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POSTAVENÍ ŽENY V JUDAISMU A ISLÁMU S OHLEDEM NA LIDSKÁ PRÁVA 

(oponentský posudek diplomové práce) 

 

     Téma práce bylo zvoleno dobře: setkává se v něm několik aktuálních, otevřených otázek, jakými 

jsou možnosti uplatnění univerzálního pojetí lidských práv tváří v tvář ustáleným kodexům velkých 

světových náboženství a problémy rovnoprávnosti žen a tradičních norem - zvláště na citlivém poli 

rodinného života – v konfrontaci se společenskou realitou moderních tlaků a aspirací. Diplomantka téma 

zpracovala v logickém, plně přehledném uspořádání výkladu, který dává zřetelně zaznít i jejím vlastním 

názorům, někdy jednoznačným, jindy oprávněně rozpačitým. Takové jsou ostatně nestejné přístupy a 

hodnotící soudy různých židovských nebo muslimských žen, o nichž se zde mluví. Za přínosný prvek 

práce pokládám komparaci právních systémů judaismu a islámu v životní sféře, na niž halacha i šarí`a 

tradičně klade obzvláštní důraz. Práce ukazuje, jak si jsou oba systémy blízké a jakým výzvám dnes - 

podobně, nebo různě - čelí. 

     Ke kladným stránkám práce bych přiřadil také pečlivou úpravu, správně vedený poznámkový aparát 

a bibliografii. Zároveň jsem ale nucen poukázat na některé poklesky, oslabující první příznivý dojem, 

jaký získáme z Obsahu a Úvodu. Své připomínky rozdělím na obecné, věcně diskusní a jazykové či 

stylistické. 

     Autorka pracovala zřejmě jedině s českou literaturou, jak tištěnou, tak webovou. V podkapitole Žena 

v Bibli prokazuje schopnost práce také se starozákonní hebrejštinou. Naproti tomu u kapitol zabývajících 

se islámskou tematikou postrádám využití zásadně významných anglických zdrojů, jakými jsou studie o 

islámském přístupu k lidským právům (např. Abdalláh al-Na`im, Abdulaziz Sachedina, A. E. Mayer aj). 

Z českých prací postrádám pro téma důležitou monografii L. Bezouškové Islámské rodinné právo se 

zaměřením na právo manželské (Praha: Leges 2013). Škoda je také, že se autorka neseznámila s 

myšlenkami islámských feministek (zvl. Riffat Hassan nebo Rabeya Müller). 

     Zmíněné mezery v heuristické základně relativizují některé části autorčiných výkladů. Podávané 

informace nejsou sice nesprávné, ale zřetelně neúplné, a tak nepřesné. Například ke Káhirské deklaraci 

lidských práv v islámu, přijaté ministry zemí Organizace islámské konference v srpnu 1990, by patřily 

komparační údaje o jejím precedentu z Paříže a Londýna 1981 a o tom, že vlastně nebyla ratifikována 

všemi signatářskými státy. Podkapitoly o ženě v Koránu a o prvotním hříchu by podaly přesnější obraz, 

kdyby připomněly důrazy feministek, že Korán neoznačuje ženu za ontologicky druhotnou (představu o 

stvoření z Adamova žebra muslimové pouze převzali od židů), ani za svůdkyni (hřešili oba a Bůh je 

důsledně oslovuje společně arabským dvojným číslem). 

     K celkem pečlivým údajům o náboženském rodinném právu bych jen připomněl, že v otázkách 

zaměstnání a služebních cest si žena musí vždy vyžádat souhlas manžela a ve smíšených manželstvích 

obecně platí bezvýhradná závislost občanství a pasu dětí na státní příslušnosti otce. Autorka naprosto 

správně uvádí, že islám zamezil zabíjení novorozených dívek; v poznámce 93 (s. 39) však toto 

předislámské barbarské jednání (tzv. wa'd) nepodloženě vztahuje na prvorozené dívky. Dále: u 

muslimských rodin v Evropě je dnes zajímavý vývoj britských ,,arbitrážních tribunálů" jako 

kvazi-šarí`atské možnosti řešit žádosti muslimek o rozvod. V anglickém Summary (s. 71) autorka 

nesprávně vylučuje, že by žena mohla iniciovat rozvod. Za dosti nevyváženou pokládám snahu o krátkou 

charakteristiku postavení muslimek ve Francii (s. 61); nezapomínejme, že ve francouzských vládách 

zasedají třebas i ministryně marockého původu, a muslimky najdeme v nejednom místním či 

celonárodním prostředí intelektuálních elit. 

     Práce je psána z větší části dobrou češtinou, tu a tam se nicméně vyskytnou nepěkné stylistické 

neobratnosti (např. s. 15: Patrně vycházeje z tohoto neúplného naklonění se k deklaraci z r. 1948, vydalo 

islámské společenstvi...). Příkladů by bylo možné uvést více. Jak je dnes ve studentských pracích běžné, 

objevují se tu chybné tvary přechodníků a v jednom případě také chybné psaní i/y (s. 65 války.. se týkali). 

V několika případech překvapí podivné obraty (zastávají pozice v technologii - s. 52, padla do oka OSN - 

s. 50, reformace - ve významu reforma právní normy - s. 39 apod.). Své názory na sporné otázky autorka 

často řeší rozšafnou hovorovou češtinou; nepřehlédnutelně se tato žoviální hovorovost projevuje v 



soudech vyplňujících tři stránky Závěru. Nakonec s politováním konstatuji, že tento trend pronikl také do 

několika nevydařených, až nesrozumitelných vět v anglickém Summary. 

     Po kritických poznámkách shrnuji svůj názor na práci. Řada mých připomínek ukazuje na mezery, 

nikoliv na závažné věcné chyby. Formální, zvláště stylistické nedostatky svědčí o autorčině nezkušenosti. 

Na druhé straně je nepochybné, že práci věnovala velkou péči. Její koncepce je zdařilá. Diplomantka by 

se z nedostatků mohla poučit; zatím zřejmě osvědčila, že dokáže samostatně pracovat na odborném 

tématu a formulovat vlastní přístupy. Navrhuji práci hodnotit jako velmi dobrou. 

 

V Praze 18. května 2015 

 

Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. 


