
Oponentský posudek na diplomovou práci Teresy Karasové Analýza genderových 
archetypů v knize Women Who Run With the Wolves 

Předkládaná diplomová práce Bc. Teresy Karasové je textem, který oponentovi/oponentce 
výrazně usnadňuje práci. Jedná se o argumentačně vyspělou, teoreticky i metodologicky 
příkladně podloženou a reflexivně zpracovanou kritickou analýzu vhodně zvoleného tématu, 
jíž lze jen máloco vytknout. Navíc je to práce nebývale čtivá, psaná „lehkou rukou“, je výborně 
organizovaná a ve svém argumentu přesvědčivá; přesto mi to nedá a musím zmínit jeden 
velmi milý přepis. Na str. 17 studentka hovoří místo o diplomové o „diplomatické práci“. 
Možná tak činí tím, jak snoubí kontrastní přístupy k uchopení ženského já. Cílem práce je totiž 
předložit vzdorné čtení knihy Women Who Run With the Wolves z pera Clarissy Pinkoly Éstés, 
která platí za jednu ze stěžejních knih pro vnitřní a psychologickou emancipaci žen.  

Práce Teresy Karasové je inovativní v tom smyslu, že je interdisciplinární, protože kombinuje 
postupy feministické literární teorie a genderových studií s psychologickými a 
psychoanalytickými postupy (studentka je absolventkou oboru psychologie), které jsou 
následně kriticky nahlíženy z hlediska sociálního, patriarchálního kontextu. Práce se tak 
implicitně vyjadřuje i k důsledkům, jaké má nízké či žádné zastoupení žen ve vědě pro 
jednotlivé disciplíny; Jungův nereflektovaný a patriarchální bias je tu opakovaně zmiňován 
pro své negativní dopady na psychické zdraví žen.  

Nejinak je tu pak v textu práce striktně kriticky nahlížen apriorní esencialismus, dichotomní 
pojetí genderu a neproblematizované pojetí konceptu přirozenosti, jež je pro Junga i pro Estés 
typické. Terese Karasové se daří příkladně propojit analýzu s teorií (von Franz, Jung, Pratt, 
Horney, Shiva, Allione, Perera, atd.) a z hlediska genderové analýzy vždy poukazuje na 
problematické či esencializující pasáže, v nichž spatřuje selhání psychoanalytického, ale místy 
i feministického pojetí archetypů z hlediska možností jak destabilizovat patriarchální opresi.  

Diplomová práce pracuje s relevantním bibliografickým aparátem a text celkově ukazuje 
studentčinu schopnost uchopit rozebíraný materiál analyticky, konstruktivně a s jasným 
vědomím výzkumného cíle. Právě kvůli velké řemeslné bravuře, s níž je práce sepsána a která 
svědčí o studentčině schopnosti myslet mimo zavedené rámce, (i když ve své pozicionalitě až 
bolestně upřímně nahlíží svá dřívější, nereflektovaná čtení Junga), si v následující části 
posudku dovolím diplomantku poprosit o rozvedení témat, která sice jdou za hranice jejího 
výzkumného projektu, ale jsou v práci krátce zmíněna či nastíněna. 

Diplomantka si správně všímá skutečnosti, že archetypální obrazy a situace, se kterými Estés 
pracuje, jsou primárně ženské v tom smyslu, že mají osvobozovat – implicitně výlučně 
heterosexuální – ženství, které si iternalizovalo limitující sociální a patriarchální normy; kniha 
tudíž nerozebírá archetypy, jež by se vyjadřovaly k maskulinitě. Cílovým publikem pro Estés 
jsou samozřejmě ženy. Avšak cílovým publikem Teresy Karasové je akademická obec, proto 
bych ji u obhajoby požádala ještě o hlubší zhodnocení knihy z hlediska skutečnosti, že gender 
je vždy vztahovou kategorií. Lze knihu číst jako potřebu pro vytvoření tzv. safe space pro 
ženy-čtenářky, nebo její „odpojení“ od pojednání mužských archetypů (možná nevědomě) 
reprodukuje genderové binarity? Pokud je autorka obeznámena s knihou Roberta Blye Železný 
Jan, která má za cíl pro změnu cílit pouze na muže v představení mužských archetypů, 



požádala bych ji o zhodnocení toho, jak tato dvě díla spolu vzájemně ne/komunikují a jaký 
význam toto může dále mít pro genderové a feministické debaty. Tato diskuse se nabízí proto, 
že Women Who Run With the Wolves jsou publikovány ve stejném období jako Železný Jan a 
zároveň stěžejní Gender Trouble od Judith Butler (jedná se o roky 1990, respektive 1992). Jaké 
genealogie genderových debat se tu v jeden zlomový okamžik rodí? 

Kniha Estés je velmi často psána jazykem, který je na hranici patosu, viz například citovaná 
závěrečná pasáž knihy:  ,,Doufám, že vyjdeš ven, a necháš příběhy, které jsou život, aby se ti staly, a 
tak budeš pracovat s těmito příběhy ze svého života – svého života – nikoliv života někoho jiného – 
prolévat je svou krví a zkrápět slzami a svým smíchem, dokud nerozkvetou, dokud ty sama nepropukneš 
v rozkvět. To je ta práce. Ta jediná práce.“ Je tento patos podle diplomantky vhodnou formou jak 
čtenářky s emancipací oslovit? Spatřuje zde formální limity? Jaké publikum implicitně 
předjímá? 

Autorka dobře ukazuje, nakolik je voda kulturně spojována s ženstvím a životem, využívá 
díla Zdeňky Kalnické. Ilustruje i Jungovu asociaci vodních živlů (víly, rusalky, sirény atd.) 
s ženami. Zaráží mě však (byť Estés mužské prvky netematizuje tak silně), že diplomantka 
nezmiňuje notoricky známou postavu vodníka, která je (nejen) v českém kulturním a 
archetypálním vědomí velmi výrazně přítomna. Jak lze tuto postavu v intencích knihy 
Clarissy Pinkoly Estés analyzovat? Skvělou prací je k fenoménu vodníka například Šidákova 
kniha Mokře chodí v suše (2018).  

A konečně poslední návrh k diskusi se týká rozboru příběhu o Modrovousovi. Jak lze 
Modrovousův zákaz číst z hlediska diskursu, který tvoří realitu? Není tomu tak, že 
v momentě, kdy je zákaz navštívit zapovězený prostor vysloven, je rázem ohraničena 
subjektivita ženy, ať zákazu uposlechne či nikoliv? Že vlastně nemá na výběr, chce-li potvrdit 
své lidství? Vyhoví-li zákazu, nežije dál „svůj“ život. Nevyhoví-li, riskuje je. Jinými slovy, 
když nejedná, je obětí patriarchovy moci. Když jedná, stane se jí též. Lze tuto bezvýchodnou 
dichotomii analyticky rozklíčovat a uchopit z genderového a feministického hlediska? O 
fungováních jakých struktur toto dilema vypovídá? 

Diplomovou práci Terezy Karasové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou 
„výborně“.  
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