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Práce Michaly Ulrychové Lid versus kormorán se zabývá již řadu let se 

táhnoucím konfliktem okolo na jedné straně ochrany, na straně druhé regulace a 

odstřelu kormorána velkého. Jde  o vodního rybožravého  ptáka donedávna na 

našem území téměř chybějícího, který však v posledních 20ti letech dosáhl 

počtů při nichž začal působit hospodářské škody na rybách řek a hlavně 

komerčních rybníků.  Proti sobě zde stojí politicky mocné tábory „ochránců 

přírody“ na jedné straně a sportovních i komerčních rybářů, na straně druhé. 

Práce zkoumá tento konflikt kvalitativní analýzou image a diskursu okolo  

tohoto živočicha v médiích a po té mezi skupinami  -sportovních rybářů, -

místních obyvatel, -profesních rybářů, -ochrany přírody a -turistů. 

Práce  vznikla na impuls „objednávky zespoda“ a to konkrétně z potřeby 

ornitologického týmu RNDr. Petra Musila, který se biologií tohoto zvířete na 

Třeboňsku, jakož i konfliktem okolo jeho ochrany dlouhá léta zabývá. K vedení 

práce jsem byl vyzván po té, co se ukázalo, že formulovat takový výzkum není 

úplně jednoduché a že třeba původně navržený dotazník s řadou otázek typu 

„kolik má kormorán vajec“, „kolik je v ČR či Evropě kormoránů“,  jsa pokládán 

běžným občanům tedy ne-ornitologům, asi nebudou dávat velký smysl.    

Michala Ulrychová odvedla od podzimu 2004, kdy začala hodně práce. 

Především tedy na sobě samotné: -Nejprve se vracela ještě jednou do terénu pro 

další chybějící data (výsledkem čehož dnes umí coby kvalitativní výzkumník 

pracovat v terénu a vést rozhovory.) -Po té co odevzdala draft prvních kapitol, 

byla nucena napsaný text znova přepsat, (výsledkem čehož dnes umí stručně a 



jasně formulovat a skutečně čtivě psát.) -A naposledy nakonec byla nucena 

celou již odevzdanou práci znova přepracovat (výsledkem čehož je tento delší, 

rozšířený a požadavkům na délku diplomové práce více odpovídající text). 

Nutno říct, že ke každém z těchto vývojových kroků přistupovala jako k 

výzvě: s optimismem a nezmenšeným nasazením, pílí a odhodláním na sobě dál 

pracovat. Autorka ušla velký kus cesty: coby výsledek   máme dnes před sebou 

práci, která obsahuje dosud nevídané množství informací o image a animal 

geography kormorána velkého a vůbec diskursech celého konfliktu okolo něj, 

která se zároveň dobře čte.    

Přesto musím vytknout některé závažné nedostatky:

-Především není jasné na co konkrétně studentka přišla! Jednostránkový 

závěr na str. 59 je jednak nedostatečný, jednak vlastně vůbec neshrnuje to, co 

zjistila. To je také problém kratičkých shrnutí jednotlivých  za jednotlivými 

podkapitolami stěžejní osmé kapitoly (33-58). 

Přitom právě toto byl hlavní důvod, proč byla autorce práce vedoucím katedry 

naposledy vrácena. Bez analýzy se tak práce stává z antropologie jakousi lepší 

žurnalistikou.

-To pak pravděpodobně ve svém důsledku sebou nese i to, že práce má 

sice zajímavý název, ale chybí jí zcela podtitul, který by jasně říkal, co že se to 

vlastně zkoumalo, popřípadě naznačil, kam to dospělo.

-Při všech našich ústních i telefonických konzultacích (a bylo jich za ta 

léta nepočítaně), vyvstávalo jako hlavní výsledek celé práce to, jak za otázkou 

kormorán chránit či střílet stojí dva odlišné diskursy: ochranářský a 

(národo)hospodářský, kde problém kormorán je zde jen pouhou špičkou 

ledovce. Předpokládal jsem a autorku k tomu vedl, že okolo postrukturální 

analýzy jejich nesouměřitelnosti, nekompatibility a zakotvení v širším kulturně 



politickém kontextu se práce bude točit. Očekával jsem Foucaultovskou analýzu 

síly knowledge/power, která za nimi stojí a prezentaci toho, jak se uplatňuje. I ta 

však (-přestože autorka na str. 17 Foucaulta jednou větou zmiňuje -a přestože 

pro bakalářské i magisterské studium FHS je to autor zcela základní) chybí.   

