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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Bakalářská práce Martiny Šlechtové představuje multidisciplinární přístup k vybraným dílům F. S. 
Fitzgeralda. Autorka se snaží reflektovat podstatu amerického snu optikou kulturní analýzy, 
politické historie i psychologie. Obsáhlost i náročnost tématu je patrná již z nadstandardní 
bibliografie, z níž text vychází. První část, v níž autorka představuje kulturně-historický kontext, je 
bezesporu informativní, ale vzhledem k tomu, kolik aspektů se snaží postihnout a také vzhledem 
k nepříliš vhodně zvolenému formátu podkapitol, působí tato část textu nekoherentně a útržkovitě. 
V kapitole 2 jsou uvedené některé biografické údaje, které ilustrují „americký sen“ F. S. Fitzgeralda, 
ale autorka je pouze prezentuje – nijak dál s nimi nepracuje, nedává je do dalších souvislostí 
s autorovým dílem, a proto v textu působí poněkud zbytečně. Mnohem zajímavější je kapitola 2.2, 
v níž autorka srovnává Fitzgeraldovo chápání amerického snu s pojetím jeho současníků. Kapitola 3 
pak představuje výbornou a komplexní analýzu podstaty fenoménu amerického snu z různých úhlů 
pohledu. Následné analytické kapitoly odráží autorčino porozumění primárním zdrojům a jejich 
zájem o ně, ačkoliv se analýza občas rozběhne do vyprávěcí formy a téměř úplně zde chybí jasnější 
odkaz na teoretický úvod práce. A to je, dle mého názoru, nejzásadnější problém tohoto textu: 
nepůsobí jako provázaný celek, ale jako dvě zásadně oddělené části (z nichž ta první je navíc 
rozdrobena do mnoha kratších částí). Po formální i jazykové stránce text zcela odpovídá 
požadavkům. 
I přes zmiňované nedostatky považuji bakalářskou práci Martiny Šlechtové za kvalitní akademický 
text, který zpracovává rozsáhlé téma a jasně odráží autorčin zájem o něj.   
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