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Posudek školitelky na bakalářskou práci Moniky Kadlecové 
 
Název práce: Prvotní hřích pohledem vybraných textů feministické teologie 
Vedoucí práce: Doc. PhDr. Blanka Knotková-Čapková, Ph.D. 
 

Vymezení tématu vykrystalizovalo z dlouhodobého zájmu diplomandky, a to jak 
odborného, tak osobního. Vysvětluje to ostatně v Úvodu, kde nezapomíná právě na svou 
lokaci a pozicionalitu výzkumnice (k té se pak vrací podrobněji v kapitole 2.4.), což 
metodoložky zejména genderově orientovaných výzkumů považují za nezbytné (např. 
Shulamit Reinharz). Po počátečních fázích hledání dospěla Monika Kadlecová ke koncepci, 
kterou považuji za zřetelně a smyslupně vymezenou a v rámci bakalářské práce dobře 
zpracovatelnou. Koncepčnímu vymezení plně odpovídá i název práce, autorka se nedopustila 
časté chyby bakalářských prací, totiž příliš široké formulace názvu – název je naopak výstižný 
a přesný. 
 Struktura práce je přehledná a v zásadě vyvážená. První kapitola (resp. druhá – jako 
první je číslován Úvod) představuje teoreticko-metodologická východiska práce. Autorka se 
zde věnuje prostor interpretaci klíčových pojmů – genderu jako teoreticko-metodologické 
kategorie, s níž pracuje, a pojmů souvisejících jako genderové stereotypy, genderové role, 
sexismus, androcentrismus, patriarchát, a dále především feministická teologie a koncept 
prvotního hříchu. Tuto část diplomové práce považuji za celkem solidně zpracovanou na 
bakalářské úrovni, je srozumitelně formulovaná, i když ne vždy zcela přesně: mám na mysli 
např. trochu zkratkovitou charakteristiku kritiky současného (má být západního) feminismu u 
hooks a Mohanty (str. 8) nebo ne zcela jasné vymezení pojmů stereotypy a archetypy (str. 10). 
Velmi dobře je ale např. rozlišen pojem feministické teologie od širšího pojmu feministické 
spirituality. Jako klíčový teoretický koncept, který byl v další analýze velmi návodný, je zde 
prezentována kritická reflexe mýtu o stvoření podle Genesis z pera Simone de Beauvoir 
v knize Druhé pohlaví, doplněná o komentář z doslovu od Jana Patočky. Diplomandka zde 
správně vyzdvihuje Patočkovu kritiku schematické dichotomizace transcendence a imanence 
a její propojení s mužstvím na jedné straně a ženstvím na straně druhé (viz str. 16). 
 Metodu práce autorka charakterizuje jako obsahovou analýzu textů a jejich 
komparaci (str. 17). Dále uvádí genderovou analýzu a feministický výzkum, přičemž oba 
pojmy správně specifikuje (podle Shulamit Reinharz). Je důležité, jak vyplývá ze třetího 
odstavce na str. 17, že Monika Kadlecová ve svém textu pracuje s obsahovou analýzou jako 
s metodou kvalitativní, což je příznačné zejména pro feministický výzkum; jelikož nejde o 
metodu kvantitativní, nelze jí připisovat obecné závěry, což autorka také nečiní. Ještě jednou 
zde chci ocenit důkladnou a poctivou sebereflexi autorky v podkapitole Lokace autorky, o 
níž jsme na konzultacích dlouze diskutovaly a která se jí dle mého názoru ve výsledné podobě 
skutečně povedla. 
 V kapitole 3. Křesťanská feministická teologie představuje Monika Kadlecová 
v přehledu odborný kontext, do něhož je její analýza zasazena. Zde bych chtěla zdůraznit, že 
s výjimkou prací Jany Opočenské nebyla KFT v české odborné literatuře dosud zpracována. 
Autorka projevila nejen velkou píli při shánění pramenů, z nichž mnohé nejsou snadno 
dostupné, ale i dobrou jazykovou vybavenost při práci s texty v anglickém i německém 
jazyce. Strukturu i tematické důrazy této kapitoly považuji za velmi dobře zpracované. 
 Kapitola 4. Prvotní hřích pohledem feministické teologie dále rozvíjí linii postupné 
specifikace tématu. Autorka zde ukázkově zvolila koncepty Phyllis Trible a Helen Schüngel-
Straumann, na nichž demonstrovala i zásadní důrazy feministické teologie, jako je kritika 
genderové hierarchizace a důsledná pozornost, kterou FT věnuje praktickým sociálním 
implikacím biblického textu a jeho tradičních intepretací. V této kapitole oceňuji, že je v ní 
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patrná snaha nabídnout k dané tematice více úhlů pohledu – pozornost je v tomto smyslu 
