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Posudek diplomové práce  

Moraviovy Římské povídky ve filmu, 

kterou předložila bc. Anna Procházková 

na oboru italianistika ÚRS FFUK 

v květnu 2017 

 

 

 

 

Anna Procházková si pro svou diplomovou práci vybrala zajímavé téma. Ač je Moravia autor 

frekventovaný, filmovými adaptacemi jeho Římských povídek se v české italianistice, pokud 

vím, nikdo nezajímal, a také zahraniční kritika z filmografie adaptací jeho děl obvykle 

upřednostňuje Horalku, Římanku a Konformistu. Od začátku bylo jasné, že práce bude muset 

být samostatná, v analytických partech opřená jen o teoretickou sekundární literaturu. Musím 

ocenit, že diplomantka k řešení přistoupila zodpovědně a s osobním zaujetím, které za sebe 

vždy vítám. Nicméně práce trpí nedostatky: i. zejména nevyvážeností struktury (v zadání byla 

koncipována trochu jinak), autorka se v úvodu rozhodla představit Moraviu a Římské povídky 

hodně „z gruntu“, takže se v „Historicko-literárním kontextu“ vrací ke Svevovi, zmiňuje 

Pirandella, literární tendence první poloviny Novecenta…, což by tolik nevadilo, kdyby jí tyto 

pasáže – ze kterých přitom stačilo představit kontext vzniku Římských povídek a lépe uchopit 

Moraviův vztah k neorealismu a (ne)příslušnost povídek k touto směru –, neubraly síly pro 

vypracování jádra práce, jímž měly být analýzy vybraných povídek a filmů a jejich srovnání; 

ii. nedodržením štábní kultury, protože autorka často zapomíná uvádět zdroje citací a odkazů, 

stále více stylizuje ve stylu soukromého filmového deníku (já nejsem zastáncem 

suchopárného jazyka literární kritiky a vědy, ale je třeba se orientovat ve stylistických 

rovinách a odborný styl spíše jen místy oživit termínem či obratem „z jiného patra“), práce se 

navíc hemží překlepy a nedůslednostmi při psaní bibliografických odkazů. 

Kapitola „Kniha a film“ dokazuje, že diplomantka umí přečíst odborné texty a 

samostatně s nimi pracovat, jen si místo Peterkovy příručky měla vzít k Chatmanovi a 

Casettimu spíše Eca a Genetta. Oceňuji, že dává prostor i úvahám scénáristy (Carrière), 

bohužel pak tuto zásadní figuru pro adaptaci literárního díla do filmové podoby zcela opomíjí 

v části věnované jednotlivým filmům. Přitom by bylo na místě se zamyslet nad tím, že u 

několika adaptací se objevuje jméno scénáristky Susy Cecchi D´Amico, první dámy italské 

scénáristiky od 50. do 70. let, či zda a jak adaptaci ovlivnila spolupráce Moravii na scénáři. 

Stejně tak nevěnuje žádnou pozornost režisérům vybraných filmů (Blasetti, Monicelli, 
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Bolognini, Damiani, Franciolini). To jsou všechno umělci s výrazným autorským  a hlavně 

vzájemně velmi odlišným rukopisem, ten ale v diplomantčiných analýzách zůstal bez 

povšimnutí. Přitom autorka opakovaně zdůrazňuje komediální uchopení Moraviových 

vážných témat, zmiňuje tzv. „růžový neorealimus“, ale dále už se nesnaží jednotlivé filmy, 

které vznikaly v průběhu 14 let, od r 1954 (a nikoli 1952, jak je chybně uvedeno ve 

filmografii, to by Blasetti natočil film Peccato che sia una canaglia dřív, než Moravia vydal 

Racconti romani) po rok 1968 a začlenit do vývoje a tendencí italské kinematografie v tomto 

zlatém věku její historie.  

Kapitola „Kniha a film“ měla být východiskem pro uchopení komparativních analýz, 

bohužel k propojení teoretické a praktické stránky došlo jen okrajově. Přitom jednotlivé 

diplomantčiny analýzy jsou plné bystrých postřehů, které dokládají její cit pro filmové čtení a 

její schopnost myslet a nacházet souvislosti,  ale opakuji, bylo třeba s nimi dále pracovat, 

„učesat je“, vtisknout jim větší řád: fabule x syžet, postavy, prostředí, intence literárního  

autora a díla, jazyk… Je patrné, že autorka se o to snažila,  výsledný text bohužel místy spadá 

do spíš polohy proudu vědomí než kritického odstupu.  

 

Závěrem: Posuzuju-li práci jako celek a zavřu-li obě oči nad překlepy a stylistickými vadami 

na kráse, nemůžu přehlédnout spoustu vykonané samostatné práce, k níž diplomantka 

přistoupila s osobním elánem a zájmem, což je sympatičtější než formálně bezchybná, ale 

nezáživná kompilace. Proporční nevyváženost a hlavně pak nedotaženost komparace povídek 

a filmů jsou však nedostatky, které přehlédnout nelze. Práci k obhajobě doporučuji a 

vzhledem k výše uvedenému ji navrhuji hodnotit známkou velmi dobře.  

 

 

 

 

 

V Praze dne 13. 6. 2017     PhDr. Alice Flemrová, Ph.D. 

        Vedoucí práce 


