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POSUDEK VEDOlJCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Předmětem diplomové práce je teoretická analýza symbolu v kontextu evropské kultury. Při 

zpracování tématu diplomantka vyšla z poznatků a teorií lingvistiky, sémiotiky, filozofie, 

analytické psychologie a sociokultumí antropologie se zvláštním dúrazem na symbolickou a 

interpretativní antropologii. Za cíl práce si diplomantka zvolila podtržení významu symbolú 

v současné evropské kultuře. 

Diplomantka rozdělila práci na dvě relativně nezávislé části. V první části se zabývá teoriemi 

symbolu a znaku. Zvláštní pozornost věnovala analytické psychologii a otázce archetypu, 

který představuje klíčovou koncepci druhé části práce. V ní se diplomantka pokusila aplikovat 

Jungovu koncepci archetypu na interpretaci jednotlivých epoch evropských dějin. Pro tyto 

účely zvolila archetypy animus - anima. V každé z epoch evropských dějin se pokusila 

identifikovat dominantní výraz archetypů v dané době. Ze zvolených výrazů archetypů vzešly 

polarity: Apollón- Afrodita, Císař· Diana, Jež.Íš Kristus Panna Maria, filozof - příroda, 

muž - žena. Obecně diplomantka dospěla k závěru, který rezonuje s názory Jeana 

Baudrillarda, že naše kultura prochází procesem semiotizace - přetváření kulturních prvkú na 

znaky a jejich vztahy. Diplomantka zdúrazt1uje, že by "současná moderní spoleG~nost ... měla 

existenci symbolického chápání světa v púvodním slova smyslu obnovit, odvrátit se od touhy 

po spotPehovávan)lch znakovJ:'ch .\)JJl1bolech ojak sejii několikrát v minulosti osvědólo, vrátit 



se k an/ielcj/m ideó/úm a hodnotám Po/is (7 symbolické vÍl'e v řád světa v souladu s přírodou, 

které jsme neodluóte/nou součástí" (s. 79). 

Kulturologickou syntézou se pokusila uchopit otázku symbolú na úrovni jednotlivce a 

sociokulturního systému. V diplomové práci tedy nezkoumá symboly a znaky ve vztahu ke 

generické kultuře, tedy ke kultuře jako atributu rodu Homo. Nicméně právě využití koncepce 

archetypu, jak s ním pracoval Car! Gustav Jung, tyto možnosti dává. V rámci vlastní obhajoby 

proto doporučuji, aby diplomantka vysvětlila možnosti, jak lze využít archetypy ke studiu 

symbolické báze kultury v její souvislosti s generickou kulturou. 

Obecně lze konstatovat, že diplomová práce splňuje nároky kladené na diplomovou práci. Má 

logickou strukturu, je zpracována čistým jazykem a akcentuje aktuální kulturologické téma. 

Některá témata rozvržená v práci by si ovšem zasloužila podrobnější zpracování (např. 

procesy šíření kulturních prvkú a jejich sdílení), a tak vyvstává otázka, zda diplomantka bude 

na tématu dále pracovat a pf"ípadně jak. DiplolTiantka prokázala schopnost pracovat s 

relevantní odbornou literaturou a práci vybavil odpovídajícím poznámkovým aparátem. Práce 

má interdisciplinární charakter a její zpracování tak můžeme označit za plně kulturologické. 

Doporučuji k obhajobě 

V Praze 10. 9. 2010 PhDr. Martin Soukup, Ph.D. 


