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Práce Kamily Procházkové se snaží zmapovat základní témata související s psychologií Carla Gustava 

Junga, jak se objevují ve fantastických románech anglického spisovatele Roberta Holdstocka. Text se 

nejprve stručně věnuje představení Holdstockova života a díla (včetně zhuštěného obsahu 

nejvýznamnějších Holdstockových románů, zvláště Lesa mytág, Lavondyssu a Hloubení), specificky 

pak postupnému zformování motivu Ryhopského lesa, tajemného prostoru, v němž se zhmotňují 

jungovské archetypy („mytága“) a berou na sebe individuální podobu. V dalších částech se pak slečna 

Procházková zabývá konkrétními podobami nejvýznamnějších archetypů, které se v Holdstockově 

díle objevují, a to archetypem otce a animou. 

Práce je typicky poznamenána tím, že její jádrové téma je badatelsky pokryto jen minimálně a 

existuje k němu prakticky nulová sekundární literatura. Z velké části se skládá ze shrnutí 

Holdstockových knih, včetně rozsáhlých citací, které doplňuje sekundární literatura, jež se však 

netýká přímo Holdstocka, nýbrž obecně Junga a archetypů. Kamila Procházková se pokouší sledovat 

pojetí archetypu otce i animy v nejvýznamnějších Holdstockových románech, nicméně prostor, který 

každému z archetypů věnuje, je ve svém důsledku v podstatě nevelký, takže ve výsledku práce spíše 

popisně klouže po povrchu a mění se ve výčet motivů a rychlý sled postav, stručně převyprávěných 

příběhů a osudů klíčových hrdinů. Čtenář, který Holdstockovo dílo nezná, se pak jednak může snadno 

ztratit – a jednak mu unikají mnohé souvislosti, zejména to, že Holdstock s jungiánskými tématy 

pracuje naprosto záměrně a cíleně. Na druhou stranu vzhledem k neexistenci sekundární literatury 

reflektující tohoto vysoce zajímavého a vlivného autora je jasně pochopitelné, proč se tak stalo. 

Při hodnocení práce je však třeba přihlédnout k faktu, že autorka si takto těžké téma vybrala 

z vášnivého zájmu o Holdstockova díla a v jeho rámci aktivně konzultovala brněnské odborníky na 

fantastickou literaturu. Domnívám se proto, že je třeba práci posuzovat jako torzo případného 

budoucího výzkumu a v podstatě průkopnický čin. I z krátkého a nepříliš propracovaného závěru je 

patrné, že ke skutečně přínosnému analytickému pojetí Holdstockových knih se v této práci postoupit 

nedokázalo – nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o práci bakalářskou, není to ani třeba.  I 

s přihlédnutím k tomu, že práce je po formální a stylistické stránce v zásadě v pořádku, navrhuji 

hodnocení velmi dobře. 

 

Zuzana Kostićová 

 


