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Posudek diplomové práce 

Název práce: POSTAVENÍ ŽENY V JUDAISMU A ISLÁMU S OHLEDEM NA LIDSKÁ PRÁVA 

Autorka práce: Pavlína Kuntová 

Předložená diplomová práce se zaměřuje na problematiku postavení ženy v judaismu a islámu 
z hlediska konceptu všeobecných lidských práv. V první kapitole autorka pojednává obecně o 
postupném utváření ideje všeobecných lidských práv, jak byla posléze definována 
Všeobecnou deklarací lidských práv OSN v roce 1948. Dotýká se především problematiky 
univerzality těchto práv z hlediska různých kulturně a nábožensky podmíněných pojetí lidství 
a lidskosti (a souvisejících pojmů). V následující kapitole autorka uvádí základní souřadnice 
určující specifické pojetí člověka, a také role mužů a žen v židovské a islámské náboženské a 
kulturní tradici. 

 Po této kapitole (vycházející především normativních textů obou sledovaných náboženských 
tradic) následuje třetí kapitola, která podrobněji zkoumá konkrétní právní normy, určující 
postavení ženy v rodině a společnosti v rámci židovských a muslimských pospolitostí - tedy 
konkrétně halachická a šariatická pravidla, která jsou určující pro společenské postavení ženy 
(a to zejména s ohledem na případné napětí těchto norem ve vztahu ke všeobecným lidským 
právům, resp. konkrétním dokumentům navazujícím na všeobecnou deklaraci lidských práv).   

 Ve čtvrté kapitole se autorka zaměřuje na současnou situaci v židovských a muslimských 
komunitách, která je sledována nikoli prizmatem teoretických předpokladů a normativních 
textů, ale faktických životních podmínek v komunitách věřících židů a muslimů. V poslední 
kapitole autorka představuje a komentuje výpovědi židovských a muslimských žen 
reflektující  jejich společenské postavení a také jejich vlastní hodnocení tohoto postavení ve 
vztahu k náboženským normám. 

 Autorka zvolila pro svou práci náročné a rozsáhlé téma, které navíc sleduje ve dvou různých 
náboženských tradicích. Je třeba ocenit její odvahu a odhodlanost věnovat se ne jedné, ale 
dvěma náboženským tradicím z hlediska tzv. „ženské otázky“, jak je pojímána v normativních 
textech a na ně navazující společenské praxi, to vše se stálým ohledem na pojetí ženské 
otázky v dokumentech definujících všeobecná lidská práva. 

 Tato odvaha ovšem vedla autorku k tak širokému záběru, že hloubka ponoru a podrobnost a 
přesnost analýzy v jednotlivých dílčích kapitolách není vždy dostatečná. Vedle poměrně 
dobře provedeného shrnutí základních relevantních informací autorka místy zůstává poněkud 
na povrchu a její kritické hodnocení sledovaných skutečností často zůstává v rovině 
podnětných otázek, které ovšem ponechává vesměs bez odpovědi.  

V pasážích, kde autorka ve světle nastíněné problematiky formuluje důležité otázky, hovoří se 
sympatickým osobním zaujetím, místy však užívá až příliš osobní dikce a dopouští se 
impresionistických postřehů, které v diplomové práci působí poněkud rušivě a nejsou myslím 
zcela žánrově patřičné. Takto působí například autorčiny řečnické otázky obsahující morální 
apely či teologizující řečnické otázky týkající se důvodu stvoření žen vedle mužů a tak 
podobně.  
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Vzhledem k tomu, že autorka svá nejdůležitější kritická a interpretační stanoviska formuluje 
jako otázky, často řazené za sebou a mířící různými směry (jakkoli lze tušit její implicitně 
naznačené hodnotící soudy), působí práce právě v těchto pasážích poněkud rozpačitě, jakoby 
se autorka nemohla rozhodnout mezi příklonem k emancipačnímu potenciálu všeobecných 
lidských práv (zejména tam, kde se dostávají do napětí s normativními texty či společenskou 
praxí sledovaných náboženství), a empatickou obhajobou tradičního uspořádaní společnosti, 
žijící v souladu s konzervativními a patriarchálními pravidly a principy. Místy autorka stojí 
zřetelně na straně lidských práv v jejich moderní sekulární podobě, místy naopak hájí tradiční 
a nábožensky zdůvodňovaný patriarchalismus, o kterém konstatuje, že je v důležitém smyslu 
časem prověřenější než poměrně nedávno etablovaná normativita všeobecných lidských práv.   

 Závěrem shrnuji. Autorka prostudovala poměrně široký okruh relevantní odborné literatury 
(jakkoliv by práci jistě prospělo, kdyby se lépe obeznámila také s velmi hojnou cizojazyčnou 
literaturou k tématu. S cizojazyčnými zdroji pracuje málo). Skutečnost, že ve všech třech 
sledovaných okruzích, tedy v oblasti postavení ženy v judaismu a postavení ženy v islámu, 
stejně jako v oblasti obecné rozpravy o lidských právech, neproniká do příliš velké hloubky, 
je podle mého názoru ospravedlnitelná faktem, že ve své práci tematizuje a do vzájemné 
interakce uvádí právě všechny tři okruhy, a tím je práce přes všechny dílčí nedostatky 
přínosná. Přes občasná zakolísání v podobě zbytečných jazykových a stylistických chyb a 
také faktických nepřesností a omylů autorka své cíle v zásadě splnila. Škoda, že práci 
nepodrobila zásadní jazykové a stylistické korektuře. 

 Vzhledem k uvedeným silným a méně silným stránkám práce navrhuji hodnocení C. 

 

V Praze 1. června 2015                                                                         Pavel Hošek 


