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Bc. Eliška Pekárková Schneiderová si pro svou diplomovou práci zvolila velmi 

zajímavé téma jak z pohledu teoretického, tak z hlediska vymezení zkoumaných dat. 

Feministická teologie je v českém odborném prostředí stále zastoupena (kromě 

průkopnických prací ThDr. Jany Opočenské) velmi nedostatečně; je potěšující, že zájem 

studujících o tuto teoretickou perspektivu roste. Pro empirický výzkum si diplomantka zvolila 

narátorky a narátory z české komunity v Rumunsku, velmi specifického prostředí, též dosud 

málo tematizovaného v odborném tisku. 

Pokud jde o strukturu textu, diplomantka bezpochyby chápe, co má tato práce 

obsahovat. V úvodu zohledňuje vlastní lokaci výzkumnice jako insiderky zkoumané skupiny; 

otázky, týkající se komunikace s účastníky/účastnicemi výzkumu, autorka zjevně promýšlela, 

vrací se k nim v průběhu celého textu. Místy však přece jen do formulací proniká osobní 

zaujetí více, než bývá na místě u odborného textu (např. na str. 62: „… uvědomuji si svůj 

původ a sílu mých předků v zachování své pravé české identity. My nejsme jednotlivé rodiny, 

ať už ty zůstávající v českých vesnicích v Rumunsku či ty navrátivší se do ČR, ale jsme jedna 

velká rodina, jedna komunita hrdá na svůj původ.“)  Dále práce obsahuje teoretickou část, 

charakteristiku metodologie a empirickou část, jak náleží; kritickou připomínku je zde však 

třeba formulovat vůči proporci jednotlivých částí textu. Vlastní analýza by měla být stěžejní 

částí, i pokud jde o rozsah, což zde není naplněno – je naopak výrazně kratší. 

Problémem, s nímž se v tomto posudku musím vyrovnat, je velmi nešťastná 

skutečnost, že autorka svou práci konzultovala téměř výhradně v přípravné fázi, pak 

jsem měla možnost číst jeden náčrt, další průběh práce na textu už probíhal tak, že 

autorka psala zcela samostatně a bez konzultací. Nezbývá mi tedy nic jiného, než k práci 

přistupovat jako k hotovému textu, který jsem měla příležitost připomínkovat jen velmi 

málo. 

K teoretické části: její členění je sice spíše popisné než kategorizující, ale v zásadě se 

vztahuje ke sledovanému tématu; autorka se zde snaží naznačit jednak východiska 
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genderových studií, jednak feministické teologie ve srovnání s katolickou teologií a vést toto 

srovnání po linii tematiky prvotního hříchu. Lze sice konstatovat, že toto představení není 

zcela koherentní, ovšem problematika je natolik široká, že bych to nevnímala jako zásadní 

výtku. Koncept genderu je představen spíše na základní úrovni, u některých autorek (zejména 

u Butler) se sice odkazuje na původní texty (zde Butler 1990), ale tyto odkazy jsou velmi 

zjevně přejaty spíše ze sekundární literatury – také nejsou uvedeny stránky, na něž se 

odkazuje. Pokud jde o kapitoly týkající se feministické teologie, jsou celkově lépe zpracovány 

než ty, týkající se teologie katolické. Do větší hloubky by bylo vhodné jít, pokud jde o 

archetypy biblických žen – vedle Evy a Marie je zde zejména postava Marie Magdalské a její 

dvojí interpretace jako svůdnice a napravené hříšnice, nebo jako Ježíšovy učednice (případně 

kritika nesprávného ztotožnění dvou různých postav, viz např. Opočenská in Obrazy ženství 

v náboženských kulturách, 2008: 78-79). Pěkný a dle mého názoru trefný je výraz 

„prvohříšník“, který autorka zavádí na str. 45 – i když generické maskulinum by stálo alespoň 

za vysvětlení a komentář. Kapitola 2.2.3., nazvaná „Katolická interpretace Bible“ (str. 24), je 

velmi útržkovitá; autorka čerpá z Katechismu, což je jistě na místě, nicméně není zde uvedena 

např. ani jediná papežská encyklika; z významných teologů se zde pouze odkazuje na (pravda, 

velmi podnětného) liberálního Hanse Künga, sv. Augustina a nikterak známého autora, faráře 

Miloše Szaboa (nebylo by od věci zahrnout zde alespoň např. Tomáše Halíka, a pro konstrast 

některého konzervativního katolického teologa). Pokud diplomantka staví své srovnání z 90% 

na katechismu, měla by tuto volbu vysvětlit i vyargumentovat (což by snad v kontextu 

zvoleného tématu i možné bylo, ale argumentaci nelze vynechat). 

Metodologie a analýza: Charakteristika metodologie je v zásadě přijatelná, i když 

velmi popisná. Vlastní analýza by však mohla a měla být interpretačně daleko více 

propracována do hloubky (například i mediálně často diskutovaná témata, jako jsou 

interrupce, apod.). Propojování s teorií je přítomno částečně, i to by mohlo být častější. 

Autorka nijak nepřekračuje či kriticky neinterpretuje de facto dichotomní pojetí genderu, což 

sice feministická teologie také často nečiní, ale jiné feministické teorie ano. Okruhy a kódy, 

které autorka na základě rozhovorů vygenerovala, nejsou špatně nastaveny, i když některé by 

bylo vhodné formulovat jasněji už v samotném názvu (např. 1. kód 3. okruhu „hřích“, 

nazvaný „obecný význam pojmu hřích“ – jde zde spíše o význam, jak mu rozumějí jednotliví 

účastníci/účastnice). 

Textu by slušela i pečlivější autoredakce, některé věty nejsou příliš srozumitelné 

(např., str. 26/27: „Vždyť katolická církev nepřijímá nejnovější překlad Bible, vytvořený 

srozumitelněji a hlavně, překlad, který byl dokonce mezi širší veřejností prezentován čtením z 
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řad známých osobností, což jsem považovala za pozitivní krok jak Bibli představit a dát 

možnost této knize i osobám ,neřadící se ke křesťanské víře’, čímž by mohly vzniknout nové 

náhledy a směry, jak Bibli číst.“). Zůstaly zde i jazykové chyby (např. str. 86: „Sami sebe 

podřídily do pozici té, jež to jablko utrhla“;  str. 48: „tohoto paradigma“ místo tohoto 

paradigmatu; nebo překlepy, např. str. 48: „Cuba a Lincoln“, místo Guba a Lincoln).    

 Předkládaná práce tedy sice ukazuje autorčino zaujetí o téma i povědomí o tom, jak 

má diplomová práce vypadat, ve výsledném textu však zůstalo bohužel nemálo nedostatků. 

V případě velmi dobře a pečlivě připravené obhajoby i argumentace by snad práce mohla být 

hodnocena známkou dobře. 

 

 

  