věnována např. symbolice obrazu hada, s četnými odkazy na další autory a autorky (str. 44). 
 Pátá kapitola Prvotní Hřích pohledem textů Mary Daly a Rosemary Radford 
Ruether představuje jádro vlastní analýzy. Na začátku je výběr těchto dvou autorek 
smysluplně zdůvodněn (str. 47). U obou se soustředila vždy na jedno dílo (resp. u Daly jsou 
stručnější odkazy ještě na jedno další, Church and the Second Sex), které lze v obou případech 
považovat za stěžejní a v každém případě za nejznámější; jedná se o Beyond God the Father 
(Daly) a Sexism and God-talk: Toward a Feminist Theology (Ruether). U Daly diplomandka 
klasifikuje jako významné koncepty především sociální a psychologické dopady mýtu na 
pojímání a sebepojímání žen, a to internalizace pocitu viny a viktimizace žen; zároveň 
postihuje i radikální řešení, které Daly nabízí – odmítnutí patriarchálních struktur v jejich 
principu a revoluční pojetí sesterství ve smyslu solidarity žen jako diskriminovaných bytostí. 
Diplomandka průběžně odkazuje i na další feministické texty, v nichž tyto apely zaznívají 
(viz např. str. 55 nebo 57 v poznámkách pod čarou). Znovu se vrací ke konceptu Ženy jako 
Druhé podle de Beauvoir a demonstruje na textu Daly a v komparativních odkazech i u 
dalších feministických autorek, jak jsou vzdorné ženy v patriarchálním diskursu 
„disciplinovány” (viz archetyp čarodějnice, str. 57-58 – k tomu se vrací i v analýze textu 
Ruether, viz str. 65). Kapitola výstižně vyjadřuje i poselství textu Daly – „Pád člověka“ není – 
a to zejména pro ženy – pádem do hříchu, ale pádem do svobody. 
 V analyzovaném textu R. R. Ruether (na str. 59 je drobná chyba v jejím jménu, 
Redford místo Radford) je správně charakterizována christologie jako ústřední téma. Ruether 
ovšem pokrývá i další témata jako např. téma ženské spirituality v tradici konceptu ženského 
božství nebo ekofeminismu, ale tato díla nebyla v této bakalářské práci předmětem analýzy; 
ekofeministickou perspektivu ostatně autorka na str. 59 v kontextu christologie a na str. 60 
jako samostatné téma zmiňuje. V analýze textu Ruether se soustředí na kritiku sexismu a 
důkladně rozebírá jeho jednotlivé aspekty (pojmenování Božství, ideologii „Druhého“, 
narušení sexuální a psychické integrity ženy, sociální dopady) a ukazuje genderovaná 
doporučení, která Ruether k překonání mystiky hříchu nabízí. Oceňuji, že diplomandka 
nepomíjí ani momenty, v nichž se Ruether s některými dalšími feministickými autorkami 
neshoduje (viz str. 62), i když by tu bylo dobré konkretizovat, které autorky má na mysli.  
 Závěr 5. kapitoly, podkapitolu 5.4 Společné a rozdílné považuji za skutečný vrchol 
práce. Diplomandka zde výstižným způsobem srovnává oba rozebírané texty, na základě 
kódů, které vygenerovala. Je to výborný příklad skutečné komparace, která jde po tématech a 
nedopouští se běžné chyby, totiž pouhé popisné juxtapozice. Samotný Závěr  už pak jen 
shrnuje výsledky analýz i komparace. 
 Práce obsahuje obsáhlou bibliografii  a dvě přílohy, které v přehledu představují 
biografické a bibliografické údaje o obou autorkách rozebíraných textů. Stylistická i jazyková 
úroveň práce je dobrá, až na nečetné překlepy či drobné chyby v interpunkci.  
 Celkové hodnocení: Bakalářská práce Moniky Kadlecové je výsledkem 
dlouhodobého zájmu a důkladného studia. Vychází ze širokého záběru odborné literatury.  
Téma, které si diplomandka vybrala, nebylo dosud v českém odborném kontextu zpracováno. 
V diplomních seminářích pracovala vždy na výbornou, iniciativně konzultovala a pečlivě 
zapracovávala mé připomínky. Prokázala schopnost práce s literaturou, uplatnění analytické i 
komparativní metody i logického vedení argumentace. Text má vzestupnou tendenci: některé 
rezervy nikoli zásadního charakteru má část teoretická, část věnovaná zasazení do odborného 
kontextu je výborná, stejně jako část analytická. Vynikající je závěrečná komparace. Navrhuji 
proto výborné hodnocení a po úspěšné obhajobě udělení bakalářského titulu. 
 
V Praze, 17. 3. 2010   
 


