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... keď sa rodové stereotypy stanú viditeľnými, 

stratia svoju moc... 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
          ... pretože chceme žiť v spoločnosti, ktorá:  
     
 
     umožňuje ženám možnosť slobodne si zvoliť svoju životnú cestu 
     uvedomuje si dôležitosť účasti žien na politickej a ekonomickej moci 
     priznáva ženám právo na autonómnu sexualitu 
     chráni ženy pred ponižujúcim zobrazovaním v médiách 
     pamätá si význam žien v dejinách 
     neväzní ľudí v rodových stereotypoch 
     netoleruje násilie páchané na ženách 
     nerozlišuje odmenu za prácu podľa toho, či ju vykonal muž alebo žena 
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NA ÚVOD ... SLOVNÍK 

  
V sedemdesiatych rokoch minulého storočia hnutie za práva žien, spolu s hnutím za práva 

afroameričanov predstavovalo hlavnú a najvplyvnejšiu formu občianskeho aktivizmu.  

Feministického hnutie, ktoré požadovalo rovnosť žien a mužov vo všetkých oblastiach ľudského života 

narážalo na odmietnutie z dôvodu „prirodzenej“ rozdielnosti žien a mužov, z ktorej vyplývajú aj rozdiely 

spoločenské. 

Feministické teoretičky sa preto snažili odhaľovať skutočné podobnosti a rozdiely medzi ženami 

a mužmi, ich zdroje a charakter. 

Výsledkom ich práce je rozlíšenie medzi pohlavím - sex  a rodom – gender.  

 

POHLAVIE (SEX) je biologická charakteristika človeka ako muža a ženy. Priradenie označenia „muž“ 

alebo „žena“ prebieha na základe viacerých identifikačných znakov: chromozomálnej a hormonálnej 

výbavy, pohlavných orgánov, druhotných pohlavných znakov, ...  

V každodennom kontakte s druhými sa však vo väčšine prípadov orientujeme prevažne inými, než 

biologickými znakmi (odev, účes, celkový vzhľad, spôsob chôdze, reči a podobne).  Aj napriek tomu ich 

považujeme mylne za pohlavie.  

 

ROD (GENDER) je sociálna charakteristika človeka ako muža alebo ženy podmienená sociálnymi 

historicko-kultúrnymi podmienkami. 

Je to súbor vlastností, činností a znakov, ktoré majú svoj pôvod v sociálnom historicko-kultúrnom 

prostredí. Rod je teda  spôsob, ako sa ako muži a ženy utvárame: na základe výchovy, pod vplyvom 

prostredia, očakávaní, jazyka, ...  

Zjednodušene sa charakterizuje ako „sociálne/kultúrne pohlavie“.  

 

„...spôsob, ako rôzne kultúry vymedzujú Gender, je veľmi premenlivý. Je pravda, že každá spoločnosť 

vychádza z biologického pohlavia, ako zo základného kritéria, ale za týmto východiskovým bodom sa už 

žiadne dve kultúry celkom nezhodnú na tom, čo odlišuje jeden Gender od druhého. Nie je ani treba 

dodať, že každá spoločnosť verí, že práve jej vymedzenie genderu zodpovedá biologickej dualite 

pohlaví.“ (Oakley 2000, s. 121) 
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RODOVÁ IDENTITA (GENDER IDENTITY) je individuálna charakteristika jednotlivca. Ang1 charakterizuje 3 

„vrstvy“ rodovej identity: rodovú definíciu (očakávania a pochopenie rodu ako mnohovýznamovej 

kategórie, je produktom spoločenského diskurzu a praxe), rodovú pozíciu (roly, príležitosti a ideály 

pripisované mužskosti a ženskosti) a rodovú identifikáciu (výber konkrétnej pozície vykonaný 

subjektom. Je premenlivý, subjekt zastáva zároveň rôzne pozície). 

Na vytváraní rodovej identity a vnímaní rodu v spoločnosti sa podieľa viacero faktorov, z ktorých 

najvýznamnejšie sú rodové roly a rodové stereotypy: 

 

RODOVÁ ROLA (GENDER ROLE) je jednou zo sociálnych rôl. Je to  súbor očakávaní súvisiacich 

s predstavou o mužskosti a ženskosti. Sprostredkúva vzťah medzi reálne uskutočňovanými činnosťami 

jedinca a ich vymedzenými nadindividuálnymi normami (Petrusek a kol. 1996, s. 943). 

Napriek tomu, že rodová rola je jednou z množstva iných sociálnych rôl, často dochádza k vnímaniu  

rodových rôl ako prirodzených (alebo historicky potvrdených – teda správnych). Takýto (nevedomý) 

prístup prispieva k vzniku a fixácii rodových stereotypov. Aj medzi mnohými výskumníkmi 

a výskumníčkami absentuje reflexia rodových rozdielov ako kultúrno-historického konštruktu, ktorý 

umožňuje/predpokladá zmenu. Tak, ako sa nehovorí o rasových rolách, triednych rolách, nemalo by sa 

uvažovať ani o rodových rolách ako „daných“. Rovnako, ako je bariérou demokracie rasizmus, je ňou aj 

sexizmus.  

 

RODOVÝ STEREOTYP (GENDER STEREOTYPE) je súbor predsudkov týkajúcich sa mužskosti a ženskosti, 

považovaných za dané, nemenné.  

Stereotyp je veľmi stabilný prvok vo vedomí, resp. psychický a sociálny mechanizmus, regulujúci 

vnímanie  a hodnotenie určitých javov, ovplyvňujúci názory, mienku, postoje a správanie sa. Pre 

stereotyp je typické nediferencované paušálne prisudzovanie určitých vlastností všetkým členom danej 

skupiny. Je charakteristický emocionálnosťou a iracionalitou, zjednodušujúcim výkladom javov – ako 

taký je veľmi často zneužívaný v propagande.  

Rodové stereotypy majú značnú zotrvačnosť a menia sa len veľmi pomaly. Majú výrazný, ale málo 

zjavný vplyv na vedomie (Petrusek a kol. s.1230).  

  

Rodové stereotypy môžeme označiť ah ako zaužívané („tradičné”) formy správania (výzoru, 

zamestnania,...), ktoré sú spoločensky žiaduce v závislosti od pohlavia. Ak ich jednotlivec porušuje, 

                                                 
1 Vo svojej knihe LIVING ROOM WARS popisuje rodovú identitu na základe Butlerovej teórie ako „oboje: 
mnohoraký aj parciálny, sústavne v procese artikulovaný, disartikulovaný a reartikulovaný. Podobne ako Butler 
vníma rod ako dynamický, ako proces artikulácie (ktorá je vždy kontextuálna). 
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vystavuje sa riziku odsúdenia – od výsmechu až po jeho vylúčenie zo spoločnosti. Rodové stereotypy 

sú jednou z hlavných  príčin porušovania rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami. 

V priebehu dejín sa obsah rodových stereotypov menil s ohľadom na spoločenské zmeny vo vzťahoch 

medzi ženami a mužmi. Napriek tomu naďalej plnia funkciu udržiavania hierarchického – nerovného 

vzťahu medzi rodmi. Táto skutočnosť môže čiastočne ponúknuť vysvetlenie pretrvávania rodovej 

diskriminácie napriek zmenám rodových rôl.   

Rod (gender) je „...sociálny konštrukt, ktorý vyjadruje, že vlastnosti a správanie sa spojované s obrazom 

muža a ženy sú formované kultúrou a spoločnosťou. Na rozdiel od pohlavia, ktoré je univerzálnou 

kategóriou a nemení sa podľa času či miesta, pôsobenie gender ukazuje, že určenie rolí, správania sa 

a noriem vzťahujúcich sa k ženám a mužom je v rôznych spoločnostiach, v rôznych obdobiach či 

rôznych sociálnych skupinách rozdielne. Ich záväznosť či determinácia nie je teda prirodzeným, 

nemenným stavom, ale dočasným stupňom vývoja sociálnych vzťahov medzi mužmi a ženami. ... 

žiadne usporiadanie vzťahov mužov a žien v spoločnosti nie je takzvane „prirodzené“ (dané, nutné, 

povinné, racionálne), ani v histórii, ani v budúcnosti, a teda že i to usporiadanie, v ktorom sa dnes 

pohybujeme, je dočasným konštruktom medzi mužmi a ženami – nič viac.“  (Čermáková in: Oakleyová 

2000, s. 11) 

 

Štruktúra rodových stereotypov pretrváva napriek zmene ich obsahu (ktorá môže byť aj veľmi 

dramatická).  

Charakteristickými znakmi štruktúry rodového stereotypu sú hlavne: 

� ostrá bipolarizácia - jednu skupinu tvoria také pojmy ako emócie, príroda,  pasívne,  privátne, 

a k nim sa priraďuje žena, a druhé pojmové zoskupenie ako opozíciu, protiklad  tvoria: rozum, 

kultúra, aktívne, verejné    

� rigidné, nepriechodné hranice medzi týmito bipolaritami - táto nepriechodnosť sa 

vymedzuje a uskutočňuje ako negácia (napr. racionálne a ne-racionálne) alebo logickou úvahou 

buď - alebo (napr. buď je niečo racionálne alebo emocionálne, resp. iracionálne)      

� nerovnocenné, asymetrické a hierarchické vzťahy medzi polaritami, lebo pojmom, ktoré 

stoja na jednej strane (t.j. rozum, kultúra, duch, racionálne, subjekt, verejné, aktívne, atď.) sa  

pripisuje výsostne dominantné postavenie a pojmy ako emócie, príroda, telo, zmyslové, objekt, 

privátne, pasívne sú vo vzťahu k svojim párovým protikladom v subordinovanom (doplňujúcom) 

vzťahu.  (Kiczková 2001, s. 4 - 5) 
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Ostrá bipolarizácia zabezpečuje „neprekročiteľnosť“ rodových očakávaní. Zdajú sa tak zásadne odlišné, 

že akékoľvek vybočenie z ich hraníc je posudzované ako  anomália/úchylka. Samotný obsah rodových 

stereotypov obsahuje hierarchické usporiadanie. Sami/y v  procese sebakonštituovania reprodukujeme 

rodové stereotypy udržujúce dichotómiu a asymetriu moci medzi ženami a mužmi. Vzhľadom na to, že 

tento proces je nevedomý, utváraný od raného detstva, je nevyhnutná kritická reflexia a odstup, aby 

bolo možné rodové stereotypy identifikovať.  

 

„Na ničom netrvá „spoločnosť“ tak rozhodne ako na tom, že jednotlivci musia mať a musia hrať-

predstavovať jedno pohlavie, a síce to, ktoré majú zapísané najskôr v rodnom liste a potom 

v občianskom preukaze. Pohlavná identita je úradne chápaná ako jednotná identita a väčšina členov 

spoločnosti na svojom pohlavnom určení trvá (považuje ho za „taken for granted“). (Šmausová 2002, 

s. 20) 

 

 

Striktne stanovené a obmedzujúce očakávania a normy v súvislosti s rodom vytvárajú východisko pre 

rodovú diskrimináciu. Uzatvárajú mužov a ženy do hraníc obmedzujúcich možnosti slobodnej 

sebarealizácie, rozvoja individuálnych záujmov a schopností. Bez uvoľnenia týchto hraníc nie je možná 

individualizácia životných projekcií.  
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RODOVÉ  STEREOTYPY A ICH DÔSLEDKY 
 

 

Všetci sme do veľkej miery ovplyvnené a ovplyvnení rodovými stereotypmi. To, čo vnímame ako 

mužské a ženské, považujeme za samozrejmosť. Myslíme a  konáme v stereotypoch. Vymaniť sa z ich 

vplyvu nie je ľahké. Aj keby sme to dokázali, stretneme sa s obrovským nepochopením a odsudzovaním 

zo strany okolia. Napriek tomu je treba si uvedomiť, že stereotypy sú tým, čím sú, teda iba sociálnym 

konštruktom viazaným na historicko-kultúrne pozadie. Aj keď sa budeme naďalej správať tak, ako sa to 

od mužov a žien očakáva, v prípade, že to bude iba naša voľba (do akej miery možno hovoriť o voľbe, 

v prípade keď nemôžeme ovplyvniť našu výchovu?), budeme mať možnosť vyhnúť sa ich obmedzeniam 

alebo hrozbe. Rozvoj našich osobných schopností a záujmov a právo na sebarealizáciu podľa vlastnej 

predstavy má prednosť pred spoločenskými očakávaniami od našej „mužskosti“ alebo „ženskosti“. Mali 

by sme mať možnosť sa stereotypom, ktoré nás ohrozujú vyhnúť bez rizika spoločenského odsúdenia. 

Ak sa nebudú rodové stereotypy podávať ako niečo nevyhnutné, „prirodzené“, ako spoločenský diktát, 

snáď to bude aspoň trochu možné. Podľa našich skúseností s práce s deťmi vieme, že mnohé aspekty 

rodových stereotypov deti pociťujú ako veľmi obmedzujúce, ale je ťažké sa k tomu ani len priznať, už 

vôbec nie ich odvrhnúť.  

Rodové stereotypy môžu viesť nie len k obmedzeniam v našich životoch, ale ich dôsledky môžu byť 

ohrozujúce aj pre naše zdravie: 

 

 

Násilie v párových vzťahoch 

 

„Pôda je ako žena – má patriť tomu, kto ju obrába“ (výrok exministra pôdohospodárstva Koncoša) 

 

Vlastnosti, alebo charakteristiky, ktoré vedú k vzniku násilia v párových vzťahoch sú dvojakého druhu: 

po prvé také, ktoré vytvárajú alebo podporujú predstavu o mužovi (otcovi) ako hlave rodiny a po druhé 

také, ktoré vedú ženy k tomu, aby sa identifikovali s osobou zodpovednou za „atmosféru rodinného 

krbu“ a prijali submisívne postavenie v rodine alebo vo vzťahu.  
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1. „HLAVA  RODINY“ 

 

Páchatelia násilia sa od seba nesmierne líšia. Je nemožné zostaviť niečo ako „profil páchateľa“ 

násilia v párovom vzťahu. Napriek tomu, sú určité črty, ktoré ich spájajú: Všetci majú dojem, že 

takéto násilie je ospravedlniteľné, majú pocit, že svoju rodinu (partnerku) vlastnia. Vykazujú mnohé 

patriarchálne vzorce správania. Nie všetky takéto črty sú jasne čitateľné. Môžu vyznievať ako 

veľmi sympatické správanie alebo postoje: Spoločná je im snaha „ochraňovať“ partnerku, byť silný 

(nie len fyzicky), racionálny, zodpovedný, ... Pri detailnejšom pohľade na spomínané vlastnosti 

a postoje by sme chceli zvýrazniť hlavne snahu ochraňovať a snahu byť silný (byť autoritou).  

Snaha ochraňovať sa často objavuje na začiatku vzťahu, v ktorom sa neskôr vyskytuje násilie. 

Správanie, ktoré sám páchateľ označuje ako ochranu, hraničí s kontrolou a je základom pre 

sociálne násilie – snahu partnerku izolovať. Je veľmi ťažké identifikovať takúto snahu ako 

nebezpečný signál. Vyznieva veľmi príjemne a pri našej socializácii určite väčšine žien takéto 

správanie lichotí. Medzi snahou o ochranu a snahou o kontrolu je veľmi tenká hraničná čiara. 

Druhou vlastnosťou, ktorú sme spomenuli je snaha (diktát) byť silný. Predstavuje určenie „hlavy 

rodiny“ ako autority. U páchateľov násilia v párových vzťahoch sa autorita prekrýva so schopnosťou 

presadiť (vnútiť) svoju vôľu.  

Ak tieto aspekty mužskej roly spojíme s tým, že naša spoločnosť toleruje agresivitu (výbušnosť) 

mužov/chlapcov „... preto napríklad z chlapcov netreba robiť pokorných „baránkov“, keďže majú 

v sebe od prírody zakódovanú neskrotnosť, prudkosť a aktívny prístup k životu.“ (Prevendárová 

2000, s. 31) a vysokú mieru tolerancie fyzického násilia v súvislosti s výchovou (páchatelia často 

ospravedlňujú svoje násilie tým, že sa snažia partnerku „zmeniť“, prevychovať“, „vinu za násilie 

dávajú žene – jej „nesprávnemu konaniu“), cesta k násiliu páchanému na ženách v párových 

vzťahoch je vydláždená a vyznačená jednoznačne.  
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2. „TEPLO  RODINNÉHO  KRBU“ 

 

 ...„Milá žena“? „Za týmto slovíčkom sa skrýva aj jej rozumnosť, primerané sebavedomie, ženský šarm, 

zmysel pre humor, dostatok životnej energie a reálnych perspektív. Muž neodíde od ženy, keď cíti, že 

by nenašiel pre seba lepšiu, aj keď sa za mnohou ešte otočí.“...„Možno sa tomu naučiť? Iste, napriek 

rôznej miere nadania. Milá žena nezvýrazňuje svoje osobné ťažkosti, nehovorí iba o sebe, vie druhého 

citovo podporiť, to znamená dodať mu odvahu, potešiť, usmerniť. Nevyvoláva okolo seba napätie, rada 

pomôže, ale vie sa aj brániť. Nie je zbytočne naivná. Zmierňuje napätie, neprilieva zbytočne olej do 

ohňa hádok. Aj moderná, samostatná, zamestnaná a sebavedomá žena môže byť milá, dokonca musí 

byť milou, ak chce mať dobrý život ...“ (Štúr 1995, s. 42) 

 

Stereotypy, ktoré určujú ženské správanie sú aj podľa detí nasledujúce: citlivá, jemná, nežná, 

odpúšťajúca, sebaobetujúca, ukecaná, precitlivelá, hysterická, ... V obrazoch „dokonalej“ rodiny, ako ich 

podávajú médiá, ale aj školské učebnice, je jednoznačné rozdelenie kompetencií – otec je autoritou, 

s odstupom sleduje výchovu detí, má zodpovednosť za svoju rodinu, zatiaľ čo matka je milá, nežná, 

objímajúca, citlivá, obetujúca sa,... Čo sa skrýva za takýmto obrazom?  

Ženy preberajú osobnú zodpovednosť za atmosféru v rodine.  Rodina (domáca sféra) je hlavnou 

oblasťou ich predpokladanej sebarealizácie (očakávanej tej pravej sebarealizácie): Ženy (ale aj ich 

okolie) tak často obviňujú zo vzniknutej situácie seba a svoju „neschopnosť“ vytvárať harmonický vzťah. 

Od nich sa predsa očakáva , že sa obetujú (kvôli rodine, deťom, vlasti ....).  

 

Vyhnúť sa akceptovaniu tohto stereotypu nie je ľahké. Vzdať sa „ženskej posvätnosti“ ktorá je 

definovaná schopnosťou sebaobetovania, stálej a neobmedzenej schopnosti odpúšťať je ťažké – čo 

zostane ženám, ak sa odhalí závoj posvätnosti – pozícia slabšej, na pomoc odkázanej, slúžiacej obete. 

Nič lákavé. V dvojici MUŽ – ŽENA je muž tou autoritou, silou, rozumom, žena je tou citlivejšou – až 



 11  

precitlivelou, teda – slabšou. Takéto ustanovenie (hoci nevedomé) je jednoznačnou nerovnováhou 

moci. Táto nerovnováha moci je hlavnou príčinou násilia v párových vzťahoch. Je to, čím násilie 

definujeme. 

 

 

 

„Názor, že cnosť žien spočíva v sebaobetovaní, skomplikoval priebeh ženského vývoja, pretože    

postavil morálny problém dobrotivosti proti dospelým otázkam zodpovednosti a voľby. Navyše je etika 

sebaobetovania v priamom konflikte s chápaním práv, ktoré v tomto uplynulom storočí podporovalo 

nárok žien na spravodlivý podiel na sociálnej spravodlivosti.“ (Gilliganová 2001, s. 150)  

 

Poruchy príjmu potravy (alebo diktát krásy) 

 

„Pred 30 rokmi vážila priemerná modelka  o 8% menej než priemerná Američanka, kým dnes váži o 

23% menej.“  (Wolf 2000, s. 210) 

 



 12  

„V Indii, v jednej z najchudobnejších krajín na svete, najchudobnejšie ženy prijímajú 1400 kalórií denne, 

čo je o 600 viac ako západné ženy držiace Hiltonovu diétu.“ (c.d., s. 219) 

 

„V obliehanom lodžskom gete v roku 1941 dostávali Židia hladový prídel potravín s 500-1200 kalóriami 

denne. V Treblinke sa z vedeckého hľadiska považovalo 900 kalórii za minimum potrebné na udržanie 

človeka pri živote. V „popredných štátnych klinikách na redukciu hmotnosti“, kde sa „pacienti“ liečia až 

jeden kalendárny rok, je prídel potravy rovnaký.“ (c.d., s. 220) 

 

Mýtus krásy – tento pojem, ktorý sme si vypožičali od Naomi Wolfovej (2000), veľmi presne vystihuje 

obrovský tlak, ktorému sú vystavované dievčatá a ženy (ale čoraz viac aj chlapci a muži). Túžba páčiť 

sa je vlastná všetkým ľuďom. Definícia krásy sa však líši v závislosti od kultúry alebo historickej doby. 

