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POSUDEK RIGORÓZNÍ PRÁCE

TÉMA PRÁCE:      

Předmětem rigorózní  práce Mgr.  Terezy Krejčí  je  teoretická analýza archetypů symbolů a 

znaků  v kontextu  evropské  kultury.  V centru  autorčina  zájmu  stojí  jak  kulturologický, 

interdisciplinárně koncipovaný,  rozbor pojmů archetyp, symbol a znak, tak analýza pramenů, 

které umožňují studovat a rozlišovat konkrétní symboly a archetypy animus a anima, které 

sehrály a stále sehrávají významnou roli v evropské vědě i  kultuře.  Zvláštní pozornost je 

věnována  vlivu  sémiotiky,  antropologie,  filozofie  a  analytické  psychologie  na  studium  a 

interpretaci  sémiotických  systémů  a  postižení  symbolů  v kontextu  vývojových  proměn 

evropské kultury od antiky přes středověk a novověk až do současnosti.  V této souvislosti 

považuji za nezbytné ocenit již samu volbu tématu, které je z kulturologického hlediska dosud 

téměř  nezpracované.  Autorka  se  totiž  při  zpracování  rigorózní  práce  pokusila  tvořivým 

způsobem dále rozpracovat  výsledky své diplomové práce.  V ohnisku jejího  výzkumného 

zájmu stojí „symbolická dimenze lidské existence…a praobrazy, které se vytvářely po mnoho 

generací…“ (s. 8). Z tohoto hlediska je možné tuto práci je považovat za cenný příspěvek 

k sémiotickým teoriím kultury a teoriím archetypu. Způsob zpracování této práce je současně 

tvořivou ukázkou toho, jak lze teoretická východiska kulturologie uplatnit  při studiu dějin 

lidské kultury.



KONCEPCE PRÁCE:

Práci   tvoří   dvě,  relativně  samostatné  části,  ve  kterých  autorka  z různých  úhlů  pohledu 

analyzuje  fenomén  symbolů  a  významů jako  zásadní  dimenzi  lidské  kultury.  V intencích 

současné  kulturologie  autorka  programově  uplatňuje  interdisciplinární  přístup  a  při 

zpracování konkrétních tématických okruhů využívá poznatky různých společenských věd. 

V první  části  práce vymezuje klíčové  pojmy práce – archetyp,  symbol a znak. Poté svojí 

pozornost zaměřuje na obory, které se primárně studiem sémiotické vrstvy kultury zabývají 

(sémiotika, lingvistika). Stranou jejího zájmu nezůstavají ani související vědní obory a směry, 

které  měly  na  studium  symbolů  a  znaků  značný  vliv  (symbolická  a  interpretativní 

antropologie, analytická psychologie a filozofie).  Ze způsobu zpracování textu je evidentní 

autorčina  odborná  kompetence  i  její  schopnost  využívat  získaných  poznatků  při  realizaci 

svého výzkumného záměru. Ten v plném rozsahu naplnila ve druhé části své práce, která je 

věnována  vývojovým  proměnám  archetypů  animus  a  anima  v období  antiky,  středověku, 

novověku,  moderní  společnosti  a  postmoderní  společnosti.   Potenciální  problémy  spjaté 

s aplikací binárních kontrastů, které v sobě archetypy animus a  anima zahrnují, na konkrétní 

historické období a vybrané osobnosti, podle mého názoru zvládla autorka s velkou invencí a 

tvořivostí. Za podnětné je možné označit také autorčinu reflexi postmoderní společnosti a její 

genderové úvahy na téma odlišnosti mezi muži a ženami. Obecně je možné konstatovat, že 

autorka  správně formulovala  cíle  své práce,  zvolila  vhodnou metodiku a  dobře pracovala 

s daty  a  informacemi.  Postup,  který  při  zpracování  práce  zvolila  byl  logický  stejně  jako 

členění textu do odstavců a kapitol.   

OTÁZKY K OBHAJOBĚ: 

Uvažujete o možnosti rozšíření nebo publikování této práce? Pokud ano, v jaké podobě.

Domníváte  se,  že  by  bylo  možné  uplatnit  Vámi  zvolený  přístup  v rámci  předmětu  dějin 

kultury? Jinými slovy, je podle Vašeho názoru možné zasadit  vámi provedené analýzy do 

jednotlivých etap vývoje evropské kultury jako součást přednáškového cyklu dějin kultury na 

katedře teorie kultury?



CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Rigorózní práce po stránce formální i obsahové splňuje požadavky kladené na rigorózní práci. 

Autorka  přesvědčivě  formulovala  cíle  své  práce  a  zvolila  vhodnou  metodiku  zpracování. 

Odborný přínos práce je možné vidět jak v důsledné snaze o uplatnění interdisciplinárního 

přístupu, tak ve volbě témat, která jsou v naší odborné literatuře téměř nezpracovaná. Autorka 

prokázala  značné  teoretické  zázemí.  Správně  pracovala  s odbornou  literaturou  i 

poznámkovým aparátem. Práce má logickou strukturu,  která poskytuje  relevantní  bázi pro 

uplatnění  autorčiny  vlastní  tvořivosti  a  imaginace.   Je  napsaná čtivým,   stylově  čistým a 

srozumitelným jazykem a vybavena nadstandardní obrazovou přílohou.   

      Doporučuji k obhajobě.

V Praze 1.2.2011                                                                           PhDr. Václav Soukup, CSc.


