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1. Formální hledisko: jazykový styl, poznámky, bibl iografie 

Práce rozložená do šesti hlavních kapitol je napsána přehledně, má úvod i závěrečné 

shrnutí, rozdělení na odstavce sleduje použitou argumentaci. Oceňuji i obě přílohy o 

životě a díle obou citovaných teoložek. Bibliografie obsahuje citovaná díla. Jazyk 

práce usnadňuje četbu, použitý styl a výrazové prostředky souzní s pojednávaným 

obsahem. Pozor na velká písmena u vlastních jmen (bell hooks, str. 56). Uvítal bych, 

kdyby bylo alespoň v poznámce vysvětleno, proč autorka nepřechylovala cizí ženská 

jména. Jistě by tím vyšla vstříc citovaným anglo-saským autorkám, které této jazykové 

výsady nemohou užívat v rodném jazyce. Neznámé autorky automaticky považuji za 

muže, což činím nerad. Celkově hodnotím styl a jazykovou úroveň jako velmi dobrou, 

práce se čte plynule a s požitkem. 

2. Použitá argumentace 

Studie je vypracována důkladně a po metodické i věcné stránce dokonce splňuje 

formální kritéria kladená na magisterskou práci. Celková výstavba argumentace 

skutečně sleduje zdůvodněnou metodologii (kap. 2.3). Feministické hledisko autorky 

je metodicky obhájené, argumentačně doložené na výbornou, včetně její osobní 

biografie. Oceňuji zasazení textu do celkových vývojových tendencí genderově pojaté 

filosofie, teologie a dějinného vývoje (např. po II. Vatikánském koncilu). Metodickou 

poznámku bych měl pouze z hlediska hermeneutiky, kterou autorka cituje s odkazem 

na Fiorenzovou (str. 27). Práci by slušelo zasazení do obecně formulovaného 

předporozumění analyzované pasáže z knihy Genesis. Dějiny působení tohoto 

„zakládajícího textu“ (texte fondateur) jsou natolik silné, že poznamenávají smysl 

židovsko-křesťanské civilizace v jejím celku, bez ohledu na zvolené interpretační 

hledisko. Výsledná redakce knihy Genesis shrnuje z hlediska textové kritiky prameny, 

které od sebe dělí několik století (Jahvista, Elohista, Kněžský kodex...). Obecným 

pohledem na principy každé interpretace tohoto zakládajícího textu by autorka vhodně 

doplnila dějinně situovanou četbu ve zvoleném paradigmatu výkladu. Textu navíc 

rozumí jako žena ve své vlastní pozici vůči smrti a tento ontologicky situovaný úkon 

porozumění ji sbližuje třeba i se mnou, jinak založeným smrtelníkem. Sexuální 



  

diference není všechno. Máme před sebou stejný text i společné porozumění existence 

založené na našem vztahu ke smrti a bytí (Heidegger, Gadamer atd.). 

3. Kritika, dopln ění, poznámky 

Respektuji autorčinu charakteristiku práce, totiž analýzu „prvotního hříchu pohledem 

feministické teologie“ (str. 80). Úkol splnila velmi dobře, detailní rozbory dvou dosti 

odlišných feministických přístupů podávají jasnou odpověď. Jako hermeneutik a 

teolog vidím problém jinde. Autorka tvrdí, že feminismus představuje jí vlastní vidění, 

včetně křesťanské formace a osobního přesvědčení. Pak ale musí vědět, že zpráva 

Genesis o původu zla nese základní existenciální náboj, který zpracovává celá západní 

teologie „dědičného hříchu“, od Augustina až přes Luthera až po feministickou 

teologii. Text tedy nese nějakou zásadní výpověď o našem vztahu k hříchu, ke smrti, k 

vykoupení. Klasickým filosofickým výrazem tohoto zájmu o prvotní hřích představuje 

práce Paula Ricoeura (Le péché originel. Étude de signification, 1969), kterou už 

samizdatově přeložil Miloš Rejchrt. Studie podrobně zpracovává smysl adamovského 

mýtu o pádu, včetně jeho kristologické roviny dané antitypem „Adam-Kristus“ (List 

Římanům, kap. 5). Tento teologický a existenciální význam překračuje dualismus 

„muž-žena“ podaný skrze historickou či sociologickou četbu obhajovanou v práci. 

