
KATEDRA TEORIE KULTURY FILOZOFICKÉ FAKULTY 
UNIVERZITY KARLOVY

Autor práce: Karolína Pechová
Název práce: Žralok jako kulturní konstrukce / Shark as a Cultural Concept
Oponent práce: PhDr. Barbora Půtová
Vedoucí práce: PhDr. Václav Soukup, CSc.

POSUDEK OPONENTA PRÁCE

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE:

Předmětem diplomové práce je teoretická analýza fenoménu žraloka. Diplomantka žraloka 

spatřuje jako kulturní konstrukci, jejíž podoba variuje v čase a prostoru. Zároveň definuje 

žraloka jako znak, který je nositelem rozmanité škály hodnot a významů. Z tohoto důvodu 

věnuje pozornost i vlastnostem a charakteristikám, jež příslušníci odlišných kultur žralokovi 

připisují. Způsob jeho interpretace se totiž mění v závislosti na konkrétním kulturním okruhu. 

Autorka  se při  zpracování  této problematiky  neomezila  pouze  na teoretické  prameny, 

nýbrž své závěry  opírá  o sociální  zkušenost  a  pozitivní  přístup k žralokům, který získala 

v průběhu vlastního potápění. To vtisklo diplomové práci jedinečnou dimenzi, jež se odklání 

od typicky negativního prizmatu západní společnosti.  Práce se vyznačuje kulturologickým 

způsobem myšlení  a  snahou  prezentovat  žraloka  jako kulturologicky  relevantní  tématiku. 

Diplomantka  zasazuje  poznatky  různých  společenskovědních  oborů  do  syntetizujícího 

kulturologického pohledu. V tomto kontextu představuje diplomová práce podnětný příspěvek 

k budování holistického modelu kultury.

KONCEPCE A STRUKTURA DIPLOMOVÉ PRÁCE:

Charakteristickým rysem diplomové práce je snaha systematicky analyzovat fenomén žraloka 

od jeho biologické podstaty ke kulturním atributům. Práci tvoří pět relativně autonomních 

částí, v nichž diplomantka z mezioborové perspektivy analyzuje zvolenou problematiku. 

      V první části diplomové práce diplomantka nahlíží žraloka z perspektivy přírodních věd 

s důrazem na jeho morfologickou a fyziologickou podstatu. Pozornost zaměřuje na sociální 



chování, evoluční vývoj a v neposlední řadě i na pokles populace žraloků. Za podnětný lze 

označit důraz, kladený na žraloka jako nositele dokonalých smyslů. Autorka uvádí jeho „šestý 

smysl“ i dokonalost sluchových a čichových orgánů, jež destruují tradiční konstrukci žraloka 

jako primitivního dravce.   

Druhá část diplomové práce je věnována žralokovi v sociokulturní perspektivě. Autorka 

chronologicky analyzuje žraloka v kontextu západních a zejména nativních kultur.  Žraloka 

představuje  jako součást  iniciačních  rituálů  na tichomořském ostrově  Papua-Nová  Guinea 

nebo jako posvátné zvíře, uctívané na Šalamounových ostrovech. Ohnisko autorčina zájmu 

této kapitoly ovšem tvoří Havaj – kolébka uctívání žraloka. 

Ve  třetí  části  diplomové  práce  zasazuje  diplomantka  žraloka  do  obrazu  médií.  Moc 

masových médií  se  zasloužila  o  jeho ryze  negativní  konotace,  posílené  zejména  původně 

americkou novelou (Peter  Bradford Benchley) a později filmem (Steven Spielberg) –  Jaws 

(Čelisti).  Jeho  prostřednictvím  žralok  determinoval  povědomí  a  mysl  jednotlivců.  Slovy 

autorky „Veřejnost už nezajímá, jaký je tento tvor ve skutečnosti, po zhlédnutí Čelistí každý  

jasně žraloka odsoudí a v jeho mysli je navždy zakořeněna představa nebezpečí číhajícího  

z hlubin“ (Pechová 2011: 42). Dále pozornost věnuje žraločím čelistím a zubům, jejichž tvrdý 

materiál sloužil v nativních kulturách k výrobě artefaktů. 

Čtvrtá část uzavírá agresivní a bestiální potenciál žraloka v reálné perspektivě. Autorka 

mapuje relevantní  důvody ataku žraloka  a jeho nesprávné pojetí,  podle něhož představuje 

člověk primární a přirozenou potravu žraloku. Na závěr kapitoly autorka zpracovala deset 

světových pláží, kde je zaznamenána četnost žraločích útoků.

Závěrečná pátá část diplomové práce představuje žraloka prizmatem vědy, která postupně 

dospěla  k rehabilitaci  žraloka – tvora,  jehož nepřítelem a dravcem se stává sám zástupce 

lidského druhu.  

HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE:                                          1 = nejlepší. 5 = nejhorší 

                                                                                                   

1. Formulace cílů práce                                                                     1     2     3     4     5

2. Volba vhodné metodiky                                                                1     2     3     4     5

3. Splnění cílů práce                                                                          1     2     3     4     5

4. Odborný přínos práce                                                                    1     2     3     4     5

5. Originalita práce                                                                            1     2     3     4     5



6. Struktura práce                                                                              1     2     3     4     5

7. Práce s daty a informacemi                                                           1     2     3     4     5

8. Postup řešení je logický                                                                1     2     3     4     5 

9. Klíčová slova vystihují obsah                                                       1     2     3     4     5  

10. Členění  textu do odstavců a kapitol                                             1     2     3     4 

5  

11. Práce s odbornou literaturou                                                         1     2     3     4 

5  

12. Srozumitelnost textu  (úroveň jazykového zpracování)                1     2     3     4 

5  

13. Přesnost formulací                                                                         1     2     3     4 

5   

14. Práce s odborným jazykem                                                            1     2     3     4 

5   

15. Formální zpracování a grafická úprava                                         1      2     3     4 

5   

NÁVRH HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZNÁMKOU:                1     2     3     4     

OTÁZKY K OBHAJOBĚ:

V průběhu  obhajoby bude diplomantka  vyzvána,  aby seznámila  komisi  se  závěry,  k nimž 

dospěla v průběhu vlastního potápění. Dále diplomantka odpoví na otázku, jakým způsobem a 

zdali  se  snažila  vyhnout  subjektivnímu  pohledu  a  analýze  žraloka.  Z jakého  důvodu 

nerealizovala  dotazníkové  šetření  ve  světě  jednotlivců,  kteří  vstupují  do  kontaktu  s tímto 

živočichem?   

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Obecně je možné konstatovat, že práce splňuje požadavky kladené na odborné, stylistické i 

obsahové  parametry  diplomové  práce.  Autorka  formulovala  cíl  své  práce  a  podřídila  mu 



celkovou koncepci i metodiku zpracování jednotlivých tématických okruhů. Přínos práce lze 

spatřovat  ve  snaze  analyzovat  problematiku  žraloka  prostřednictvím  kulturologického 

paradigmatu. Za faktory, jež snižují kvalitu diplomové práce, považuji příklon k populárně-

naučnému jazyku, nevyvážené členění textu do odstavců a formální zpracování. 

Doporučuji diplomovou práci Karolíny Pechové k obhajobě.

V Praze 2. 2. 2011                                                                           PhDr. Barbora Půtová


