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Autor se ve své diplomové práci zaměřil na patrně nejvýznamnějšího představitele amerického 

naturalismu, Theodora Dreisera, konkrétně jeho pojetí archetypálního literárního tématu, jímž je 

společenský úspěch a neúspěch (v určitých případech je to variace na rags-to-riches novel).  Analýze 

jeho děl předchází velmi pregnantní a výstižný úvod, který vykresluje Dreisera jako nadaného a 

ctižádostivého mladíka z velmi nuzných poměrů, jehož ctižádostivost lze nahlédnout optikou (tehdy 

oblíbeného) darwinismu a označit ji spíše za pud sebezáchovy. 

Autor působí nejpřesvědčivěji v pasážích, kdy nachází a dopodrobna rozebírá biografické a 

faktografické souběhy Dreiserovy prozaické tvorby, která tak trochu předznamenává poválečný nový 

žurnalismus Wolfa, Capoteho a Mailera. Mimořádně silná je v tomto směru především jeho první a pátá 

kapitola (The “Genius”, resp. Jennie Gerhardt), i poněkud spekulativní první část kapitoly 6 (An 

American Tragedy – pp. 37 - 39).  

 

 

Věcné výhrady / obsah: 

 V předmluvě na str. 6 nás autor seznamuje se způsobem, jakým si pořídil primární a sekundární 

literaturu. Není zcela jasné, jak tato informace souvisí s meritem vlastní práce. 

 Na konci předmluvy podle mého názoru chybí krátké přemostění mezi čistě biografickým úvodem a 

náhlým vpádem do popisu (byť částečně autobiografického) románu The “Genius”. 

 Autor své závěry často opírá o kritickou studii Roberta Penna Warrena, jehož citace jsou 

samozřejmě perfektně zazdrojovány, ale několik jeho parafrází nikoli (např. první odstavec na str. 

14 nebo prostřední odstavec na str. 40). 

 

 

Formální výhrady / jazyk a úprava: 

 Chybí abstrakt i klíčová slova. 

 Vztažné věty se v angličtině standardně neoddělují čárkou, na rozdíl od češtiny - namátkou „the 

aging tycoon, who finally dies…“ (str.. 49) 

 

 

Josef Novotný napsal nesmírně informativní a přínosnou diplomovou práci, kterou tímto doporučuji 

k obhajobě a hodnotím jako výbornou (1). 

 

 

 

 

V Praze dne 28.5. 2010                                 Jakub Ženíšek 


