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Posudek na diplomovou práci Bc. Teresy Karasové 

 

Název práce: Analýza genderových archetypů v knize Women Who Run With the Wolves 

Posudek zpracovala: doc. PhDr. Blanka Knotková-Čapková, Ph.D., vedoucí práce 

V Praze, 14. 9. 2020 

 

Bc. Teresa Karasová si pro svou diplomovou práci vhodně vymezila téma z hlediska jeho 

záběru. Obsah práce tomuto vymezení také odpovídá, i když s jistým upřesněním – v podstatě 

se jedná o archetypy femininity, a to určitého typu femininity. Na druhé straně je třeba 

konstatovat, že toto zúžení zcela reflektuje i záběr, na nějž se soustředí rozebíraný text, tedy 

na implicitně heteronormativní ženství. Toho si však je diplomantka vědoma a kriticky takto 

zúžený koncept ženství komentuje (např. na str. 68). Archetypy maskulinit(y) zůstávají na 

okraji pozornosti, což ale opět odpovídá i pojetí textu Estés.  

Jako hlavní zdroje a nástroje analýzy si autorka zvolila velmi vhodně Jungovu teorii 

archetypů, její souhlasné rozvíjení (zejm. von Franz) i feministické kritiky až polemiky s ní 

(zejm. Pratt, dále Ulanov, Cixous, Kalnická aj.). Jako jeden z teoretických zdrojových proudů 

autorka také uvádí feministickou spiritualitu, především ekofeminismus (Shiva). Z hlediska 

oborového zde kombinuje archetypální analýzu v rámci literární vědy (Pratt, Morris) a 

psychologie (von Franz, Ulanov). Zde je třeba vyzdvihnout, že autorka velmi zdařile zúročila 

vlastní studia psychologie jako oboru; z textu je patrná dobrá znalost jungovského pojetí 

archetypů i porozumění tomuto pojetí. Autorce se dle mého názoru v průběhu finalizace textu 

úspěšně podařilo jednotlivé teoretické zdroje usouvztažnit, teoretická část jako celek dává 

smysl.  

Struktura práce je přehledná i logická. Diplomantka vytvořila optickou mřížku 

archetypálních konceptů, které propojují její teoretické zdroje s pojetím analyzovaného 

textu, přitom však žádný ze zdrojových modelů nijak mechanicky nekopírují. Všechny tyto 

koncepty, označující jednotlivé kapitoly, se pak sbíhají u závěrečného archetypu Divošky, 

který je hlavním i ideovým vyústěním jak textu Estés, tak diplomové práce. Reprezentuje 

hledání svobody jednotlivých žen, cesty k ní i formy tohoto hledání. Diplomantka si přitom 

zachovává kritický odstup od zkoumaného textu, na více místech poukazuje na v zásadě 

esencializující pojetí ženství u Estés (četné odkazy na „přirozenost“); zároveň však vnímá i 

posilující potenciál tohoto pojetí (byť v rámci řečených omezení). Hledání svobody bychom 

zde mohli číst i jako snahu o uvolnění z pout ujařmení, jemuž mohou čelit ženy společně ne 

kvůli své biologické podstatě, ale kvůli sociálnímu postavení v rámci genderového řádu. 

V tomto smyslu je možné chápat i leitmotiv knihy – totiž konotace osvobozené či 

osvobozující se ženy a divoké, tj. nespoutané přírody. Autorka je si zde vědoma možné 

esencializace archetypální paralelizace ženy a přírody (odkazuje na kritiku Ortner); aplikuje 

na ně velmi vhodně spíše ekofeministický přístup Vandany Shivy než přístup klasické 

archetypizace, který vychází v zásadě z mocenských determinací v rámci sociálního 

postavení. 

Dle mého názoru jsou na textovém materiálu zdařile analyzovány archetypy stařeny a 

archetyp matky, resp. Velké matky (i když pokud jde o mateřství, nestihly už být zapracovány 
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některé teoretické zdroje i z českého odborného kontextu, zejm. sborník V bludném kruhu. 

Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity), podobně jako archetyp léčitelky, 

znovuzrození, a zejména pak zmíněný archetyp divošky. Archetyp vody také není špatně 

zpracován, i když místy mírně vybočuje z celkové koncepce. Velmi pěkně a samostatně je 

rozebrán archetyp anima a různé pohledy na jeho funkci pro životy žen (zde autorka správně 

upozorňuje na klíčový rozpor v hodnocení Junga a von Franz na jedné straně, a Pratt či 

Cixous na straně druhé).  

Archetyp tajemství, jak je nazvána kap. 3.9, spíše vypovídá o napětí mezi archetypem oběti a 

archetypem rebelky, což je sice rámováno motivem tajemství, ale název do celkové koncepce 

takto ne zcela zapadá. V této části textu rezonuje i archetyp znásilnění a archetyp sesterství, 

resp. sounáležitosti mezi ženami, či bránění této sounáležitosti. Z pohledu mocenského 

působení genderového řádu na ženy v zadaných genderových rolích však jde o vyrovnávání se 

žen s násilím (proto zmiňuji oběť a rebelku). A k tématu ženy jako oběti bych formulovala 

nejvýraznější připomínku: zde totiž nejde – jak z pohledu teoretického, tak z pohledu textu 

Estés – jen o ženu jako oběť ve smyslu objektu násilí (toto autorka rozebírá zcela dostatečně 

na více místech). Jde i o archetyp oběti ve smyslu sebeoběti (v diplomové práci jsou jen 

náznaky na str. 31 a 43), ženy jako „vykupitelky“, v jehož interpretaci bychom našli tenze i 

mezi feministickými přístupy. Ne výslovně odmítavě se k němu totiž staví feministická 

spiritualita či teologie, kterou autorka uvádí jako jeden ze svých teoretických zdrojů. Tato 

linie by si zasloužila prohloubení, je ale pravda, že by koncepční linii práce možná příliš 

rozvětvila.  

Celkové hodnocení: Velmi pozitivně cením propojování teorie s vlastní analýzou, to se 

autorce v zásadě velmi daří. Dále cením kritický odstup a úsudek i schopnost samostatné 

práce, kterou diplomantka prokázala. Autorka si je vědoma předností i limitů zkoumaného 

díla, což na několika místech rozvádí – pokud jde o limity, pak zmiňuje jistou esencializaci 

v pojetí ženství, implicitní heteronormativitu či netematizovaný intersekcionální pohled, což 

navrhuje i jako další možný badatelský přístup k tomuto textu. Oceňuji také formulační 

schopnost diplomantky, logickou argumentaci i stylistickou a jazykovou kvalitu textu. 

Některé rezervy, které textu zůstaly, připisuji časové tísni při psaní práce, což však nebylo 

zaviněno autorkou, ale pandemickou i její osobní zdravotní situací. V zásadě jde o zdařilý a 

čtivý text, a potvrdí-li to výkon u obhajoby, zaslouží si dle mého názoru hodnocení výborně. 

  

 

 

 