Autorka tyto dva diskuzi coby centrum, celého konfliktu několikrát sice kratičce 

zmíní (viz.str.15, 17, 26, 32), ale to je vše. Přitom to byl také jeden z důvodů, 

proč dostala práci naposledy k přepracování!       

-Při samotném čtení práce však přeci jasně (byť mnohdy implicitně) vysvítá, 

že spor o kormorána, jakoby zde mnohdy zastupoval  cosi hlubšího. Třeba např. 

ochranářským diskursem  artikulované právo zasahovat do zaběhlých metod 

hospodaření. Sama autorka poukazuje např. na problém hnojení rybníků, který 

je z hlediska produkce ryb na jedné, ale i ochrany ptactva na druhé daleko 

významnější než causa kormorán. (viz. výsledky dlouhodobých studií týmu 

Dr.Musila). 

Diskurs a rezistence proti němu: Autorka na řadě míst ukazuje, jak dnes vůči 

ochranářskému diskursu roste mnohde rezistence. Jak paradoxně zasahuje i 

skupiny, které mají přírodu rádi, jako třeba studovaní „sportovní“ (spíše tedy jak 

sama říká „rekreační“) rybáři. To, že se nakonec, přes všechen konflikt okolo 

kormoránů, vlastně 68mi % sportovních, 60ti % místních obyvatel a více než 

polovině profesních rybářů toto zvíře líbí, je přeci mnohé říkajícím faktem (viz 

str.51). To, že  sami rybáři, aniž si to uvědomují, používají proti kormoránovi 

typický ochranářský  argument mýtu o původnosti (co je původní je dobré a 

třeba chránit, nepůvodní zakázat) také svědčí o mnohém. 

Autorka se také, jak by to měl správný antropolog činit, neptá po původu 

této rezistence. Právě na příkladu kormorána a Třeboňska jako takového je přeci 

krásně vidět, jak i lidé, mající přírodu a tento kraj rádi  dnes cítí ochranářský 

diskurs jako něco implantované jim odněkud seshora. Ale odkud to je seshora? 

Odkud a jakou formou to přichází v případě kormorána? Ze správy CHKO (viz 

mylně na str.17)? Z MŽP, nebo parlamentu? Z EU? Tento globálně lokální 



aspekt rezistence vůči šíření knowledge/power  by mě  antropolog přeci ukázat 

a  analyzovat.    

Autorka špatně a neúplně pracuje s literaturou: 

-a) Slibně začínající kapitola č. 5)Místo zvířete ve světě lidí hned po první 

stránce skončí a bez upozornění pokračuje historií Třeboňské pánve (viz str.12). 

A tak pak metoda animal geographies (odvozená od symbolical geography) 

zůstává nejen nedovysvětlena, ale dále v textu pak i nedostatečně využita.

-b) Autorka cituje sice Kapferera (1992), ale důvod, proč jej dostala ke čtení –

tedy interpretace prací francouzských badatelů (hlavně Veronique Shampollion) 

o rezistenci formou fám proti tomu, jak se ochrana přírody snaží na francouzký 

venkov „vrátit divočinu“, pak zcela opomíná. (A práce ač v textu citována, 

chybí, stejně jako řada dalších, v přehledu literatury!)

-c) Zcela chybí, mnou několikrát zdůrazňovaná a doporučovaná, naprosto 

klíčová a přitom na internetu přístupná práce kolegyně Terezy Stockelové, která 

velmi podobné téma za použití velmi podobných metod zkoumá na příkladu 

konfliktu ochranářského a (národo)hospodářského diskursu okolo přemnožení 

kůrovce na Šumavě. 

X

Práci doporučuji k obhajobě. Vzhledem k výše uvedeným závažným 

nedostatkům navrhuji však bodové hodnocení v pásmu odpovídajícímu známce 

tři.
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