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Resumé 
 
 
Tato bakalářská práce, částečně teoreticko-společensky-vědní a částečně literárně-analytická, 

se zabývá krizí maskulinity v současné společnosti s důrazem na americké prostředí. Coby 

odrazový můstek využívá divadelní hry soudobého amerického dramatika Davida Mameta. 

Mamet je ve svých dílech všeobecně přitahován světem mužů, a ženských postav v nich lze 

nalézt pouze hrstku. Své mužské postavy, povětšinou se honosící typicky maskulinními 

vlastnostmi a projevující se typicky maskulinním chováním, navíc často umisťuje do tradičně 

mužských prostředí – například na loď nebo do nelítostně soupeřivé realitní kanceláře. Tímto 

si vytváří půdu, aby tak mohl náležitě prozkoumat jeden z nejvýraznějších amerických 

společenských mýtů – mýtus o mužnosti.  

Druhá kapitola práce se ve své počáteční společensko-vědní části zaměřuje na koncept 

maskulinity jako takový. Na úvod je představen jakýsi historický průřez vývoje lidského 

chápání maskulinity. Z dostupných pramenů vyplývá, že teprve s příchodem průmyslové 

revoluce a vzestupem feministického hnutí došlo ve společnosti k drastickým změnám, které 

bychom mohli chápat, že ve výsledku vyústily v krizi maskulinity. Dále je představena teorie 

performativní maskulinity Judith Butlerové a trojí dělení maskulinity Matthew C. Gutmanna, 

podle nějž je maskulinní buď vše, co si muži myslí a dělají; nebo vše, co muži dělají pro to, 

aby byli muži; a nebo zkrátka vše to, co není feminní. Jakýsi předěl mezi částí společensko-

vědní a literárně-analytickou představuje teorie hegemonní maskulinity socioložky R. W. 

Connellové, s níž David Mamet do značné míry pracuje. Na příkladu postav Bernieho ze hry 

Sexual Perversity in Chicago, Teache z díla American Buffalo a dalších jsou předvedeny 

vlastnosti typické pro hegemonní maskulinitu – např. sexuální objektivizace žen a mužská 

dominance nad nimi, fyzická a sexuální zdatnost, absence citovosti a malá komunikativnost 

nebo násilnickost. Kapitolu uzavírá pasáž, rozebírající samotnou (ať už skutečnou nebo jen 

domnělou) krizi maskulinity a její odraz v Mametově díle.  
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Zatímco druhá kapitola se zaměřuje na maskulinitu na rovině jednotlivců, kapitola třetí 

rozšiřuje svůj záběr na celé skupiny a zaobírá se tématem homosociality, čili záměrným 

vyhledáváním a upřednostňováním společnosti lidí stejného pohlaví. V teoretické části této 

kapitoly se pojem homosociality dále rozpracovává. Zmiňuje se například její role při 

formování maskulinity, vztah s homosexualitou a nejrůznější způsoby, jimiž napomáhá 

hegemonní maskulinitě udržovat si své dominantní postavení, mezi něž patří mimo jiné již 

dříve zmiňovaná sexuální objektivizace žen, emocionální odtažitost a vyhrocená soutěživost. 

V souvislosti s Davidem Mametem kapitola nejprve rozebírá jeho přístup k motivu přátelství, 

které ve svých hrách vyobrazuje coby nadmíru nestálé a snadno poškodnitelné – a to 

především vinou přehnané mužské soutěživosti a žen. Dále se kapitola zabývá vztahem mezi 

přátelstvím a obchodem, konkrétně jejich vzájemnou výlučností, způsobenou opět již dříve 

zmíněnou vyhrocenou soutěživostí. Závěrem je podotknuto, že svět přátelství a homosociality 

se tedy zdá být stejně nestálý, jako svět samotné maskulinity.  

