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Eva – poradna pro ženy a dívky v nouzi při Diecézní charitě 

 

Tématem práce je postavení ženy v církvi v současnosti, jež je prakticky doloženo zpracováním 

případové studie charitní organizace, jíž cílem je pomoc ženám a jejíž pracovníci jsou vesměs ženy. 

Autorka vychází z poznatků o vývoji nevládního neziskového sektoru a o historických souvislostech 

podmiňujících jeho vznik, jež u nás začíná rokem 1989. Po definici prožensky orientované organizace 

následuje stručný přehled ženských organizací v ČR, jejich cílů a poslání. Z neziskových organizací si 

autorka vybrala Charitní organizace, a seznamuje čtenáře se systémem kopírujícím rozdělení katolické 

církevní pospolitosti od jednotlivých farností po arcidiecézi. Přes popis poslání Charity se výklad ubírá 

k tématu žen v současné době v církvi. Pro dokreslení rozpracované teorie autorka provedla případovou 

studii charitního občanského sdružení Poradny Eva, jež poskytuje pomoc ženám a dívkám v krizových 

situacích. Případová studie spočívá v uskutečnění čtyř hodinových rozhovorů se čtyřmi zaměstnankyněmi 

a na základě těchto přepsaných rozhovorů, s pomocí výročních zpráv z posledních 4 roků, webových 

stránek, různých letáčků a tiskovin provedla autorka historiografický popis poradny Eva, a analýzou 

výpovědí získala odpovědi na otázku:  Jak respondentky reflektují smysl a funkci své organizace.  

 

K teoretické části: Od samého začátku je zřejmé, že autorku trápí některé genderové danosti a snaží se 

jim porozumět a eventuálně s tím něco udělat, což se stalo tématem kapitoly Ženy v církvi. Autorka si 

jistě představovala, že tato kapitola bude stěžejní, kde vyjádří své přesvědčení a odhalí tajemství 

zkoumané organizace. K nastolení problému ale přistupuje dost opatrně, takže problém není zřetelně 

vidět, a místo toho je všechno semleto v jeden celek bez vnitřní koncepce a logiky. S lítostí konstatuji, že 

v kapitole se nachází spoustu nepřesností a zavádějících informací, sdělení je neuspořádané a 

nekultivované, takže celkový dojem, který čtenář získá, je spíše pokus o ideologické mámení („církev 

jako předvoj osvobozeného lidství“ na str. 19), než o badatelský počin. Feminismu v podání autorky této 

práce schází demokratický rozměr, místo toho převládá rozměr známý pod heslem třídní boj. 

Konkrétně: hned v prvních řádkách kapitoly 1.3.2 se přestává čtenář orientovat, o jakém časovém období 

je řeč, zda o 19. století, nebo o současnost. V reformovaných církvích mohou v roli farářek a biskupek být 

ženy, ale není to z důvodu prosazení feministických požadavků, ale je to dáno samotným principem 

reformace (str. 17). Není rozlišováno, zda je řeč o církvi katolické, či reformované, zda je řeč o situaci 

v celém světě různých náboženství (na str. 19 stojí, že každé světové náboženství je pod Boží milostí), či 

jen o křesťanský svět, či jen o situaci v České republice, zda je řeč o nerovnosti žen vůči mužům v celé 

společnosti, či jen v církvi (str. 19, 24, 25). Použití výrazu „reforma biblického náboženství“ v kontextu 



prvního odstavce na str. 20 nedává smysl. Podobně nejasné a hodné vyjasnění je vyjádření „…aby 

neposilovaly nepravé dualismy“ (na str. 22). Není definována úloha ženy v církvi tak, jak se jí autorka 

míní zabývat. Vždyť služba je široký pojem, může se jednat o službu kněžskou, církevní, duchovenskou, 

charitativní, organizovanou nebo soukromou, každá má svá pravidla, např. v katolické církvi se tradičně 

myslí služba kněžská, do které ženy zatím uvedeny nejsou, neboť nemají právo svátosti svěcení (což už 

není kulturní, ale teologická problematika). Při četbě str. 22 se zdá, že autorka je v pozici hájící právo žen 

na kněžskou službu, je to tak? Celé věci by prospělo důslednější oddělení věcí křesťanských od 

církevních. Další nepěknou věcí této práce je, že autorka problémovost jen naznačuje, argumentace je 

ledabylá, nesnaží se jí přijít na kloub věcným rozborem. Čtenář má problém, protože neví, kam uvedená 

informace směřuje a jaká má být konečná zvěst. Například co s informací o připisování jedincům ženské 

vlastnosti (jemnost, citlivost, lásku) nebo mužské (sílu, aktivitu, racionalitu), jež vzala novodobá teologie 

na vědomí (str. 17). Na str. 12 události kauzy domu Ve smečkách 26 vyznívá do prázdna. Na str. 13: 

koncepci občanských sdružení přece neřeší stát, ba ani nezajišťuje spolupráci státu s občanskými 

sdruženími, stát jen legislativně upravuje možnost existence občanských sdružení. Na str. 22 je 

předložena teorie o příčinách rozdílné míry religiozity mezi ženami a muži, že tato teorie má své zastánce 

a že existují výzkumy to dokládající. Zastánci včetně výzkumů by v práci tohoto typu měli být uvedeni, i 

když jsou zmíněné informace ze sekundárního zdroje. Není příliš jasné, kam směřuje myšlenková linka, 

podle níž autorka konstatuje sice vyšší, ale klesající religiozitu žen. 

Na str. 22: psát o prvních padesáti letech církve je z pohledu historického terén velmi neurčitý. Autorka 

asi chtěla vyjádřit rozdíl mezi prvotním apoštolským společenstvím, které mělo čerstvou vzpomínku na 

odkaz JK, a katolickou církví po roce 313, což se ale nepovedlo.  

Na str. 17 je nedopatření v číselném označení kapitol a neshoduje se s číselným označením v obsahu. 

Není vhodné používat jako časový údaj „naše století“, neboť z toho není jasné, zda jde o 20. nebo 21. 

století.  

K výzkumné části: Ta představuje vhled do historie Poradny Eva, jejího postavení a fungování v rámci 

Charity České Budějovice a její cíle, ale i potíže a nedostatky. V rozhovorech s klientkami chtěla autorka 

hlavně vyzvednout ženskou zaměstnaneckou převahu a žensky orientovaný cíl činností, aby tato 

případová studie rezonovala s předchozím textem: že zde ženy uplatňují oddanost, soucitnost, smysl pro 

užitečnost, trpělivost, odolnost. Zkoumání není příliš hluboké, u výpovědí k jednotlivým tématům 

většinou schází shrnutí, ale jinak splňuje náležitosti, které vyžaduje žánr bakalářské práce. 

 

Práci doporučuji k obhajobě, ale pro výše uvedené nedostatky navrhuji hodnocení známkou tři.                                                                   

 

FHS UK, Praha září 2011                                                                                        Eliška Pincová 



 

 

 