Problém nastáva, keď sa ako „prirodzená“ ženská  krása definuje niečo,  čo väčšina populácie nemôže 

dosiahnuť inak, ako „neprirodzene“, ak je vymedzená iba pre určité krátke životné obdobie – staroba je 

škaredá (pričom v prípade žien sa za „staro vyzerajúcu“ považuje každá žena, ktorá nevyzerá na 

dvadsať), ak je predstava krásy jednej kultúry povýšená nad všetky ostatné, a hlavne, ktorá ohrozuje 

zdravie a životy žien a vedie k obmedzovaniu ich ľudských práv.   

Čoraz viac dievčat na Slovensku trpí poruchami prijímania potravy a väčšina žien niekedy v živote 

držala diétu, aby schudla. Znamená to, že väčšina žien je pritučných? Ak áno, ako môže byť 

„prirodzeným“ ideálom niečo, čo väčšina žien nemôže dosiahnuť? Tento problém má však vážnejšie 

pozadie, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať. To, čo sa nám zdá pekné, čo sa nám zdá „sexi“ sa 

musíme naučiť. Ak sa deti učia, že ženy sú pekné vtedy, ak sú štíhle a muži vtedy, ak majú „dobré 

svaly“, trpia obavami o svoj vzhľad tým viac, čím sú ideálu vzdialenejšie. Najalarmujúcejšie je, že 

netrpia neopodstatnene. V spoločnosti, kde sa ženská krása („sexi výzor“) cení viac, ako ženská práca 

– porovnajme  príjmy modeliek alebo výhry v súťažiach miss s odmeňovaním ženskej práce, je v moci 

mýtu krásy každá žena a dievča. Keďže väčšina populácie ideál nedosahuje, trpí väčšími či menšími 

frustráciami v dôsledku obavy o svoj vzhľad.  

Že je táto hrozba reálna, dokazuje rozhovor s 10-ročným chlapcom, ktorý mal na stene obrázok Pamely 

Andersonovej: 

 
- Tebe sa Pamela páči?  
- Hej. 
- Aj s umelými prsiami? 
- Hej. Viem, že má umelé prsia, ale páčia sa mi viac, ako normálne. 
- Prečo?  
- Lebo majú presný guľovitý tvar. 
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- Ale normálne prsia väčšinou taký tvar nemajú 
- Viem, veď preto ich má umelé... 
 

Pre deti a mladých ľudí je názor okolia, hlavne rovesníkov prioritný. Mnohé deti sa starosťami o svoj 

vzhľad zaoberajú do takej miery, že ich to obmedzuje v osobnostnom rozvoji. Právo na osobný rozvoj je 

jedným z hlavných ľudských práv detí.  

 

Žiadna z učebníc nevenuje ani minimálnu pozornosť narúšaniu mýtu krásy medzi deťmi. Naopak, hoci 

nepriamo, tlak na „vhodnú“ krásu je v prípade dievčat oveľa významnejší, než v prípade chlapcov: 

„Dievčatá majú zase geneticky zakódovaný zmysel pre krásno (odtiaľ pramení ich záujem o módu, 

obliekanie), ...“  (Prevendárová 2000, s. 31) alebo:  „Oblečenie, obzvlášť u ženy, prezrádza sčasti aj jej 

mravný profil.“ (Rozinajová 1992, s. 69) Je teda dievča, ktoré nevenuje veľkú pozornosť svojmu vzhľadu 

„neženské“?  

Stanovisko k takémuto prístupu by však malo byť jednoznačné: 

 

„My ženy musíme trvať na tom, že anorexia je politická ujma, ktorú na nás pácha spoločenský poriadok, 

považujúci našu deštrukciu za bezvýznamnú, pretože sme také, aké sme – menejcenné. Anorexiu by 

sme mali označiť tak, ako Židia označili tábory smrti, alebo homosexuáli AIDS: za hanbu, ktorá nie je 

našou hanbou, ale je hanbou nehumánneho spoločenského poriadku.“ (Wolf 2000, s. 234) 

 

Predčasný vstup do sexuálneho života (alebo vyvlastnená sexualita) 

 

Výskum zameraný na sexuálne správanie mladých ľudí v Európe (Bianchi 2001) priniesol alarmujúce 

zistenia, týkajúce sa motivácie mladých ľudí pre vstup do sexuálneho života. 

Podľa výsledkov prieskumu, slovenská mládež vstupuje do sexuálneho života v mnohých prípadoch 

pod nátlakom.  U chlapcov ide o nátlak zo strany rovesníkov a u dievčat o tlak zo strany partnera. Čo je 

príčinou takéhoto diania? Jednoznačná odpoveď je obsiahnutá v rodových stereotypoch, ktoré sa týkajú 

mužskej a ženskej sexuality: 

 

„Pritom pohlavnosť hrá u muža dôležitejšiu úlohu ako u ženy. Preto aj mužovou úlohou je vzbudiť 

v žene sexualitu, usilovať sa o sexuálny súlad, ...“ (Bačíková – Kopčanová 1990, s. 9)  

 



 14  

 „... potreba sexuálneho styku a túžba po ňom sa u ženy nielenže spravidla prebúdza neskôr, ale 

vyžaduje si aj spolupôsobenie muža: jeho jemnosť, nežnosť, trpezlivosť, ktoré by mali byť súčasťou 

dlhej ľúbostnej predohry.“ (Prevendárová – Kubíčková 1995, s. 36) 

 

„Aj vyvrcholenie sexuálneho spojenia (orgazmus) žena prežíva zriedkavejšie ako muž. Túžba a potreba 

prežívať orgazmus sa u ženy vyvíja len postupne a vyžaduje si veľa porozumenia  zo strany  partnera.“  

(c.d., s. 36) 

 

Príklady stereotypov, ktoré sa týkajú mužskej a ženskej sexuality:  

Muži sú promiskuitnejší, ako ženy.  
 

Nevera mužov vzťah neohrozuje, ale nevera žien áno, lebo muži oddeľujú sex a lásku, ale ženy to 
nedokážu.  
 

Muži potrebujú sex viac, ako ženy. 
 

Keď sú muži vzrušení, nemyslia. 
 

Muži sú v sexe aktívnejší. 
 

Ženy sú pasívnejšie, nechajú sa „dobýjať“... 
 

Je zaujímavé, do akej miery tieto stereotypy preberajú aj učebnice. Všetci – autori a autorky učebníc, 

učitelia a učiteľky, ... sme obeťami stereotypnej výchovy. Preto stereotypy prijímame ako niečo 

samozrejmé, nezamýšľame sa nad nimi. Napriek tomu niekedy stačí vystúpiť za  „každodennosť“ 

a zamyslieť sa nad „evidentnými faktami“ Vynorí sa nám mnoho nových otázok a otvoria sa obrazy, 

ktorých absurdnosť bude zrejmá:  

- Na jednej strane sú chlapci sexuálne aktívnejší, oveľa viac  a častejšie premýšľajú o sexe, majú 

problémy svoje vzrušenie kontrolovať, ale na druhej strane sú tí, ktorí majú preberať zodpovednosť za 

vzrušenie dievčat/žien, za ich orgazmus, oni sú tí, ktorí „prebúdzajú“ ženskú sexualitu... Nie je to na 

základe predpokladu o ich „nekontrolovateľnosti“ trochu prehnané očakávanie? 

– Dievčatá nemajú autonómnu sexualitu – potrebujú mužský „spúšťač“, ktorý ich sexualitu prebudí. 

Navyše, aj po „prebudení“ je ženská sexualita iba akási „druhotná“ – sex nie je to, o čo v skutočnosti 

dievčatám ide – a už vôbec nie orgazmus, aj tak ho podľa autoriek a autorov prežívajú iba zriedka.  

 

Takéto formulácie, ktoré vychádzajú z nedostatočnej reflexie skutočnosti, teoretických konceptov, 

vedeckého skúmania a vlastnej skúsenosti, nemusia byť iba hlúpe, alebo smiešne.  
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V mnohých prípadoch sú základom pre toleranciu násilia, obviňovaniu obetí násilia a ospravedlnenia 

páchateľa: Prečo by sme sa mali pozastavovať nad tým, že dievčatá začínajú sexuálny styk pod 

nátlakom partnera? Možno ide iba o „prebudenie“.  

 

V sexuálnej výchove je našim spoločným cieľom pomôcť deťom pristupovať k vlastnej sexualite 

zodpovedne. 

 

ZODPOVEDNOSŤ má, podľa nášho názoru, dve zložky, ktorých absencia ju vylučuje: 

- Pravdivé INFORMÁCIE, na základe ktorých je možné sa rozhodovať 

- Prijatie vlastnej SEXUALITY ako AUTONÓMNEJ a plnohodnotnej zložky svojej osobnosti. 

 

Ak neumožníme deťom – aj dievčatám, aby pristupovali k svojej sexualite ako k autonómnej súčasti 

svojej osobnosti, vystavujeme ich riziku, že sa stanu obeťami zneužívania – že budú prijímať sexualitu 

iných ako to, čo má určovať ich správanie.  

 

Vstup do sexuálneho života pod nátlakom je iba jedným z mnohých negatívnych dôsledkov stereotypov 

a a mýtov týkajúcich sa mužskej a ženskej sexuality. Prepojenie násilia a sexuality je nesmierne silné, 

ak sa k tomu pridá viera v to, že ženská sexualita je „neprebudená“, že muž má byť iniciatívny a bradatý 

vtip o tom, že „žena keď povie nie, myslí možno, keď povie možno, myslí áno a keď povie áno, nie je to 

žena ale pobehlica“ a samozrejme, mýty o neovládateľnosti mužského sexuálneho vzrušenia, nemôže 

vzniknúť nič iné, iba široký priestor pre znásilnenia a sexuálne zneužívanie aké si len možno predstaviť. 

Stereotypy v sexuálnom správaní poskytujú ospravedlnenie znásilnení, znižujú ujmu obetí a tým ich 

druhotne viktimizujú. Zdôrazňovanie „spoluviny“ obetí sexualizovaných trestných činov je neprípustné! 

 

Jednými z najnebezpečnejších sú tie názory, ktoré hovoria o pasivite žien. Očakáva sa, že 

dievčatá/ženy nebudú v sexuálnom správaní aktívne, naopak, že budú „prijímateľkami“ mužskej aktivity. 

Odporúča sa im dokonca, aby svoju prípadnú aktivitu obmedzili na „mrknutie“: „Všetko ostatné spočíva 

– často iba zdanlivo – na chlapcovi a mužovi, pretože priveľmi iniciatívna žena by ho obrala o jeho 

najväčšie životné potešenie, totiž dobýjať opevnené hrady, nerozlúštiteľné hádanky, alebo – a to azda 

najčastejšie – nedobytné ženské srdcia.“  (Štúr 1995, s. 20) 

  

Nie je to návod na to, ako sa nebrániť? Ako pasívne prijímať  JEHO konanie? 
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Možno by stačilo nechať mladých ľudí, aby mali možnosť prijať svoju sexualitu ako jednu  zo  svojich 

individuálnych charakteristík, umožniť im spoznať svoje telo, jeho reakcie, a priznať potrebu lásky, 

blízkosti, ale aj sexuálneho uspokojenia ako všeobecnú ľudskú črtu. Nie mužskú, nie ženskú, ale 

ĽUDSKÚ. 

 

Rodičovstvo ako výlučná doména žien (alebo mýtus materského pudu) 

 

V západnej kultúre sa rodičovstvo často obmedzuje na materstvo, alebo materstvo sa považuje za „to 

pravé“ rodičovstvo. Úloha otca sa zužuje na „dozerajúcu“ úlohu, prípadne na „zabavenie detí“ alebo 

„odovzdávanie rád do života“. Skutočná starostlivosť o deti je na matke. Ak nastávajú akékoľvek 

problémy s deťmi, primárna zodpovednosť padá na matku. Ona im má zabezpečiť základné potreby – 

jedlo, čisté oblečenie, spoločnosť, spánok, „pohodu“. Otec svojim výchovný vplyvom, akoby nastupoval 

až neskôr. Z výroku jedného študenta: „...ja sa s tým budem hrať, až keď to bude rozprávať, načo ma je 

predtým?...“  

 

A čo na to učebnica? 

„Tak, ako si starostlivosť o dieťa v útlom veku ťažko môžeme predstaviť bez matky, takisto si ťažko 

možno odmyslieť úlohu otca po 6. roku dieťaťa, najmä však v období puberty a dospievania, pretože on 

mu otvára dvere do života.“  (Rozinajová 1992, s. 110) 

 

V skupine chlapcov, s ktorými sme pracovali vyvolala otázka otcovstva nesmierne rozpaky. Po tom, ako 

sa chlapci dopracovali k definícii otca ako toho, kto sa o dieťa stará (teda nie nevyhnutne biologický 

otec), pokus o identifikáciu otcovskej starostlivosti o dieťa vyvolala neistotu a veľmi dlhé mlčanie. 

Nakoniec identifikovali úlohu otca ako toho, „kto dáva synovi rady do života“. Predstava, že otec môže 

mať aj dcéru, alebo nebodaj malé dieťa – dojča, úplne absentovala. 

 

V poslednom čase sa čoraz viac volá po „novom otcovstve“. Ale to nenastane dovtedy, kým sa budú za 

predurčené k starostlivosti o dieťa považovať ženy. Ako sa môžu muži plnohodnotne starať o deti, ak sa 

predpokladá, že toho nie sú dosť schopní. Takýto „jav“ je skôr výnimočný. Až natoľko, že sa za „otca 

roka“ vyhlási muž, ktorý sa po smrti svojej manželky sám stará o svoje dve deti v dojčenskom veku. 

Natíska sa úvaha, že ak takéto správanie je výnimočné, asi by sa považovalo za normu, ak by sa o ne 

starať odmietol. (?) V prípade ženy by sa takéto počínanie považovalo za samozrejmosť. Naopak, ak by 
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sa o deti nebola schopná starať, považovalo by sa to z jej strany za „zlyhanie“, okolie by ju označovalo 

za „krkavčiu matku“. 

V tejto súvislosti vyvstáva otázka: Je láska ženy k svojmu dieťaťu pudová? Ak áno, ako je možné, že 

toľko žien tento pud „neposlúcha“?  

Ak nie je láska k dieťaťu výsadou ženy, prečo by sa o dieťa nemohli starať aj muži? Mnohí z nich po 

tom naozaj túžia, cítia sa „okradnutí“ o účasť pri výchove. 

 

Hovoriť o materstve bez pozitívneho hodnotenia je problematické a jeho kritika vykazuje mnohé prvky 

tabu. Napriek tomu, materstvo (alebo skôr to, čo je v našej kultúre považované za jeho obsah)  je 

jedným z tých stereotypov, ktoré obmedzujú mužov aj ženy. Tento mýtus presahuje do viacerých oblastí 

života. Obmedzíme sa na zjednodušenú charakteristiku tohto stereotypu a na dve primárne 

obmedzenia, ktoré prináša. 

 

Ako je definované materstvo: 

 

 
„ ...materstvo bolo a je uctievané spravidla vo všetkých ľudských kultúrach...“ (Rozinajová 1992, s. 52) 
 
„Materstvo povyšuje ženu.“ (Štúr 1995, s. 46) 
 
„Žena je predurčená k materstvu, ale cesta k nemu nie je ... automatická.“ (c.d., s. 48) 
 
Matky, „....ktoré budú vášnivo dúchať do ohníka života, dojčiť, kŕmiť, bez jedinej výhrady a bez jedinej 

požiadavky pre seba samú. Nie je tragédiou neúspech v škole, ani prechod do zamestnania, ktoré nikdy 

nefigurovalo na zozname vyvolených. Iba v jednej úlohe by žena nemala nikdy zlyhať, iba jednu radosť 

by si nemala nechať ujsť, radosť z dieťaťa.“ (c.d., s. 48) 
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„Posvätnosť“ materstva je pasca, z ktorej takmer nie je možné sa vymaniť. Ako „dobrá matka“ sa 

popisuje žena, ktorá je milujúca, odpúšťajúca, sebaobetujúca, láskavá, nežná, milá, citlivá, ... Ktorá 

žena – ktorý človek je schopná/ý byť takým bez prestania? A pri najmenšom vybočení z tejto úlohy 

nevyhnutne nasledujú pochybnosti o sebe, výčitky svedomia, a frustrácie. Akoby nie, veď „materstvo je 

najposvätnejšou a najdôležitejšou úlohou ženy, je zmyslom jej života...“ 

Ani ženy, ktoré nie sú matkami sa pasci materstva nevyhnú. Práve naopak, veď „zlyhali v tej 

najdôležitejšej úlohe“. Nech sa tak stalo z akéhokoľvek dôvodu, sú nútené bojovať s výčitkami okolia, 

alebo vlastnou ľútosťou.  

 

Je však posvätnosť skutočne posvätná? 

Ako to, že činnosti (varenie, pranie, upratovanie, výchova a vzdelávanie, opatrovateľstvo,...) spojené 

s materstvom sú považované za podradné, sú aj veľmi nízko ohodnotené – finančne aj spoločensky? 

Materstvo, ktoré je „najvyššou úlohou ženy“ však nesúvisí s iba s porodením dieťaťa a s dojčením. Je 

úzko prepojené s činnosťami, ktoré v žiadnom prípade nemôžeme nazvať „výsadou žien“ (starostlivosť 

o dieťa počas hier, počas choroby, podávanie liekov, rodičovské združenia,...) napriek tomu, VŠETKY 

činnosti súvisiace so starostlivosťou o dieťa sú súčasťou „posvätnej úlohy ženy“. Nie je teda ani zďaleka 

prekvapujúce, že dôsledkom takéhoto ponímania rodičovstva – materstva sú ženy diskriminované 

v pracovnom procese, v organizácii svojho voľného času, vzdelaní,...   

 

„...Ak majú dieťa, musia sa rozhodnúť, či zostanú doma alebo sa rozhodnú pre sebarealizáciu 

v zamestnaní, alebo či budú oboje kombinovať. Takto muž neuvažuje  ... Znamená to však, že sa 

dokáže postarať  o seba a svoju rodinu, keby náhodou žena ochorela, odišla na dlhodobejší študijný 

pobyt alebo na dlho odkladané liečenie“.  (Bačíková – Kopčanová 1990, s. 2)  

  

Povýšenie materstva na posvätnú povinnosť oberá dievčatá o snahu realizovať sa mimo rodiny. 

Chlapcov, akoby sa to netýkalo, veď: 

 

„Už žiačke základnej školy môže napadnúť myšlienka, že hoci učitelia stavajú pred dievčatá a chlapcov 

v triede rovnaký cieľ, totiž byť dobrými žiakmi, svedomitými pracovníkmi, občanmi a vôbec harmonicky 

rozvinutými ľuďmi, predsa len ona, budúca žena bude sa musieť nutne vo všeličom správať inak ako 
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chlapec, budúci muž. Tušenie materstva môže znižovať jej ostatné životné inšpirácie. Dievčatá skôr 

prestávajú športovať a majú menej osobných koníčkov, záujmov.“ (Štúr 1995, s. 48) 

 

Neprekvapí nás potom predstava 13-ročného dievčaťa o svojej budúcnosti, ktorú popísala v školskej 

práci nazvanej ...Keď budem mať 30...: 

 

„Tým, že by som chcela viesť tenisovú budúcnosť, tak vtedy by som ju asi ukončila. Zrejme ako prvé by 

som si zariadila budúcnosť, lebo na založenie rodiny treba byť pripravený. Zohnala by som si prácu 

a zakladala rodinu.“ 

 

Mužom mýtus materskej lásky zas upiera schopnosť rovnakého citu, ako to, čo sa nazýva „materská 

láska“ - upiera im ho prostredníctvom socializácie vedúcej k popieraniu citov („muži neplačú“) 

a presadzovaním predstavy osamelého, samostatného a tvrdého „kovboja odchádzajúceho v ústrety 

zapadajúcemu slnku“. Možnosť naplno sa realizovať ako otec je tak značne zúžená. 

