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Závěrečná magisterská práce diplomantky Adély Purschové si vytkla za cíl "zmapovat 
historiifeministické antropologie, její myšlenkové zdroje, hlavni teorie, pojmy, osobnosti a 
metody" (s. 5). Vzhledem k tomu, že témagenderu z pohledu sociálně-kulturní antropologie 
je v českých zemích stále v pozadí spíše sociologicky pojatých prací, lze její záměr jen ocenit. 
Zároveň je však třeba se tázat, zda se na jednu DP - byť o rozsahu 128 stran - nejedná o příliš 
velké "sousto", které by získalo na kvalitě zacílením na jediný z prezentovaných okruhů. 

Purschové dílo je rozčleněno do devíti kapitol (Úvod, Genealogie feministické antropologie, 
Myšlenkové zdroje feministické antropologie, Metodologie, Předchůdkyně feministické 
antropologie, Klasická feministická antropologie, Postmoderní feministická antropologie, 
Feministická antropologie a psychologie, Závěr) plus resumé a soupis literatury. Mezi 
prostudovanými knihami najdeme vesměs již klasické práce přeložené do češtiny, anebo texty 
v anglickém originále. Právě zde narazíme na jedno ze zásadních nedorozumění, jež ale 
rozhodně není výtkou diplomantce, ale souvisí s obecnějším postavením antropologie 
v našem prostředí. Domnívám se totiž, že by se předkládaný text měl spíše jmenovat 
Feministická antropologie v anglosaské afrallcouzské tradici. A jestliže není DP takto 
koncipována a vymezena, zákonitě u české autorky postrádám třeba alespoň drobný odkaz -
se všemi výtkami k zastaralosti práce - na národopisné Dějiny ženy /. od S. K. Neumanna 
(1931), kulturně-historickou práci M. Lenderové K hříchu i modlitbě (1999) a řadu dalších. 

To ale není vina Purschové, která se v intencích zdejšího oboru soustředí na hlavní linii 
"globalizovaného" antropologického myšlení, leč pátrá v historii odklonu od jiného myšlení -
onoho androcentrického uvažování. Správně upozorňuje na rozdíl v etnografickém přístupu 
muŽŮ-vědců k ženám, kteří je často označovali za vyloučený a profánní prvek, a naopak žen
vědkyň k ženám, které považovaly jejich vklad za stěžejní a posvátný. I výzkumník si nese 
svůj gender-model v sobě a vnáší jej do "překladu", jak trefně odkazuje autorka na šetření 
antropoložky Helen Callawayové (s. 10). Nastíněn je též explanační model Edwina Ardenera, 
teorie takzvaných "umlčovaných skupin" a obecně vztah k mužskému vidění světa, kdy i 
etnografky jsou v zásadně ještě ovlivněny tradicemi mužské vědy. Purschová se dobře táže, 
zda je taková ženská antropologie vůbec ke studiu žen kvalifikovanější. .. 

Ve druhé kapitole jsme seznámeni s myšlenkovými zdroji feministické antropologie (de 
Beauvoirová, Meadová, Friedanová, Bourdieu, funkcionalismus, strukturalismus, lingvistická 
antropologie, marxismus). "Ženy se ocitaly ve stejné pozici jako zvílata - byly pozorovány, 
ale nemluvily, "kritizuje Ardener funkcionalistické výzkumy Malinowského a spol. (s. 31). 
V pasážích o strukturalismu a lingvistické antropologii, zdá se mi, Purschová příliš odbíhá od 
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hlavního tématu práce [u Lévi-Strausse je pominuta zásadní teze o dualismu mužů a žen 
v umění Kaďuvejů in ,5'mutné tropy], ale zajímavá je kupříkladu část o přínosu české 
feministické lingvistky Jany Valdrové (profesní značení právník!čka, diskriminační inzeráty 
ředitel/sekretářka). Zaujme i metodologické upozornění na postup engendering knowledge, 
který" klade dl/raz na hlubší porozumění našim vlastním genderovým identitám a na.~í kultuře 
oóecně, což má poslollžitjako zdr~j vhledu do životajiných lidí a kultur" (s. 40). 

Nejpřínosnější z celé DP se mi jeví v ČR nejspíše nový pohled na samé začátky "ženské" 
antropologie od AC. Fletcherové, autorky knihy The Omaha Tribe (1911), přes E.C. 
Parsonsovou (náboženství Pueblanů) až po E.B. Leacockovou. [Jak bezděky fungují mužské 
kategorie nám Purschová ukazuje na str. 42, kde píše, že "Fletcherová v zásadě reflektovala 
misiunářské zanícení a paternalistickj' (sic!) přístup k indiánům "]. Adeptka kulturologie dále 
vyzdvihuje dva sborníky Wumen, Culture and Society (1974) a Toward an Anthropolo&TY ~f 
Women (1975), bez nichž se vskutku neobejde žádné encyklopedické heslo oboru. Následuje 
rozbor stěžejních prací Rubinové (výměna žen), Slocumové (žena sběračka), Leibowitzové 
(evoluce pohlavních rozdílů), Rosaldové (veřejný muž a soukromá žena), Ortnerové (má se 
žena k muži jako příroda ke kultuře?) a Lamphereové (individuální ženská síla a kooperace) 
doplněné o pohled psychologie mj. s dichotomickým pojetím Horneyové, jež rozvíjí tezi o 
masochistickém modu vnímání u žen a naopak sadistickém u mužů. 

Jestliže píše Purschová v závěru: "Řekne-li se feministická antropologie, II řady z nás 
pravděpodobně vyvstane otázka, zda se jdtě viibec jedná o vědní obor, potažmo jeden zjeho 
směnl, nebo zda nejde spíše o jistý typ ideologie, "klade dotaz zcela zásadní (s. 121), který 
přesahuje téma její DP. Nicméně pokračuje: ,.Nezdá se b)ít zcela od věci hypotéza, kterou v 
knize Nadvláda mužll předložil sociolog Pierre Bourdieu. Hovoří o historicky přetrvávajícím 
mechanismu skrytém hluboko ve struktuře, který ženy stále udržuje v podřízené pozici. " 
Pokud feministická antropologie pomůže tyto struktury rozkrýt, bude jen dobře. 

Resumé: 

Diplomovou prací Feministická antropologie naznačila její autorka Adéla PURSCHOV Á 
schopnost uchopit velmi rozsáhlé, opomíjené téma a přehledně jej zpracovat, přičemž 
vyzdvihuje opravdu to zásadní. Z předložené DP je patrný hlubší zájem o sociální 
antropologii včetně aktuálních témat. Textu by možná "slušelo" více původních myšlenek, 
stejně tak může být výtkou lehce schematické pojetí; jdoucí výhradně po oficiální linii. 
V případě rozpracování námětu (obohacení o konkrétní gender témata, bohatší citace děl, vIce 
osobností, česká tradice) se však může tato výtka stát naopak výhodou při případné přípravě 
učebního textu na téma feministické antropologie. Z formálních nedostatků je možno zmínit 
vyšší míru překlepů (Meodologie, Fletecherová etc.) a drobné nesrovnalosti v názvech etnik. 

Doporučuji k obhajobě. 
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