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Autor se ve své diplomové práci zaměřil na způsob, jakým kultovní a kontroverzní americký 

spisovatel Chuck Palahniuk pojednává téma mužské identity ve svých románech Klub rváčů (Fight 

Club, 1996), Program pro přeživší (Survivor, 1999) a Zalknutí (Choke, 2001).  Autor důkladně 

vysvětluje, proč je na hlavní hrdiny zmíněných tří románů možno pohlížet jako na muže postižené krizí 

mužské identity, a mimo jiné též popisuje, jak se s tímto problémem snaží vyrovnat.  

Z volby tématu celkem logicky vyplývá, že autor nehledal výchozí teoretickou základnu 

v literární teorii, ale spíše v oblasti sociologie a kulturní antropologie. Toto zakotvení pro formulaci 

hypotézy považuji za velmi šťastné a přínosné.   

Ondrášek formuluje svou dvojí výchozí premisu ve formě otázky.  Na str. 5 se nejprve táže, zda 

jsou Palahniukovy romány (zejména Klub rváčů) všeobecně považovány za tak kontroverzní proto, že 

se dotýkají citlivého společenského tématu. V návaznosti na tuto hypotézu se zamýšlí nad tím, zda 

Palahniukova  próza obstojí coby hodnověrná výpověď o stavu moderní společnosti, tj. zda jednání 

hlavních hrdinů a popis jejich ryze mužských problémů rezonuje se současnými akademickými studiemi 

na toto téma. V opačném případě by totiž bylo (dle diplomanta) možno zmíněné Palahniukovy prózy 

označit za příběhy o nepřizpůsobivých exotech, jejichž problémy a chování nelze při nelepší vůli označit 

za typické a vyvodit z nich nějaké obecně platné závěry.   

Následuje velmi precizní sociálně-kulturně-antropologická definice tradiční a moderní 

maskulinity, na což pak navazuje zevrubná analýza tří Palahniukových románů, která tvoří hlavní 

nosnou kostru práce.  

V závěru pak diplomant konstatuje, že jednání a životní situace Palahniukových hrdinů jsou sice 

často extrémní, ale v zásadě lícují s tím, jak moderní sociologie popisuje hlavní civilizační trendy a jejich 

dopad na tradiční vnímání mužské identity. Diplomant se v závěru (více než kde jinde v průběhu práce) 

dostává do pozice Palahniukova obhájce, např. když na straně 59 tvrdí, že agresivní a okázalá 

maskulinita jeho hlavních hrdinů se v rámci příběhu vesměs ukáže jako chybná a infantilní, a nařčení 

z misogynství je tedy velmi povrchním soudem. Lpění na tradiční mužské roli zjevně ani Palahniuk 

nepovažuje za tu správnou odpověď na dynamiku moderní společnosti. 

 

Práce je psána výtečnou idiomatickou angličtinou a vlastní autorův text je velmi ústrojně doplněn a 

podepřen citacemi z primárních i sekundárních pramenů. 

 

Celkově se jedná o vynikající diplomovou práci, kterou doporučuji k obhajobě a navrhuji 

hodnocení výborně. 
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