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POSUDEK OPONENTA RIGORÓZNÍ PRÁCE

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

zpracování  tématu  Mgr.  Krejčí  vyšla  z poznatků  a  teorií  lingvistiky,  sémiotiky,  filozofie, 

analytické psychologie a sociokulturní antropologie se zvláštním důrazem na symbolickou a 

interpretativní  antropologii.  Za  cíl  práce  si  autorka  zvolila  podtržení  významu  symbolů 

v současné evropské kultuře. 

Autorka  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 Mgr. Krejčí 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, Ježíš Kristus – Panna Maria, filozof – příroda, 

muž – žena. Obecně autorka dospěla k závěru, který rezonuje s názory Jeana Baudrillarda, že 

naše kultura prochází procesem semiotizace – přetváření kulturních prvků na znaky a jejich 

vztahy.  Mgr.  Krejčí  zdůrazňuje,  že  by  „současná  moderní  společnost  …  měla  existenci  

symbolického  chápání  světa  v  původním  slova  smyslu  obnovit,  odvrátit  se  od  touhy  po  

spotřebovávaných znakových symbolech a jak se již několikrát v minulosti osvědčilo, vrátit se  

k antickým ideálům a hodnotám Polis a symbolické víře v řád světa v souladu s přírodou,  



které  jsme neodlučitelnou součástí“ (s.  79).  Kulturologickou syntézou se pokusila  uchopit 

otázku  symbolů  na  úrovni  jednotlivce  a  sociokulturního  systému.  V rigorózní  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 Carl Gustav Jung, tyto 

možnosti dává. 

Zvláštní  pozornost  věnovala  Mgr.  Krejčí  snům  ve  vztahu  k archetypům.  Přirozeným 

teoretickým východiskem se pro ni stala analytická psychologie Carla Gustava Junga. Zřetel 

ovšem brala i na některé antropologické teorie. Zde se zaměřila především na přístupy, které 

rozpracoval  Malinowski  a  Rivers.  Akcentovala  samozřejmě  psychoanalýzu  a  hlavně 

analytickou psychologii. Částečně se opřela i o Jungovo dílo Červená kniha, které vyšlo se 

zpožděním mnoha desetiletí. V něm Jung odhaluje svou psychoterapeutickou metodu aktivní 

imaginace.  Z hlediska  kulturologie  se  jedná  o  podnětný  směr  i  dílo.  Otázky  imaginace 

z kulturologické  perspektivy  zkoumal  v českém  prostředí  prof.  Borecký.  V     rámci  vlastní   

obhajoby  doporučuji,  aby  diplomantka  zasadila  uvedené  dílo  i  samotnou  analytickou 

psychologii do kontextu systematiky i konceptů kulturologie

Obecně lze konstatovat, že rigorózní práce splňuje nároky kladené na práce tohoto typu. Má 

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

Autorka  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. 
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