Úloha otca nie je považovaná za „prirodzenú“, akoby iba plnil ďalší aspekt z pozície zodpovednej „hlavy 

rodiny“  

 

Ann Oakleyová (2000) podáva príklady z mnohých kultúr, kde je starostlivosť o deti a domácnosť 

rozdelená rovnomerne medzi mužov a ženy (je možno povedať, že sa na nej spolupodieľajú), alebo 

takých, kde je otec považovaný za nevyhnutný prvok prospievania dieťaťa. 

 

„Malinowski popísal ... správanie u austrálskych domorodcov. V prípade, že otec dieťaťa zomrie pred 

jeho narodením, matka dieťa usmrtí, pretože otec je preň tak nepostrádateľný, že dieťa bez neho 

nemôže žiť.“ (Oakleyová 2000, s. 104) 

 

Dnes je formálne umožnené mužom zostať s dieťaťom doma v rámci rodičovskej starostlivosti, reálne 

sa však nikdy k takémuto kroku neodhodlá viac mužov. Dôvodov je na to viac: Všeobecne sa mužom 

upiera rovnaká schopnosť starostlivosti a lásky k dieťaťu ako ženám, a navyše, hoci sa materstvo 

podáva ako „posvätná úloha“, činnosti spojené so starostlivosťou o deti a ich výchovu sú prijímané 

s dešpektom, sú považované za druhoradé – v prípade zamestnaní aj veľmi nízko ohodnotené. Navyše 
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vzhľadom na nerovnosť žien a mužov v odmeňovaní na trhu  práce rozhodnutie muža pre rodičovskú 

dovolenku ešte vždy ohrozuje rodinný rozpočet podstatnejšie, než podobné rozhodnutie ženy. 

 

Napriek súčasnému trendu motivovať mužov k starostlivosti o dieťa je ešte vždy rodičovstvo doménou 

žien. Bude tomu tak aj naďalej, kým apel na mužov bude formulovaný ako snaha o to, aby muži 

POMÁHALI  ŽENÁM s ich rodičovskými (a domácimi) povinnosťami. V samotnej tejto požiadavke je 

obsiahnutý názor, že činnosti spojené so starostlivosťou o rodinu a domácnosť sú „ženská záležitosť“.  

 

„Dnes vieme, že ak si to okolnosti vyžadujú, muži sa vedia zhostiť materskej starostlivosti tak dobre ako 

ženy. Otec je rovnako citlivý, láskyplný a kompetentný ako matka, ak zmobilizuje svoju ženskú stránku. 

Na to však treba, aby žena oslobodená od mýtu inštinktu súhlasila s deľbou roly s otcom a aby sa otec 

nebál svojej materskej ženskosti.“ (Badinter 1998, s. 72) 

 

Dieťa potrebuje milujúcu osobu – nie muža, nie ženu, niekoho, kto ho bude milovať, chrániť, starať sa 

oň, podporovať ho a viesť k slobode,  samostatnosti a zodpovednosti. 

 

 

Muž  ako „rizikové povolanie"  

 

Pomer dokonaných samovrážd mužov a žien sa ukazuje v neprospech mužov. Muži sa štatisticky 

dožívajú nižšieho veku ako ženy. Do akej miery môže byť v týchto súvislostiach významná úloha rodovo 

stereotypnej socializácie? 

  

Negatívne dôsledky rodových stereotypov sú v prípade mužov a žien rozdielne. Zatiaľ čo ženy ohrozujú 

a obmedzujú rodové stereotypy v dôsledku ich napĺňania (ak dodržujú svoju predpísanú úlohu, stávajú 

sa závislejšími, je na nich páchané násilie, sú diskriminované v zamestnaní, ohrozované na 

verejnosti,...), mužov ohrozuje ich rodová rola v subjektívnom prístupe k životu. Muži nesmú prejavovať 

svoje city, čo ohrozuje ich psychické zdravie, ich rodová rola je vymedzená skôr negatívne, nie je preto 

ľahké jednoznačne ju identifikovať. Snaha mužov nájsť pomoc u iných ľudí v prípade, že majú 

problémy, môže byť definovaná ako závislosť, nesamostatnosť, slabosť, ... čo sa s predstavou 

o „ideálnom mužovi“ vylučuje. Ak muž vykročí za hranice predpísanej roly, reakcie okolia sú 

nekompromisné. V žiadnom prípade sa takéto správanie neodpúšťa. V prípade ženských stereotypov 
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(s výnimkou kultu materstva a sexuálneho správania sa) je hlavným „kontrolórom“ verejná mienka, čo 

do určitej miery umožňuje uchovanie si pocitu „autentických túžob“ (ktoré bohužiaľ sú vo väčšine 

prípadov obmedzované) a „vedomia hraníc vlastnej osobnosti“. Muži využívajú vo väčšej miere 

sebakontrolu. Sú obeťami sústavného strachu zo zlyhania v niečom, čo nie je nikde jasne definované 

(obrazy mužskosti sú veľmi protikladné). Dôsledkom toho pociťujú svoje zlyhanie tragickejšie.  

 

„Mužskí jedinci spravidla zisťujú, čím nemajú byť, aby boli mužmi, a to ešte predtým, než si osvoja to, 

čím môžu byť. ... Veľa chlapcov definuje mužskosť ako to, čo nie je ženské ... Vo všeobecnosti je 

mužskosť pre mužov dôležitejšia, ako ženskosť pre ženy“  (Badinter 1999, s. 42) 

 

Pri našej práci s chlapcami sa jasne ukazuje strach zo zlyhania v niektorom z aspektov mužskosti. 

Ideálne preto je, ak s chlapcami pracuje muž, ktorý ako prvý definuje svoje odmietnutie vzorov 

mužnosti, ako ich poznáme. Reakcie chlapcov sú jednoznačné. Po prvotnom prekvapení z možnosti 

odmietnutia stereotypov nasledujú veľmi opatrné vyjadrenia súhlasu. Častejšie však formou 

„hypotetických otázok“, ako explicitným pomenovaním vlastného postoja. Aj keď nesúhlasia s obrazom 

„agresívneho svalovca“, nesúhlas prejavujú veľmi opatrne. Negatívne označenie takéhoto vzoru 

znamená priznanie sa k tomu, že ním nie som („neviem byť“).  Chlapci skôr odmietnu mužský stereotyp 

jednotlivo, v osobných rozhovoroch, než pred spolužiakmi. V zmiešaných skupinách (chlapci a dievčatá 

spolu) k takýmto situáciám takmer nedochádza. (S výnimkou situácie, keď chlapci – skôr mladí muži – 

deklarujú svoju citlivosť a vzťah k deťom s cieľom zapôsobiť na dievčatá. Ako sa vyjadril jeden študent: 

„Jasne, že to poviem, chcú to počuť a tak sa mi zvýši počet potenciálnych sexuálnych partneriek“... 

Dievčatá veľmi rýchlo dokážu odmietnuť stereotypy, ak ich rozoznajú, veľmi presne vedia pomenovať 

ujmu, ktorú im spôsobujú. V prípade chlapcov je táto situácia komplikovanejšia. Je ťažké vystúpiť 

z vlastnej „mužnosti“. Byť mužom predsa znamená byť tým, ktorý má moc, byť tým, ktorý je vzorom, 

tým, ktorý určuje pravidlá. Daň za takúto pozíciu však treba splácať... 
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...To, čomu sa hovorí odvaha, tak vlastne niekedy spočíva v určitej forme zbabelosti: dôkazom sú 

najrôznejšie situácie, kedy vôľa ovládať, vykorisťovať či utláčať dokázala priviesť k zabíjaniu, mučeniu či 

znásilňovaniu práve a len preto, že si našla oporu v „mužnej“ obave z vylúčenia zo sveta „mužov“ 

nepoznajúcich slabosť; mužov nazývaných niekedy „ostrí chlapci“, keďže sú tvrdí k vlastnej bolesti ale 

hlavne k bolesti tých druhých. (Bourdieu 2000) 

 

Človek = Muž  

 

„Je dnešný svet ešte stále svetom mužov? Ak hovoríme o ľudskom rode, máme na mysli Homo sapiens 

a vynorí sa nám muž. Pravda, poznáme z histórie obdobie, keď vládli ženy, ale ako sme sa poučili, 

matriarchát sa neosvedčil. Naše pramatky boli príliš slobodomyseľné ...“ (Bačíková – Kopčanová 1990, 

s. 1)  

 

Pri práci na hodine dostali deti za úlohu predstaviť si situáciu, že stretli bytosti z inej planéty, ktoré od 

nich chceli, aby im vysvetlili čo je to človek. Deti mali uvádzať vlastnosti a činnosti, ktoré považujú za 

charakteristicky ľudské. Výsledok porovnali so stereotypmi mužskosti a ženskosti, ktoré postavili na 

predchádzajúcej hodine. Výsledok bol jasný. Typicky ľudské vlastnosti a činnosti sú mužské vlastnosti 

a činnosti: odvaha, samostatnosť, túžba po slobode, schopnosť pretvárať svet, ...ženy zabezpečujú iba 

servis a pretrvanie ľudí (mužov).  

 

„Mužské“ sa vydáva za všeobecne ľudské. Lenže ten, kto disponuje všeobecným, resp. „okupuje“ 

všeobecné, ľudské, univerzálne, má oprávnenie disponovať mocou, od čoho je už len krok 

k legitimizovaniu asymetrickej a hierarchickej povahy vzťahov medzi pohlaviami, v ktorých „mužské“ je 

jednoducho nadradené „ženskému“. A hoci sa uznáva rozdielnosť rodov, dva pohlavné registre i dva 

spôsoby vzťahu k svetu a k sexualite, musia sa ženy začleniť, prispôsobiť a podriadiť vládnucej mužskej 

kultúre.“   (Kiczková 1994, s. 11) 

 

Vychádzajúc z tvrdenia, že mužská rodová rola predstavuje normu, je nevyhnutné upozorniť na to, že 

dievčatá nemajú porovnateľnú šancu venovať sa svojim záľubám a rozvíjať svoje schopnosti 

porovnateľne s chlapcami. V mnohých školách je ponuka voľnočasových aktivít obmedzená 

možnosťami školy. To znamená, že je nevyhnutne preskúmať predbežný záujem a následne vybrať 

z navrhovaných aktivít tie, na ktoré sa hlási najväčší počet detí.  Problém nastáva pri vytváraní 

ponukového listu voľnočasových aktivít. Vytvárajú sa na základe rodových stereotypov ako ponuka 
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„dievčenských“ alebo „chlapčenských krúžkov“. Príkladom môžu byť športové aktivity: Väčšina 

loptových hier sa ponúka prednostne chlapcom (ak je problém zabezpečiť priestor alebo vhodný čas). 

Ako športová aktivita pre dievčatá býva ponúkaný aerobic a pod.  

Vzhľadom na to, že úspech v medziškolských športových súťažiach vytvára obraz úspešnej 

školy a športové súťaže sú realizované ako súťaže rodovo segregovaných družstiev, je pochopiteľné, 

že ak sa prihlási na volejbal viac chlapcov, ako dievčat a škola nedisponuje dostatočnými finančnými 

prostriedkami, vytvorí sa iba chlapčenské družstvo. Ide o obyčajné tzv. „trhové uvažovanie“. Pri práci 

s deťmi však nemá miesto. Musíme vytvárať také podmienky, ktoré umožnia rozvoj schopností každého 

dieťaťa. To znamená, že umožníme všetkým deťom prístup k aktivitám, o ktoré majú záujem. 

(Nemusíme vytvárať „jednočlenné krúžky“, stačí, ak nebudeme vytvárať uzavreté elitárske skupinky, ak 

umožníme prístup k aktivitám viacerým deťom, ktoré majú záujem. Vedenie školy by si malo určiť 

priority: Chce vyhrávať školské súťaže alebo venovať sa deťom? ) Aby sme neboli voči školám celkom 

nespravodliví, treba pripomenúť, že problém nie je iba na ich strane. Školy sa posudzujú, okrem iného, 

aj na základe výsledkov, ktoré dosahujú ich žiaci a žiačky  v najrôznejších súťažiach. To následne vedie 

riaditeľky a riaditeľov škôl k tomu, aby sa sústreďovali na výkonnosť detí viac než na to, aby vyhoveli ich 

záujmom a venovali sa nie len najtalentovanejším, ale všetkým, ktorí a ktoré prejavia záujem 

o akúkoľvek oblasť.   

Jeden z prístupov, ktoré sa snažili odstrániť diskriminačný prvok z výchovno-vzdelávacieho procesu, 

bola striktná koedukácia (spoločná výchova a vzdelávanie chlapcov a dievčat). Ale vzhľadom na to, že 

mužská rola predstavuje „normu“, dievčatá nemajú potrebnú slobodu sebavyjadrenia a sebarozvoja – 

obsahová a metodologická stránka vzdelávanie je prispôsobená „chlapčenským potrebám“ 

a „chlapčenskej/mužskej skúsenosti“. 

Dostávame sa tak k otázkam pravidiel, ktoré je treba vytvoriť alebo zmeniť, aby bolo možné dosiahnuť 

skutočnú rovnosť šancí.  
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„Keď hovoríme o „odlišnosti“ a následne vytvárame teóriu „odlišnosti“, vzniká problém, že v našej 

spoločnosti, ...v spoločnosti posadnutej normálnosťou a zotročenej štatistikou, sa z každej odlišnosti 

rýchlo a ľahko stáva úchylka a z úchylky hriech.“ (Gilliganová 2001, s. 19) 

 

 

VÝCHOVA AKO RODOVÁ SOCIALIZÁCIA  
 

„Výchova a vzdelávanie vždy presahujú svoje základné funkcie, ako sú odovzdávanie poznatkov 

a prenos kultúry.  Keďže sú súčasťou procesu socializácie, žiaci a študenti si v procese výchovy 

a vzdelávania osvojujú aj sociálne vhodné spôsoby správania a konania, spoločenské hodnoty a normy 

a p. ... Výchovno-vzdelávací systém teda učí ľudí poslúchať, resp. učí ich disciplíne, učí ich dodržiavať 

existujúce neosobné pravidlá sociálneho života, učí ich vážiť si existujúce autority atď.“ (Sopóci 2000, 

s. 36) 

Rodové roly, ako jedny z mnohých sociálnych rôl, rovnako ako rodové stereotypy sú tak súčasťou 

„kultúry“ spoločnosti odovzdávanej v procese výchovy a vzdelávania. Niekoľko príkladov rodovej 

(rodovo stereotypnej) socializácie ponúka široký priestor pre hlbšie skúmanie.  

Ak uvažujeme o výchove, musíme pritom zohľadniť tri hlavné prostredia, kde sa odohráva:  

 

1. rodina ako primárne prostredie (rodovej) výchovy 

2. formálna (inštitucionálna) výchova  

3. neformálna výchova  

 

Rodina ako primárne prostredie (rodovej) výchovy 

 

Rodovo diferencovanému  prístupu sú vystavení všetci už od narodenia. Každý z nás sa rodí do vopred 

ustanoveného sociálneho poriadku. Predbežné očakávania dospelých sa odrážajú už v odlišnom 

prístupe voči novorodencom dievčenského alebo chlapčenského pohlavia. 

Výskumy sledujúce rodovo špecifickú socializáciu v rodinnom prostredí v období útleho detstva neboli 

na Slovensku doteraz realizované. Je však možné predpokladať, že situácia nebude veľmi odlišná od 

situácie v iných krajinách. 
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Vzhľadom na kľúčovú úlohu, ktorú zohráva rodinné prostredie v procese ranej socializácie sa jeho 

skúmaniu venovala veľká pozornosť už od sedemdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Výsledky 

poukazujú na značné rozdiely v prístupe k dievčatám a chlapcom zo strany dospelých. K rodovo 

diferencovanému prístupu dochádza už od narodenia. Veľmi zaujímavý príklad popisuje Elizabeth 

Badinter (1999) vo svojej knihe XY – Identita muža. Uvádza výskum, ktorý bol zameraný na rozdielny 

prístup okolia k deťom na základe toho, či sa jedná o chlapca alebo dievča. Dvom skupinám dospelých 

ľudí bol ukázaný novorodenec, pričom jednej skupine bolo povedané, že je to chlapec a druhej, že je to 

dievča. Dospelí boli požiadaní, aby dieťa popísali. Skupina, ktorá dieťa považovala za chlapca  o ňom 

hovorila ako o veľkom, o tom, aký má silný hlas, koľko má vlasov a pod., zatiaľ čo to isté dieťa sa 

skupine, ktorá ho považovala za dievča, zdalo maličké, milučké, hovorili o nej ako o peknučkej a pod. 

Ešte zaujímavejšie vyznieva pokus, pri ktorom boli dospelí požiadaní, aby sa s dieťaťom hrali. 

V prípade, že im o dieťati povedali, že je chlapec, orientovali ho dospelí smerom od seba, do priestoru, 

podávali mu „chlapčenské hračky“, zatiaľ čo „dievča“ kontaktovali viac hlasom, verbálne, ...   V prípade, 

že skupine dospelých nebolo povedané, či je dieťa chlapec alebo dievča, mali problémy s ním 

komunikovať, ale aj dotýkať sa ho, kým sa sami nerozhodli o jeho pohlaví2.  

 

Postupne sa rozdielny prístup v duchu stereotypných očakávaní prehlbuje: 

„...deťom, ktoré sa nachádzali v rovnakom rozpoložení (spánok, plač a pod.) bola pozornosť zo strany 

matky rozdelená podľa pohlavia. Matky sa snažili stimulovať, či už taktilne alebo vizuálne, vo väčšej 

miere chlapcov ako dievčatá. Neskôr sa pozornosť znova diferencuje: Matka používa šablónu, aby 

zachovala kultúrne očakávania, podľa ktorých sú muži asertívnejší a menej reagujú na socializáciu ako 

ženy. Zvýšenú dráždivosť potom klasifikujú ako „mužskosť“, s ktorou nechcú ani nemôžu nič robiť.“ 

(Lukšík – Supeková 2003, s. 64 - 65) 

Ešte výraznejšie je možné sledovať výchovu zameranú na budúce dôsledné vykonávanie rodovej roly 

v procese  výchovy k čistote a hygiene. Z výskum, ktorý realizovali Brunet a Lézine (1965, podľa Scheu 

2000) vyplýva, že „...Matky sú tolerantnejšie, pokiaľ ide o chlapcov, keď pustia do plienok. Akceptuje sa, 

že chlapci, aj keď vyrastú, sú ´špinoši´. Od dievčat sa naproti tomu očakáva, že svoje potreby budú 

vykonávať tak nebadane, ako je len možné, a že budú čistotné. Prirodzene, takýto spôsob sebakontroly 

sa požaduje od dievčat aj neskôr. Cieľ je od začiatku zrejmý, ide o podstatný faktor pri neskoršom 

získavaní želaného správania.“ (c.d., s. 35) 

Rodovo diferencovaný prístup k deťom nie je len odlišný, je veľmi jasne hierarchicky rozdelený: „Vo 

veku dvoch rokov a štyroch mesiacov niet jednoznačného rozdielu v tom, aké materiály dievčatá 

                                                 
2 Podrobnejší popis experimentu in: Badinterová, 1999.  
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uprednostňujú. Auto sa napríklad ešte neuznáva ako hračka špecifická pre chlapcov – no bábika sa už 

uznáva ako dievčenská. Príznačné je tu opäť to, že „chlapčenská“ hračka tvorí takpovediac normu, 

hračku ako takú. S ňou sa môžu vo výnimočných prípadoch „občas  hrať“ aj dievčatá. S „dievčenskou 

hračkou“ sa však chlapci hrať nemôžu ani vo výnimočných prípadoch, pretože by nimi opovrhovali 

a vysmievali sa im..“ (Scheu 2000, s. 40) 

Pozoruhodné je aj to, že 73% vianočnej nádielky pre chlapcov tvorili hračky, u dievčat to bolo len 57%. 

