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Diplomandka zasadila téma své práce oborově do feministické teologie a vymezila je způsobem velmi 

vhodným – jako textovou obsahovou analýzu vybraných prací v rámci diskursu o Pavlových 

epištolách. Soustředila se na texty Rebeccy Merrill Groothuis, Sandry Hack Polaski, Brigitte Kahl a 

Virginie Ramey Mollenkott, a dále ještě specifikovala svou analýzu tematicky na dva stěžejní okruhy 

(kapitoly 5 a 6 této práce). Zde zdůrazňuji, že dílo ani jedné z vybraných autorek nebylo předmětem 

výkladu kurzu Gender a náboženství, který diplomandka absolvovala, a tudíž i její zpracování je zcela 

původní. Vybrané téma nebylo v českém kontextu dosud monograficky pojednáno. Prakticky jedinou 

autorkou, která Pavlovým epištolám z feministického pohledu dosud věnovala pozornost v rámci 

svých šířeji vymezených publikací, byla ThDr. Jana Opočenská; ani ona se však hlouběji nezaměřuje 

na uvedené čtyři autorky. Samostatnost výběru tématu i jeho vymezení tedy hodnotím velmi 

kladně. 

Struktura práce je vystavěna smysluplným způsobem. Diplomandka postupuje od obecnějšího ke 

zvláštnímu, zde konkrétně od představení konceptu gender přes jeho uchopení v rámci feministické 

teologie, dále biografický a historický kontext sepsání Pavlových epištol až po analýzu konkrétních 

témat v textech vybraných autorek. Ke struktuře nemám zásadní připomínky. 

V Úvodu autorka představuje téma a charakterizuje strukturu práce. Věnuje pozornost i otázce 

vlastní lokace, i když toto mohlo být více rozvedeno, zejména s jakými případnými problémy nebo 

riziky se s ohledem na svou lokaci autorka vypořádávala a jak je řešila. Jako hlavní metodu zpracování 

zde uvádí obsahovou analýzu textu. Vzhledem k tomu, že textové analýzy jsou prakticky 

neoddělitelně propojeny s teoriemi, je charakteristika vlastního analytického přístupu obsažena i 

v následující 1. kapitole, věnované teoreticko-metodologickým východiskům (podkapitola 1.3 

Genderová metodologie náboženství – přeformulovala bych ovšem na „genderová metodologie 

analýzy náboženství“). V závěru úvodu se konstatuje, že pro vyjádření plurálu je voleno generické 

maskulinum, ale není vysvětlen důvod; tím vůbec nechci říci, že by to tak nemělo či dokonce nesmělo 

být, jen by tato volba měla být argumentačně vysvětlena. 

V 1. kapitole autorka začíná stručným představením dvou polemických paradigmat, a to 

esencialistického a konstruktivistického (i když na okraj poznamenávám, že její odkazy na text 

vedoucí této práce na str. 8 a 10 jsou mírně zjednodušující až nepřesné – zejména pokud jde o 

jednoznačně podanou charakteristiku fluidnosti a heterogennosti genderu na str. 10). Jako 

východisko pro text, který se pohybuje v rámci feministické teologie, je stanovení dotyčných dvou 

paradigmat velmi vhodné, poněvadž zdaleka ne všechny feministické teoložky (jak dále autorka 

správně uvádí) vnímají gender v souladu s převládajícími přístupy 3. vlny feminismu, a proto je této 

otázce třeba věnovat zvýšenou pozornost. Představení konceptu genderových stereotypů (kapitola 

1.2.1) je nejslabší částí práce, je dosti popisné – mohlo být stručnější, hutnější a explicitněji zaměřeno 

k vlastnímu předmětu zkoumání (i když obecně v tomto směru diplomandka učinila pokrok ve vývoji 



práce od prvních draftů. Zdařile jsou však tyto výchozí body rozvedeny dále v kapitole 1.2.2, 

Genderová diferenciace a vzájemnost – přemosťuje totiž obecný koncept genderu právě 

k feministické teologii. Téma vzájemnosti autorka správně identifikuje i jako jedno z hlavních témat 

FT. Věcně tedy tuto podkapitolu považuji za správně uchopenou, výhrady bych formulovala k logice 

argumentační linie textu, která by mohla být lépe propojena, místy je dosti roztříštěná. Tato 

připomínka je relevantní i vůči následující kapitole (jejíž některé části působí až konspektově) i 

některým dalším částem této diplomové práce. 1 

V podkapitole 1.3.1 sice velmi souhlasím s tezí, že pro analýzu náboženských textů je důležité 

studovat i literární analýzu, ale argumentace zde uvedená není dostačující. Opřela bych ji především 

o koncept mytologických archetypů jako průniku oblasti literatury a náboženství. Na místě je zde i 

odkaz na diskursivní analýzu jako metodu, která může být aplikována na jakýkoli typ textu; vhodně je 

zde vyzdviženo i téma zkušenosti žen, které v rámci FT také patří mezi klíčová. Diskursivní analýzu pak 

autorka i vcelku zdařile částečně implicitně zohledňuje v kapitole 5.3. 

