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POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE: 
 

KABÁTOVÁ, Marie. Žena v církvi. Diplomová práce. Studijní obor: K řesťanská 
humanitární a pastorační práce – diakonika. Univerzita Karlova v Praze – Evangelická 
teologická fakulta. Praha 2014. 106 s. 
 
Autorka si ve své práci vytkla za cíl, že se bude zabývat problematikou postavení ženy v 
katolické církvi ve 20. a 21. století a že ukáže proměnu společnosti a hlavně katolické církve 
v průběhu 20. století s důrazem na význam II. vatikánského koncilu (s. 8). V závěru autorka 
uvedla, že původně chtěla psát o tom, „jaké možnosti má současná žena, která se chce aktivně 
účastnit na životě a fungování katolické církve“ (s. 93). Je škoda, že nezůstala u tohoto 
původního záměru. Jednalo by se o téma aktuální se zcela konkrétním zadáním. Mohla s 
užitkem vyjít z výborného článku Marie Kolářové, která je momentálně kancléřkou pražského 
arcibiskupství, což je funkce, která byla podle starého kodexu vyhrazena pouze knězi.  
 
Přes evidentní snahu autorky shromáždit různé materiály vzbuzuje formulace tématu 
oprávněné rozpaky, neboť je příliš obecná. Autorka z něj navíc předem vyřadila diskuze 
ohledně možnosti svěcení žen a s tím související podíl žen na liturgické službě církve. 
Tomuto tématu se stejně na několika místech nevyhnula (např. zmínka o ministrantkách na s. 
22-23) a nakonec jím celou práci uzavírá, když zmiňuje reálnou možnost svěcení žen 
v budoucnosti (s. 95-96). Takže by bylo zřejmě vhodnější, kdyby tomuto tématu věnovala 
alespoň jednu přehledovou kapitolu. 
 
Autorka v úvodu slibuje poukázat „na významnost II. vatikánského koncilu s ohledem na 
vnímání postavení ženy v církvi“ (s. 19). V čem autorka vidí význam tohoto koncilu? Jaké 
jsou údajné „nové pravomoci“, které kritizovala „konzervativní část církve“ (s. 37)? Vždyť 
sama autorka jinde (s. 22) uvádí, že v pokoncilní době vyšla instrukce, která ministrování žen 
nedovoluje, což se zdá být krok, který jde zpět za ustanovení kodexu z roku 1917. O. H. 
Pesch např. tvrdí, že „téma ženy v církvi a problémy feministické teologie nepadly ještě jako 
téma na koncilu“ (Pesch. Druhý vatikánský koncil, s. 357). Ze zhruba 90 stran textu věnuje 
autorka koncilním dokumentům necelých 5 stran, v nichž se omezuje na citaci několika 
pasáží. Jak z toho má čtenář poznat význam II. vatikánského koncilu? 
 
Zde se ukazuje problém celé práce, která více než systematické zpracování jasně vymezeného 
zadání má charakter koláže citátů z různých textů (primárních i sekundárních). Autorka 
nevysvětlila, podle jakého klíče texty vybrala. Proč se vedle papežů a kodexu církevního 
práva nachází také Bedřich Vašek a jeho kniha Sociální katechismus? Proč místo leckdy 
nahodile vybraných výroků papežů nevzala do ruky třeba nějakou populární příručku z 
přelomu 19. a 20. století (např. Boone, J.B. Křesťanská žena. Praha, 1866 nebo Badet, R. P. 
Křesťanská žena za prvních dob církve, vzor našich žen. Praha 1903 – obě k dispozici 
v Národní knihovně)?  
 
V záplavě citací poněkud zanikají zřejmě skutečně nejvýznamnější texty II. vatikánského 
koncilu k tématu rovnosti muže a ženy, které jsou vesměs z konstituce Gaudium et spes (s. 
33-34). Kromě autorkou uvedených citací (GS 9, 29, 60) je třeba zmínit ještě důležitý GS 52: 
„Ale i matce, kterou potřebují zvlášť mladší děti, musí být zajištěna možnost starat se o 
domácnost, aniž se přitom zanedbá oprávněný společenský vzestup ženy.“ Pozitivní pohled 
na ženu nepochybně souvisí také s novým pohledem koncilu na manželství a ocenění 
manželské lásky. Manželská láska předpokládá stejnou důstojnost muže a ženy („Jednota 
manželství, kterou Pán potvrdil, se také jasně projevuje stejnou osobní důstojností ženy i 
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muže, kterou je třeba uznávat ve vzájemné a plné lásce.“ GS 49). Pokud manželství podle 
koncilu nebylo ustaveno jen k plození (GS 50), jak zdůrazňovala starší teologie, umožňuje to 
větší prostor pro další role ženy.  
 
