
Abstrakt 

Od doby vzniku americké společnosti až doposud, patří soběstačnost a svoboda mezi 

nejvíce rozpoznávané hodnoty této společnosti. Studie ukazují, že právě tyto hodnoty americké 

společnosti, i přes přizpůsobení politickým a sociologickým změnám, stále spojuje jejich 

původní společný základ. Tato práce zkoumá výhradně roli soběstačnosti ve spojení s 

americkým esejistou, spisovatelem a filozofem Ralphem Waldo Emersonem, a jeho přímým 

vlivem na ustanovení soběstačnosti, společně s hodnotami svobody a individualismu jako jedny 

z nejvýznamnějších hodnot americké společnosti. Cílem této práce je určit, zdali Emersonova 

teorie soběstačnosti a jeho ideologie ovlivňují myšlení moderní americké společnosti, a zdali 

hodnoty jím obohacené jsou nadále přítomny v moderní Americe. Výzkum této práce se 

soustředí především na to, jak se Emersonova ideologie byla schopna vštípit do myšlení 

Američanů od doby devatenáctého století, doby zrodu této ideologie, až po svůj význam 

v moderní Americe. 

 Hlavním zdrojem Emersonových myšlenek se stala jeho esej stejnojmenného názvu, 

„Soběstačnost,“ ve které je tato teorie definována. Další jeho práce, především jeho další eseje, 

Příroda, „Historie,“ společně se sermony a deníky pomáhají s rozšířením a podporou myšlenek 

vyjádřených v „Soběstačnosti.“ Za účelem hlubšího vysvětlení Emersonovy teorie byla použita 

literatura, která dále analyzuje Emersonovy myšlenky, jako Emerson a Soběstačnost od George 

Kateba, Davida Lee Robbinse, „Emerson, Nihilista, Redux Atque Resartus“ a Emerson: Mysl 

v Ohni od Roberta D. Richardsona Jr. K vytvoření představy o americké společnosti a její 

mentalitě byly použity, spolu s Demokracií v Americe od Alexis de Tocquevilla, popisující 

Americkou společnost ve třicátých letech devatenáctého století, knihy popisující americkou 

sociologii jako je Vyrobeno v Americe: Sociální Historie Americké Kultury a Charakteru. Dále 

byly použity knihy týkající se americké historie, převážně kniha Dějiny Spojených Států 

Amerických od George B. Tindalla, za účelem popisu nejvýznamnějších událostí amerických 

dějin, podání dalších informací o americké kultuře a vývoji amerického charakteru. 

 První část práce je věnována analýze a popisu Emersonových myšlenek na pozadí 

popisu vývoje americké společnosti. Druhá část se věnuje kontextualizaci Emersonovy teorie 

soběstačnosti a jeho myšlenek s myšlením moderní Ameriky a americké společnosti. Průzkumy 

a dotazníky z nedávných let, zejména průzkumy vedené Pew Research centrem a institutem 

Atlantic/Aspen, společně s literaturou popisující sociologii a mentality Američanů, slouží 

k vytvoření představy moderní společnosti Spojených Států a k určení míry vlivu 

Emersonových myšlenek na moderní Ameriku. 

 Na základě těchto průzkumů podpořenými literárními publikacemi o americké 

společnosti, analýza odpovědí účastníků průzkumu ukazuje, jak velký vliv Emersonovo 

myšlení má na moderní americkou společnost. Hodnoty jako soběstačnost, individualismus a 

svoboda, rozvinuty a podporovány Emersonem, nadále zůstávají být podporovány mnoha 

Američany. Část Američanů vidí tyto hodnoty jako hlavní hodnoty americké společnosti, a 

jako hodnoty, které tvoří základ amerického charakteru. Tyto hodnoty jsou hluboko 

zakořeněny v americké mentalitě, a ovlivňují rozhodnutí Američanů nejen v osobním, ale i ve 

veřejném životě. 