Teoreticko-metodologické problematice je věnována i 2. kapitola práce, zaměřená na feministickou 

teologii. Propojuje aspekt teorie s aspektem oborového kontextu. Vůči první části nemám věcné 

výhrady, i když je dosti závislá na zdrojových textech. V dalších podkapitolách (k diskursu moci a 

feministické exegezi) diplomandka už zdařileji než v 1. kapitole propojuje různé teoretické teze; zde 

se také plně začíná projevovat širší záběr odborné literatury, kterou ke své práci prostudovala. 

V podkapitolách 2.3 až 2.5 (a jim podřazených součástech) autorka charakterizuje nejen témata, ale 

vlastně sestavuje konceptuální kódy, jež lze z prostudovaných textů FT identifikovat. Tato část práce 

je zcela originální a dané vymezení dle mého názoru obhajitelné. Úroveň kvality zpracování kapitoly 2 

považuji za o třídu lepší než kapitoly 1. 

Třetí kapitola představuje biografický kontext díla apoštola Pavla. Je rozsahem nejkratší (5 stran), což 

je proporčně vzhledem k jejímu vymezení odpovídající. Zde oceňuji, že se autorka dosti podrobně 

seznámila i s několika pracemi křesťanských teologů, jejichž texty tematizují Pavlovu osobnost. 

Věnuje zde pozornost nejen Pavlovu životopisu, ale i otázce autenticity jeho spisů. Čtvrtá kapitola se 

pak zaměřuje na konkrétní epištoly, jimž se věnují feministické texty, které diplomandka dále 

rozebírá. 

Vlastním jádrem analýzy jsou kapitoly 5 a 6. Autorka zde jako témata těchto kapitol velmi vhodně 

zvolila dva výroky, jež se na první pohled mohou jevit jako protichůdné, a to o spirituální rovnosti 

rovnosti muže a ženy v Kristu Ježíši (Ga 3/26-29), a o jejich androcentrické hierarchizaci (zejm. 1K/11, 

Ef 5 a Ko 3). Kritickou reflexí prvního z nich se zabývá u autorek Groothuis, Hack Polaski a Kahl, 

druhého pak u Groothuis a Ramey Mollenkott. V kapitole 5 však trefně poukazuje na to, že koncept 

sirituální rovnosti a androcentrické hierarchie nelze rozpojit a že se vzájemně ovlivňují, což ne 

všechny analyzované autorky činí.  

Vlastní analýza: Analytická část je s teoretickou nejzřetelněji propojena v tom, jak zohledňuje 

promítání esencialistického a konstruktivistického paradigmatu. Na začátku 5. kapitoly oddílu 

věnovanému Groothuis si diplomandka správně všímá toho, že Groothuis nijak neproblematizuje 

                                                           
1 Diplomandka by měla také formulačně zvážit propojování teoretických konceptů i z hlediska jejich 

chronologické následnosti a mezinárodního dosahu – věta „Millett (1971) stejně jako Knotková Čapková (2004) 
zdůrazňuje, že podřadná role ženám byla přiřazena z politických, mocenských důvodů“ (str. 19), vyznívá 
v kontextu skutečnosti, že Millett je jednou z průkopnic feministických teorií, poněkud komicky. 



konceptualizaci genderu a že jej zaměňuje s pojmem pohlaví;   v následující větě2 však zřejmě 

omylem napsala „konstruktivistické“ místo „diferenční“, věta mi nedává argumentační smysl (viz 

pozn. 2). Teprve na str. 60-61 částečně vysvětluje, v čem konkrétně se dle jejího názoru Groothuis ke 

konstruktivistickému hledisku blíží, nicméně toto by mohla přesvědčivěji vysvětlit u obhajoby; 

zejména když v kap. 6 na str. 74 dle mého názoru správně uvádí, že G. pracuje s genderem ve smyslu 

esencialistickém – je zde tedy jistá nekonzistence v hodnocení. Spíše s esencialistickým východiskem 

by souzněl i diplomandčin závěr, že Groothuis zde přistupuje k textu nikoli z hlediska recepční kritiky, 

ale vychází z pojetí genderu jako dichotomní kategorie M/F, což reflektuje i Pavlovo pojetí. 

