chtějí si utvářet život podle svých představ, ale vyjde jim to často naruby. Jsou 

zasaženi historickou událostí, avšak zcela bez možnosti jí čelit. V zásadě pokračují v existenci. 

- Str. 60 Zbylé povídky posloužily jako inspirace pro Alvarovy plány. Některé z nich navíc 

neskončí jen nulovým výdělkem, ale navíc ještě prodělají i vstupní investici, na kterou si také 

mnohokrát musejí půjčit. 

- str. 73 V povídce ještě můžeme vnímat, že teta byla též negativní postavou a jako taková si 

zasloužila zemřít, ovšem ve filmu je Gréta zcela bez viny a její smrt vrhá na Claudii o to horší 

světlo. Alberto je pro mě chudák, který se nechal ovládat pudy a to do té míry, že se nezastavil 

ani před vraždou. 

 

- Str. 8. Pád fašismu umožnil mnoha významným spisovatelům, mezi něž autorka řadí i 

Moraviu, přihlásit se k uměleckému odkazu Itala Sveva. Proč hned v následující větě tvrdí: O 

Svevovi Moravia promluvil i osobně a to v souvislosti s debatou, která se otevřela po vydání 

Lhostejných. Tvrdil, že Sveva v zásadě ani moc nezná, četl pouze Senilitu a na název dalšího 

románu si téměř nemohl vzpomenout. Svevův vliv na svoji románovou prvotinu odmítá, navíc 

dodává, že Svevova kritika buržoazie byla velmi cílená a promyšlená, zatímco v případě jeho 

děl se kritický tón objevuje zcela náhodně. Podle jeho slov není funkcí spisovatele kritizovat, 

ale vytvářet živé postavy. Mimochodem – lze promluvit i neosobně? 

- Na str. 31 rozebírá diplomantka ikonický jazyk filmu. Je dobré si uvědomit, že se tento výklad 

vztahuje také na divadlo (tj. divák hned vidí vše). Nejde o filmové specifikum. 

- Následující tvrzení ze str. 33 jsou dosti problematická: Pro dešifrování filmového jazyka je 

také nezbytné mít správný klíč. Pokud jej nemáme, může se stát, že neporozumíme zcela 

tomu, co nám chtěl „básník říci“, ale zůstaneme jen v jakémsi stádiu domněnky… Filmový 

jazyk stárne ve srovnání s tím literárním velmi rychle.  I dnes jsme schopni číst Snoubence či 

jiná literární díla, která byla napsána v dřívějších stoletích, v zásadě bez větších potíží. Avšak 

ke zhlédnutí filmu pár desítek let starého se občas musíme vybavit prostředky, které nám 

pomůžou překonat bariéru, jež nám do cesty správného porozumění postavila léta. Jedině tak 

jsme schopni plně pochopit to, co právě běží na obrazovce či filmovém plátně.   Zdroj? 

- Apod. 

 

Za čtvrté autorka v rámci celé studie pracuje s pojmy „tradiční“ či „typické“, ať již hovoří o umění či o 

životě. V diskusi by jistě stálo za zmínku, odkud své povědomí o těchto tradičních konceptech čerpá. 

- str. 44. Typickým můžeme nazvat i schéma daných postav. Máme protikladnou dvojici 

blonďák-brunet a nechybí výrazná ženská postava, která reprezentuje „jablko sváru“.  

- str. 67. Moraviovo typické zachycení člověka, tentokrát nabylo na důležitosti, nešlo jen o to 

říct, že byl takový a makový, ale posunul charakteristiku dál, když řekl, že byl takový, a proto 

se mu muselo stát to a to. 
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- str. 24 Z romanesca upřednostňuje neologismy, které se v té době postupně šířily do celé Itálie 

(mancorrente, pappagallo, cercar rogna). Všechny tyto formy, promíchané s tradiční italskou 

prózou, pak vzbuzují různé dojmy. 

- str. 29. Ve svých prvních filmech (Accattone,1960), Mamma Roma, 1962) neopouští svoji 

tradiční tematiku subproletariátu a neváhá dané prostředí a postavy rozvést do ještě větších 

detailů. 

- str. 30. Tradiční názor je takový, že si v tomto případě oponují dvě kultury – kultura slova a 

obrazová kultura, což je pochopitelně zbytečně přehnané, jelikož slovo mluvené se zcela 

přirozeně může stát slovem psaným, a to už má k obrázkům velmi blízko. 

- str. 36. V případě filmu inspirovaného literárním dílem je za námět tradičně označována 

původní kniha. 

- str. 17. Tradičně je za neorealistický film považován ten, který byl natočen v exteriéru, využívá 

neherce v hrubých kompozicích, herci pak nepoužívají výrazných kostýmu či líčení a v jejich 

hereckém projevu je vysoce ceněna schopnost improvizace. 

- str. 34 Je tedy důležité položit si a zodpovědět ihned na začátku otázku, zda má dílo pobavit a 

vydělat peníze či „zneklidňovat“ a hýbat čímsi v lidském myšlení. Režisér – ten, kdo přivede 

dílo na svět a vtiskne mu rozhodující podobu. Nese s sebou určitý střet s dramaturgem, jelikož 

režisér musí vidět dílo po stránce technické proveditelnosti, zatímco dramaturga zajímá spíše 

psychologie postav. Zdroj? 

