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Posudok diplomovej práce  Bc. Petry Elsayed Posselt 

Pavlovy epištoly z hlediska feministicko-teologiccké kritiky. 

 

Predložená diplomová práca je ambicióznym pokusom realizovať genderovú 

analýzu vybraných textov feministicko-teologickej kritiky Pavlových epištol. Hlavným 

zámerom  diplomantky je preskúmať ako feministické teologičky pracujú s feministickými 

konceptami a či vo svojich textoch dostatočne zohľadňujú kategóriu genderu. V úvode 

práce a v abstrakte konštatuje, že „s genderem při svých rozborech  pracují nedostačujícím 

způsobem“ a „tam, kde gender nezohledňují, jejich argumenty postrádají váhu.“ Pre toto 

pomerne odvážne tvrdenie sa snažila nájsť dôkazy, použijúc pri svojej analýze textov 

feministických  teologičiek kvalitatívnu obsahovú analýzu a rozlišovanie medzi 

esencialistickým a konštruktivistickým chápaním genderu. V analyzovaných  textoch 

identifikuje tie miesta, v ktorých došlo k zámene kategórie gender kategóriou pohlavie. 

Predtým sa však v dvoch kapitolách venovala teoreticko-metodologickým východiskám: 

genderu a feministickej teológii.   

Vysoko oceňujem rozsah znalostí a serióznosť, s akou Bc. Posselt pristupovala 

k vypracovanie diplomovej práce. Svedčí o tom logicky dobre premyslený obsah, voľba 

adekvátnych teoretických konceptov, vhodná metodológia s reflektovaním a zdôvodnením  

jednotlivých krokov pri analýze a  rozsiahla preštudovaná literatúra. Diplomová práca je 

napísaná kultivovaným jazykom, na slušnej štylistickej úrovni, miestami s až príliš 

strohými formuláciami. Vzhľadom na spracovávanú tému, vhodné sú aj vysvetľujúce 

poznámky pod čiarou. Najväčším prínosom však je diplomantkina vlastná, kreatívna 

kritická analýza dvoch tém (Pavlových téz), ktoré uvádza v úvodzovkách: „není muže ani 

ženy“ a  „muž je hlavou ženy“, Skúma pohľad feministických  teologičiek na vybrané 

náboženské texty apoštola Pavla.     

Diplomovú prácu som preštudovala s veľkým záujmom a môžem konštatovať, že 

vyvoláva veľa podnetných úvah. Využijem svoju úlohu oponentky a sústredím sa na jeden 

problém – je ním problém rozlíšenia a nezmiešavania rôznych rovín genderovej analýzy 

náboženstva. Diplomantka sama na s. 16 – 17 uvádza,  že v takejto analýze sa môže 

skúmať metafyzický princíp konštrukcie  „genderu božství“ a genderu lidských bytostí, 

alebo sociálno - politický aspekt, resp. konštrukcia patriarchálnych genderových  

stereotypov.  K tomuto rozlíšeniu pridáva ešte jednu, pre jej vlastnú analýzu dôležitú 
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a inštruktívnu myšlienku Knotkovej Čapkovej, dopovedanú slovami de Beauvoir, že 

diskriminácia a nerovnosť „není implicitne obsažena v podstatě náboženství jako hledání 

duchovní dimenze života... je produktem jeho politizace a použití pro mocenské síly“. „ 

Náboženská ideologizace a sakralizace genderových stereotypů se tak stáva zásadním 

předmětem genderové analýzy politiky a moci“. s. 18. Na podporu priberá ešte myšlienky 

Millet ( o tom, že „biologické rozdíly jsou cirkví považovány za příčinu odlišných 

maskulinních a femininních vlastností, což však pramení z patriarchální ideologie, nikoliv 

z lidské přirozenosti.“ s. 27  a Bourdieu o mechanizmoch a inštitúciách zachovávajúcich 

patriarchálnu moc.  Diplomatka sama naznačuje, že „bitevným polem“ bude otázka 

„ľudskej prirodzenosti“ (Millet s.28), ľudskosti (Mollenkott s.30), „plnohodnotnej 

ľudskosti“ (Ruether), „inkluzívnej ľudskosti“ (Ruether s.32) a venuje tejto problematike 

jednu podkapitolu (2.3.1), v ktorej  uviedla niekoľko zásadných argumentov. Chcem  

zdôrazniť, že ide o metafyzické konštrukcie, resp. ontologickú rovinu, v ktorej sa rieši 

otázka vzťahu všeobecného (ľudského) a (pohlavne, genderovo) diferencovaného napr. 

