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Oponentský posudok 

Bc. Eliška Pekárková Schneiderová: Genderová analýza vnímání prvotního hříchu, 

z pohledu vybraného vzorku věřících, české komunity z Rumunska. Univerzita Karlova 

v Praze, Fakulta humanitních studií, Katedra genderových studií. Vedúca práce: doc. 

PhDr. Blanka Knotková-Čapková, Ph.D. Praha 2014. 

 

Autorka sa v svojej diplomovej práci zameriava na rodovo podmienenú problematiku 

chápania prvotného hriechu v Biblii, jej interpretáciu vo feministickej teológii i odovzdávanej 

katolíckej vierouke aj jej chápanie medzi praktizujúcimi veriacimi rímsko-katolíckeho 

vyznania, ktorí sú navyše vymedzení svojím bývalým pobytom v českých enklávach 

v Rumunsku. 

Pokúsim sa o rekonštrukciu zámeru práce a zhodnotenie cesty k jeho naplneniu – teda 

zvolenej metodológie, zistení a logiky výkladu v predloženej práci. Autorka, praktizujúca 

veriaca, aj vďaka zoznámeniu sa s feministickou teológiou reflektuje mnohoznačnosť 

výkladov chápania prvotného hriechu. Pritom sa zameriava najmä na jeho rodovo 

podmienené chápanie a možné dôsledky pre uchopovanie viery samotnými veriacimi. Bibliu, 

ďalšie vieroučné texty (katechizmus, ale aj popularizačné príručky) aj pôsobenie cirkevných 

zástupcov nechápe ako inštancie vyžadujúce poslušnosť veriacich, ale ako podnety pre 

praktizovanie viery, pre vlastné premýšľanie. Preto sa oprávnene pýta na to, aký dopad má 

prevládajúce (alebo aj viacero rôznych) interpretovanie prvotného hriechu na praktizujúce 

veriace a veriacich. Chce zistiť, či interpretácie znevažujúce ženy či interpretácie 

ustanovujúce status žien ako „Druhých“ (ako tvrdia niektoré feministické teologičky) 

nachádzajú odozvu aj vo vnímaní samotných veriacich, tak žien ako aj mužov. Zámer práce je 

nepochybne zmysluplný a zodpovedanie nastolených otázok by mohlo pomôcť k osvetleniu 

komplikovaných (lebo nepriamočiarych) vzťahov medzi kanonickými textami, ich 

doktrinálnymi interpretáciami a (rodovo podmieneným) prežívaním veriacich. 

Je otázne, či sa tento zámer darí autorke naplniť. V svojom skúmaní sa rozhoduje pre 

kvalitatívny výskum a prehľadne podáva argumenty práve preň a konkrétne metódu 

pološtruktúrovaných rozhovorov. (Na okraj metodologickej časti práce: Pokojne by mohla 

byť kratšia, bez dlhšieho predstavovania metodológií vo všeobecnosti a mohla by sa 

vzťahovať priamo na vlastné skúmanie autorky, jej výskumné otázky, teda zhodnocovať 

možnosti jednotlivých metód vzhľadom na konkrétnu úlohu, ktorú si autorka predsavzala.) 

Výskumnú vzorku zužuje na členky a členov konkrétnej komunity, ktorej súčasťou je a ktorej 

históriu aj špecifiká dobre pozná. Myslím, že tento výber vzorky je dobrý a je faktorom 

napomáhajúcim validitu výskumu. Autorka nás oboznamuje s históriou českých komunít 

v Rumunsku. V priebehu analýzy samotných rozhovorov sa stáva zrejmým, že faktorom viac 

hodným sledovania než je táto autochtónna história, by mohlo byť zosumarizovanie roly 

rímsko-katolíckej cirkvi a jej kňazov v živote relatívne zomknutého etnicky definovaného 

spoločenstva, pre ktoré sa účasť na cirkevnom spoločenstve (a faktické prenikanie týchto 

dvoch spoločenstiev) stáva podstatnou zložkou jeho identity. Tu však leží aj jeden 

metodologický problém: Ženy a mužov, s ktorými viedla rozhovory, anonymizuje, 

neanonymizuje však konkrétneho kňaza pôsobiaceho v cirkevnom spoločenstve a jeho meno 

ponecháva v prehovoroch výskumných participantiek a participantov bezo zmeny. 

Hlavné problémy práce vyplývajú z niekoľkých problematických úvah, analytických spojení 

a tvrdení.  

Predovšetkým je nedostatočne objasnené chápanie vzťahu medzi normatívnym chápaním 

prvotného hriechu v Biblii, katechizme, prehovoru kňaza voči veriacim na jednej strane 
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a účinkom, ktorý tieto majú na chápanie prvotného hriechu u veriacich. Autorka – aj vďaka 

pomerne málo precíznemu jazyku a jeho vysokej hovorovosti – lavíruje medzi chápaním 

prvotného hriechu ako nejakého nezáväzného rozprávania o vybájenej či len metaforickej 

udalosti, ktorá sa v skutočnosti nemusela udiať a jeho chápaním ako niečoho, čo má ako 

reálna udalosť takmer logicky nevyhnutný dôsledok na všetkých žijúcich ľudí. Píšem o 

„lavírovaní“, pretože nepresné formulácie neponúkajú jednoznačnú odpoveď, resp. implikujú 

aj taký výklad, ktorý nemôže byť myslený vážne. ( Napr.: „Tímto bych ráda upozornila, že 

Bůh s maskulinními vlastnostmi a první člověk – Adam, mají vliv a následný dopad na 

vnímaní identity ženy a muže.“ S. 15.)  