Zvyšok, takmer polovicu tvorili „praktické“ veci: oblečenie, peniaze a predmety na zariadenie (Scheu 

2000, s. 45) 

 

Mnohí rodičia volia takýto prístup k svojim deťom vedome a zámerne. Často uvádzajú ako objasnenie 

svojho rozhodnutia snahu viesť svoje deti k tomu, aby boli v spoločnosti úspešné, čo sa nestane bez 

toho, aby sa vedeli správne „zaradiť“. Chlapci majú byť nezávislí, môžu byť aj trochu sebeckí, majú byť 

pripravení na podmanenie si sveta. Naopak dievčatá by sa mali vedieť postarať o druhých, mali by byť 

pripravené sa obetovať, viac sa emocionálne angažovať. Prvé výsledky rodovo stereotypnej socializácie 

sa prejavujú už v období predškolského veku.   

 

Hoci sa raná socializácia považuje za kľúčovú, na Slovensku sa systematická práca s rodičmi 

zameraná na elimináciu rodových stereotypov z výchovy neobjavuje. Veľmi dobrým zdrojom pre možné 

aktivity v tomto smere by mohla byť stále sa rozrastajúca sieť materských centier.  

Materské centrá svoje aktivity zameriavajú na zvýšenie dôstojnosti materstva a rodičovstva, na 

vytváranie neformálnych podporných skupín matiek a otcov na materskej a rodičovskej dovolenke 

starajúcich sa o svoje malé dieťa.  

Toto prostredie a množstvo spoločenských, kultúrnych a vzdelávacích aktivít, ktoré materské centrá 

realizujú by mohlo predstavovať priestor pre komunikáciu s rodičmi aj o rodových aspektoch výchovy a 

ich možných negatívnych dôsledkoch.  

 
 

Formálna výchova 

 

Predškolské prostredie: 

Materské školy predstavujú prvý kontakt detí s prostredím inštitucionálnej výchovy. Deti sa po prvý raz 

konfrontujú s rovesníckou skupinou a s dospelými, ktorí pre deti predstavujú autoritu, pričom s nimi 

nemusia mať emocionálny vzťah. Zásadnú socializačnú úlohu pritom zohráva hra a vzory. So vstupom 

do prostredia materskej školy dieťa zažíva prvý kontakt so „svetom formálnych pravidiel a noriem“.  
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Postupne dievčatá a chlapci získavajú predstavu o tom, čo je vhodné a čo nie, čo ako dievčatá a chlapci 

smú a čo je pre nich neprípustné. Najdôležitejšie však je to, ako sa deti postupne oboznamujú 

s pravidlami rodovo diferencovaného postoja voči iným ľuďom a voči vlastným aktivitám. „Tak ako sa 

hranie rôl postupne rozvíja, zreteľnejšie do popredia vystupujú ľudské vzťahy. Dochádza ku kolektívnym 

hrám, v ktorých sa prejavujú činnosti späté s inými ľuďmi. Pri preberaní hrania rôl tohto typu dieťa teraz 

reprodukuje aj sociálne vzťahy medzi dospelými, teda aj rodovo špecifické vzťahy žien a mužov, a tým 

aj špecifické pomery podriaďovania a nadraďovania medzi rodmi. Tak napríklad dievča v hraní roly 

„lekár-sestra“ (alebo „pilot-letuška a „matka-otec“) reprodukuje svoje podriadené postavenie a chlapec 

svoju nadradenú pozíciu. Ani tu nemôže byť reč len o „inakosti“, ale treba hovoriť o menejcennosti 

ženskej roly, pretože ženskú ponuku rôl charakterizuje závislosť vo vzťahu k mužom. Mužské roly sa 

vyznačujú relatívnou autonómnosťou a nadradenosťou vo vzťahu k ženám. To je rozhodujúce“. (Scheu 

2000, s. 42) 

 

Na Slovensku doposiaľ nebol realizovaný komplexnejší prieskum spôsobu rodovej socializácie 

v predškolských zariadeniach. Prvou lastovičkou je práca Markéty Filagovej (2004), ktorá bola 

koncipovaná ako diplomová práca na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Autorka sa zamerala na to, 

do akej miery rodové stereotypy ovplyvňujú prístup učiteliek k deťom. Ako sama autorka uvádza, 

stratégie a spôsob organizovania detí z rodového hľadiska v podmienkach materskej školy  učiteľkami 

bol dosiaľ mimo ohniska záujmu, napriek tomu, že je to prvé inštitúcia zriadená práve na prenos kultúry. 

Výsledky tejto práce poukazujú na to, akým dôležitým faktorom je prístup učiteliek v materskej škole 

voči deťom podľa toho, či sú chlapcami alebo dievčatami. Učiteľky tak predstavujú prvú formálnu 

kontrolu „správnosti“ rodovej sebaidentifikácie detí. Učiteľky dohliadajú na výber vhodných hračiek pre 

dievčatá a chlapcov, kontrolujú aj spôsob hry. Práve v prostredí materskej školy dochádza k zámernej 

rodovej segregácii detí. Učiteľky delili deti do chlapčenskej a dievčenskej skupiny pri všetkých 

činnostiach, ktoré deti vykonávali bez ohľadu na nevyhnutnosť takéhoto delenia. Deti mali oddelené 

sedenie na „chlapčenskej“ alebo „dievčenskej“ lavičke, bez ohľadu na to, kde bolo voľné miesto. Deti 

postupne toto členenie preberali a samé následne vykonávali „rodovú kontrolu“. Zaujímavé je, že 

učiteľky trvali na tom, že pristupujú k dievčatám a chlapcom rovnako, že nerobia rozdiely medzi nimi. 

Toto zistenie poukazuje na skutočnosť, že rodové stereotypy v prejavujúce sa v našich životoch a 

ovplyvňujúce naše konanie sú v prevažnej miere neviditeľné a neuvedomené.  

Medzi rozdielmi, ktoré vo výchove učiteľky robili bola väčšia tolerancia neposlušnosti, agresívnych 

prejavov a celkového sebapresadzovania sa na úkor druhých u chlapcov, než u dievčat. Dievčatá 

naopak boli vychovávané k poslušnosti, mali za úlohu upratovanie v triede – to činili často aj namiesto 

chlapcov -  a podobne.  
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Vo všeobecnosti je možné povedať, že v období predškolskej výchovy už dochádza k internalizácii 

rodových stereotypov u detí pod tlakom autority dospelých vychovávajúcich, ako aj k prvej rovesníckej 

rodovej kontrole.  

„Dievčatá a chlapci sa v tomto štádiu vývoja ne jednej strane pripravujú na svoje špecifické úlohy žien 

a mužov, na druhej strane sa časť rozvíjaných schopností už teraz mení na realitu. Konkrétne to 

znamená, že dievčatá už v tomto veku musia pomáhať v domácnosti. Táto dievčenská práca má oveľa 

väčší rozsah, ako sa dosiaľ predpokladalo“.  (Scheu 2000, s. 45) 

Základná a stredná škola 

Na základnú školu prichádzajú deti už rodovo socializované z rodiny a z predškolských zariadení. 

V procese výchovy a vzdelávania na základnej škole sa táto socializácia ešte viac prehlbuje a rozdiely 

v prístupe k chlapcom a dievčatám sa zväčšujú. Tento prístup pokračuje aj naďalej a na stredných 

školách dochádza k prvej rodovej segregácii na trhu práce. Už pri výbere strednej školy často dochádza 

k ovplyvňovaniu detí rodičmi a výchovnými poradkyňami a poradcami, rovnako ako vyučujúcimi k tomu, 

aby si vyberali strednú školu podľa toho, či sú dievčatá alebo chlapci viac, než podľa ich skutočného 

záujmu a schopností.  

S postupujúcim vekom dochádza čoraz viac k explicitne odlišnému prístupu k dievčatám a chlapcom.  

„Pravdepodobnosť, že v triedach budú chlapci považovaní za rolové modely, je dvakrát väčšia než 

v prípade dievčat. Pravdepodobnosť, že im učiteľky a učitelia venujú pozornosť, je päťkrát väčšia, a že 

ich vyvolajú, až dvanásťkrát väčšia než v prípade dievčat. Medzi deťmi zobrazenými na obrázkoch 

v učebniciach tvoria dievčatá jednu sedminu. Triedne aktivity vyberajú učitelia a učiteľky oveľa častejšie 

tak, aby boli príťažlivejšie skôr pre chlapcov než pre dievčatá. Dievčatá absorbujú takmer trikrát viac 

príbehov s chlapcami v ústrednej úlohe  než príbehov s dievčatami. Chlapci sú zvyčajne zobrazovaní 

ako bystrí, statoční, kreatívni a vynachádzaví, kým dievčatá bývajú milé, nesamostatné a submisívne. 

Dievčatá čítajú šesťkrát viac životopisov o mužoch než o ženách. Dokonca aj v príbehoch o zvieratách 

sú zvieratá dvakrát častejšie mužského rodu“. (Pipher 2000, s. 65) 

 

Na deti má počas štúdia na základných a stredných školách vplyv viacerých formálnych činiteľov:  

1. Celkové zameranie výchovno-vzdelávacieho procesu vyjadrené v kurikulu. 

2. Vzory podávané v školskom prostredí 

3. Prístup učiteliek a učiteľov 
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Celkové zameranie výchovno-vzdelávacieho procesu 

 

Prostredie inštitucionalizovanej výchovy sa odvíja od legislatívneho rámca tej ktorej krajiny.  Procesu 

oficiálneho schvaľovania podliehajú zákony vymedzujúce možnosti pedagogického prístupu, ako aj 

materiály koncepčného charakteru vymedzujúce ciele a priority výchovno-vzdelávacieho procesu.   

Takto stanovený rámec osvetľuje možnosti tvorby kurikúl. Pokiaľ ide o celkový rámec formálnej výchovy 

v prostredí základných a stredných škôl, kľúčovú úlohu zohrávajú osnovy a učebné plány.  

Na Slovensku nebol doposiaľ realizovaný ich systematický a komplexný prieskum, pokiaľ ide o podporu 

a šírenie stereotypných koncepcií mužskosti a  ženskosti. Občianske združenie EsFem však pre vlastné 

potreby priebežne monitoruje Osnovy a učebné plány niektorých predmetov. Ide hlavne o „výchovné“ 

predmety – výchova k manželstvu a rodičovstvu, etická výchova, občianska výchova a podobne.  

Uvedené predmety zhodne medzi svojimi výchovnými cieľmi deklarujú záujem o vedenie detí 

k demokratickým hodnotám, prosociálnemu správaniu, pozitívnemu sebahodnoteniu, ľudským právam a 

podobne. 

Z hľadiska výchovy, ktorá podporuje rodové stereotypy, s výnimkou osnov Výchovy k manželstvu a 

rodičovstvu a osnov niektorých predmetov dievčenskej odbornej školy nie je možné (bez hlbšieho 

skúmania) jednoznačne tvrdiť, že k potvrdzovaniu rodových stereotypov dochádza.  

Osnovy výchovy k manželstvu a rodičovstvu medzi svojimi výchovnými cieľmi jednoznačne uvádzajú 

„snahu viesť deti k tomu, aby sa stotožnili so svojou pohlavnou rolou“. Táto formulácia, podľa nášho 

názoru, vedie k porušeniu Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien.  

Samostatnú pozornosť si zasluhujú tzv. dievčenské odborné školy. Existencia takéhoto typu školy je 

považovaná za diskriminujúcu: Ich existenciu vyčítala Slovenskej republike aj EU. Dievčenské odborné 

školy ponúkajú odborné vzdelanie podobné stredným ekonomickým školám a obchodným akadémiám. 

Od uvedených sa odlišujú niektorými „rozširujúcimi“ predmetmi, ktoré „pripravujú dievčatá na 

manželstvo“. Pritom je manželstvo a povinnosti spojené s ním chápané veľmi stereotypne. Dievčatá sa 

učia základy rodinného alebo domáceho hospodárenia, výchovu detí a starostlivosť o ne, spoločenské 

správanie, utváranie harmonických vzťahov v rodine, stolovanie a varenie, starostlivosť o chorých alebo 

starých členov rodiny a podobne. Všetky uvedené aktivity smerujú k socializácii dievčat v zmysle 

sebaobetovania, starostlivosti o druhých a zodpovednosti za vzťahy.  

Okrem oficiálnych kurikúl ovplyvňuje výchovný proces skryté kurikulum školy. Pozornosť štúdiu skrytých 

kurikúl z rodového hľadiska sa doteraz na Slovensku sa podľa mojich informácií, nevenovala.  
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Vzory podávané v školskom prostredí 
 

Okrem vzorov, ktorými sú učitelia a učiteľky rovesníci (o ktorých budem hovoriť neskôr), podstatnú 

výchovnú úlohu zohrávajú modely mužskosti a ženskosti podávané v učebniciach.  

Rodová analýza učebníc predstavuje štandardný postup na odhalenie rodovo stereotypného prístupu 

k deťom a mladým ľuďom. Učebnice, ktoré sa používajú na Slovenských školách podliehajú 

schvaľovaciemu procesu zo strany štátu. Zohľadňujúc výchovnú funkciu, ktorú plnia, učebnice tak  

prezentujú „ideálny“  model spoločenského usporiadania.  Obrazy mužskosti a ženskosti, s ktorými sú 

deti v učebniciach konfrontované, tak dostávajú do určitej miery kodifikačný charakter. 

V roku 2002 sme zrealizovali monitoring učebníc sexuálnej výchovy.3 Boli pri tom sledované iba 

explicitné vyjadrenia rodových stereotypov v texte. (Sexuálna výchova, na Slovensku nazývaná 

„výchova k manželstvu a rodičovstvu“4, je povinný predmet, ktorý však nemá povahu samostatného 

učebného alebo výchovného predmetu, ale je integrovaný do viacerých predmetov na základe toho, ako 

to jeho komplexnosť vyžaduje).   

Predstavy o mužskosti a ženskosti, ktoré sú uvádzané v učebniciach, odrážajú štruktúru rodových 

stereotypov, podporujúcu asymetriu moci medzi ženami a mužmi v spoločnosti a jej 

znovupotvrdzovanie:  

„V civilizovanej spoločnosti sa očakáva od každého muža a ženy, že sa budú správať adekvátne svojmu 

pohlaviu. Dievča, ktoré sa správa ako chlapec, nie je ideálom, podobne nie je ideálom ani zoženštený 

muž....“ (Rozinajová 1992, s. 38) 

 

„Žena by mala byť v prvom rade ženou, zachovať si „ženskosť“, lebo iba tak sa môže postaviť k mužovi 

ako jeho rovnocenná partnerka. Keď sa snaží podobať mužovi, zbavuje sa toho najcennejšieho, 

a pritom sa mu v tom zmysle vlastne ani nemôže vyrovnať“ in: (Rozinajová, 1992, s. 54) 

 

„... Ženu obdarila príroda silným citom materstva a sklonom k vlastnostiam, bez ktorých sa materstvo 

nezaobíde, ako sú obetavosť, starostlivosť, poriadkumilovnosť, usilovnosť, trpezlivosť, ochota pomôcť, 

poskytovať lásku. ...“ (c.d., s. 55) 

 

V 70-tych rokoch 20. storočia sa začali objavovať prvé zahraničné výskumy, ktoré skúmali obsah 

učebníc, či detskej literatúry z rodového hľadiska. Na Princetownskej univerzite v štáte New Jersey 
                                                 
3 Na Slovensku sa používajú 3 štátom schválené učebnice sexuálnej výchovy. Učitelia a učiteľky však pri svojej 
práci využívajú aj množstvo iných prevažne osvetových textov. Tieto sme - vzhľadom na frekvenciu ich 
používania - rovnako zahrnuli do monitoringu.  
4 Tento názov sám vychádza zo stereotypnej koncepcie párových vzťahov. Domnievam sa, že je zavádzajúci, 
vychádzajúci z netolerancie voči iným formám spolužitia 
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(USA) analyzovala skupina feministiek 15 edícií pre mládež a 144 textov určených pre základné školy. 

Zistili, že obrazy žien a mužov, dievčat a chlapcov sú predstavované výrazne rodovo stereotypne 

a neodzrkadľujú realitu súčastného života v rodine, ani v zamestnaní. (Belotti 2000, s. 28) 

 

Literárny model rodiny je na rozdiel od skutočnosti takýto: 

• matka ako domáca pri sporáku, otec pracuje a na celý deň odchádza z domu, majú dve deti, 

staršieho chlapca s mladšie dievča, a dve zvieratká, psa a mačku, ktorých vek a pohlavie 

zodpovedá veku a pohlaviu detí, matka nikde nepracuje, nemá ani nijaké koníčky, či zábavu  

 

• otec býva prezentovaný, ako živiteľ rodiny, ale aj ako jej morálny a intelektuálny vodca. ... Vždy 

učí niečo, čo sa v živote zíde, ale 23 Z ich výskumu vyplynulo, že chlapci sú hlavnými hrdinami 

v 881 prípadoch, dievčatá v 344. Chlapci v letných táboroch stavajú na stromoch domčeky, 

skúmajú jaskyne a pomáhajú otcom, zatiaľ čo dievčatá sa usmievajú, hrajú s bábikami 

a s mačiatkami a pečú torty. V 144 textoch pre základné školy sú matky doma, no v skutočnosti 

40% žien chodí do zamestnania  (USA v 70-tych rokoch). Matka je predovšetkým domáca 

(gazdinka), no v prípade, že pracuje, má podradné, bezvýznamné postavenie, tradičné ženské 

zamestnanie: pisárka, čašníčka, zdravotná sestra, učiteľka. jeho lekcie sú určené výlučne 

mužským potomkom; dcéry sú z jeho poučovaní vylúčené 

 

• chlapci stavajú veže, preskakujú ploty, naháňajú loptu a tak ďalej, zatiaľ čo dievčatká chodia 

nakupovať, pomáhajú matke variť, hrajú sa na dámy alebo s bábikami, upratujú si izbičku alebo 

odstraňujú neporiadok po niekom inom 

 

• ak sa dve deti hrajú, chlapec leží na zemi, topánky rozhodené po kútoch a zanietene sa zaoberá 

svojimi stavebnicami, autami, loptami. Dievčatko sa na týchto vzrušujúcich hrách nezúčastňuje, 

sedí poslušne bokom, upravené, učesané, s neodmysliteľnou bábikou v  rukách. (Belotti 2000, s. 

29) 

 

Belottiová (2000) na základe výsledkov konštatuje, že „tieto výskumy poukazujú na jeden údesný fakt: 

toto sa predkladá deťom ako prototyp rodinného života. Matka je tichou, neúnavnou postavou, poslušne 

slúžiacou deťom a manželovi. Spolupráca neexistuje.“ (s. 30) 

 

Ďalšie výskumy (Curran – Renzetti 2003, Oakleyová 2000) hovoria o obraze muža a ženy v zamestnaní 

(verejnej sfére): 
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• mužské postavy sú väčšinou zobrazované v rolách aktívnych dobrodruhov a vedcov a ženské 

postavy majú naopak rolu pasívnej spoločníčky a pomocníčky 

• popisujú mužov pri výkone najrôznejších typov prác, ženy naopak len pri výkone prác 

v domácnosti  

• u chlapcov sú oceňované predovšetkým výkony a šikovnosť, u dievčat príťažlivý vzhľad 

• vo väčšine učebníc sa predpokladá, že ženská rola a aktivity sú sústredené na domov a že len 

muži sa skutočne vydávajú za dobrodružstvom do okolitého sveta 

 

V roku 1987 bol uskutočnený výskum (Williams et. al. 1987, podľa Curran - Renzetti 2003) zameraný na 

sledovanie zmien v stereotypnom zobrazovaní mužov a žien. Pri opise rôl a osobných charakteristík sa 

javia „...ženské postavy ani nie tak veľmi stereotypne, ako skôr bezfarebne. Nenašli sme žiadny 

konzistentný typ správania, ktorý by mali ženské aktérky príbehov spoločný: naopak takmer všetci muži 

sú popisovaní ako nezávislí, aktívni a cieľavedomí.“ (c.d., s. 118) 

O desať rokov neskôr realizovala Kathleen Odeanová (1997, podľa Curran - Renzetti 2003, s. 118) 

výskum, kde zistila, že vo väčšine detských knižiek na trhu (USA) hrajú ženské postavy vedľajšiu úlohu 

a len veľmi malá časť týchto postáv je opisovaná ako statočná, fyzicky zdatná či nezávislá. Z približne 

40 000 kníh určených pre deti všetkých vekových skupín vytvorila autorka zoznam len 600 z nich, ktoré 

opisujú dievčenské postavy vymykajúce sa z tradičných predstáv o ženách: 

• dievčatá, ktoré podstupujú riziká a nebezpečné situácie, bez toho, aby boli zachránené mužom  

• dievčatá, ktoré samostatne riešia problémy a nečakajú, na pomoc od iných 

• dievčatá, ktoré sa dopúšťajú omylov a učia sa z nich Autorka tiež poznamenala, že existuje len 

málo kníh o dievčenských športových týmoch a že v obľúbených rozprávkach sa zvieracím 

postavám pripisuje skôr mužské pohlavie. 

