
Abstrakt 

Martin McDonagh je považován za jednoho z předních současných irsko-britských dramatiků, 

který se také stal úspěšným a světově uznávaným scenáristou and režisérem filmů. Tato 

bakalářská práce má za cíl prozkoumat etickou stránku jeho děl, zaměřující se na „neirské“ 

divadelní hry a filmy: jmenovitě na hry The Pillowman (2003), Behanding in Spokane (2010), 

Hangmen (2015) a na filmy In Bruges (2008), Seven Pszchopaths (2012) a Three Billboards 

Outside Ebbing, Missouri (2017). Ve všech výše uvedených se McDonagh zaměřuje na 

rozmanité etické otázky jako je zodpovědnost, spravedlnost, násilí, rasové předsudky, 

vykoupení a další. Způsob, jakým McDonagh přistupuje k těmto etickým otázkám, je hlavně 

skrze jeho mistrně vystavěné postavy. Většina z těchto postav má odlišitelnou individuální 

morálku či morální kodex a je to tedy hlavně analýza těchto postav, která poskytuje komentář 

k etice. Vzhledem k subjektivismu vyjádřeným v dílech se stává zřejmé, že McDonaghovo dílo 

celkově tíhne k morálnímu relativismu, ačkoliv sám McDonagh odmítá příslušnost k jakékoli 

ustálené teorii (spíše se tu naznačuje post-moderní přístup k etice). Další důležitý aspekt, který 

je také probíraný v této práci, je McDonaghovo implicitní vyzývání diváka/čtenáře, který je tak 

pobídnout, aby reflektoval na svoje vlastní vnímání morálních otázek, jelikož McDonagh 

zřídkakdy vnucuje jakoukoli specifickou interpretaci či morální soud. Aby bylo možné 

efektivně poskytnout analýzu autorova díla, tato práce odkazuje na vynikající odborníky na 

McDonaghovo dílo jako jsou Patrick Lonergan, Eamonn Jordan, José Lanters či Ondřej Pilný. 

Kromě úvodní kapitoly a závěru, se každá z dvou hlavních kapitol zaměří na jedno médium: 

Kapitola 2 na divadelní hry a Kapitola 3 na filmy. Jednotlivá díla McDonagha v příslušných 

kapitolách jsou řazena chronologicky. Celkově McDonaghova pozornost k etickým tématům 

dokazuje být jedním z důvodů, proč, ačkoliv píše vysoce zábavné černé komedie, může být 

považován za vážného autora. 
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