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K tématu práce obecně: Téma ženství se dá uchopit mnoha způsoby, jak jsem uvedl již 

v minulém posudku. Snahou předkládané bakalářské práce bylo se vyhnout těmto zaběhlým klišé a 

přistoupit k fenoménu ženství jako k archetypu, k sociálnímu konstruktu a k modernímu  

environmentálnímu fenoménu.  

Hned na počátku považuji za nutné konstatovat několik skutečností, které odlišují tuto páci od 

minulé verze: 

 Bylo upřesněno téma práce, ku prospěchu věci, nyní je více zacíleno na environmentální 

kontext. 

 Byl také precizován cíl práce v porovnání s předcházející verzí:  Cílem  je zkoumání spojení 

obrazu přírody a obrazu ženy v environmentálním kontextu na příkladech použití obrazu 

Přírody-Ženy ve feminismu (3. kapitola), v teorii Gaia (4. kapitola), v hlubinná ekologii (5. 

kapitola) a ve Wicca (6. kapitola). Může být zobrazování přírody jako ženy přínosné v 

environmentalismu? Jak environmentalismus využívá mytický obraz ženy? Lze spojit 

sociokulturní a duchovní roviny vnímání ženství pro rozvoj environmentálního vědomí? 

 Autorka se snažila soustředit v porovnání s minulou verzí na méně cílů a podstatných 

příkladů použití obrazu ženy, stejně jako se snažila  reagovat na připomínky oponentů. 

 

Pracovní hypotézou je, že použití obrazu ženy pro zobrazení přírody může být pomocným 

nástrojem pro řešení hned několika současných environmentálních problémů. Za prvé, obraz ženy je 

metaforou, která může být efektivně použita v environmentálních textech za účelem ilustrace a 

popularizace obrazu přírody jako něčeho komplexního a celistvého. Za druhé, obraz ženy může být 

efektivním reklamním obrazem v environmentální reklamě. Za třetí, použití archetypického obrazu 



může být efektivním nástrojem pro řešení environmentálních problémů v jejich psychologické rovině. 

Za čtvrté, lze předpokládat, že podobný obraz může přispět nejen racionálnímu, ale i symbolickému 

poznání a prožívání přírody (citováno volně ze str. 7 a 8 BP).  

I tak se stále jedná o velmi ambiciózní cíle, často přesahující možnosti BP. Je zde stále nebezpečí 

extenze, odboček do vedlejších témat, přeskoků z jednotlivých výkladových schémat do jiných 

vědních oborů. To se ne vždy podařilo ustát, na druhé straně je třeba ocenit i odvahu autorky, že si 

zvolila tento přístup a pustila se do tak širokého, ale zajímavého kulturologického tématu, které  

propojuje kulturní archetypy vnímání ženy-přírody se současným environmentálním hnutím až 

k reklamnímu využití.   

Zde je důležité vědět, čem spočívá jádro práce. Podle mého to je ženství jako sociokulturní 

fenomén v kap. 2 a ženství v teorii Gaia v kap. 4. Za příklad pochopení a tématu a doslova „vnoření se 

do něj“ pak považuji celou diskusi v kap 7. až po kap. 7.5.  

Práce má odpovídající logickou strukturu vzhledem k uvedeným cílům, je přehledně 

strukturovaná v obsahu, myšlenkově se ne vždy podařilo tak jasně a vyrovnaně témata strukturovat. 

Autorka si dobře definuje problém,  kdy se vyhne bojovnému ekofeminismu a nemluví o mocenských 

vztazích mezi mužským a ženským genderem a vztahy nadřazenosti a podřazenosti.  Literární zdroje 

jsou vybrány v souladu s cíli práce a pokrývají základní přehled, včetně primárních anglických 

pramenů a elektronických zdrojů. Přílohy jsou dobře tematicky vybrány. 

Jazyková stránka práce.   Autorka není rodilou mluvčí, což se občas projevuje v chybných pádech, 

překlepech str. 43 – správně koncepci), nebo jinak použitých slovech (např. výčitek X výtek str. 42) a 

slovosledu, na druhu stranu je třeba ocenit srozumitelný jazyk, který nezůstává jen na basic úrovni, 

ale jde o jazyk vědecký. 

Otázky k diskusi: 

 James Lovelock a Arne Næss - jaký je rozdíl mezi jejich koncepcemi? Mimochodem autorka 

dobře uvádí, že Lovelock nechtěl být spojován s New Age a podobně, v čem tedy spočívá jeho 

přínos pro obraz ženy – přírody?  Můžeme  k těmto koncepcím přiradit i wiccanství? 

 Hlubinná nebo hluboká ekologie  Arneho Næsse? 

 Může autorka stručně vysvětlit, jak došla k pochybnostem o své hypotéze? (str. 87.). (Lépe 

tezi, neboť nejsme v kvantitativním šetření v této práci).   

 Jaký je závěr čtyř hypotéz uvedených výše? Nenašel jsem v práci jejich další prodiskutování, 

což považuji za nedostatek.  

 

Kritické připomínky: 

 Autorka se snaží rozlišit archetypální a sociokulturní obraz ženství. Opírá je na straně jedné o 

Junga (1997) na straně druhé o Bergera a Luckmanna (1999).  Rozdíly dobře shrnuje na str. 

27 BP. Je třeba ocenit, že zdůrazňuje ambivalentnost ženského archetypu, ovšem očekával 

bych na druhé straně i kritický pohled na totální konstruktivismus.  To,  co však chci 

zdůraznit,  je prolínání těchto principů v sociální realitě a využití obrazu ženství 

v environmentálním smyslu. Nejsem si jist  jejich striktním oddělováním.  



 

 Abstract – angličtina,   občas potíže s množným číslem 

 Grafická úprava – str. 13, odkaz na Jacobiho je součástí výčtu 

 Tabulka v kap. 7.2. na str. 71-74 je velmi užitečná a představuje skutečné strhnutí současné 

diskuse, tím více by měla být řádně označena názvem a s uvedením zdrojů a autora (vím, že 

jde o tabulku vlastní). 

Celkové hodnocení a závěr: Téma práce je bezpochyby aktuální ve spojení s pro-ekologickou 

reklamou a environmentálním využitím i zneužitím. Je pojato interdisciplinárně, autorka prokazuje 

přehled diskursu fenoménu ženství. Práce s literaturou je adekvátní, včetně cizojazyčných anglických 

zdrojů. Práce má i potenciální pro praktický význam pro vedení environmentálních kampaní 

využívajících obraz fenoménu ženství.   

Na základě výše uvedeného hodnocení autorka naplnila z větší míry vytčené cíle práce a splňuje 

požadavky kladené na tento typ postupových prací.  Předkládanou bakalářskou práci Anastazie 

Zhukové „Sociokulturní a duchovní aspekty obrazu Přírody-Ženy v environmentálním kontextu“ proto 

doporučuji k obhajobě. Na základě uvedených kritických připomínek,  ale také kladných vyjádření k 

postupu práce,  navrhuji hodnocení velmi dobře s tím, že součástí práce je i její obhajoba a reakce na 

připomínky v rozpravě a navržené hodnocení se tím může změnit.  
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