 

Odborníci a odborníčky, analyzujúci spôsoby zobrazovania mužov a žien v detskej literatúre 

a učebniciach tvrdia: 

• „...detská literatúra vrátane rozprávok je zodpovedná za diskriminačný, reakcionársky, mizogýnny 

a nehistorický postoj, ktorý je o to horší, že si ho osvojujú deti bez možnosti jeho kritickej reflexie. Vzory 

predkladané takýmto typom literatúry nielenže nepomáhajú dieťaťu rásť a postupne si organizovať svoju 

budúcu societu, no blokujú ho priamo v jeho detstve. A v tomto literatúra úplne zlyháva.“ (Belotti 2000, 

s. 30) 

• „...tieto texty tak okrem iného podporujú väčšiu závislosť a bojácnosť žien ako aspekty jej rodovej roly.“ 

(Oakleyová 2000, s. 139) 
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• „Tradičná detská literatúra obyčajne ženský element buď úplne obchádza, alebo popisuje mužov 

a ženy výrazne stereotypným spôsobom.“ (Curran - Renzetti 2003, s. 117) 

 

Z výsledkov uvedených výskumov sa dá usúdiť, že autori a autorky väčšiny detskej literatúry 

a učebných textov sa neprispôsobujú požiadavkám a realite dnešného sveta. Ich texty sú stále zdrojom 

(rodových) stereotypov, ktoré už nemajú v reálnom živote zastúpenie do takej miery, ako to prezentujú. 

„Jedným z vedľajších produktov tohto rigidného vykreslenia rodových rolí v školských učebniciach je 

samozrejme to, že bránia deťom vytvoriť si pocit zdieľaného spoločného ľudstva a vedie ich 

k očakávaniu, že svet je rozdelený podľa pohlavia a rodu.“ (Oakleyová 2000, s. 139) Ak by deti čerpali 

informácie o ženách a mužoch a rodových vzťahoch iba z učebníc, netušili by, že žijú v krajine, kde im 

ústava garantuje rodovú rovnosť. V podmienkach slovenského školstva sa zatiaľ neuskutočnil 

reprezentatívny výskum - rodová analýza učebníc, ktorá predstavuje účinný postup odhaľovania rodovo 

stereotypného obsahu učebníc.  

 

 

Väčší priestor budeme venovať popisu rodových stereotypov obsiahnutých v „Metodickej príručke 

výchovy k láske a čistote“ (Orendáč a kol. 1999). Ide o materiál, ktorý síce nebol schválený 

Ministerstvom školstva SR, napriek tomu je široko využívaný na hodinách náboženstva, ale aj etiky 

a v rámci mimoškolskej činnosti realizovanej cirkvami a niektorými kresťanskými mimovládnymi 

organizáciami. Vzhľadom na súčasný trend presadzovania kresťanských hodnôt pre všetkých, rozhodli 

sme sa venovať rodovej analýze aj tejto príručky. Medzi tradičné kresťanské hodnoty postulované 

predovšetkým katolíckou cirkvou patria aj stereotypné predstavy o mužskosti a ženskosti a otvorené 

koncepcie postulujúce menejcennosť žien a ich podriadenosť mužom v rodinnom, ale aj širšom 

spoločenskom živote.  

 

Striktná dichotómia a esencializácia mužskosti a ženskosti je podporovaná biologizujúcou 

argumentáciou, zvýrazňovaním rozdielov a potláčaním až popieraním podobností medzi ženami 

a mužmi: 

„... prednosti aj negatíva sú prejavom určitých daností, ktoré majú svoju prozreteľnostnú úlohu. Napr. 

agresivita a tvrdosť chlapcov je prvým, ešte nezvládnutým prejavom energie, pevnosti v sledovaní 

cieľov, schopnosti chrániť seba a svojich drahých. Precitlivelosť dievčat je prejavom vnímavosti 

a starostlivosti budúcej matky, bez ktorej by v rodinách chýbalo teplo. ...“ (Orendáč a kol. 1999,  s. 24) 
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Hierarchické rozdelenie mužskosti a ženskosti – pripisovanie mužskosti vyššiu hodnotu (s výnimkou 

materstva – ktoré sa však často využíva ako argumentácia pre poddajnosť dievčat a žien) je 

v uvedených citátoch prítomné veľmi jasne: 

Pri argumentácii o škodlivosti telenoviel sa uvádza, že sú „... venované hlavne ženskému publiku 

v domácnosti (muž si skôr vytvorí úsudok)“. (Orendáč a kol. 1999,  s. 40) 

„Rozdiely medzi ženou a mužom:  

ŽENA: MUŽ: 

Fyzicky útlejšia, slabšia, jemnejšia, pružnejšia stavbou tela i 
svalstvom 

Fyzicky zdatnejší, vyšší, silnejší, šľachovitejší, menej pružný 

Citové závery Logické postupy 

Sklon ovplyvniť sa náladou Pevnejšie postoje 

Všímať si detaily Schopnosť vidieť celok 

Náchylnosť podliehať stresom Väčšia odolnosť voči stresom 

Sklon pôsobiť na city Sklon byť autoritatívny 

Ochota vykonávať aj drobné domáce povinnosti Tendencia venovať sa len veľkým prácam 

Schopnosť pôsobiť ako nedobytná pevnosť Prejavy ctižiadostivosti 

Postoje tajomnejšie a rafinovanejšie Postoje otvorenejšie a priamejšie 

Zhovorčivejšia Úspornejší v reči 

Schopnosť zvládať viac činností naraz Sústreďuje sa na jednu činnosť 

Rýchle nájde riešenie, impulzívne Systémové riešenia, dlhšie uvažuje 

Starosť o domácnosť, výchovu detí Starosť o vecné úlohy (živobytie) 

V priestore sa ťažšie orientuje Väčšiu schopnosť priestorovej orientácie 

Intuíciu má skoro každá žena Intuíciu má len málo mužov 

ŽENA POTREBUJE MUŽ POTREBUJE 

Bezpečie, istotu, ochranu, lásku a nehu, vedieť, že je milovaná Povzbudenie, ohodnotenie, domov s atmosférou pohody 

Byť hrdá na svojho manžela Vidieť záujem o svoju prácu 

ŽENA VNÍMA MUŽA MUŽ VNÍMA ŽENU 

Hlavne sluchom a hmatom. Zameraná je na osobnosť, 
charakter, vzťah a nehu. Sex nie je pre ňu cieľom, ale 
výsledkom lásky. Vydáva žiaru duše 

Hlavne zrakom. Podráždenie a reakcia na sexuálne podnety 
rýchlejšia, túžba po sexuálnom uspokojení 

Prijíma alebo odmieta aktivitu muža, má konečné slovo Patrí mu iniciatíva 

ŽENA MÁ BYŤ: MUŽ MÁ BYŤ: 

Srdcom! Hlavou! 

(Orendáč a kol. 1999,  s. 49)  

„Muž je odvážny, chce byť ochrancom, je stály, energický, riadiaci. Žena je citlivá, neúnavná, trpezlivá, 

vytrvalá, potrpí si na detaily, chce, aby ju muž chránil.“ (Orendáč a kol. 1999,  s. 54) 

V predchádzajúcom pomerne rozsiahlom citáte je predznamenaný spôsob, akým sa ženskosť odvádza 

od mužskosti, alebo dokonca má zmysel iba v prípade „prínosu“ pre mužov. Ešte konkrétnejšie je 

možné tento postup sledovať v nasledujúcich príkladoch: 
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„...Napr. ak neviem ovládnuť svoju chuť, prehnanú túžbu po príjemných pocitoch z dobrého jedla, 

postupne sa zo mňa stane „tučniak“ a nebudem sa páčiť žiadnemu chalanovi, nebudem príťažlivá 

svojou tučnotou. Ak neviem ovládnuť svoj jazyk, túžbu upútavať na seba pozornosť, aby som bola 

stredobodom, bude zo mňa klebetnica, urečnená, povrchná, plytká a také chlapci ani iní ľudia vôbec 

nemajú radi. Alebo ak sa nebudem snažiť ovládať svoju prehnanú citlivosť, urážlivosť, budem stále 

dávať najavo, že sa cítim ukrivdená, budem často plakať, čoskoro začnem všetkým „liezť“ na nervy. 

Veď takú „citlivku“ si málokto obľúbi. A sama si budem na vine, že nebudem mať ani žiadnu kamarátku, 

či priateľku. A chalani sa mi tiež radšej vyhnú.“ (Orendáč a kol. 1999,  s. 50) 

 

„Dievčatá, uvedomili ste si, ako veľmi dbáte o svoj zovňajšok, aby ste sa páčili, boli obdivované? Je to 

normálne, ale netreba to preháňať, lebo chalani nemajú veľmi radi „baby, ktoré chcú za každú cenu 

upútať.“ (c.d., s. 51) 

 

Často sa na posilnenie rodových stereotypov a „odškodnenie“ diskriminujúceho prístupu voči ženám 

používa ich „oslavovanie“, čím sa dosahuje ešte silnejší efekt: 

„Ženu neraz symbolicky nazývame „srdcom“ a muža „rozumom“. ... Boh dal žene krásnu úlohu: byť 

matkou, a preto ju obdaroval vlastnosťami, ako je obetavosť, trpezlivosť, starostlivosť, túžba pomáhať, 

liečiť, milovať. Sú jej bohatstvom, prednosťou, silou. Iba ženské srdce je schopné tej najväčšej 

a najhlbšej lásky – lásky materinskej. ...“ (c.d., s. 50)  

Pre zvýraznenie „moci“ žien a dievčat sú často využívané tvrdenia a o zodpovednosti  dievčat za 

(hlavne sexuálne) správanie chlapcov. Takýto pohľad však predznamenáva opätovnú viktimizáciu obetí 

násilia a ospravedlňovanie páchateľov násilia.  Na mnohých miestach sa doslovne zdôrazňuje „vina“ 

dievčat a žien za násilie na nich páchané, prípadne sa rozlišujú dve kategórie ľudí – „čistých“ 

a „hriešnych“ a dochádza k vyvolávaniu ilúzie, že násilie hrozí iba hriešnym ľuďom – hlavne dievčatám 

a ženám, ktoré ho samé provokujú. „Dievča je zodpovedné za čistotu svoju i chlapcovu...“: 

 „Je veľmi dôležité, aby dievča „neprovokovalo“ chlapca svojim nesprávnym vyzývavým správaním, aby 

nebolo naivné a nehralo sa na lásku (neflirtovalo), aby nedovolilo chlapcovi žiadne telesné zblíženie 

a dôvernosti“ (c.d., s. 52) 

„Keby si dievčatá uvedomili, akú majú moc nad chlapcom ... ale tú môžu využiť k tomu, aby priniesli 

chlapcovi pravú radosť, svetlo, čistotu, jas, úsmev,  ... Dievča môže svojim správaním celkom potichu, 

nenápadne usmerňovať chlapca, ich vzájomný vzťah. Teda dievča môže chlapcovi pomáhať svojím 
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správaním, aby nestratil pôdu pod nohami, nevykoľajil sa a rástol a dozrieval v správneho muža. ... 

Z toho všetkého, čo ste počuli, dá sa pochopiť takáto krásna úloha dievčaťa, ženy: Boh dievčaťu (žene) 

tak dôveruje a tak ju uspôsobil, tak ju poctil, že môže na chlapca (muža) dávať pozor a tak ho 

usmerňovať, aby sa naučil milovať čistou, nezištnou láskou a aby neprestúpil Božie prikázania. Keď 

správne pochopíš nasledujúce slová, možno i ty, Janka, Zuzka ... zachrániš svoje životné šťastie 

a urobíš šťastnou aj druhých ...“ (Orendáč a kol. 1999, s. 52) 

 „Žena ak nebude vážená, bude pošliapaná. Ak si dievča nebude vážiť samo seba, nikto si ho nebude 

vážiť. Každý ho zneužije a odvrhne. Žena je pokladnica plná perál. Tieto musia byť chránené. Ona je 

strážkyňou týchto perál. Ak nebudú chránené, budú pošliapané. Žena je darom sebadarujúcim. Ona „sa 

vydáva“. Chce sa odovzdať navždy milovanej osobe. Chlapec prijíma dievča a napĺňa sa jej 

prítomnosťou. „Ožení sa“. Žene, keď je darom sebadarujúcim, hrozí, že ju môže niekto oklamať, 

okradnúť, môže ju uchmatnúť, preto musí byť chránená. Úlohou mužov je chrániť nežnejšie pokolenie. 

Dievča svojim cudným správaním prebúdza v chlapcovi pravú mužnosť, tíši jeho žiadostivosť a vedie ho 

ku kráse mužnosti, byť charakterným, obetavým a zodpovedným. Tak v ňom vychová statočné srdce 

muža.“ (c.d., s. 74) 

 

Uvedené citáty nie sú ojedinelými výnimkami. Reprezentujú „štandard“ súčasnej vzdelávacej politiky 

v tejto oblasti. Hoci explicitné vyjadrenia rodových stereotypov v učebných textoch a ilustráciách sú 

jasne čitateľné, ich efektivitu podporujú aj ďalšie – menej zjavné mechanizmy šírenia a fixácie rodových 

stereotypov (prístup učiteliek a učiteľov, predmetová štruktúra, prostredie, ponuka mimoškolských 

aktivít, ...).  

 

Prístup učiteľov a učiteliek 

 

V školskom prostredí je  z hľadiska výchovno–vzdelávacieho procesu kľúčovým činiteľom interakcia 

medzi učiteľmi a učiteľkami a žiačkami a žiakmi, prípadne študentmi a študentkami.  Učitelia a učiteľky, 

rovnako ako každý z nás čelia vlastnej rodovo stereotypnej socializácii. Postoje učiteľov a učiteliek  

k rodovým rolám dievčat a chlapcov sa prejavujú v ich správaní. Aj keď si učiteľky a učitelia myslia, že 

pristupujú k chlapcom a dievčatám rovnako, nemusí to byť pravda. Internalizované rodové stereotypy 

reprodukujú prostredníctvom očakávaní a požiadaviek na žiakov a žiačky, študentov a študentky.  Ani 

v koedukatívnych podmienkach slovenských škôl, ktoré majú zabezpečiť rovnaké vzdelanie pre 

dievčatá a chlapcov, nevymizla výchova v zmysle sprostredkovania tradičných rodových rôl. 
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Učitelia/učiteľky venujú viac pozornosti chlapcom ako dievčatám, a to vo viacerých ohľadoch. Napríklad 

pri inštrukciách, upozorňovaní na nevhodné správanie alebo pri komunikácii všeobecne.   

Od dievčat sa očakáva skôr submisívne ako súperivé správanie. Nesplnenie očakávaní učitelia 

a učiteľky väčšinou riešia zvýšením tlaku na posilnenie požadovaných vlastností. (Beal 1994, podľa 

Vágnerová 2001, s. 250) Za istých okolností môžu tieto očakávania vyvolať u dievčat a chlapcov efekt 

sebanaplňujúcej sa predpovede. Rozdielny postoj učiteľov/učiteliek k žiačkam a žiakom, ktorý vyplýva 

z rodových stereotypov a jeho následné dôsledky na hodnotenie, ovplyvňuje aj sebahodnotenie 

chlapcov a dievčat. Na rovnaké, či podobné hodnotenie reagujú dievčatá inak ako chlapci. Dievčatá 

majú sklon k väčšej sebakritickosti. Úspech a dobré výsledky pripisujú vlastnej pracovitosti. Pri 

neúspechu sa stiahnu do seba, reagujú skôr pasívnymi obrannými mechanizmami. Tie môžu viesť 

k úniku od problémov. Javia sa tak ako pasívnejšie a menej priebojné (Vágnerová 2001, s. 251). 

Pripisovanie dobrých výsledkov pracovitosti a usilovnosti je dôsledkom interpretovania daných výkonov 

nielen žiačkami, ale aj učiteľkami a učiteľmi. 

Z výskumov vyplýva, že na rozdiel od dievčat sú chlapci sebavedomejší, teda menej kritickí (Průcha 

2002, s. 153). Keďže chlapci nie sú považovaní za usilovných a snaživých, učiteľky a učitelia majú 

tendenciu predpokladať, že ich schopnosti môžu byť v skutočnosti lepšie ako výkon, ktorý podávajú. 

Z toho potom vyplýva očakávanie úspechu závislého na určitých schopnostiach, keďže chlapci sú 

hodnotení ako málo usilovní. Táto skutočnosť môže posilovať sebavedomie chlapcov a prípadný 

neúspech potom chlapci pripisujú vonkajším okolnostiam, ako napríklad obtiažnosti úlohy, či 

nespravodlivému hodnoteniu učiteľky alebo učiteľa. Úspech pričítajú sebe, neúspech je podľa ich 

názoru zavinený niečím iným (Beal 1994, podľa Vágnerová, 2001, s. 252). 

Podobné postoje, aké majú chlapci a dievčatá k svojim výkonom, majú aj učiteľky a učitelia. Neúspech 

chlapcov interpretujú ako nedostatok motivácie a usilovnosti, teda ide o faktory, ktoré sú nejakým 

spôsobom ovplyvniteľné a dajú sa zmeniť. Naopak, neúspech a zlé výsledky dievčat sú interpretované 

ako dôsledok nedostatočnej prípravy, ale aj ako prejav obmedzených schopností. Dievča s horším 

prospechom bude s veľkou pravdepodobnosťou označené ako málo inteligentné, zatiaľ čo chlapec 

bude považovaný za lajdáka a nie je považovaný za vinníka svojho neúspechu (Vágnerová 2001, 

s. 252) 

Môžu sociálne očakávania ovplyvňovať aj rozvoj jednotlivých schopností a zručností žiačok a žiakov? 

Medzi učiteľkami a učiteľmi, rovnako ako rodičmi vládne mýtus, že chlapci majú lepšie predpoklady 

a teda aj pravdepodobnejšiu úspešnosť v matematike a dievčatá v jazykoch (Vágnerová, 2001, s. 253). 

Podľa psychológa D. Fontanu (1997, s. 128) možno akékoľvek rozdiely v rozumovej výkonnosti 

chlapcov a dievčat vysvetliť vplyvom prostredia. 
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Rodovo stereotypný prístup učiteliek a učiteľov vplýva aj na rozdielne záujmy chlapcov a dievčat, na 

výber záujmových krúžkov, športových aktivít a neskôr aj povolania chlapcov a dievčat (Tatar - 

Emmanuel 2001, s. 215). Rodové stereotypy v spoločnosti majú vplyv aj na študijné a neskôr profesijné 

zameranie chlapcov a dievčat. Dievčatá si vyberajú viac humanitné odbory a chlapci technické 

a prírodovedné odbory (Shamai 1994, podľa Tatar - Emmanuel 2001, s. 216). Matematika a prírodné 

vedy sú stále považované za doménu mužov a to môže byť dôvod, prečo si ich dievčatá nevyberajú. 

 

Na Slovensku doteraz nebola venovaná dostatočná pozornosť tomu, akým spôsobom vo svojej práci 

učiteľky a učitelia prispievajú k rodovej socializácii. Výskum realizovaný na stredných a základných 

školách v Bratislave (Minarovičová 2003), ktorého podstatou a hlavnou myšlienkou bolo osvetliť časť 

problému vzťahov medzi učiteľmi a učiteľkami a  žiakmi a žiačkami v každodennej interakcii z rodového 

hľadiska, priniesol niektoré odpovede na otázky, ktoré sa týkali postojov učiteľov a učiteliek k rodovým 

rolám žiakov a žiačok a vnímania ich rodovo špecifického správania k dievčatám a chlapcom. Potvrdili 

sa aj predpoklady, že učiteľky a učitelia majú k rodovým rolám dievčat stereotypnejší postoj ako 

k rodovým rolám chlapcov. Zaujímavým však bolo vnímanie vlastného správania učiteľov a učiteliek  

k dievčatám a k chlapcom, kde bolo správanie k chlapcom vnímané viac stereotypne ako správanie 

k dievčatám.  

