
Posudek na diplomovou práci  Jakuba Ondráška 
“Masculine Identity in Chuck Palahniuk’s Early Novels” 
 
Jako téma své diplomové práce si Jakub Ondrášek zvolil téma mužské identity v raných 
románech jednoho z nejvýrazn�jších sou�asných amerických prozaik� Chucka Palahniuka. 
Pro svou analýzu si diplomant vybral autor�v první, druhý a �tvrtý román, jmenovit� Fight 
Club (1996), Survivor (1999) a Choke (2001), ve kterých je maskulinita a mužská identita 
obecn� jedním z úst�edních témat. Vzhledem k faktu, že krize mužské identity v tzv. post-
feministické é�e se stává �ím dál �ast�jším p�edm�tem akademické diskuse nejen v oblasti 
sociologie a sociální antropologie, ale i kulturních a literárních studií, považuji téma této 
diplomové práce za velmi originální, které pro autora jist� p�edstavovalo zajímavou výzvu jak 
pro demonstraci jeho schopnosti analytické a interpreta�ní práce s textem, tak i pro seznámení 
se s relevantními odbornými studiemi zabývající se práv� tímto tématem. 

Diplomová práce Jakuba Ondráška je velmi koherentní, neodbo�uje zbyte�n� od 
daného tématu, je dopln�ná vyváženým po�tem vhodn� zvolených citací z primárních i  
sekundárních zdroj�. Práce je psaná �tivým jazykem a k jejímu dobrému dojmu také p�ispívá 
jen minimální množství gramatických, stylistických, �i jiných formálních nep�esností (snad 
s výjimkou užití �len�). Hned první �ást zaujme teoretickým úvodem do historického i 
sou�asného konceptu konstrukce mužské identity, se speciálním d�razem na pozici a pojetí 
maskulinity ve Spojených státech amerických. V této �ásti nezbývá než ocenit množství i 
široké spektrum odborné literatury, které diplomant nastudoval a posléze dokázal citliv� 
použít v citacích. Snad pouze ve �tvrté podkapitole („Angry White Male“) by neuškodilo více 
vlastního textu na úkor možná p�ílišného množství textu citovaného.  

Praktická �ást práce pak analyzuje a interpretuje vybrané romány vzhledem k danému 
tématu, a i zde je nutné ocenit autorovu schopnost propojení teoretických poznatk� a 
konkrétní práce s literárním textem. Vhledem k tomu, že po obsahové stránce lze práci jen 
t�žko n�co podstatného vytknout (možná jen jistá „nedotaženost“ velmi zajímavé metafory 
vakcinace pro užití maskulinních strategií na str. 55), m�l bych jen jediný dotaz na téma, ke 
kterému se autor vyjad�uje jen okrajov� nebo� s tématem jeho práce souvisí spíše nep�ímo – 
identita ženských protagonistek t�chto t�í román�. Zajímalo by mne, jak diplomant 
interpretuje tyto, z mého pohledu dosti nep�esv�d�ivé, ženy „spasitelky“ v širším kontextu 
tématu mužské identity v Palahniukov� pojetí.  

Z výše uvedených d�vod� se domnívám, že diplomová práce Jakuba Ondráška je 
velmi zajímavá, dob�e strukturovaná, a podep�ená d�kladnou znalostí a využitím primárních i 
relevantních sekundárních zdroj�. Proto práci doporu�uji k obhajob� a navrhuji hodnocení 
výborn�. 
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