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Jan Kruchina se ve své bakalářské práci snaží postihnout lehce kontroverzní aspekty 

osobnosti amerického spisovatele Johna Steinbecka, konkrétně jeho literární i osobní angažmá 
stran amerických vojenských konfliktů své doby. Tuto analýzu Kruchina zasazuje do širšího 
kontextu historického vývoje americké protiválečné literatury. Praktické části tudíž předchází 
stručný ale typologicky poměrně reprezentativní přehled protestní protiválečné literatury, 
počínaje koloniálním a raně republikánským obdobím přes Mexicko-americkou a Americkou 
občanskou válku až po dvacáté století.  

Práce je psána velmi slušnou angličtinou a autorova přehledná argumentace je ústrojně 
podepřena především literárně historickou a životopisnou sekundární literaturou.  
 
Drobné formální výhrady: 
Na str. 6 není patřičně zazdrojovaná citace. 
 
Věcné poznámky, potažmo dotazy k obhajobě: 

 Své vlastní postřehy prokládá autor poměrně obsáhlými citacemi ze sekundární literatury 

(str. 21, 23, 25, 29, 30, 34). Tento postup má sice své nesporné stylistické výhody, neboť 

přejatý argument působí sofistikovaněji a kompaktněji než kdyby jej diplomant 

parafrázoval. Pro účely závěrečné studentské práce by však bylo vhodnější, aby diplomant 

argument z větší části přeformuloval vlastní angličtinou, případně proloženou krátkými 

kusými citacemi. 

 Poslední věta na str. 14 o dopadu literatury na společenské dění vyznívá poněkud 

velikášsky. 

 Mohl by autor upřesnit, proč se z přehledové části rozhodl vypustit Válku za nezávislost? 

Čím se tento ozbrojený konflikt systémově lišil od všech těch do přehledu zahrnul? 

 Je protiválečná literatura nutně pacifistická? 

 

 

Přes několik uvedených výhrad práci konstatuji, že Jan Kruchina napsal informativní a ucelenou 

práci, kterou tímto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako velmi dobrou až výbornou. 
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