Podľa výskumov (Curran – Renzetti 2003, Vágnerová 2001) dostávajú chlapci na vyučovaní väčší 

priestor ako dievčatá a majú tak  možnosť vyskúšať si širšie spektrum správania, aj vo vzťahu 

k sebadôvere a k schopnosti presadzovať sa. Chlapcom býva aj v diskusiách ponechaný väčší priestor 

na vyjadrenie svojho názoru ako dievčatám. Pri riešení úloh učitelia a učiteľky trpezlivejšie komunikujú 

s chlapcami a snažia sa ich priviesť k tomu, aby odpoveď na otázku našli sami, zatiaľ čo dievčatám 

odpovedajú hneď a priamo na otázku. Pri realizovaní chemických, či fyzikálnych pokusov si učitelia 

a učiteľky častejšie vyberajú na demonštrovanie pokusu chlapcov ako dievčatá. Špecifický prístup 

učiteliek a učiteľov k dievčatám a chlapcom, ktorý je založený na rodových stereotypoch, vplýva aj na 

záujmy chlapcov a dievčat, na výber záujmových krúžkov, športových aktivít a neskôr aj na výber 

povolania.  

Je smutné, že sexizmus a vtipy o ženách sa stali súčasťou každodenného humoru učiteľov. 

Poznámkami o „ženskej logike“ otvorene diskriminujú dievčatá a označujú každý ich prejav, či vlastnú 

myšlienku za menejcennú:  

„Na strednej škole, keď odpovedalo dievča z fyziky, učiteľ si nikdy neodpustil poznámku: „Pánboh to 

dobre zariadil: ženám nadelil krásu a mužom rozum.“ alebo ak niečo dievča odpovedalo nesprávne: „To 
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je tá vaša ženská logika.“. Jeho obľúbená veta znela: „Načo vy dievčatá chcete ísť na vysokú školu. Aj 

tak sa vydáte a budete doma s deťmi.“5 

Učiteľky a učitelia by mali otvorene odsúdiť každé sexualizované a verbálne obťažovanie aj zo strany 

žiakov. Chlapci častejšie zosmiešňujú a urážajú dievčatá, ako dievčatá chlapcov.  

 

Na každodennú interakciu v triede medzi učiteľmi a učiteľkami a žiakmi a žiačkami vplývajú postoje 

učiteľov/liek k rodovým rolám žiačok a žiakov. Tie iba odzrkadľujú rodové stereotypy v spoločnosti. 

Učiteľky a učitelia však môžu zmenou svojich postojov a očakávaní ovplyvniť pohľad aj samotných 

žiakov/žiačok na rodové schémy v spoločnosti, môžu zmeniť sebahodnotenie žiačok a  žiakov a prispieť 

k  tomu, aby mali možnosť rozvíjať sa slobodne v individuálne bytosti, bez nalinkovaných schém 

„ženskosti“ a „mužskosti“. 

 

Prieskum poukazuje na to, že na Slovensku je situácia podobná, ako v iných krajinách:  

„Chlapci sa v triede tešia väčšej pozornosti a dostávajú detailnejšie inštrukcie než dievčatá. U chlapcov 

sa častejšie cení akademická a intelektuálna práca, kým dievčatá dostávajú pochvalu za svoje 

oblečenie, dobré správanie a dodržiavanie pravidiel. Chlapci sú kritizovaní za správanie, dievčatá za 

nedostatočný intelekt. Posolstvo pre chlapcov znie: „Si šikovný, stačí ti len sadnúť si a dať sa do práce.“ 

Dievčatám sa zasa často odkazuje: „Asi v tom nie si dosť dobrá. Postupovala si podľa pravidiel, ale 

neuspela si.“ Keďže v prípade chlapcov sa neúspech pripisuje vonkajším faktorom a úspech ich 

schopnostiam, chlapci si zachovávajú sebadôveru, a to aj pri neúspechu. U dievčat je to presne naopak. 

Pretože ich úspech sa pripisuje šťastiu alebo usilovnej práci a neúspech nedostatočným schopnostiam, 

každý neúspech podkopáva sebadôveru dievčat. Výsledkom tohto nenápadného pôsobenia je, že 

dievčatá prestanú chcieť byť astronautkami a neurochirurgičkami. Dievčatá nevedia vysvetliť, prečo 

pochovávajú svoje sny; jednoducho záhadne stratia záujem. (Pipher 2000, s. 65) 

 

Neformálna výchova 

 

Z hľadiska rodovej socializácie zohrávajú výraznú úlohu tri hlavné činitele: 

1. rodina   

2. rovesnícke skupiny 

3. médiá 

 

                                                 
5 Výpovede študentiek a študentov PDF UK v Bratislave. Pozri Minarovičová 2003 (diplomová práca). 
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Rodina 

 

Hoci zásadný vplyv prostredia rodiny v procese socializácie je zjavný hlavne v období raného detstva, 

rodina zohráva dôležitú úlohu aj naďalej – v mnohých prípadoch aktívne vstupuje do procesu vytvárania 

rodovej identity počas celého života. Vzhľadom na to, že podrobnejšiu pozornosť sme jej významu 

venovala v predchádzajúcej časti, nebudeme sa jej ďalej v tejto súvislosti venovať. 

 

Rovesnícke skupiny 

 

So zvyšujúcim sa vekom čoraz väčšiu úlohu v procese socializácie zohrávajú názory a postoje 

rovesníckych skupín. Zároveň s nárastom tohto vplyvu stúpa aj intenzita sociálnej kontroly zo strany 

rovesníkov a rovesníčok. Spolužiaci a spolužiačky, priatelia a priateľky sú čoraz častejšie tými, kto 

určuje pravidlá a preberá na seba úlohu „kontrolóra“ konformity. V tejto súvislosti je dôležité venovať 

pozornosť tomu, ako deti samé vnímajú rodové stereotypy: 

Občianske združenie EsFem pre vlastnú potrebu zrealizovalo v roku 2000 malú sondu o vnímaní 

rodových stereotypov deťmi: V období 11 – 12 rokov deti jasne charakterizujú rodové roly mužov a žien. 

So zvyšujúcim sa vekom sa stereotypy stále utužujú6 

Stereotypy, ako ich vnímajú deti, potvrdili niekoľko známych faktov: 

- Vo všeobecnosti sa oblasť realizácie chápe oddelene – verejná sféra a orientácia na výkon – ako 

oblasť mužského pôsobenia ( deti uvádzali profesionalitu, majetok, sebavedomie, priebojnosť 

a pod. ako mužské typické vlastnosti ) a súkromná sféra a starostlivosť o vzťahy a okolie – ako 

oblasť pôsobnosti žien ( starostlivosť, obetavosť, neha, empatia, schopnosť odpúšťať... ) 

 

- V oblasti partnerských vzťahov sa od mužov očakáva charakter, autorita, prípadne majetok – ako 

schopnosť ekonomicky zabezpečiť rodinu, zásadovosť, opora, sebavedomie, .... a od žien sa 

očakáva dobrý výzor, neha, vernosť, schopnosť odpúšťať,... 

 

- Zaujímavým zistením bolo, do akej veľkej miery sa líši predstava detí o „typickom mužovi a žene“ 

od toho, ako si predstavujú „ideálnu partnerku alebo partnera“. Napovedá  veľa o tom, že hoci deti 

vnímajú rodové stereotypy, ako niečo, čomu sa nedá uniknúť, predsa sa ich predstavy o živote 

riadia odlišnými očakávaniami. Pri formulovaní obrazu ideálneho partnera alebo partnerky nie sú 
                                                 
6 So zvyšujúcim sa vekom sme zaznamenali zmenšujúci sa rozptyl charakteristík „typického muža“ a „typickej 
ženy“ 
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určujúce stereotypné  „mužské“ alebo „ženské“ vlastnosti, ale skôr pozitívne charakterové črty. 

Neočakávajú za partnera alebo partnerku „muža“ alebo „ženu“, ale charakterného a príjemného 

človeka. 

 

Táto sonda nepotvrdila len naše predstavy o tom, ako vnímajú deti rodové stereotypy, ale ukázala aj to, 

do akej miery je takéto vnímanie rodových rôl nebezpečné v súvislosti s výskytom rodovo 

podmieneného násilia - v prípade, že sa výbušnosť považuje za typickú mužskú vlastnosť a  hystéria za 

typickú ženskú chybu. 

 

Význam rovesníckych skupín, ako „centier rodovej kontroly“ potvrdzujú aj zahraničné autorky a autori: 

„So znižujúcim sa významom rodičov v živote dievčat sa zvyšuje význam rovesníkov. Teenagerky, ktoré 

sotva prehodia pár slov s rodičmi sú schopné rozprávať sa s kamarátkami celú noc. Rovesníčky 

schvaľujú ich rozhodnutia a podporujú ich novú, nezávislú osobnosť. Je to čas na hĺbkové hľadanie 

seba samej vo vzťahoch. Je to nepretržitý experiment ... Dievčatá trestajú iné dievčatá za to, že sa im 

nepodarilo dosiahnuť tie isté nemožné ciele, ktoré ony samy nedokážu dosiahnuť... Šikanovanie slúži 

ako vrcholná forma spoločenskej kontroly dievčat, ktoré nevenujú dostatočnú pozornosť spoločenským 

tlakom. Obetiam šikany sa každý vyhýba; tieto dievčatá sú vystavené výsmechu, tyranizovaniu 

a trápeniu na sto spôsobov. Pravdepodobnými obeťami šikanovania sú dievčatá bystré, asertívne, 

sebavedomé, príliš pekné, alebo nie dostatočne pekné.“ (Pipher 2000, s. 65 - 68) 

 

Médiá 

 

Pokiaľ ide o systematickejšie skúmanie šírenia a podpory rodových stereotypov v médiách, 

systematické skúmanie sa doteraz na Slovensku nerealizovalo.  Viacero diplomových prác však 

upozorňuje na to, že médiá patria medzi najintenzívnejšie zdroje rodovo stereotypnej socializácie.  Za 

všetky mediálne produkty spomeniem aspoň reklamu.  

Reklama je skratka. Na veľmi malom priestore hovorí príbeh, podáva informáciu. Ako taká je veľmi 

dobrým materiálom na analýzu. Na druhej strane, reklama podlieha móde a zároveň ju vytvára. Má 

dopad na to, čo ľudia považujú za dobré, výhodné, správne, ... (aspoň sa o to snaží). Práve preto 

pôsobí veľmi silne - mienkotvorne. Reklamy veľmi často pri komunikácii s prijímateľmi využívajú práve 

rodové stereotypy – pre ich jednoduchú zrozumiteľnosť a nekritickosť.  
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Rovnako ako reklama, tento postup často využívajú (hlavne deťmi a mladými ľuďmi sledované) 

hudobné videoklipy.  

Hoci aj mediálna tvorba podlieha regulácii, medziiným je vystavená kontrole aj prípadná rodová 

diskriminácia, ktorá môže byť obsahom a/alebo dôsledkom prezentácie konkrétneho produktu, 

neexistuje na Slovensku jednoznačná definícia toho, čo môže byť považované za diskriminačné voči 

ženám – sexistické.  

Pre zaujímavosť uvedieme Desať skutkových podstát sexistickej reklamy, ako sú uverejnené na Letáku 

Kancelárie pre zrovnoprávnenie žien a mužov (Zurich)7.  

- Obrázky a texty urážajú ženy a predstavujú ich ponižujúcim spôsobom. K tomu patria aj 

dvojzmyselné obrazové a slovné hračky 

- Ženy sú porovnávané s tovarom alebo stavané na jeho úroveň. Obrázky i texty vyvolávajú 

dojem, že ženy sa, podobne ako výrobky, dajú kúpiť. 

- Zobrazované ženy, alebo spôsob ich zobrazenia nemajú s ponúkaným výrobkom žiadnu 

súvislosť. Ženy (alebo časti ich tiel) sú použité len ako pútač alebo dekorácia 

- Ženy sú, či už na obrázkoch alebo v texte redukované na určité roly (napr. zvodkyňa, luxusná 

dáma) alebo vlastnosti (napr. hlúpa, pasívna, úslužná) 

- Obrázky alebo texty zobrazujú ženy a mužov (alebo deti) v stereotypných rodových rolách  

- Podprahovo sa odovzdáva posolstvo, že ženy sú majetkom či korisťou muža, alebo vyvolávajú 

asociácie s násilím) 

- Speňažuje sa ženská sexualita. Signalizuje sa sexuálna dostupnosť žien 

- Prostredníctvom obrázkov alebo textov sú propagované extrémne normy krásy alebo štíhlosti 

- Texty sú písané výlučne v mužskom rode, hoci sa vzťahujú aj na ženy 

 

Dôsledky  prezentácie rodovo stereotypných predstáv o mužskosti a ženskosti, bez ohľadu na to, 

z akého zdroja pochádzajú majú dôsledky aj vo vnímaní mužov a žien deťmi a mladými ľuďmi. 

Neupravované výroky detí tak, ako ich zozbieralo o. z. EsFem v rámci svojho prieskumu o vnímaní 

rodových stereotypov deťmi (2000 - 2002) rodovo stereotypnú socializáciu dokumentujú výstižne:  

 

Chlapec – 12 rokov: 

 Ženy – robia väčšinou poriadok a varia. Robia domáce práce. 

Muži – zarábajú, chodia do práce, opravujú auto, opravujú veci v domácnosti, kukajú   telku a pijú 
pivo a čítajú noviny 

                                                 
7 Materiál je prevzatý z Kalendárky 2004, Aspekt Bratislava 2003,  



 43  

 

Dievča – 14 rokov 

Žena – elegantnosť, dôstojnosť, citlivosť, zručnosť 

Muž – bojovnosť, energickosť, podnikavosť 

 

Chlapec – 11 rokov 

Muž – sedí v krčme, číta noviny, pozerá TV 

Žena – varí, pere, hučí, rodí 

 

Dievča – 15 rokov 

Muž – frajerina, namyslenosť 

Žena – obetavosť, klebetnosť 

 

Chlapec – 13 a pol  roka: 

Typické pre muža je vyspať sa so ženou a keď tá žena po čase zistí, že je tehotná a povie to 
mužovi, on sa na ňu vykašle a ide za inou! A pre ženu je typické muža zviesť a keď zistí, že je 
tehotná, tak to tomu mužovi vyčíta 

 

Okrem reflexie rodových stereotypov z okolia, deti týmto konceptom prispôsobujú aj projekciu svojho 

života v budúcnosti: Z výpovedí detí vo veku 12 – 13 rokov na tému „keď budem mať 308“: 

 
DIEVČATÁ: 
 
Chcela by som viesť  tenisovú budúcnosť, ale tak vtedy by som ju asi ukončila. Zrejme ako prvé by som 
si zariadila budúcnosť, lebo na založenie rodiny treba byť pripravený. Zohnala by som si prácu a podľa 
známostí zakladala rodinu. Nechcem mať deti až niekedy 35-40 nechcem ich vychovávať ako babička. 
 
Keď ja budem mať 30, tak budem matkou, manželkou a doktorkou. 
1) matkou: chcem mať dve deti (2 dievčatá) jedno dievča sa bude volať Vanda a bude staršie o dva 

roky a druhé dievča sa bude volať Monika. Prvé dieťa sa mi narodí v 26 – 28 (ak sa mi narodia 
dvaja chlapci, jeden bude Erik a druhý Oliver) 

2) manželkou: vydať sa chcem v 23 (rok hore-dole) a môj muž by mal byť o dva roky starší ako ja 
(samozrejme na veku nezáleží), no mal by mať rád deti 

3) doktorkou: chcem byť detskou doktorkou, lebo mám veľmi rada deti. Doktorkou chcem byť od: 
svojich 8 rokov 

 
Keď budem mať 30 – určite si to neviem predstaviť, ale chcela by som mať rodinu (2 deti), dobrú prácu, 
na peniazoch mi veľmi nezáleží, ale mať ich chcem – a trochu sa 30-ky aj bojím 
                                                 
8 Príklady sú vybrané z odpovedí, ktoré zozbieralo o. z. EsFem v rámci realizácie svojho projektu Model rodovo 
citlivej výchovy v roku 2001-2. 
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chcela by som mať aj veľa kamarátov ktorí ma budú brať takú, aká som. A chcela by som vlastniť takú 
menšiu kaviareň. A najhlavnejšie – chcem mať veľa psov. 
 
 
CHLAPCI: 
 
Keď budem mať 30 rokov, stanem sa stolárom a budem vyrábať nábytok a chcem dobre zarobiť. Keby 
som sa nestal stolárom, tak budem šéfkuchárom a budem variť a predávať jedlá a zákusky pre svojich 
známych. Keby sa mi z toho nič nepodarilo, tak budem pomáhať chudobným jak len viem. 
 
Keď budem mať tridsať budem bývať v malej chatrči v lese kde budem mať kone, psy, prasa, kravu. 
Budem zbierať huby, maliny, černice, chytať ryby a loviť zvieratá. 
 
Keď budem mať 30, chcel by som robiť robotu automechanika a budem mať pekný rodinný byt tak si 
potom kúpim motorku. 
 
Keď budem mať 30, budem najlepším hokejistom na svete. Budem sa motať okolo americkej smotánky 
a budem bohatý.  
 
 
Dievčatá už v útlom veku rátajú s tým, že budú obetovať svoje ambície, sny a pripravujú sa na to, čoho 

sa vzdajú. Na rozdiel od nich chlapci si plánujú svoju budúcnosť bez ohľadu na možné obmedzenia. 

Stereotypná socializácia (dievčat) obmedzuje ich možnosti reálneho využívania svojich ľudských práv 

a v konečnom dôsledku vedie k prehlbovaniu rozdielov medzi ženami a mužmi vo všetkých sférach 

spoločnosti. 

 

„Názor, že cnosť žien spočíva v sebaobetovaní, skomplikoval priebeh ženského vývoja, pretože    

postavil morálny problém dobrotivosti proti dospelým otázkam zodpovednosti a voľby. Navyše je etika 

sebaobetovania v priamom konflikte s chápaním práv, ktoré v tomto uplynulom storočí podporovalo 

nárok žien na spravodlivý podiel na sociálnej spravodlivosti.“ (Gilliganová 2001, s. 150) 
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RODOVO CITLIVÁ VÝCHOVA 
 

Politické východiská  

Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) 

CEDAW alebo tzv. Ženský dohovor, bol prijatý VZ OSN v roku 1979 (62/1987 Zb).  

Po prvý krát došlo k definovaniu pojmu diskriminácia v súvislosti so ženami (čl. 1): „akékoľvek robenie 

rozdielu, vylúčenie alebo obmedzenie vykonané na základe pohlavia, ktorého dôsledkom alebo cieľom 

je narušiť alebo zrušiť uznanie, požívanie alebo uplatnenie zo strany žien, bez ohľadu na ich rodinný 

stav, na základe rovnoprávnosti mužov a žien, ľudských práv a základných slobôd v politickej, 

hospodárskej, sociálnej, kultúrnej, občianskej alebo inej oblasti.“ Dohovor značne rozšíril všetky práva 

deklarované v predchádzajúcich dokumentoch a sústredil  pozornosť aj na ďalšie problémové oblasti, 

napr.:  situácia vidieckych žien a zabezpečenie ich účasti na rozvoji vidieka a na prospech 

z neho…(čl. 14)., nariadenie sankcií v prípade porušovania rovnosti žien a mužov na pracovnom trhu 

(zákaz diskriminácie na základe tehotenstva alebo manželského stavu, ...), povinnosť potlačiť 

vykorisťovanie prostitútok a všetky formy obchodu so ženami, rovnosť v manželstve a rodinných 

vzťahoch, ... 

Vzhľadom na to, že diskriminácia žien je pretrvávajúcim javom a na jej odstránenie je potrebný aktívny 

zásah štátu, článok 5 stanovuje širšie povinnosti štátu na výkon opatrení odstraňujúcich diskrimináciu: 

”štáty príjmu všetky príslušné opatrenia: 

a) na zmenu spoločenských a kultúrnych zvyklostí, pokiaľ ide o správanie sa mužov a žien, s cieľom 

dosiahnuť odstránenie predsudkov a všetkých iných praktík založených na myšlienke podriadenosti 

a nadradenosti niektorého z pohlaví alebo na stereotypných úlohách mužov a žien; 

b) na zabezpečenie toho, aby rodinná výchova zahŕňala riadne pochopenie materstva ako 

spoločenskej funkcie a uznanie spoločne zodpovednosti mužov a žien za výchovu a rozvoj ich 

detí;”. 

