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Žena v církvi

Diplomová  práce  M.  Kabátové  byla  předložena  na  katedře  teologické  etiky  v  oboru
Křesťanská humanitární a pastorační práce - diakonika.

Forma  práce  a  úroveň  jejího  zpracování  je  dobrá,  odpovídá  požadavkům  kladeným  na
diplomové práce. Práce má všechny požadované náležitosti, jazyk a styl jsou rovněž na dobré
úrovni.
Pravopisně zpočátku prakticky perfektní text (nalezl jsem 1 chybu na prvních 15 stranách) si
sice tuto úroveň neudrží, ale zůstává stále na velmi dobré úrovni. Autorka podléhá rozšířené
chorobě  psaní  „zda-li“  (s.  23  a  opakovaně  dál),  ojediněle  vypustí  slovo  (37  –  koncil?)  či
neudrží ve vazbách shodný pád (49 – tohoto výslovné; 75 – z rozdílného přístupu …, které
bylo dáno…), ale v míře minimální.
Práce je rozdělena do deseti kapitol, z nichž třetí až devátá předkládají vlastní celek práce.
Předchází jim dva kratičké úvodní texty a následuje závěr. Celkem jde o 90 stran samotného
textu  plus  úvodní  a  závěrečné  stránky  s anotací,  obsahem,  prohlášením  a  závěrečným
seznamem literatury.
Literatura obsahuje 22 církevních dokumentů (z větší části užívaných on-line) a shodně po 35
tištěných (z toho 2 cizojazyčné) a 35 internetových zdrojích.
V práci  je použito přes 250 poznámek pod čarou, které jsou zpracovány solidně, u online
zdrojů  by  bylo  vhodnější  upřesnit  místo  výskytu  v textu  (např.  pozn.  31  se  týká  pozn.  4
v uváděném dokumentu, což je třeba hledat). 
Užití online zdrojů celkově vede k citaci citací citací, což je nebezpečný trend (autorka tak
cituje z překladu textu R. Leonarda, který však cituje R. Campa z Catholic Historical Review,
kde je citován papežův výrok). To je ovšem upozornění obecné, nikoli kritika autorčina textu.

K textu práce je možno vznést několik připomínek k formulacím.
Na str. 19 - 20 se objevuje označení ženy jako potenciální svůdkyně (a ještě později se na to
odkazuje), konkrétní výrok však není doložen. Zde by měl být uveden konkrétní citát, kde se
výraz nalézá, případně i stručné zdůvodnění, proč toto označení. Takto zůstává tajemným a
neurčitým.
Na str. 48 čteme o odmítnutí papežova názoru feministkami, opět bez jakékoli konkretizace,
chybí odkaz na dohledatelný zdroj těchto postojů.
Obsahově je otázkou, zda je přiměřené mluvit o pokoncilním úpadku církve (str. 38). Je to
autorčin postoj, nebo převzala označení od jiného autora?
V oddíle  o  biblických  textech (kam by patřil  i  dále  zmíněný odstavec  ze závěru)  je  dobře
zmíněn spor o interpretaci bible (str. 68), který významně ovlivnil postoje teologů k roli žen
v církvi,  celý  spor  je  však  předložen  nesoustavně,  spíš  úryvkovitě.  Tady  by  bylo  dobré
zdůraznit o něco víc, jak se spor o výklad promítl do teologických postojů v církvi.
Chyba  se  vloudila  na  str.  69n.  Je  tu  citována  jen  Gn  1,  sporné  výklady  však  se  opírají
především o Gn 2 a 3, což není uvedeno a vzniká dojem, jako by celý spor stál  na první
kapitole bible.
Obtíže interpretace Pavlových výroků jsou ve stručnosti naznačeny dobře a přehledně.
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Shrnutí jednotlivých kapitol nepřekročí rovinu sumáře – dobře napsaného, instruktivního, ale
nepřinášejícího  prakticky  žádné  nové  informace  či  myšlenky.  Autorka  se  neodhodlala  k
pokusu  o  srovnávající  hodnocení  a  detailnější  rozbor  příslušných  změn,  případně  jejich
zasazení do širšího rámce. Např. oddíl o identitě (str. 92nn) si přímo říká nejen o souhrn, ale o
reflexi předkládaných koncepcí identity (nedává soustředění na ženu za pravdu feminismu, že
totiž odpovědnost i naděje je založena hlavně na ženě?).
Již jsem zmínil, že odstavec o frekvenci užití biblických textů v dokumentech (str. 94) by patřil
spíše do kap. 8 – interpretace biblických textů.

Co bylo řečeno, platí ve zvýšené míře o závěru práce. Ten přináší přehled zjištěného, dobře
koncipovaný,  srozumitelně  formulovaný,  ale  nepřesahující  rovinu  konstatování.  Chybí-li
hodnocení, pokusy o interpretaci motivů (proč se to či ono změnilo, čím je postoj toho či
onoho autora ovlivněn) a jejich srovnání v souhrnech jednotlivých kapitol, mělo by se objevit
zřetelně  v závěru  práce.  Zde  ho  však  najdeme  jen  v náznaku.  Závěrečné  deduktivně
zdůvodněné vyjádření naděje lze s autorkou sdílet, zůstává však na rovině kvalifikovaného
odhadu založeném na pohledu „zvenku“, na jevovou stránku předmětného vývoje.

Je-li  formální  stránka práce velice dobrá a její  informativní  hodnota nesporná,  badatelský
přínos této práce je poměrně malý. Ocenit je třeba píli a důkladnost, s níž autorka vyhledala a
shromáždila  velké  množství  materiálu  ke  zpracovávanému  tématu,  relativizovanou  ovšem
podílem elektronických zdrojů, který shromažďování velmi usnadňuje, ale zároveň zvyšuje
rizika nepřesností.
Formální  podobu  práce  hodnotím  jako  velmi  dobrou,  obsahovou  jako  průměrnou,
s naznačenými nedostatky.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem mám práci za přijatelnou, doporučuji ji k obhajobě
a navrhuji výchozí hodnocení nejspíše dobře.

Praha 11. 6. 2014
doc. J. Halama, Dr.
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