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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Předloženou práci Kateřiny Fundové jsem si přečetl s potěšením. Autorka v ní nabízí 

komplexní, zároveň však i čtivou analýzu Millerovy stěžejní hry, jejímž tématem je 

především rozpad tradiční formy americké rodiny. Před samotným rozborem textu je zařazena 

kapitola věnující se kulturně-historickému vývoji USA v první polovině 20. století; nejedná se 

však o pouhý výčet událostí, ale o důmyslné zasazení do dobového kontextu, v němž autorka 

hledá předpoklady, které ovlivnily podobu americké společnosti a rodiny a které vedly A. 

Millera k stvoření postavy W. Lomana. Je sympatické, že se autorka vyhýbá prvoplánovým 

závěrům (např. interpretace Millerových her jako neúprosná kritika kapitalismu) a všímá si 

hlubších vrstev, které komplikovaný vztah mezi otce a synem, tedy mezi starou a novou 

generací odhaluje. Rovněž je třeba ocenit, že se neomezuje jen na jednu dílčí Millerovu hru, 

nýbrž že poukazuje – a to velmi zdařile a originálně – i na ostatní díla amerických dramatiků, 

v nichž lze najít podobnou tematiku. 

 

Otázky k diskusi: 

1. Našla by autorka nějakou hru s podobnou tematikou i v rámci britské moderní 

dramatické tvorby? 
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