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Autorka bakalářské práce si stanovila za cíl zkoumání femininních aspektů obrazu Přírody-Ženy 

v sociokulturních, duchovních, environmentálních a symbolických kontextech. Při zpracování 

tématu vychází z ekologických principů, Jungovy analytické psychologie a opírá se o poznatky 

sociálního konstruktivismu. V poslední části práce se autorka snaží pomocí aplikace 

dosavadních výsledků zjistit, zda má obraz Přírody-Ženy potenciál pozitivně ovlivnit současný 

vztah člověka k přírodnímu prostředí. 

Z formálního hlediska splňuje text požadavky kladené na tento druh kvalifikační práce. Rozsah 

práce je v pořádku, stylistika, až na občasné překlepy a drobné jazykové nedostatky, rovněž. 

Má jediná výtka se týká bibliografie: na poslední straně seznamu literatury se objevuje několik 

titulů, u nichž není uveden autor/ka (případně editor/redaktor). Mám na mysli například 

diplomovou práci Skryté výzvy ekofeminismu …, titul Príroda: vzor žena!? Zuzany Kiczkové 

nebo Mizející tvář Gaii: poslední varování Jamese Lovelocka. Celkově se mi práce jeví jako 

zdařilá, její tematické členění je logické a přehledné. 

V první kapitole autorka vysvětluje, proč si jako východisko zvolila jungiánské pojetí archetypů, 

zabývá se konkrétní náplní jednotlivých archetypů a jejich duchovními aspekty. Druhá kapitola 

analyzuje konstrukt ženství z pohledu sociokulturních aspektů genderu a sociálního 

konstruktivismu. Přináší definici termínu gender a seznamuje s jednotlivými koncepty 

sociálního konstruktivismu dvojice Bergera a Lukmanna. V závěru nechybí porovnání s teorií 

archetypů, ani vlastní závěry. Následující kapitola se zabývá různými feministickými směry a 

jejich vývojem, autorka blíže popisuje zejména ty, které souvisejí s ekologií, což je z hlediska 

tématu práce dostačující. Lovelockově teorii Gaia je věnována čtvrtá kapitola. Za  velmi 

zajímavé a z antropologického hlediska přínosné považuji následující dvě kapitoly, které jsou 

věnovány hlubinné ekologii, environmentalismu a novopohanství, konkrétně náboženství 

Wicca. Novopohanství je fenoménem, který si v kontextu současné západní společnosti jistě 



zaslouží bližší pozornost. Kapitoly nepostrádají vlastní pohled na problematiku, snahu o 

zasazení tématu do kontextu sociálních, environmentálních a antropologických studií a 

zároveň prokazují dobrou znalost prostudované literatury. Závěrečná diskuse je přínosná, 

oceňuji pasáž rozebírající možný vliv (pozitivní i negativní) environmentální reklamy na vztah 

člověka a přírody i přehlednou tabulku myšlenkových směrů, které byly v práci zmíněny.  

Práce splňuje požadavky kladené na úroveň bakalářských prací na FF UK. Bakalářskou práci 

doporučuji k obhajobě. 
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