Čtvrtá kapitola se zaobírá tématem, které s maskulinitou a homosocialitou úzce souvisí, a 

které je pro účelnou definici obou termínů nepostradatelné – homosexualitou. Homosexuální 

maskulinita totiž mužům v rámci maskulinity hegemonní coby její podřadná složka nabízí 

platformu, proti níž se vyhranit, kterou spojením či poskvrněním femininitou odsoudit, a díky 

které si tak posílit vlastní dominantní postavení v patriarchální společnosti. Teoretická část 

této kapitoly dále nejen do detailu rozebírá sloučení homosexuální maskulinity s femininitou, 

ale odhaluje také možné příčiny a fungování homofobie. Ačkoliv se David Mamet tématem 

homosexuality výslovně nezabývá, můžeme na základě jeho občasných zmínek vypozorovat 

jasnou a určitou trajektorii. Zatímco totiž jeho rané hry vykazují zřetelné známky homofobie, 

postupem času se jeho přístup nepopiratelně umírňuje. V pozdějších hrách pak homosexualita 

přestává být užívána pouze v urážkách, začíná se brát jako obyčejná součást života, která 
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skoro ani nestojí za zmínku, a Mamet ve svých dramatech začíná představovat své první 

homosexuální postavy.  

Kapitola pátá se soustřeďuje na vztah mezi maskulinitou a femininitou, potažmo na 

souboj pohlaví ve společnosti. Ze samé definice hegemonní maskulinity vyplývá, že je 

femininita chápána jako podřadná a v souvislosti s mužskou identitou dokonce nežádoucí. 

Tento fakt vychází mimo jiné z  předpokladu, že jsou si obě pohlaví jakýmisi protipóly, a že 

lze veškeré charakterové vlastnosti, způsoby chování apod. úhledně rozřadit na jednu či 

druhou stranu. Tento předpoklad je nejenom od samého základu naprosto mylný, v současné 

době se má navíc za to, že se rozdíly mezi pohlavími začínají stírat, a že s každou generací 

mužů dochází k jejich výraznější emocionální feminizaci. Za jeden z důvodů této krize 

maskulinity je považován zrod a nárůst vlivu feminismu. Teoretická část této kapitoly se 

zaobírá nejen tímto konkrétním jevem, ale také trojí reakcí mužů na chápanou feminizaci 

společnosti –  tj. protifeministickou, maskulinistickou a profeministickou.  Kvůli svému 

vyobrazení žen a femininity na divadle je Mamet často označován za misogyna. Není se čemu 

divit – jeho ženy ve většině případů buď působí jako rušivý element v přátelském vztahu dvou 

mužů a nebo svou touhou po moci ničí poklid celého mužského světa. Mametovi muži 

zároveň ve velké míře kromě přímých feminizujících urážek využívají i další podobné výrazy, 

které sami kvůli subordinovanému postavení žen ve společnosti míní a stejně tak i chápou 

coby pejorativa. Brát Mametovo pojetí žen jako misogynní by ovšem bylo mylné, protože 

ohnisko jeho zájmu leží především v zobrazení rozdílnosti obou pohlaví, v jejich všeobecné 

neschopnosti najít jeden pro druhého pochopení a v neposlední řadě také v odhalení a rozboru 

jejich všudy-přítomného pocitu nedůvěry a hrozby. Tato nepřeklenutelná propast mezi 

pohlavími se v Mametovi odráží i na úrovni jazyka v jeho užití tzv. genderlektů.  

Závěrem tedy vyplývá, že se v současné době muži nezdají být o nic více jistí sami sebou 

nebo vztahem se svými mužskými přáteli, než vztahy se ženami. Toto celkové zmatení, 
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způsobené podle mnohých Mametových postav, ale nejen jich, vlivem feminismu, tak může 

být jedním z nejhlavnějších důvodů chápané krize maskulinity. Mametovo drama, ač ne 

politické v tom pravém slova smyslu, dává divákům nahlédnout pod roušku všech těchto 

společenskovědních tajů a záměrně jim umožňuje poznat sebe samé, aby tak dokázali 

dosáhnout společenských změn, po nichž možná nevědomky nesmírně touží.  

 


