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Diplomová práce Josefa Novotného se zabývá literární reflexí jednoho 
z nejpodstatnějších mýtů týkajících se specifického vývoje amerického národa – mýtu 
„amerického snu“, respektive „země neomezených možností“, a eo ipso, i tragedie, 
kterou materialisticky definovaný neúspěch může vyvolat v životě těch, jimž se stal 
jejich americký sen nerealizovatelným. 
 
Domnívám se, že diplomant si pro své zkoumání zvolil téměř „ideálního“ autora, když 
se rozhodl interpretovat různé varianty realizace i nerealizace „amerického snu“ 
v díle klasika amerického naturalismu Theodorea  Dreisera. Nehledě na jisté potíže 
stylistického rázu, kterým Dreiser, vyrůstající v mnohojazyčném přistěhovaleckém 
prostředí, nedokázal čelit se zcela jednoznačným úspěchem, magická síla jeho próz 
nejen že přetrvává do dneška, ale zdá se, že z něj činí jednoho z nejvitálnějších a 
nejčtenějších klasiků světové literatury vůbec. Navíc, diplomantovo soustředění  se 
na pouze jednoho autora a jeho literární i obecně lidský vývoj, mu umožnilo lépe se 
soustředit na vlastní téma práce. 

 
Neméně šťastnou ruku měl diplomant při výběru analyzovaných děl, a zcela jistě se 
nedopustil chyby, když do něj zařadil i tak zvaně „slabší“ Dreiserova díla jako byl 
„Génius“ anebo trilogie Finančník-Stoik-Titán. Jejich přímé či nepřímé porovnání 
například se Sestřičkou Carrie a Americkou tragédií viditelně prospívá hlubšímu 
pochopení i těchto obecně více uznávaných děl. Nepochybně stejně kladně se lze 
vyjádřit k aplikaci metody „close reading“, která asi nejlépe vystihuje komplexní 
přístup Novotného k Dreiserově dílu. 
 
Z práce je zřejmé, že diplomant nejen skvěle zná svého autora, ale že je důkladně 
obeznámen s literárními i mimoliterárními teoriemi (např. psychoanalýza), které se 
promítly do Dreiserových románů, a které jsou užitečné při jejich interpretaci. O 
zájmu diplomanta o co nejširší záběr svědčí i jeho pozornost zdánlivě marginálním 
aspektům děl (například genezi titulů některých románů). 
 
Svou kombinací zasvěceného výkladu jednotlivých děl opírající se o reprezentativní 
sekundární literaturu, znalosti literární teorie a dobré formulační úrovně se práce řadí 
k výrazně nadprůměrným. Hodnotím ji známkou výborně a doporučuji k obhajobě. 
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