Ukazuje paradigmatickým způsobem přechod od pokušení ke zlo-činění. Navíc u 

citovaných autorek není dostatečně zdůrazněn univerzální rozměr vykoupení. 

V Kristově díle vykoupení „není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a 

svobodným, mužem a ženou“ (Galatským 3,28). Doufám, že po uplynulých dvou 

fázích feminismu (str. 72) se dožiji i nějaké „třetí vlny“, kdy autorky dojdou k oněm 

pravdivým závěrům práce i z obecné roviny, např. z pozice hermeneutiky symbolu 

nebo z pozice existenciálně pojaté teologie. Ve Francii už podobným způsobem ženy 

pracují, například v myšlenkovém modelu dekonstrukce. Nepředpojatá četba zprávy o 

pádu prvních lidí najde i jiné postavení Evy a Adama než citované autorky. Vezměme 

třeba starší, jahvistickou zprávu, která je velmi antropomorfní. Osamělý Adam na 

počátku vůbec není schopen kloudného slova, kromě jednoslovných pojmenování 

zvířat (2,20). Jen má ráj „obdělávat a střežit“ (Gn 2,15). Pak obdivně pozdraví výtvor 

ze svého žebra (2,23). To přece není samo o sobě ani sexistické ani patriarchální; kdo 

by chtěl být sám v ráji, že ano.  Pokušitel v podobě hada se dá do řeči se ženou, která 

jako jediná je schopna rozumným slovem a teologicky podloženým myšlením 

artikulovat svou touhu po božském (3,1-6). Z hlediska vykládaného úryvku pouze a 

jedině Eva beze zbytku splňuje Aristotelovu definici člověka jako zoon logon echon, a 

to navíc vzhledem k absolutně danému horizontu. Nevím, co by ji mohlo více 



  

povznášet. Pokušitel se s Adamem vůbec nevybavoval, asi věděl proč. Potřeboval 

inteligentní a dobře argumentující partnerku do fatálního dialogu o podstatě božích 

přikázání. Adam bez řeči sní zakázané ovoce a poprvé ozve až na přímou výzvu 

Hospodina. A jeho první slova po hříchu jsou čistá katastrofa. Obviní Hospodina, že za 

všechno může on sám osobně („žena, kterou si mi dal“, v. 10-12). Máme před sebou 

druhou celou větu Adama v textu. První emotivní větou pozdravil ženu, a druhou 

větou totálně urazil Hospodina. Eva měla aspoň tolik rozumu, že obvinila hada, a ne 

přímo Hospodina. Rychlá ukázka alternativní četby ukazuje, že text jako takový má 

sám o sobě dostatečný potenciál, aby destruoval každou mužskou nadřazenost. 

4. Hodnocení 

Práci hodnotím známkou 1 (výborně). 

Práce výtečným způsobem splnila zadání, obsahuje stručný, ale zasvěcený přehled 

témat feministického přístupu ke světu, rozbor biblického textu je fundovaně opřený o 

citované teologické a filosofické práce. Z hlediska (mužské) hermeneutiky bych 

konečně rád viděl v akci onu třetí vlnu fundované feministické teologie a filosofie, 

která bude hodná naší společné pramáti. Eva byla schopna ze sebe a zcela 

kvalifikovaně vyjádřit základní touhy člověka (např. po nesmrtelnosti, poznání dobra a 

zla). Na to velmi rychle zapomíná každý pocit ukřivděnosti, byť i dějinně oprávněné. 

Vidět dopředu je třeba. 
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