Docentka A. Jesenková publikovala v renomovanom belgickom
vydavateľstve
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach sa môže pochváliť ďalším publikačným úspechom.
V renomovanom belgickom vydavateľstve Peeters Publishers v Leuvene – a zároveň
v Bristole a v Paríži ako open access – vyšla publikácia s názvom Care Ethics, Religion, and
Spiritual Traditions. Jej súčasťou je aj kapitola Care, the Sacred, and Sex Education in
Slovakia (s. 273 – 295), ktorej autorkou je doc. Mgr. Adriana Jesenková, PhD., z Katedry
filozofie FF UPJŠ v Košiciach.
Editovaná kniha predstavuje zbierku pôvodných statí, ktoré sa zaoberajú prienikom medzi
súčasnou feministickou etikou starostlivosti a náboženskou morálkou. Trojici editorov –
Mauriceovi Hamingtonovi, Maureen Sander-Staudtovej a Inge van Nistelrooij – sa podarilo
spojiť teoretičky a teoretikov z rôznych disciplín, aby diskutovali o kontinuite, diskontinuite
a aplikáciách feministickej etiky starostlivosti, duchovných tradícií a náboženstva.
Etika starostlivosti ako normatívna koncepcia ponúka etický ideál, ktorý predstavuje
vzťahový prístup k morálke s dôrazom na vnímavosť voči špecifikám a kontextu morálnych
otázok. Aktuálnosť bádania a diskusií v uvedenej téme je daná tým, že na jednej strane je
starostlivosť základnou hodnotou, ktorú vyznávajú prakticky všetky náboženstvá a duchovné
tradície, na druhej strane však deontologické princípy, ktoré sú veľmi dôležité pre mnohé
náboženské morálky, vytvárajú jasné kategórie posudzovania, ktoré sú v rozpore
s relacionistickým prístupom relevantným pre feministickú etiku starostlivosti.
Docentka A. Jesenková sa vo svojej stati zaoberá náboženskými vplyvmi na vzdelávacie
a výchovné aspekty etiky starostlivosti, najmä vo vzťahu k sexuálnej výchove. Autorka
uvažuje o koncepte posvätného ako o kľúčovom pre preklenutie relevantných priepastí medzi
náboženskou a etickou výchovou a verejnou a súkromnou sférou. Navrhuje prehodnotiť
posvätné v zmysle odklonu od rigidnej religiozity, a posunu k starostlivosti a formovaniu
identity ako neoddeliteľnej súčasti budovania takej demokratickej spoločnosti rovných, ktorá
chráni a podporuje rozvoj zraniteľných členov spoločnosti.
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