 

Formulácia článku 5 poukazuje na priamu súvislosť rodovo stereotypných predstáv o mužskosti 

a ženskosti a diskriminácie žien.  

Z hľadiska výchovy a jej rodového aspektu je veľmi významný aj článok 10 Dohovoru: 
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Štáty,  zmluvné strany,  prijmú všetky  príslušné opatrenia na odstránenie  diskriminácie žien,  aby im  

boli zabezpečené rovnaké práva   s mužmi   v oblasti   vzdelania  a   najmä,  na  základe rovnoprávnosti 

mužov a žien, opatrenia slúžiace na zabezpečenie: 

c) odstránenia  všetkých  stereotypných  koncepcií  úlohy mužov a žien na  všetkých úrovniach a vo  

všetkých formách vzdelávania presadzovaním  koedukácie  a  iných  foriem vzdelávania, ktoré 

pomôžu  dosiahnuť  tento  cieľ  a  najmä  revíziou  učebníc  a školských programov 

a prispôsobením vyučovacích metód;  

 

Odporúčanie RE č. 1281 O rodovej rovnosti vo výchove (z roku 1995): 

Odporúčanie jasne definuje nevyhnutné predpoklady na dosiahnutie rodovej rovnosti vo výchovnom 

procese: 

- Tradičné rodové roly vo výchove ešte vždy silne obmedzujú a redukujú  možnosti voľby oboch 

pohlaví ... (čl. 4, ii) 

- Dievčatám a chlapcom by mali byť prezentované pozitívne vzory žien z minulosti a súčasnosti, ako 

právoplatný výchovný koncept na prekonávanie stereotypov. (čl. 6) 

- Rodová rovnosť vo výchove musí byť súčasťou širšej stratégie na dosiahnutie rovnoprávnejšej 

a demokratickejšej spoločnosti, uznávajúcej, že ženy v minulosti a súčasnosti zásadne prispeli 

k rozvoju Európskej kultúry a spoločnosti a je nevyhnutné začleniť do výchovy informácie o tom, že 

feminizmus bol ústredným zdrojom tohto prínosu. (čl. 9) 

- Zhromaždenie preto odporúča, aby výbor ministrov požadoval od kompetentných autorít členských 

štátov realizovanie výchovy k ľudským právam rodovo citlivo a prijatie opatrení na zvýšenie rovnosti 

(de jure a de facto) vo vzdelávaní, aktívnu podporu rovnosti práv, rovnosti šancí, rovného rodovo 

citlivého prístupu k dievčatám a chlapcom, ženám a mužom. prostredníctvom: (č. 12) 

- Vyhľadávaním a šírením príkladov dobrej praxe v oblasti rodovo citlivej výchovy, napríklad:  

a) revíziou učebných materiálov a metód s cieľom posilnenia nediskriminujúceho jazyka 

a nesexistického prístupu ... 

b) revíziou stereotypných modelov a rôl pre dievčatá a chlapcov ... 

c) lepšou prezentáciou dôležitého významu žien v Európskych dejinách a kultúre 

-     Začlenením rodovej citlivosti a podpory  rovnosti  do prípravy pedagogických pracovníkov 

 

Slovensko sa prihlásilo ku všetkým medzinárodným dokumentom reflektujúcim práva žien. Mnohé 

z nich ratifikovala ešte za spoločného československého štátu a po osamostatnení v roku 1993 sa SR 

sukcesiou stala zmluvnou stranou. Rovnako sa od vzniku samostatného Slovenska zúčastňovali 
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všetkých svetových konferencií OSN oficiálne delegácie SR. Slovensko signovalo všetky prijaté 

dokumenty, vrátane Deklarácie o odstránení násilia, Pekinskej Deklarácie a Akčnej platformy.  

 

Inštitucionálne zabezpečenie9 rodovej rovnosti na Slovensku: 

Koordinačný výbor pre problematiku žien, pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny – 

pracoval od r. 1996 do roku 200310. V SR neexistuje orgán výkonnej moci, ktorý by mal skutočnú 

zodpovednosť a právomoci pre problematiku rovnosti príležitostí. Prvky vládneho mechanizmu pre 

politiku rovnosti príležitostí sa skladajú/skladali výlučne z Odboru rovnosti príležitostí 

a antidiskriminácie11.  

Pri Výbore NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien bola zriadená Komisia pre rovnosť 

príležitostí a postavenie žien v spoločnosti. Predsedom Komisie je člen Výboru, členstvo tvoria 

predstaviteľky/predstavitelia mimovládnych organizácií. Komisia má právo vyslovovať svoje názory na 

problematiku, zákony a ďalšie otázky, ktoré sú predmetom rokovania Parlamentu. Jeho charakter je iba 

odporúčací. 

 

Koncepčné dokumenty, ktoré boli v SR prijaté na zabezpečenie rodovej rovnosti: 

Národný akčný plán pre ženy v SR,  prijatý uznesením vlády SR č. 650/97 zo 16. septembra 1997,  

Za priority vlády v oblasti rovnoprávnosti žien boli vytýčené: 

                                                 
9 Podrobnejšie pozri Mesochoritisová, A.: Ako postupne klesal význam inštitúcií na zabezpečenie problematiky 
rodovej rovnosti SR resp. Ako vláda SR „dodržiava“ záväzky Pekinskej akčnej platformy. In: www.esfem.sk 
 
10 začal pracovať r. 1996. ako poradný, koordinačný a iniciatívny orgán vlády SR pre otázky, týkajúce sa 
postavenia a záujmov žien vo všetkých oblastiach života. Členmi tohto výboru boli zástupcovia vlády, NR SR, 
mimovládnych ženských organizácií, odborov, orgánov miestnej samosprávy, vybraných ústredných orgánov 
štátnej správy, výskumných inštitúcií, cirkví a expertov. V podobe nadrezortného orgánu fungoval do konca 
volebného obdobia vlády v roku 1998. V novom volebnom období (1998- 2002) sa stal poradným orgánom 
Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR – t.j. jeho status bol znížený z vládne úrovne na úroveň ministerskú. 
V roku 2003 nebola jeho činnosť obnovená, nakoľko minister odmietol predsedať tomuto Výboru. Predsedníctvo 
malo byť posunuté na úroveň rozhodovacích právomocí generálneho riaditeľa sekcie, čo v žiadnom prípade 
nezodpovedá charakteru a princípom uplatňovania stratégie gender mainstreamingu (princíp GM predpokladá, 
že za jeho implementáciu musí zodpovedať najvyššie postavená osoba v inštitúcii, ktorá má rozhodovacie 
právomoci). 
 
11 Nie je však zriadený na základe špeciálneho zákona, ktorý by mu poskytoval právnu ochranu, závisí vlastne od 
vôle vládnucej koalície (resp. ministra ) a pri zmene vlády môže byť celá inštitúcia ohrozená. Nemá vytvorené 
žiadne lokálne či regionálne siete a kontrolné mechanizmy na implementáciu politiky rovnosti príležitostí. Od 
8.3. 2005 bol pretransformovaný na Odbor rodinnej a rodovej politiky. Týmto krokom dôjde k zrušeniu jediného 
inštitucionálneho mechanizmu, ktorý sa explicitne zaoberal problematikou rodovej rovnosti. 
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a) Realizovať v praxi v právnom systéme zakotvené rovnoprávne postavenie ženy v rodine, 

v zamestnaní a v spoločnosti 

b) Vytvárať priestor pre osobnú voľbu rozvojových životných stratégií žien v rodine, v zamestnaní 

a v spoločnosti. 

c) Vytvárať podmienky pre odstránenie ekonomických znevýhodnení, ktoré môžu viesť ku hmotnej 

núdzi žien.  

d) Formovať verejnú mienku k rešpektovaniu rovnoprávnosti žien a mužov. 

e) Vytvárať podmienky pre ochranu a posilnenia zdravia žien. 

f) Vytvárať podmienky pre elimináciu násilia na ženách. 

g) Vytvárať podmienky pre rozvoj osobnosti a pracovné uplatnenie žien z menšími rozvojovými 

šancami (ako napr. ženy žijúce na vidieku, ženy rómskeho etnika, nezamestnané ženy, ženy 

nedostatočne pripravené na svoju materskú rolu, ženy so zdravotným postihnutím) 

h) Podporovať činnosť organizácii zameraných na podporu a rozvoj žien na národnej I medzinárodnej 

úrovni. 

 

Koncepcii rovnosti príležitosti žien a mužov, ktorú schválila vláda svojim uznesením č. 232 dňa 

7.3.2001.  

Ako hlavné oblasti, kde sa prejavuje nerovnosť medzi ženami a mužmi definuje Koncepcia  trh práce, 

verejný a politický život, rodina - zosúladenie rodinného a pracovného života. Z hľadiska rodovej 

rovnosti vo výchove je relevantné konštatovanie potreby zmeniť tradičné rodové nazeranie na rodinu 

a postavenie partnerov v rámci rodiny, posilniť úlohu muža pri starostlivosti o deti, iniciovať 

celospoločenskú diskusiu na túto tému. Konkrétnejšia formulácia sa objavuje v záväzku 22:  Navrhnúť 

doplnenie učebných osnov o problematiku rodovej rovnosti a nediskriminácie na základe pohlavia, 

odstrániť používanie rodových stereotypov zo školských osnov, ktorým zaväzuje MŠ SR a ako termín 

plnenia je uvedený rok 2001. Problematická je však už samotná formulácia záväzku: „navrhnúť“ – tým  

vlastne, podľa môjho názoru, záväzkom prestáva byť.  

 

Okrem dokumentov zaoberajúcich sa rodovou rovnosťou považujem aj z hľadiska rodového aspektu 

výchovy za dôležité tie vládne materiály, ktoré akýmkoľvek spôsobom vymedzujú alebo definujú 

výchovno-vzdelávací proces. Práve tieto dokumenty v najväčšej miere odrážajú (ne) pripravenosť SR 

zohľadňovať rodovú rovnosť vo výchove: 
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Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži do roku 2007 stanovuje ako hlavné oblasti 

podporu a ochranu detí a mládeže, Pričom podporou sa rozumejú opatrenia štátu v prospech riešenia 

problémov, ktoré tvoria prekážky rozvoja detí a mládeže. Trvalá podpora, ku ktorej sa štát hlási, smeruje 

k prípadom, kde zlyháva funkcia rodiny, alebo kde ide o znevýhodnených jednotlivcov. ... 

Ochrana znamená pôsobenie štátu, ktorým zabezpečuje zoslabenie vplyvu negatívnych javov 

a dôsledkov ich pôsobenia na deti a mládež, a to najmä: ochrana občianskych práv a slobôd, ochrana 

zdravia mládeže a jej všestranná podpora, ... ochrana pred týraním, pohlavným zneužívaním 

a šikanovaním, zanedbávaním, demoralizáciou, krutosťou a ďalšími javmi ohrozujúcimi zdravý morálny 

vývin detí a mládeže. Medzi strategické ciele si Koncepcia kladie: podporu rozvoja osobnostných 

vlastností, ochranu mladých ľudí pred negatívnymi vplyvmi spoločnosti, komplexné podchytenie 

všetkých determinantov, ktoré môžu spôsobiť vznik problémov u mladých ľudí v rôznych oblastiach 

života. 

Pokiaľ ide o charakterizáciu rodinného prostredia majúceho zásadný vplyv na výchovu, Koncepcia 

konštatuje, že na Slovensku prevláda kontinuita tradične vnímaného rodového správania  v našej 

spoločnosti, kde „muž zarába“ a „žena vychováva“, dokonca akoby v podmienkach transformačného 

procesu zažívala renesanciu. V súvislosti s potrebou povzbudzovania rodinnej výchovy a zvyšovania jej 

efektivity ako hlavného činiteľa majúceho vplyv na zdravý vývin jedinca, poukazuje na potrebu výchovy 

k rodičovstvu. Zdôrazňuje potrebu skvalitňovania prípravy učiteľova učiteliek realizujúcich „výchovu 

k manželstvu a rodičovstvu“ a podporovať aktívnu participáciu rodičov v tomto smere. V celom 

vzdelávacom systéme zdôrazňuje nevyhnutnosť „vytvárať lepšie podmienky na prípravu a slobodnú 

voľbu nie len v oblasti profesionálnej kariéry, ale aj na rodičovstvo, na materskú a otcovskú úlohu. 

Ľudské práva hlásané Organizáciou Spojených národov od roku 1968 presadzujú právo na plánované 

rodičovstvo.“  

 

Takto stanovený rámec štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži by sa mal odrážať aj v iných 

dokumentoch, ktoré upravujú formálnu výchovu. Medzi hlavné východiskové dokumenty v súčasnosti 

patrí Národný program výchovy a vzdelávania v SR na najbližších 15 – 20 rokov – Milénium12 

a pripravovaný zákon o výchove a vzdelávaní - tzv. školský zákon13. Je potrebné zdôrazniť, že napriek 

tomu, že oba dokumenty zdôrazňujú potrebu výchovy v zmysle humanizmu, demokracie, zdôrazňujú 

potrebu podpory samostatnosti a rozvoja schopností detí a mládeže, že odmietajú diskrimináciu 

z akéhokoľvek dôvodu, nenašiel sa v nich priestor na podporu rodovo citlivého prístupu a zákaz 

podpory rodových stereotypov napriek platnej legislatíve (CEDAW).  

                                                 
12 Dokument bol oficiálne schválený vládou v decembri 2001 
13 Zatiaľ v návrhu, pozri www.cpvp.sk 
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Samostatnú skupinu dokumentov, ktoré vytvárajú rámec pre tvorbu kurikúl a pre prácu učiteľov 

a učiteliek a iných pedagogických pracovníkov s deťmi a mladými ľuďmi v prostredí formálneho 

vzdelávania a výchovy tvoria Zmluvy SR so Svätou stolicou - tzv. Vatikánske zmluvy. Predstavujú 

zvláštnu skupinu medzinárodných zmlúv  upravujúcich čiastkové oblasti spoločenského života14.  

Celkový rámec upravuje Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, prijatá 

v novembri 2000. Medzi hlavné výhrady, ktoré voči nej vzniesli mimovládne organizácie patrili 

nasledujúce:  

1. Zmluva sa týka všetkých obyvateľov a obyvateliek SR, nie len s katolíckym vierovyznaním. Zmluva 

dáva právo cirkvi „využiť všetky vhodné prostriedky mravné formovanie obyvateľov SR v prospech 

spoločného dobra podľa princípov katolíckej náuky v  súlade s právnym poriadkom SR“.   

2. Zmluva podporuje zachovanie diskriminačného prístupu k iným formám spolužitia než je tradičný 

heterosexuálny manželský vzťah,  

3. Zmluva je v rozpore s medzinárodnými dohovormi, ktoré SR podpísala a ratifikovala. Okrem iného ide 

konkrétne o Dohovor OSN o právach dieťaťa (1991) a o Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem 

diskriminácie žien (1987),  

4. Zmluva zakladajúca autoritu katolíckej náuky v najrôznejších oblastiach života ohrozuje koncepciu 

rovnosti príležitostí žien a mužov v SR, najvýraznejšie v oblasti vzdelávania a reprodukčných práv. 

Stereotypné chápanie mužskej a ženskej roly i presadzovanie nespravodlivej deľby práce podľa 

pohlavia, ktoré potvrdzuje nerovné rozdelenie moci medzi ženami a mužmi v spoločnosti, odporuje 

viacerým článkom Dohovoru (1987), najvýraznejšie však článku 5. ... Hlavné výhrady voči procesu 

ratifikácie vyslovili niektorí poslanci, najmä voči nevypovedateľnosti zmluvy a jej vplyvu na právny 

systém SR15.  

Vzhľadom na ustanovenie o dodatkových zmluvách boli neskôr aj tieto ratifikované.  Z nášho hľadiska 

predstavujú najvýznamnejší vplyv Dohoda medzi SR a registrovanými cirkvami a náboženskými 

spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní (máj 2004) a pripravovaná Zmluva medzi SR 

a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí.  

Článok 1 (4) Dohody hovorí, že Slovenská republika nebude požadovať, aby cirkevné školy 

uskutočňovali také výchovné a vzdelávacie programy, ktoré nezodpovedajú výchove a vzdelávaniu 

registrovaných cirkví a náboženských spoločností. Toto ustanovenie jednoznačne povyšuje rozhodnutie 

cirkví a náboženských spoločností nad politiku štátu pokiaľ ide o výchovu a vzdelávanie v oblasti 

                                                 
14 Z medzinárodne politického hľadiska je zaujímavá skutočnosť, že napríklad Európska únia ponecháva úpravu 
vzdelávacej politiky na rozhodnutí štátu, vatikánske zmluvy majú ambíciu priamo zasahovať do tohto procesu.  
 
15 zdroj: http://moznostvolby.szm.sk/plnenie.htm 
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ľudských práv. Konkrétne prípadný zámer implementovať rodovo citlivý prístup do oficiálnych 

rozhodnutí štátu sa nebude týkať cirkevných škôl. Navyše podľa článku 1 (12) budú môcť cirkvi 

a náboženské spoločnosti zakladať vlastné metodické centrá financované štátom. Tento postup 

jednoznačne povedie k indoktrinácii náboženských hodnôt a princípov do výchovy a vzdelávania na 

cirkevných školách.  

Pokiaľ ide o náboženskú výchovu, podľa čl. 2 (3) SR je povinná umožniť náboženskú výchovu už 

v predškolských zariadeniach, čo jednoznačne povedie k výchove detí v zmysle jedinej hodnotovej 

orientácie. V konečnom dôsledku to môže viesť k nárastu netolerancie voči iným hodnotovým 

orientáciám, ako náboženským. S ohľadom na rodovo stereotypnú výchovu je možné povedať, že 

podpora rodových stereotypov vo výchove ešte zosilnie, navyše bude zdôrazňovaná ako jediná 

správna. Napriek tomu, že Dohoda deklaruje jej uplatňovanie iba v súlade s platnou legislatívou, sama 

vytvára priestor na jej porušovanie – hlavne v článku 1. Pokiaľ ide o možnosť kontroly reálneho diania 

na hodinách náboženskej výchovy, podľa čl. 2 (9) a (10) bude zo strany štátu prakticky nemožná: štátnu 

školskú inšpekciu ... vykonávajú osoby poverené hlavným školským inšpektorom po dohode 

s príslušnou vrchnosťou registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, Hospitáciu na vyučovaní 

...vykonávajú osoby poverené príslušnou vrchnosťou registrovanej cirkvi alebo  náboženskej 

spoločnosti...  

 

Zmluva o výhrade svedomia v článku 4 (1) vyslovene uvádza možnosť odmietnuť výchovno-vzdelávaciu 

činnosť, poskytovanie právnych a zdravotníckych služieb, ... Vzhľadom na to, že v čl. 2 zmluva 

ustanovuje pod pojmom „vieroučné a mravoučné zásady“ také, ktoré  sú vyhlásené Magistériom 

Katolíckej cirkvi, a pod pojmom „výhrada svedomia“ rozumie odmietnutie konania toho, čo vo svojom 

svedomí pokladá za nedovolené podľa vieroučných a mravoučných zásad, je možné predpokladať, že 

Zmluva ustanovuje nerovnováhu aj pokiaľ ide o svedomie katolíkov a nekatolíkov. Na výklad 

vieroučných a mravoučných zásad je oprávnená Svätá stolica (čl. 6 (3)). Opätovne je možné sa obávať 

indoktrinácie katolíckeho hodnotového systému a všetkých rodových stereotypov spojených s ním do 

mnohých oblastí spoločenského života, medzi iným aj výchovy a vzdelávania.  
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Učebnicová politika Slovenskej republiky16 

 

V súčasnosti sa proces tvorby učebníc, schvaľovania, financovania, vydávania a distribúcie riadi 

predpisom Ministerstva školstva SR, ktoré tiež vyhlasuje konkurzy na učebnice na základe požiadaviek 

Štátneho pedagogického ústavu a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.  

 

V roku 2001 sa Štátny pedagogický ústav začal zaoberať problematikou kvalitnejšej realizácie 

učebnicovej politiky. V spolupráci s Open Society Institute v Budapešti a externými spolupracovníkmi 

z Českej republiky, Veľkej Británie a Rumunska  vypracovali projekt Učebnicová politika SR. Primárnou 

úlohou bola analýza súčasného stavu tvorby a vydávania učebníc v SR. V roku 2004 vznikli na základe 

analýzy a diskusie na odborných seminároch nové kritériá na hodnotenie kvality učebníc vo všetkých 

fázach jej tvorby.  