Ďalej, hoci autorka opakovane referuje na prvotných hriech a stvorenie sveta ako „mýty“, 

nikde – aj napriek existencii množstva teórií mýtov – presnejšie nevysvetľuje, ako mýty 

vlastne chápe. Hoci aj na dvoch miestach uvažuje o mýtoch v tvorbe poznania, jej 

argumentácia nezodpovedá nárokom odborného diskurzu. Používa napríklad tzv. podsunutý 

argument – keď poznanie stotožňuje s empirickým poznaním (túto teóriu najskôr nepreukazne 

prisudzuje Anderson 1995 – pritom v bibliografie práce odkazuje len na Anderson 2005; 

potom na s. 34 zase Kantovi) – a s ním potom nesúhlasí preto, lebo dva pertraktované mýty „s 

sebou často přinášejí posolství v rozdělení rolí, i bez potřeby vlastní zkušenosti“ (s. 27, 

zvýraznenie ĽK). Potom ale zase tvrdí, že cirkev dlhodobo dáva prednosť zjaveniu pred 

skúsenosťou a práve skúsenosti žien marginalizuje. Logickým očakávaním by preto bolo, že 

autorka bude považovať skúsenostné poznanie za cenné a nebude ho – ako to robí v úvode 

tejto úvahy – devalvovať. Toto je jeden – žiaľ nie jediný – príklad argumentačnej 

nedôslednosti až protirečenia v práci.  

Zmätočnosťou napríklad trpí aj stručný výklad teórií rodu – predovšetkým dezinterpretuje 

Butler a robí z nej „klasickú“ konštruktivistku („[pohlaví i gender] pouze vytvářejí dojem 

přirozenosti, avšak podle Butler jsou ve skutečnosti uměle naučené“, s. 14), ktorou nie je.  

Slabé premyslenie práce, ktoré znižuje jej hodnotu ako práce odbornej, sa ukazuje aj na 

ďalších miestach. Problematické sú napríklad jej opakovaná sebareferenčnosť (napr. „Ale 

není to naposled, kdy sa feministické teologii v této práci věnuji“, s. 16; ); používanie 

neformálnych výrazov („Daly […] vypichuje”, s. 22); okázalé prezentovanie dojmov 

namiesto reflektovanej osobnej skúsenosti, ktorá by mohla byť pre prácu užitočná a patrila by 

do nej – tu sa ale celkom míňa žánru predkladaného textu („neustále se nemohu zbavit 

celoživotního výkladu daného mýtu, který sama znám ze čtení kněze při mši svaté“, s. 30); 

údiv, ktorý sa nestane začiatkom reflexie, ale je prezentovaný ako súčasť výkladu (autorka sa 

napríklad úprimne podivuje nad tým, že katechizmus reaguje „na jedné straně na novou dobu, 

avšak na druhé straně [funguje ako ] zachování původní nauky“, s. 25 – teda nad niečím, čo 

nie je napodiv, ale veľmi dobre vysvetliteľné); používanie rétorických otázok (napr. úvaha 

referujúca na Elizabeth C. Staton in Daly 1983, s. 34). 

Výskumné zistenia sú prezentované v podobe „polotovaru“, keď autorka stotožňuje systém 

kódovania s výskumnými zisteniami a kódy dokladuje citátmi z rozhovorov. Práci chýba 

zhrnutie zistení z rozhovorov, ich podrobnejšia analýza aj konfrontácia s tzv. teoretickou 

časťou, teda feministicko-teologickými interpretáciami prvotného hriechu.  

Je otázne, či na problém „materializácie“ náuky o prvotnom hriechu v životoch veriacich 

možno odpovedať výlučne na základe rozhovorov s nimi. Autorka správne uvažuje aj o roli 

písomných cirkevných aj neoficiálnych náboženských textov – a táto rola a jej skúmanie by 

pri obdobnom skúmaní mali byť pravdepodobne rozšírené. (V práci je však práca 

s dokumentmi nedôsledná. Napríklad, pri výbere analyzovaných zdrojov ako tvrdení 

o prvotnom hriechu je katechizmus jasnou voľbou. Rozhodnutie pre príručku Miloša Szabó 

Zpověď? Ne! nie je vôbec zrejmá. Vyberá si ju autorka kvôli jej rozšírenosti a vplyvu? Kvôli 
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všeobecnému prijímaniu tu prijímaných názorov alebo ich radikalizmu? Toto sa v práci 

nedozvedáme.) 

V práci je viacero postrehov a úvah – či už pochádzajúcich z reflexívneho uvažovania autorky 

alebo zo samotných rozhovorov s veriacimi – ktoré by stáli za rozvinutie. Takým je napríklad 

chápanie tzv. manželskej nevery a interrupcie ako hriechu medzi ženami, s ktorými autorka 

robila rozhovor. Skúmanie noriem aj praxe okolo nich vytvorenej v konkrétnom sociálno-

historickom kontexte by bolo mohlo byť určite zaujímavé a vari by sme sa dozvedeli niečo aj 

o prepletaní náboženských aspektov života žien a mužov s ich životom v konkrétnych 

spoločnostiach, štátoch.  

V súčasnej podobe však práca nenapĺňa stanovené ciele a nie je prácou sledujúcou základné 

pravidlá tvorby odborného výskumu a odborného textu. Predložená práca nespĺňa nároky 

kladené na diplomovú prácu. Navrhujem ju hodnotiť stupňom 4 – neprospela.  

 

Mgr. Ľubica Kobová, MA, PhD. 

Praha, 5. 9. 2014 

 


