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Autor předložené diplomové práce zvolil velmi aktuální a náročné téma: vztah 
mezi obecnou krizí mužské identity v západní společnosti a nepřítomností 
mužských iniciačních rituálů v osvícenské a poosvícenské kultuře.  
 Svou rozsáhlou práci člení autor do šesti tematických okruhů. V prvním 
vymezuje pojem krize mužské identity (včetně jejích možných příčin, povahy, 
dílčích faktorů atd.), jak s ním pracují autoři odborných a popularizujících prací, 
jimiž se autor předložené diplomové práce zabývá. 
 Poté, co v první kapitole mapuje krizi mužské identity, druhou kapitolu věnuje 
samé podstatě mužské identity, včetně otázky její definovatelnosti, biologické 
danosti, kulturní podmíněnosti a tak dále: má-li jít o krizi určité skutečnosti, je 
třeba jasně vymezit povahu a bytostné určení této skutečnosti. 
 Ve třetí kapitole autor věnuje pozornost standardním mužským rolím a pojetím 
mužství v tradičních kulturách a ve čtvrté kapitole sleduje archetypální a 
posvátné aspekty mužství. V těchto kapitolách využívá etnologické a kulturně 
antropologické studie, sledující pojetí mužství a mužských rolí v jednotlivých 
typech kulturních společenství. 
 V následující části práce se autor zaměřuje na druhý člen vztahu, který ve své 
diplomové práci sleduje: tak, jako se v dosavadních kapitolách věnoval otázkám 
spojených s mužskou identitou a její krizí, v kapitole páté a šesté věnuje 
pozornost iniciačním rituálům, nejprve obecně, a poté (v šesté kapitole) se 
zaměřuje na specificky mužské iniciační rituály - aby mohl dostatečně zřetelně 
sledovat hypotetický vztah mezi mužskými iniciačními rituály (respektive jejich 
absencí) a krizí mužské identity v součastné západní kultuře a společnosti. 
 Předložená práce má logickou strukturu, autor postupně pečlivě ohledává 
obrysy základních pojmů a sociokulturních jevů, kterými se ve svém bádání 
zabývá. Dopřává sluchu odborníkům nekolika rúzných oborů, kteří se z různých 
hledisek zabývají buď problematikou mužské identity nebo problematikou 
iniciačních rituálů, nebo (v nejlepším případě) vztahem mezi oběma těmito 
tématy. 
 Práci bych vytkl místy velmi ledabylé zacházení s jazykem, poněkud lidové 
výrazové prostředky, místy gramatické a syntaktické chyby a stylistické 
neobratnosti. Na jedné straně je třeba pochválit obrovské osobní zaujetí a 
nesmírnou píli, se kterými se autor zhostil sledovaného tématu, zároveň je však 
třeba konstatovat, že autor své téma pojednal spíše esejistickým způsobem a ve 
vlastní kritické argumentaci je poněkud plachý. Jeho diplomová práce tak má 
charakter rozsáhlého, místy až upovídaného komentáře zpracovávané odborné či 
popularizující literatury. Autor místy nenašel odvahu k zaujetí vlastního 



kritického a hodnotícího stanoviska, k vypracování argumentačních kroků a z 
nich vyvoditelných závěrů, spíše v úctě před zpracovávanými studiemi jejich 
obsah reprodukuje a opatrně komentuje, což je na jedné straně jistě chvályhodný 
projev badatelské pokory, na druhé straně je však potom těžké formulovat 
autorův vlastní badatelský přínos a rozeznat jeho vlastní tvrzení od 
reprodukovaných tvrzení citovaných autorů. 
 Ne že by autorovi chybělo osobní zaujetí a vlastní více či méně zřetelný postoj 
k sledované problematice. Spíše než jako „úvaha“, umístěná na samém konci 
práce až za oddíl nadepsaný slovem Závěr, však měla být autorova osobní 
angažovaná kritická a hodnotící prerspektiva organicky zapracována do celku a 
argumentační struktury práce. 
 Vzhledem ke grandióznímu rozsahu předložené diplomové práce je třeba 
litovat, že autor nepracoval intenzivněji s odbornou cizojazyčnou literaturou, 
která by mu jistě pomohla upřesnit a více zaostřit badatelskou perspektivu, 
teoretické otázky i možné odpovědi. Závěrem shrnuji: vzhledem k naznačeným 
silným i méně silným stránkám práce navrhuji hodnocení C. 
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