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Předložená bakalářská práce se pokouší aplikovat teorii archetypů C. G. Junga na 

dílo Roberta Holdstocka, který je autorem fantasy literatury. Práce se zaměřuje zvláště 

na vybraná díla (Les mytág, Lavondyss, Hloubení, Brána ze slonoviny, brána z rohu). 

Studentka si pro svůj záměr zvolila tři archetypy, které se podle ní v dílech nejvíce 

vyskytují (archetyp stínu, otce a animy).  

 

Negativní aspekty práce:  

Studentka pracuje s teorií archetypů C. G. Junga nekriticky, jakoby existence 

archetypů byla jasně daná: 

„Práce potvrzuje, že v našem kolektivním nevědomí se nachází nespočetně mnoho 

archetypů, z nichž některé ani nejsou uchopitelné.“ (s. 36) Jak to práce potvrzuje? Jak 

lze potvrdit nespočetnost archetypů v kolektivním nevědomí? Jen samotné kolektivní 

nevědomí je těžko dokazatelné, natož nespočetnost archetypů v něm. Jak práce 

potvrdila to, že některé archetypy jsou neuchopitelné? Studentka s touto teorií pracuje, 

jako by byla neproblematická, obecně platná. Můžeme vůbec s archetypovou teorií 

pracovat jako s nějakou daností? To je myslím základní problém předložené bakalářské 

práce. Studentka např. píše, že jí vybrané archetypy se „v díle vyskytují nejčastěji a 

nejzřetelněji.“ (s. 6) Bylo by např. vhodnější mluvit o tom, že se v díle vyskytují obrazy a 

symboly, které dobře zapadají do Jungovy archetypové teorie. 
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Předkládané práci by prospěl analytičtější přístup k užívaným pojmům a také 

kritičtější pohled na Jungovy teorie. Jung je v rámci vědy považován za autora značně 

problematického, zvláště jeho pozdní díla jsou pokládána většinou za „nevědecká“. Je 

proto nutné kritické zamyšlení nad platností archetypové psychologie. Jsou archetypy 

univerzálně platné? Vztahují se opravdu na celé lidstvo? Jsme skutečně všichni 

propojeni kolektivním nevědomím? V přístupu studentky postrádám více analytické 

důslednosti a kritičtější přístup.  

V práci poněkud postrádám analýzu vztahu Holdstocka k C. G. Jungovi, který je 

vzhledem k tématu zcela zásadní. Otázka, která měla být položena je, do jaké míry se 

Holdstock inspiroval Jungovou teorií archetypů. Používá archetypy ve stejném významu, 

nebo se jeho přístup od Jungova liší? Již v abstraktu je napsáno, že tento les (Les 

mytág) je „domovem zhmotněných podob archetypů starých legend a mýtů.“ Chybí zde 

vyjasnění, v jakém smyslu pracuje Holdstock (ale i autorka) s těmito pojmy. Místo toho 

studentka pracuje s pojmem archetypu jako s nějakou daností. 

Autorka značně zužuje interpretační možnosti při výkladu Holdstockova díla tím, že 

netematizuje jiné interpretační rámce. Proč např. nezvolila psychoanalytické výkladové 

rámce? Dalším omezením interpretačních možností je to, že v textu není prostor pro 

individuální interpretace čtenáře, jakoby Jung určoval, co mohou znamenat jednotlivé 

symboly pro konkrétního čtenáře. Zdá se, že je práce koncipovaná tak, že v dílech 

autorka hledala to, co zapadne do archetypové teorie a nevěnovala se tomu, co by bylo 

v rozporu. 

 

Další otázky k obsahu práce: Autor používá jména jako Huxley, Lacan, což jsou 

jména dalších autorů z oblasti psychologie. Má to nějaký význam? 

Jedna postava se „smiřuje se svým negativním stínem…“ (s. 28) V jakém smyslu 

negativním? Je i nějaký pozitivní stín? Na jiném místě nacházíme spojení „kladný stín“. 