(Diplomandka pak ve srovnávacím odkazu vhodně upozorňuje např. na kritiku R. R. Ruether, která 

tuto skutečnost na rozdíl od Groothuis reflektuje.) Poukazuje na to, že G. blíže nevysvětluje koncept 

genderové spirituální rovnosti (v čem konkrétně je Kristus vzorem pro muže i ženy) i na skutečnost, že 

G. de facto nejde hlouběji ani k analýze androcentrického jazyka textu (str. 57). V další části kapitoly 

pak diplomandka uvádí, v čem se shoduje kritické pojetí Groothuis, Polaski a Kahl, a v čem se liší. 

Poukazuje zde především na důraz, jenž Polaski klade na textovou kritiku z pohledu dobového 

kontextu, na jazyk epištol (toto činí i Kahl) a dále na posun u Polaski a Kahl z hlediska konceptualizace 

genderu. Část, kterou autorka věnuje analýze Pavlova diskursu podle Kahl, považuji za velmi zdařilou 

část práce. 

V 6. kapitole diplomandka zkoumá, jakým způsobem především Groothuis a Mollenkott pojímají 

otázku partnerské hierarchie v Pavlových textech. Tato kapitola se oprávněně soustřeďuje na téma 

vzájemnosti, které uvádí do souvislosti i s výklady dalších feministických teoložek (např. Heyward, str. 

76). V několika podkapitolách dle mého názoru dosti zdařile nastiňuje mimo jiné také různé úhly 

pohledu na metaforizaci manžela jako Krista u analyzovaných autorek, a to jak kritickou až 

polemickou, tak interpretačně rozvíjející. 

Závěr práce (zejména v první polovině textu) formuluje výstižně v souhrnné podobě teze, k nimž 

autorka dospěla. S tím však bohužel nesouzní stránka stylistická – doporučovala bych vyhnout se 

opakovaným, vágně hodnotícím charakteristikám, zda něco analyzované autorky pojímají „dobře“ či 

nikoliv – , i jazykově technická; text místy působí, jako by snad ani neprošel autoredakcí. 

Celkové hodnocení: Text diplomové práce Petry Elsayed Posselt je z hlediska kvality nevyrovnaný. 

K jeho silným stránkám patří volba zcela původního tématu, prostudování nadprůměrně širokého 

záběru relevantní odborné literatury, kontextualizované pojetí práce i v mnoha ohledech velmi 

zdařilá vlastní analýza jednotlivých konceptů zvolených textů a snaha o jejich nahlížení z více 

perspektiv. Nevyrovnaná je kvalita odkazování (a proodkazování) – v některých částech je velmi 

pěkně propojena analýza s teorií, ale nelze to říci o textu jako celku. Ke slabým stránkám patří 

zejména 1. kapitola práce z hlediska argumentačního a logického propojení, a především místy 

stránka stylistická; některé soudy jsou trochu příliš kategorické až zjednodušené (např. ve 2. polovině 

Závěru). Po stránce formálně-technické práci chybí pečlivější autoredakce (velmi četné překlepy). 

Autorka svou práci důkladněji konzultovala v první fázi psaní, poté konzultace ztížila skutečnost, že 

byla dlouhodobě v zahraničí.  

                                                           
2
 „Nicméně je nutné ihned zpočátku říci, že přestože Groothuis (1997) vychází z konstruktivistické teorie a 

zdůrazňuje genderovou polarizaci pohlaví (Bem, 1993: 80), tak ve svém textu pojmy gender a biologické pohlaví 
někdy zaměňuje.“ (str. 54)  - ??? 

 



Třebaže bych tedy některé části práce hodnotila i mezi výbornou a velmi dobrou, jako celek ji po 

uvážení hodnotím lepší dobrou. Nedostatečně kvalitní formální podoba textu mi bohužel 

neumožňuje lepší hodnocení. Třeba ale autorka při obhajobě toto hodnocení vylepší přesvědčivým 

výkonem, což bych si velmi přála. Zároveň se diplomandce i komisi omlouvám, že z důvodu zahraniční 

cesty nemohu být přítomna obhajobě. 


