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K tématu práce obecně: 

Téma ženství se dá uchopit mnoha způsoby. Jeden z velmi frekventovaných způsobů je ženství 

nadšeně naivní,  zejména v ženských časopisech, ale také reklamách na cokoliv, kde  vidíme, jak je 

akcentováno ženství ve smyslu sexuality, něžnosti, radostné starosti o cokoli – od dlaždiček 

v koupelně až po děti, manžela a psa. Druhým frekventovaným způsobem je prezentace  ženství 

bojovného – je to téma feminismu s celým teoretickým diskursem a akčním vyjádřením. Snahou 

předkládané bakalářské práce bylo se vyhnout těmto zaběhlým klišé a přistoupit k fenoménu ženství 

kulturologicky – tedy k ženství jako ke kulturnímu a sociálnímu konstruktu a zároveň přírodnímu 

archetypálnímu fenoménu lidské kultury.  

Cílem práce,  (jak čteme na str. 7),  „je zkoumání vzájemného působení kulturního a přírodního 

konceptu ženství. Přírodním ženstvím tady je myšleno archetypální ženství, ženský princip, který není 

omezen na rysy konkrétní ženy…Sociokulturním ženstvím tady je míněno to, jak ženství v kultuře a 

společnosti definujeme.“  

Vztah kultury a přírody je klíčovým vztahem přebývání lidského rodu na této planetě a fenomén 

ženství v tom hraje a může sehrát velkou obrozovací úlohu. To je zamýšlené vyústění bakalářské 

práce, které daleko překračuje zmíněná klišé a řadí se do proudu hlubších environmentálních diskusí 

s možným praktickým využitím v kampaních a  ve změně postojů společnosti  k přírodě. 

Analýza ženství jako kulturního a přírodního fenoménu je  téma aktuální, zajímavé a zároveň obtížné 

k uchopení. Od samého počátku bojuje tato bakalářské práce s extenzivními tendencemi zmínit vše,  

co s kulturním a přírodním fenoménem ženství souvisí a zabrousit do mnoha vědních oborů. To se 

někdy děje na úkor kvalitní analýzy podstaty problému, který spočívá podle mého názoru ve 

vymezení ženství sociologickém (sociálně – kulturním) a ve vymezení ženství přírodním 

(archetypálním) ovšem z hlediska jejich proměn a dynamiky v čase a nakolik tento vztah ovlivňuje 

vztah vybrané kultury  k přírodě. Tím nechci tvrdit, že autorka se nepokusila tímto směrem jít až do 

praktických zamyšlení nad potenciální silou ženství v environmentálních kampaních, ale podstata 

sdělení je občas rozmělněna do sice zajímavých exkursů do souviseních věd, ale tím se oslabuje 

dynamika výkladu vztahu člověka a přírody vnímaná přes fenomén ženství.  

Přesto považuji téma, jak již bylo řečeno, za důležité i z hlediska environmentálního a v dnešní 

západní společnosti preferující konzumní přístup k přírodě i k fenoménu ženství za velmi potřebné.  

Struktura práce je logická, sleduje cíl práce od vymezení a diskuse o základních pojmech po část 

analytickou, je rozdělena do čtyř kapitol a závěru a má celkem 74 stran textu. Přílohy vhodně ilustrují 

téma práce.   Za důležitou považuji reflexi celého problému z teoreticko – metodologického hlediska 

(na str. 8) kde se autorka opírá o velké koncepty archetypu C. G. Junga, sociální konstruktivismus P. 



Bergera a T. Luckmanna a teorii Gaia J. Lovelocka. Tyto tři pilíře by  podle mého názoru úplně stačily 

k hluboké reflexi fenoménu ženství a jeho oddělení od současných frekventovaných klišé.  