v téze Mollenkott, že „naše lidskost podle Božího obrazu je daleko důležitější než-li 

biologické odlišnosti....“ (s.30), podstaty (substancie) a jej foriem napr. v téze: „lidskost 

existuje v mužské a ženské formě“ (s.30), stvorenia a procesuality (v zmysle dosiahnutia 

plnohodnotného bytia) v myšlienke, že „muž a žena byli stvořeni podle Božího obrazu, pro 

dosažení biblického ideálu lidské bytosti“ majú v sebe pestovať najlepšie ľudské vlastnosti, 

ktoré sú v jednote s ich povahou.“ (s.31) Toto pripomína metafyzické riešenie vzťahu 

možnosti (potenciality danej stvorením) a skutočnosti, teda to, čo je potenciálne možné, 

nemusí byť realizované, nemusí sa stať skutočnosťou. Treba sa preto sústrediť na prekážky 

(napr. genderové stereotypy, spôsoby ich reprodukcie, inštitúcie, ktoré majú mocenský 

záujem, atď.), ktoré zabraňujú dosiahnuť plnohodnotnú ľudskosť ženám (žien) (pozor: nie 

ženskú plnohodnotnú ľudskosť – pozri strana 31). V tejte súvislosti je v texte na s. 31 

uvedený výborný citát, ktorý problém posúva k autenticite,  resp. k „autentickému vzťahu 

k božskému“, k „autentickej podstate vecí“, k „posolstvu či výtvoru autentického 

stvoriteľa“. Ani tu (vzťah autenticity a sprostredkovania, hoci to dobre rozviedla na s. 56) 

diplomantka „nevyťažila“ jadro  ontologickej roviny argumentácie, čo sa jej čiastočne 

vypomstilo pri kritickej analýze na s. 54 – 60. Je na diskusiu, či byť v jedno v Kristu Ježíší 

(skrz vieru, skrz pokrstenie v mene Krista ) a zmazať tak rozdiel medzi židom a pohanom, 

otrokom a slobodným, mužom a ženou, sa dá interpretovať ako „spirituálna a náboženská 

rovnosť“. Nejde skôr o to, že muž a žena sú spirituálne bytosti (skrz vieru ...)? To, že nimi 

sú,  je  to, čo ich jednotí („Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši“ (s. 55). Dá sa dopovedať, 
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že toto JEDNO ( veriaci v Krista, synovia Boží), a to je dôležitejšie než sú rozdiely.  

Myslím si, že tvrdením, že Pavel „se zabýval spíše otázkou rovnosti žen a mužu ze 

spirituálního hlediska“ (s.55) diplomantka opustila ontologickú rovinu. (vlastne ani toto 

konštatovanie nie je správne, lebo nejde o rovnosť medzi ženami a mužmi, ale o rovnosť 

medzi veriacimi, nech sú to židia, pohania, ženy, muži, teda o „plnohodnotný spirituálny 

status“ (s. 56)  Zdalo by sa, že k tejto ontologickej rovine vracia na s. 57, keď cituje 

Groothuis o „rovnocennom náboženskom statuse“ a o “objektívnom rozdelení spirituálneho 

nadania daného Bohom všetkým veriacim, z ktorých každý slúži Bohu rozvíjajúc ako 

indivíduum svoj talent a funkcie“(s.57. 58). Nestalo sa však tak, diplomatku viac zaujal  

androcentrický jazyk a citované epištoly neanalyzuje. Škoda, mohla si vytvoriť 

chápajúcejší pohľad na niektoré feministické teologičky a pochopiť ich silnú argumentáciu 

práve v ontologickej rovine a metafyzických konštrukciách, ktoré nielenže súzvučia 

s Knotkovej Čapkovej všeobecným tvrdením, že nerovnosť „není implicitne obsažena 

v podstatě náboženství“, ale tento názor aj konkretizujú.    

Dúfam, že diplomantka sa bude aj ďalej zaoberať touto problematikou, v ktorej urobila   

kus práce. V tom prípade jej doporučujem vrátiť sa k takým konceptom, ako je genderová 

diferenciácia, genderová  hierarchia, genderové stereotypy, prehĺbiť ich chápanie a spresniť 

usúvzťažnenie (napr. genderovej diferenciácie a stereotypov).          

Diplomantka preukázala schopnosť samostatnej výskumnej práce. Diplomová práca  

Bc. Petry Elsayed Posselt: Pavlovy epištoly z hlediska feministicko-teologiccké kritiky je 

nesporne originálna a je prínosom do výskumu  podobného tematického zamerania. 

Odporúčam ju na obhajobu a navrhujem hodnotiť známkou „výborný“ (1). 

 

 

 

 

Doc. PhDr. Zuzana Kiczková, PhD. 

 
 

V Bratislave  13. 2. 2012                   

  
 