- Str. 36. Nedá se říci, že by se tím, co prezentuje, výrazně lišil od většiny literárních textů. I ty 

obsahují informace o tom, kdo mluví, kde se vše odehrává a co se bude dít dále, avšak scénář 

je mnohem schematičtější. Proč? 

 

Za páté je problematickou i vlastní analytická část. Z 90 celkových stran diplomové práce zabírá 

vlastní text strany 8-75. Rozbor adaptací nacházíme až na stranách 54-73. 

Značná část výkladové linie (o dějinách kinematografie, teorii literatury, ale vlastně i dějinách Itálie za 

doby fašismu) je zcela irelevantní k vytyčenému vědeckému záměru. U méně známých titulů je 

pochopitelně vhodné, aby bylo uváděno také shrnutí děje, zvláště, pokud se odlišuje od zkoumané 

literární předlohy. Diplomantka se však v zásadě spokojila pouze s konstatováním rozdílů, bez toho, 

aniž by si kladla otázku, proč tomu tak je. Každý z režisérů přitom Moraviu pojal podle odlišného 

klíče, a za povšimnutí stojí i skutečnost, že jednotlivé adaptace vznikaly v rozmezí let 1953-1968. Bylo 

by tedy vhodné se nad rozdíly a posuny v interpretaci zamyslet také celkově. 

Mnohé otázky vlastně autorka nikdy nezodpoví. Opakovaně například zmiňuje specifickou „římskost“ 

Moraviových povídek. Co ji konstituuje? Objevuje se také ve filmech? Ve všech stejně? 

Protagonisté knihy se pohybují především v historickém centru Říma (Trastevere, okolí via del Corso a 

Castel Sant´ Angelo). Ve filmech se však tento rozměr prakticky vytrácí. Zatímco Moravia poukazuje 

na chudobu Trastevere, filmové Římské povídky malebně zobrazují Řím jako sen pro turisty. Mění se 

tím něco? 

Někteří z herců hovoří římským dialektem. Co stálo za touto Moraviovou volbou a jak to souvisí 

s poezií Belliho, o níž se autorka krátce zmínila? 

Jak se filmové adaptace mají k poetice neorealismu, tak často v práci zmiňované? Navzdory prostoru, 

které je v práci neorealismu věnován, diplomantka sama v závěru uvádí, že jsou mu filmové adaptace 

vlastně vzdáleny, což dokládá i hvězdné obsazení a snaha převést neutěšené Moraviovy příběhy do 

komediální polohy (Bologniniho Nanicovatý den se duchem Římským povídkám přibližuje zřejmě 
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nejvíce). Kdyby se však autorka chtěla filmově historické linii věnovat více, mohla také zmínit, jaký vliv 

mělo moraviovské vyprávění na filmy jako Zmýlená neplatí Maria Monicelliho, Operace San Gennaro 

Dina Risiho či Stenovu Dostihovou horečku. 

Krátký rozsah povídek napovídá, že s nimi dlouhometrážní film nevystačí. Na příklad Škoda, žes 

taková potvora Moraviovu předlohu v zásadě vyčerpá v prvních osmnácti minutách. Adaptace ale 

není doslovným převyprávěním, navíc film nabízí jiné možnosti než literatura. Autorka se však v práci 

teorii adaptace paradoxně nikdy nevěnuje. Své analýzy zakládá na pocitech a dojmech, které jsou 

zcela legitimní, ale o vkusu nelze se příti. Bez následné interpretace nemusí být předkládané závěry 

nutně všeobecně akceptovatelné a sdílené. Shrnutí, jako je to na str. 60, žádnou analýzou není 

(Celkově na mě film opět působí mnohem veseleji než povídka. Temperamentní, ironická žena, 

okouzlující Mastroianni, a jen tak na okraj se snaží zbavit dítěte. Film si od Moravii vypůjčil příběh, 

postavy a prostředí. Něco upozadil a zbytku ubral na tragice a přidal humor). 

Diplomantka si správně všímá opakovaných prvků, které v předlohách nenajdeme (přítomnost 

Američanů a turistů, větší důraz na morální ambivalenci hlavních hrdinů, smyslné napětí), bohužel se 

však spokojuje s pouhým konstatováním. Je škoda, že jim nevěnovala více prostoru. 

Předkládaná práce bohužel trpí nedostatkem odstupu od jednotlivin, prozrazuje nízké povědomí 

autorky o všeobecném kulturním dění v Itálii padesátých a šedesátých let a také jistou nejasnost 

smyslu odvedené práce. Možná to vysvětluje i skutečnost, že si diplomantka dle poznámkového 

aparátu vystačila mimo Moravii s osmi knihami (Rosendorfský, Pelán, Thompson-Bordwell, Salinari, 

Peterka, Carrière, Casetti, Chatman), které jí v nejlepším případě mohly posloužit jen jako základní 

přehledové vodítko. 

Diplomovou práci k obhajobě doporučuji, hodnotím ji známkou mezi velmi dobře a dobře, a to 

především kvůli nejasné struktuře studie a pochybné práci se zdroji. 

 

                                                                                                                                            Mgr. Ivana Piptová 

V Praze dne 10. 6. 2017 

 