Autorka se logicky dostává k archetypu Velké matky a oceňuji pochopení rozdílu mezi archetypem a 

sociálním konstruktivismem na str. 30. „Tak, na rozdíl od teorie archetypů, která připisuje 

archetypům velkou hybnou sílu na úrovní života jedince a celé společnosti – a tím zdůrazňuje vliv 

přírodní, instinktivní podstaty člověka, teorie sociálního konstruktivismu přisuzuje rozhodující vliv v 

rozvoji člověka především sociálnímu prostředí.“ 

Po třech poměrně důkladných analytických kapitolách vymezujících pojmy následuje kapitola 4, kde 

by mělo dojít k syntéze poznatků, k prohloubení diskursu a k praktickým závěrům – to vše je sice 

naznačeno, ale v porovnání s předcházejícím textem právě jen naznačeno, včetně možností 

praktického využití jinak dobře vedeného směru úvah o využití v environmentalismu.  

K práci mám  několik konkrétnějších připomínek, kromě této nevyváženosti, zmíněné výše. 

Formální nedostatky:  

 číslování stran práce – číslování nezačíná nadpisem.  

 V textu, který jsem měl k dispozici, je na úvodní stránce uvedeno diplomová práce  - vedoucí 

diplomové práce namísto bakalářská – navrhuji opravit hned na místě, aby nedošlo 

k formálnímu omylu.  

 Dále, v mém textu, chybí rok předložení práce. 

 Jazyk práce je místy neobratný a je vidět, že na korekci zbylo málo času, takže se objevují 

nejen rusismy, což je vzhledem k autorčině mateřskému jazyku pochopitelné, ale v práci by 

se toho již měla vyvarovat, ale jsme svědky i gramatických chyb a to je již věc pečlivé jazykové 

korektury. 

 Metodologickou kritiku jsem zahrnul do některých otázek do diskuse – viz níže.  

Otázky do diskuse: 

 Autorka uvádí (str. 80) „Tato práce dospěla k závěru, že sociokulturní ženství je variabilní a je 

společensky a kulturně podmíněno, ovšem archetypální ženství je stálé a neměnné.“  Mám 

otázku, zda se archetyp také nevyvíjí, ovšem v jiném kulturním čase, než sociokulturní 

konstrukce, jinými slovy, zda lze takto protikladně a poměrně schematicky uvažovat.  

 Vztah sociální a kulturní konstrukce považuji za dobře zvládnutý a pochopený vhledem 

k fenoménu ženství – to samé se nedá říci o teorii Gaia a ženství – nejde jen o zjevnou 

analogii k řecké bohyni -  Matky Země – jde podle mého názoru o pokus o  nadřazený 

holistický koncept, který do sebe ekologicky, zpětnovazebně zahrnuje i fenomén ženství. 

Může autorka objasnit vztah Gaii a fenoménu ženství? 

 Co autorku vedlo k volbě právě tohoto tématu a jak chce v tématu pokračovat?  

 

Práce klade mnoho otázek a je inspirativním pokusem jak pojmout fenomén ženství skutečně 

environmentálně – jak již bylo řešeno, je škoda, že tato část patří mezi nejkratší, zřejmě i z časových 

důvodů a z důvodů narůstající extenze práce. Na druhou  stranu oceňuji zvládnutý rozsah diskursu a 

jeho logické vymezení, stejně jako závěr práce ukazující fragmentaci obrazu ženství v západní kultuře. 



To je dobré vyústění poukazující na hloubku environmentální krize počínající ve způsobu 

partikulárního myšlení zaměřeného na výkon a zisk.  Literatura je dobře vybrána vzhledem ke třem 

základním pilířům, zmíněným výše a autorka čerpala také z ruské původní literatury, což považuji 

zvláště v analýze obrazu Velké matky za obohacení.  

Celkové hodnocení a závěr: 

Téma práce je aktuální a patří do studijního oboru kulturologie. Je pojato interdisciplinárně, autorka 

prokazuje dobrý přehled diskursu fenoménu ženství. Práce s literaturou je adekvátní, včetně 

cizojazyčných anglických a ruských 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 

Zukové „Analýza ženství jako kulturního a přírodního fenoménu“ 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.  
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