Otázkou je, kde hledat kořeny této změny? Myslím si, že pozorná četba např. GS 9 (kde se 
konstatuje: „Ženy se dožadují právní i skutečné rovnoprávnosti s muži tam, kde ji dosud 
nedosáhly.“) nebo závěrečného poselství koncilu („Nastává hodina, a již nastala, kdy se plně 
rozvíjí povolání ženy, hodina, kdy žena získává ve společnosti možnosti, vliv, vyzařování, 
jakých dosud nedosáhla.“) může pomoci odhalit skutečný význam koncilu. Podobně jako 
v jiných případech (např. ekumenismu) koncilní otcové neudělali nic víc, než jen přitakali a 
uznali za oprávněnou již ve světě existující snahu, v tomto případě snahu žen o rovnoprávnost 
a důstojné postavení. Kde se tato snaha vzala a jak se na ní podílely katolické ženy před 
koncilem, se však z vyjádření předkoncilních papežů příliš nedozvíme. Pohled „shora“ by 
bylo třeba nahradit pohledem „zdola“. Seznámit se s ženským hnutím v rámci katolické 
církve v 1. polovině 20. století a také s některými významnými ženami, které přispěly 
k postupné proměně vnímání žen v katolické církvi (za všechny jmenujme např. Američanku 
Dorothy Day /1897-1980/). Opět analogicky k ekumenismu a nekatolickým pozorovatelům 
byla významným impulsem rovněž symbolická přítomnost žen na koncilu (až od roku 1964, 
autorka se o ní zmiňuje na s. 40). 
 
Problematické je tvrzení autorky, že „od II. vatikánského koncilu se názor na ženu nijak 
výrazně neposunul a nezměnil“ (s. 94). Na jedné straně je pravda, že „oficiální autority“ často 
jen odkazují na výroky koncilu a příliš mnoho nových podnětů nepřinášejí (znovu to jen 
problematizuje rozhodnutí autorky sledovat právě tyto výroky „autorit“). Na straně druhé je 
zde zřejmý vzestup vlivu žen v církvi, např. faktické přebírání aktivní role při liturgickém 
slavení (někteří biskupové již dříve žádali výjimku ze zákazu žen zastávat službu akolyty 
nebo lektora), důležitou roli hrály americké řeholní sestry při rozvíjení koncilního učení 
v praxi. Neméně významnou skutečností jsou respektované katolické teoložky (např. v roce 
1971 publikuje první žena J. M. Fordová v prestižním časopisu Theological Studies atd.). 
Opět se nevyhneme tématu svěcení žen a vlivu, jaký mělo rozhodnutí některých 
nekatolických církví o připuštění žen k ordinované službě. Takže těch skutečných změn byla 
celá řada. Otázkou je, zda a proč mnohdy nenacházejí odpovídající vyjádření v textech 
„oficiálních autorit“. 
 
 
Pozitivem práce je její pečlivá úprava. U odkazů na církevní dokumenty by bylo lepší se držet 
jednotné a zavedené praxe, kdy je uvedena zkratka dokumentu a číslo článku bez uvádění 
nadbytečných čísel kapitol (např. GS 29) 
 
 
Přes uvedené nedostatky celkového pojetí práce, jeho zpracování a drobných nepřesností 
v textu (např. synoda o rodině v roce 1980 nebyla třetí, ale páté řádné zasedání, s. 41) jsem 
přesvědčen, že autorka vynaložila dostatečné úsilí, které se vyžaduje u diplomové práce, proto 
jí doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení známkou D – uspokojivě. 
 
 
 
 
V Praze dne 5. června 2014       Mgr. Martin Vaňáč 
 


