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Autorka se ve své práci zaměřuje na odrazy naturalismu ve dvou románech Johna 

Steinbecka. Jedná se konkrétně o jeho patrně nejznámější dílo Hrozny hněvu (The Grapes of 

Wrath, 1939) a o něco méně známý román Bitva (In Dubious Battle, 1936). Steinbeck standardně 

do naturalistického kánonu řazen není a autorčina hypotéza tedy nevylamuje již otevřené dveře.   

První kapitola čtenáře seznamuje s obecnou charakteristikou naturalismu coby literárního 

směru a jeho a vzápětí se posouvá ke společenským změnám v Americe konce 19. a začátku 20. 

století, které byly rovněž podhoubím naturalistických tezí o společenské predeterminaci jedince 

apod. a které utvářely specifickou podobu amerického literárního naturalismu. 

Této části práce nelze kromě občasných jazykových nepřesností mnoho vytknout. 

Ve druhé kapitole je pak čtenář stručně seznámen s dějem románu Hrozny hněvu, včetně 

společenského půdorysu, na němž toto dílo vzniklo, přičemž se autorka údajně snaží zdůraznit ty 

aspekty díla, které lze legitimně označit za naturalistické. Předjímá, že Steinbeck se o trýznivou 

situaci drobných farmářů z velkých plání na jihu USA aktivně zajímal již předtím, než začal v terénu 

cíleně sbírat informace coby materiál pro knihu. Tato poměrně obsáhlá kapitola je rozčleněna na 

několik tematických celků typu „příroda“ (Nature), „životní podmínky“ (Living conditions) či „nálada 

aktérů“ (Mood of the people). Vzhledem k tomu, že práce má systémově zkoumat naturalistické 

prvky v tomto románu, není zcela jasné, jak k tomuto cíli autorčina volba tematických podkapitol 

přispívá. Logičtější by bylo volit si kapitoly podle typických axiomů naturalismu (např. „Social 

determinism in The Grapes of Wrath“, „Inexorable nature in The GoW“ nebo „Instinct vs. free will in 

The GoW“). Tutéž výhradu lze vznést k rozboru románu Bitva v kapitole 3, která čítá dvě pokapitoly 

s názvy „Stávka“ (The Strike) a „Způsob vedení boje“ (Means of the Fight). I zde velmi palčivě chybí 

přehledná argumentace, proč lze román považovat za naturalistické dílo. Obě kapitoly však podle 

všeho mají být těžištěm práce, proto je bohužel zmíněný nedostatek zcela zásadní.  

 

Závěr práce sice přináší poměrně srozumitelnou rekapitulaci rysů naturalismu ve dvou zmíněných 

románech, ta je však příliš stručná a eklektická na to, aby nahradila kusou a roztříštěnou analýzu ze 

dvou předchozích kapitol.  

 

Další věcné nedostatky: 

Autorka často opakuje v podstatě totéž sdělení jinými slovy, což je např. při četbě kapitol 2 a 3 poněkud 

iritující a nijak to k její argumentaci nepřispívá. 

 

Formální nedostatky: 

U některých parafrází sekundární literatury chybí paginace.  

 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení dobře. 

 

 

 

 

V Praze dne 3.9. 2010                                    ..……………………………          

           Mgr. Jakub Ženíšek 


