
Oponentský posudek 

na diplomovou práci Ireny Bartákové 

Naturalism in Selected Works of John Steinbeck 

 

Diplomová práce Ireny Bartákové se zabývá jedním z aspektů Steinbeckovy 

tvorby ve dvou jeho nejznámějších románech, Hrozny hněvu a Bitva. Protože se 

diplomantka rozhodla zkoumat v obou zmíněných románech zejména 

naturalistické prvky, je zcela na místě, že diplomovou práci začíná 

charakteristikou literárního naturalismu, Ta je na první pohled poměrně 

rozsáhlá, avšak místy až příliš rozvláčná. (Pokud chtěla autorka sdělit informace 

o relevantních naturalistických názorech, jejichž odraz nacházíme v obou 

zkoumaných románech, pravděpodobně by vystačila s jednou, možná nanejvýš 

dvěma stranami.) Poněkud paradoxní v této souvislosti je autorčino mylné 

používání členu u pojmu American Naturalism. 

 

Rozbor obou románů svědčí o tom, že diplomantka se nejen podrobně a 

důkladně zabývala vlastními literárními díly, ale že věnovala pozornost i 

sekundární literatuře rozebírající oba romány. Nicméně vzhledem k tomu, že 

sekundární literatura o Steinbeckovi dnes už zahrnuje desítky a desítky děl 

vzniklých zejména v posledních desítiletích, poněkud zaráží, že jen jedno 

z uvedených sekundárních děl je věnováno Steinbeckovi, a že toto dílo pochází 

z roku 1958, tedy ze zcela jiné éry literární vědy než jaká je charakteristická pro 

naši dobu.  

 

Vlastní metodologie práce je založena na značně podrobném převyprávění 

obsahu obou děl formou  representativních citátů ilustrujících naturalistické 

prvky, a diplomantčiných komentářů k těmto úryvkům. Tato metodologie 

vzdáleně připomíná metodologii známých amerických pomůcek pro 

středoškoláky, jakými jsou Cliffs Notes, Barons Notes, atd., avšak některé 

aspekty diplomantčiny metodologie, bez ohledu na to, byly-li inspirovány těmito 

brožurkami, anebo vycházejí-li z autorčina vlastního pojetí, poněkud trpí jistou 

přehnanou vysvětlovací „mánií“ a tendencí opakovat (byť jinými slovy) něco, co 

již bylo řečeno. Jinou zvláštností této metodologie je, že ve velké části práce 

(zejména v kapitolách o obou románech) téměř zcela chybí odkazový aparát na 

sekundární literatury (příslušné odkazy na strany, z nichž pochází citáty jsou 

uvedeny pouze u primární literatury).  

 

Nicméně, navzdory těmto výtkám práce splňuje základní požadavky kladené na 

diplomovou práci a proto ji doporučuji k obhajobě s ohodnocením  dobře – 

velmi dobře, v závislosti na průběhu obhajoby. 

 

V Praze, 5.9.2010 

 

Doc. PhDr. Josef Grmela, CSc. 