(s. 30) V jakém smyslu kladný? Kdy má člověk kladný stín? 
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V názvu práce je použit pojem spiritualita, ale v celé práci se pak již nevyskytuje. 

V jakém smyslu tedy autorka s pojmem pracuje?   

 

Problémy s citováním: 

V předkládané práci se objevují místa, kde autorka cituje poněkud problematickým 

a nejasným způsobem. Například takto autorka popisuje děj jedné z knih: „Stín v podobě 

Jacka je sleduje a ponouká, ‚není směšný, ale má smysl pro zvláštní humor.‘ 

(Vondráček, Fantastické a magické z hlediska psychiatrie, s. 105.) Tento podivný humor 

se projeví, když skupinu naláká do falešné Zelené kaple a nechá je na okamžik doufat, 

že vyhráli, aby se je záhy v podobě netvora pokusil pozřít.“ (s. 30) Z této pasáže se zdá, 

že Vondráček ve svém díle píše o Holdstockově knize, nebo přinejmenším o Jungově 

pojetí archetypu stínu. Když se ale podíváme do citované knihy, tak zjistíme, že jde o 

citát ze slovníkového hesla Ďábel. Zde je pasáž, z níž autorka cituje: 

„Italský básník G. Carducci (1836 – 1907) napsal r. 1865 báseň Hymna Satanovi, 

která ho proslavila. 

Ďábel není směšný a má smysl jen pro zvláštní humor, například pro suchý cynický 

humor Mefistův. 

Čert, jak jej chápeme, je oproti ďáblu zhmotněn…“ (Vondráček a Holub, 1993, s. 

105). V dané pasáži není nic o stínu, autoři daného citátu by ostatně Jungovu teorii 

archetypů považovali za pseudovědeckou. Citát je dle mého použit nesprávně. 

Další problematická pasáž: Autorka parafrázuje jeden ze slovníků: „je těžší vyrovnat 

se s absolutním zlem kolektivního stínu, než s osobní negativní stránkou.“ (s. 28) 

Absolutní zlo? Není stín u Junga mimo „dobro a zlo“, nemá také pozitivní stránky? 

 

Další problematická místa: 



 4 

Studentka např. tvrdí: „Zelený rytíř je v předkřesťanské tradici spojován se životem, 

smrtí a magií.“ (s. 26) V jaké tradici je zelený rytíř spojován s životem, smrtí a magií? 

Platí to např. u Židů, Egypťanů atd.? 

Na jiném místě práce: „Cestou ke středu Lesa si skupina všímá náhlých změn 

ročních období, jakoby zde byl čas úplně jinou konstantou.“ (s. 18) Konstanta je něco, co 

je pevně daného. Vzhledem k tomu, že čas je v díle značně relativní, proměnlivý, dilatuje 

atp., slovo konstanta patrně není vhodně použito. 

 

Formální aspekty práce: v textu se objevuje několik překlepů, nebo neúplných vět, 

např.: „Vůbec postavení příběhů jako takových, proč je vlastně vyhledáváme, čím nás 

naplňují.“ (s. 6). Celkově je po formální stránce práce zpracována dobře.  

 

Pozitivní aspekty práce: Studentku je třeba pochválit za tvůrčí nápad, který však 

byl prozatím nad její síly. V práci je přesto řada dobrých postřehů. Je záslužné, že se 

studentka pustila do náročného úkolu, kdy se snažila aplikovat archetypovou teorii na 

produkty současné kultury. Oceňuji zájem studentky i nadšení pro téma. Odvážným 

způsobem se pokusila analyzovat beletristické dílo za použití jedné z psychologických 

teorií a prokázala vhled do díla zkoumaného autora. Také oceňuji, že autorka při 

zpracování využila zahraniční zdroje. 

 

Závěrečné hodnocení: Práce má řadu nedostatků, problematickým způsobem jsou 

užívány pojmy (spiritualita, mýtus, archetyp atp.). Hlavní problém spatřuji ve způsobu 

práce s teorií archetypů. Navzdory všem výhradám doporučuji práci k obhajobě 

s hodnocením dobře (3). 

 

                                             Jiří Motl 