Ide o fázy: 

- hodnotenie kvality koncepcie a ukážky spracovania tematických celkov učebnice v konkurze, 

- hodnotenie kvality rukopisu učebnice pred jeho schválením a zadaním do tlače, 

- hodnotenie kvality vydanej učebnice v praxi. 

 

„Hodnotenie vydanej učebnice systematicky zatiaľ v Slovenskej republike neprebieha, ale Štátny 

pedagogický ústav pripravuje projekt na jej začatie,“ konštatuje dôvodová správa k hodnoteniu kvality 

učebníc z roku 2004. Kvalita učebnice sa v procese jej tvorby a používania celkove hodnotí podľa 26 

kritérií, ktoré sú zoskupené do troch skupín (A, B, C). Podľa autorky a autorov projektu „Učebnicová 

politika“ je možné na základe týchto kritérií dospieť k rozhodnutiu, či učebnica vyhovuje z hľadiska jej 

uplatnenia v školskej praxi.  

Skupinu B tvoria kritériá na hodnotenie kvality spracovania učiva. Má 6 okruhov a 18 kritérií. Kritériá sú 

zaradené pod tieto okruhy: 

1) Súlad so základnými pedagogickými dokumentmi 

2) Rozvoj osobnosti 

3) Obsah 

4) Didaktické spracovanie 

5) Grafická úprava 

6) Spoločenská korektnosť 

                                                 
16 prevzaté z: Kišoňová J.: Rodové stereotypy v učebniciach: diplomová práca, online: www.esfem.sk 
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Hoci z hľadiska rodovej analýzy sú všetky okruhy relevantným predmetom skúmania, zvlášť dôležité sú 

predovšetkým kategórie 2 a 6.  

Okruh „Rozvoj osobnosti“ sa posudzuje podľa troch kritérií: rozvíjanie základných kompetencií žiaka,  

začleňovanie žiaka do širšieho spoločenstva a  využiteľnosť učiva v bežnom živote. Pre každé kritérium 

sú vyjadrené požiadavky, ktoré sú potom podľa miery „plnenia“ obodované pomocou indikátorov. 

Medzi požiadavky patrí napríklad: 

- Spracovanie učiva pomáha rozvíjať zručnosti a schopnosti kritického myslenia, podporuje vývoj 

myslenia, napríklad uvádzaním rôznych druhov problémov 

- Spracovanie učiva podporuje rozvoj hodnotového systému žiakov 

- Učivo má byť spracované tak, aby motivovalo žiakov ako prostriedok obohacovania života, 

obsahovalo príklady zo života a žiak na základe textu, úloh, ilustrácií mohol  primerane riešiť 

problémy, s ktorými sa stretáva v bežnom živote alebo ich bude môcť využiť pri ďalšom vzdelávaní. 

Pre okruh „Spoločenská korektnosť“ sa zvolilo len jedno kritérium: 

„Dodržiavanie spoločenskej korektnosti“. Hodnotenie kvality spracovania učiva z hľadiska tohto kritéria 

sleduje požiadavky: 

- V učebnici má byť učivo spracované tak, aby v textovej a obrazovej časti odzrkadľovalo správne 

vzťahy v spoločnosti. 

- V súlade s deklaráciou ľudských práv učebnica má byť objektívne spracovaná z hľadiska informácií 

o odlišnostiach medzi rasami, národmi, národnosťami,  náboženstvami 

- Každá časť učebnice musí byť spracovaná v súlade s dodržiavaním ľudských práv, učivo má byť 

spracované tak, aby v textovej a obrazovej časti nediskriminovalo členov spoločnosti a vyhovovalo 

z hľadiska citlivosti a rovnosti vo vzťahu k handicapovaným ľuďom, pohlaviu, rasám, národom 

a národnostiam, alebo náboženstvu. 

Kritérium „Dodržiavanie spoločenskej korektnosti“ sa hodnotí podľa toho „do akej miery je učebnica 

spracovaná tak, že v textovej a obrazovej časti nediskriminuje členov spoločnosti a vyhovuje z hľadiska 

citlivosti a rovnosti vo vzťahu k rôznym skupinám obyvateľstva a k podmienkam života.“ Uvedené 

kritéria hodnotenia kvality učebníc sú relatívne nové a v praxi ešte nepreskúšané. Pozitívom je, že sa pri 

ich zostavovaní našiel priestor pre skúmanie kvality spracovania učiva aj z ľudsko-právneho hľadiska.  

Učivo má byť pritom spracované tak, že v textovej a obrazovej časti nediskriminuje členov spoločnosti 

a vyhovuje z hľadiska citlivosti a rovnosti vo vzťahu k handicapovaným ľuďom, pohlaviu, rasám, 

národom a národnostiam, náboženstvu a pod. 

Požiadavka objektívneho spracovania „informácií o odlišnostiach medzi rasami, národmi, národnosťami, 

náboženstvami“, nepočíta s objektívnym spracovaním informácií o odlišnostiach medzi pohlaviami. 

V celom projekte nie je zmienka o požiadavke odstránenia „všetkých stereotypných koncepcií úlohy 
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mužov a žien“, tak ako sa to malo praktikovať pri tvorbe slovenských učebníc podľa Dohovoru 

o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien. 

 

Rodovo citlivý prístup 

Prvou charakteristikou rodovo citlivého prístupu (vo výchove) je zohľadňovanie rodových aspektov 

problému a snaha o zamedzenie a predchádzanie rodovej diskriminácii. Ako bolo v predchádzajúcich 

kapitolách viac krát zdôraznené, veľmi často dochádza k zjednodušujúcemu a nesprávnemu 

zamieňaniu pojmov rod a pohlavie. Rovnako aj v prípade snahy o zabránenie rodovej diskriminácie ide 

v mnohých prípadoch o zabránenie diskriminácie na základe pohlavia. Aj keď v niektorých prípadoch 

môže byť cieľ pre konkrétnu ženu totožný, zásadný rozdiel sa prejaví okamžite, ak sa chceme zamerať 

na odstraňovanie príčin diskriminácie, nie len jej faktických prejavov.  

Ak neberieme do úvahy kultúrne, sociálne a politické/mocenské súvislosti diskriminácie, nebude možné 

definovať ani jej príčiny.  

 

Snaha o predchádzanie diskriminácie dievčat a žien v prostredí inštitucionálnej výchovy nie je neznáma. 

V našich podmienkach je možné veľmi zjednodušene identifikovať tri prístupy, ktoré sa navzájom líšia 

v názoroch na základný problém – vnímanie rodových stereotypov. Keďže vnímanie stereotypov je 

kľúčovým problémom pri názoroch na postavenie mužov a žien v spoločnosti, prvé dva sú, napriek 

snahe o odstránenie diskriminácie, vo svojej podstate diskriminačné:  

 

1. 

Východiskom tohto postoja je predstava rovnosti v zmysle rovnakosti. V našich podmienkach je známy 

z obdobia „reálneho socializmu“. (snaha o dosiahnutie rovnosti dievčat a chlapcov je redukovaná na 

koedukáciu). Rovnosť ako rovnakosť sa prispôsobuje mužskej životnej skúsenosti a od nej sa aj 

odvádza. Tento model prinášal predstavu úspešného človeka ako takého, ktorý sa naplno venuje svojej 

práci, využíva svoje schopnosti. Podmienky pre takýto „úspech“ však neboli vytvorené porovnateľne. 

Domáca (súkromná sféra) ostávala jednoznačne záležitosťou žien. (a navyše je odsunutá z primárnej 

oblasti záujmu). Už vopred teda boli ženy postavené do situácie, že ak chceli dosiahnuť „úspech“, ako 

bol v spoločnosti definovaný, mali značne znevýhodnenú pozíciu. V prípade, že na takto definovaný 

„úspech nereflektovali“, bojovali s pocitmi nenaplnenia a frustrácie a pocitom menejcennosti.    

 

2. 
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Vychádza zo striktne rozdelených úloh medzi mužom a ženou v spoločnosti. V našich podmienkach 

vychádza z tradície kresťanských cirkví – hlavne katolíckej (ale príkladom môže byť aj islam, 

hinduizmus,...) Tento model je vo svojej podstate diskriminačný, lebo fixuje stereotypné rozdelenie úloh 

medzi mužom a ženou, ktoré obsahuje nerovnováhu moci – tak v spoločnosti, ako v rodine. Túto 

nerovnováhu „vyvažuje“ zdôrazňovaním úcty a „posvätnosti žien – matiek. Uzatvára tak ženy v domácej 

sfére, prípadne v tzv. pomáhajúcich profesiách.  

 

3. 

Vychádza z filozofie rovnosti príležitostí. Znamená to, že tak muži, ako aj ženy majú rovnakú možnosť 

venovať sa svojej profesionálnej sebarealizácii, podieľať sa spoločne na výchove detí, bez ohľadu na to, 

či je niekto mužom alebo ženou. Eliminuje stereotypy, ktoré by uzatvárali jednotlivcov do vzorov, ktoré 

im nemusia vyhovovať. Vytvára priestor, aby  jednotlivec mohol využívať svoje schopnosti podľa 

vlastných predstáv.  

Tento prístup ráta s predchádzajúcou rodovo stereotypnou socializáciou a snaží sa minimalizovať jej 

negatívne dopady.  

 

Rodovo citlivá výchova 

  

Rodovo citlivá výchova vyžaduje od učiteľov a učiteliek individuálny prístup k deťom a mladým ľuďom, 

ktorý nie je vedome alebo nevedome ovplyvnený predsudkami voči chlapcom, či dievčatám.  Vychádza 

zo špecifických potrieb dievčat a chlapcov, ktoré sú dôsledkom nerovného spoločenského statusu 

mužov a žien vyplývajúceho z rozdielnej socializácie. Rodovo citlivá výchova predchádza škodlivému 

vplyvu rodových stereotypov a/alebo smeruje k jeho čo najdôslednejšej eliminácii. „Rodovo citlivým 

správaním môžeme rozvíjať emancipačný potenciál dievčat aj chlapcov a podporiť ich schopnosť 

kritického myslenia a kritického vnímania.“ (Egger 2000, s. 127).   

Takýto prístup je však možný iba zo strany tých učiteľov a učiteliek, ktoré rodové stereotypy a ich 

dôsledky dokážu identifikovať a reflektovať. Rodovo citlivá výchova je na slovenských školách ešte vždy 

závislá na dobrej vôli učiteľov a učiteliek a podpore prostredia. Predstavuje tak skôr ojedinelý úkaz, než 

bežnú prax, napriek tomu, slovenské školstvo deklaruje snahu o demokratizáciu.  

Pre dôslednú rodovo citlivú pedagogickú prácu však nestačí len ďalej nešíriť a nefixovať rodové 

stereotypy. Je nevyhnutné pomáhať deťom, aby si ich uvedomili  a ponúkať alternatívne vzory 
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konštrukcie mužskosti a ženskosti. Ukázať deťom, že neexistuje žiadna uniformná mužskosť 

a ženskosť, že muži a ženy majú podstatne viac podobných charakteristík, než tých rozdielnych.  

Rodovo citlivý prístup je predpokladom úspešnej pedagogickej práce vo všetkých učebných 

a výchovných predmetoch, ak jej cieľom má byť samostatne uvažujúca, slobodná ľudská bytosť vedomá 

si svojich ľudských práv a ľudských práv ostatných.  

 

Medzi zaujímavé a podnetné príklady aktivít zameraných na elimináciu rodových stereotypov a ich 

negatívnych dôsledkov v zahraničí patria viaceré úspešné projekty. Niektoré z nich, venované priamo 

prevencii rodovo podmieneného násilia vychádzajú z potreby odlišného prístupu k dievčatám 

a chlapcom: 

 

Rodovo citlivý prístup k dievčatám 

Rakúska pedagogička a psychologička R. Egger, aktivistka pracujúca so ženami, ktoré zažili alebo 

zažívajú rodovo podmienené násilie je presvedčená o tom, že rodovo citlivá pedagogika je súčasťou 

primárnej prevencie proti násiliu. Vypracovala projekt „Na stope sexizmu“, ktorého cieľovou skupinou sú 

dievčatá od siedmej triedy základnej školy. Cieľom tohto projektu je, aby „...dievčatá nevnímali 

narúšanie svojich hraníc a diskrimináciu ako individuálne záležitosti, ale aby rozpoznali spoločenský 

vzorec, ktorý sa za tým skrýva.“ (Egger 2000, s. 123) Je autorkou hier17, ktoré sú určené dievčatám od 

prvej triedy, na posilnenie ich sebavedomia, schopnosti presadzovania sa. Hry rozvíjajú schopnosť 

dievčat psychicky a fyzicky zamedzovať prekračovaniu osobných hraníc.  

Vzhľadom na zvýšenie efektivity výsledkov práce v oblasti primárnej prevencie rodovo podmieneného 

násilia je nevyhnutný komplexnejší prístup k eliminácii rodových stereotypov a ich negatívnych 

dôsledkov.  

Ruth Dewime a Dagmar Benedikt - rakúske pedagogičky, ktoré uplatňovali princípy rodovo citlivého 

prístupu k dievčatám vo feministickej dievčenskej Škole Virginie Woolf vo Viedni18 definujú 

základné princípy rodovo citlivej práce s dievčatami.  Ich princípy môžu byť inšpiratívne pre prácu 

s dievčatami v každej škole: 

a) Dejiny žien: je princíp, ktorý kladie dôraz na to, aby sa hovorilo nielen o slávnych ženách, ale 

o všetkých ženách. Treba dať do centra pozornosti detí aktívne konanie žien, informácie a otázky, 

prečo niečo urobili alebo neurobili. Hovoriť treba nielen o bielych stredoeurópskych ženách, ale 

o všetkých ženách na svete. 

                                                 
17 Postupy jednotlivých hier sú podrobne opísané v rozhovore s R. Egger v časopise Aspekte 1/2000, s. 113 - 
129.   
18 Škola kvôli politickej situácii v Rakúsku v roku 2000/2001 prestala fungovať.  
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b) Ženský, resp. žensky špecifický jazyk: tento princíp hovorí o tom, že treba pomenúvať to, čo ženy 

a dievčatá robia tak, aby boli ženy v jazyku viditeľné a počuteľné. Ak hovoríme príbehy o ženách, 

musí to byť aj počuť, že nejde o učiteľov, ale o učiteľky a pod. 

c) Antirasistické, multikultúrne učenie sa. Na svete žije veľa rôznych žien, ktorých skúsenosti sú pre 

nás dôležité. Dôležité je poukázať na fakt, že rôznosť žien neznamená rozdiely v ich hodnote. 

d) Odhaľovanie každodenného sexizmu: v knihách, filmoch, rôznych materiáloch. Nemali by sme tieto 

materiály cenzurovať, ale pozrieť  sa na to, ako sú ženy zobrazované, ako sa o nich hovorí a píše, 

a či tento spôsob zobrazovania dievčat a žien súvisí s našou realitou. 

e) Sebaobrana: v najširšom slova zmysle. Princíp sebaobrany nám hovorí, že musíme dievčatám 

ukázať, ako sa brániť sexuálnemu, sexistickému násiliu, slovnému, či telesnému. Hovoriť by sme 

mali aj o tom, čo všetko súvisí s vnímaním vlastného tela. 

f) Priateľstvo medzi ženami a dievčatami: je dôležitý prvok v dosahovaní cieľov dievčat a žien. 

Dôležité je aj to, aby sme dievčatá neporovnávali s chlapcami, alebo medzi sebou navzájom, ale 

aby sme ich merali samými sebou. (Cviková: 2000 – 2001, s. 174–175) 

 

V Nemecku vypracovala pracovná skupina zaoberajúca sa rodovo citlivou pedagogikou kritériá 

ústretového správania v pedagogickej práci s dievčatami pod názvom „Hovorenie nás robí vidiacimi, 

mlčanie slepými“ (Egger 2000, s. 127). Základné princípy sú podobné, ako princípy Ruth Dewime 

a Dagmar Benedikt. Zdôrazňujú potrebu zviditeľňovania dievčat a žien ako aktívne konajúcich osôb. 

Dôležité pre dievčatá je, aby boli definované ako samostatné osoby, a nie len prostredníctvom 

chlapcov. Dievčatá by sme nemali robiť zodpovednými za správanie chlapcov. Mali by sme ich 

posilňovať v ich kritickom odstupe voči role, do ktorej sú vtláčané a aj voči očakávaniam, ktoré sú 

spojené s tradičnou ženskou rolou. V rozhovoroch, diskusiách by učiteľky a učitelia mali dbať na to, aby 

bol vyvážený podiel chlapcov a dievčat na rozhovoroch, pokiaľ ide o dĺžku a frekvenciu vystúpení. 

Dievčatá a ich argumenty treba brať vážne. Samostatná pozornosť je venovaná aj priestorom školy: je 

dobré, ak sa vyhradí miesto – oddychový kútik iba pre dievčatá. Všetky pomôcky, učebne, športové 

priestory musia byť rovnako prístupné pre dievčatá ako aj pre chlapcov.  

Uvedené princípy  rodovo citlivej práce s dievčatami sú zacielené na kompenzáciu nedostatkov, ktoré 

vznikajú obmedzeniami vyplývajúcimi z rodových stereotypov. 

 

Rodovo citlivý prístup k chlapcom 

Tradičná mužská/chlapčenská rola a očakávania s ňou spojené, ochudobňuje aj chlapcov o individuálny 

rozvoj,  napríklad možnosti citových prejavov, priznania si chyby, či väčšej samostatnosti. Rodové 

stereotypy spojené s mužskou rolou sú rovnako nežiadúce a obmedzujúce, ako rodové stereotypy 



 

 58  

spojené s ženskou rolou. „Zlyhávanie voči požiadavkám tradičnej mužskej roly môže byť jednou z príčin 

násilného správania chlapcov, ale aj psychosomatických a psychických porúch.“ (Egger 2000, s. 127-

128).  

Princípy rodovo citlivej práce s chlapcami vypracovala nemecká pedagogická skupina : chlapcov treba 

upozorniť na to, že mužská rodová rola môže ohrozovať ich vlastné zdravie. Práca sa chlapcami je 

rovnako, ako u dievčat založená na princípe stránenia. Isté rozdiely v práci s chlapcami a dievčatami 

však existujú: Chlapci oveľa ťažšie ako dievčatá zisťujú nevýhody mužskej rodovej roly. Myslia si, že by 

sa museli vzdať privilégií. Prvoradým cieľom pri práci s chlapcami je odstránenie stresu. „Pre chlapcov 

je ... veľké uľahčenie, keď zistia, že aj iní chlapci majú také problémy ako oni sami, keď si môžu priznať 

zlyhania a chyby a nemusia byť stále dokonalí...“. (Egger 2000, s. 128) 

Ďalšími dôležitými princípmi sú odstraňovanie nenávisti voči ženám a homofóbie, posilňovanie 

sebadôvery a sily vlastného ja.  „Za maskou tvrdosti, chladu, istoty a dominantného správania sa 

zväčša skrýva obrovská neistota.“ (Egger 2000, s. 129) Požiadavka sebapotvrdzovania síce môže znieť 

na prvý pohľad paradoxne, ale myslí sa tým potvrdzovanie a posilňovanie pozitívnych vlastností. 

Chlapci by sa mali naučiť riešiť konflikty tam, kde vznikajú a pripúšťať si city. Mali by byť vedení 

k autonómii,  pod ktorou sa myslí schopnosť postarať sa sám o seba. Musia sa naučiť zvládnuť 

starostlivosť o domácnosť a výchovu detí. Pri rodovo citlivej práci s chlapcami sa odporúča, aby 

chlapčenskú skupinu, s ktorou sa pracuje, viedol muž, ktorý pôsobí ako vzor. Nemusí to byť „perfektný 

muž“, ide skôr o to, aby tématizoval vlastné pochybnosti, slabosti, strachy a obavy.  

Dôležitým aspektom rodovo citlivej výchovy je práca s učebnicami. Ako bolo uvedené vyššie, na 

Slovensku prevládajú rodovo stereotypné učebnice. Ak učitelia a učiteľky, prípadne rodičia nemajú 

istotu v tom, do akej miery je učebnica, alebo iná kniha, s ktorou deti pracujú stereotypná, môžu využiť 

jednoduchý „návod“ na identifikáciu rodových stereotypov v texte: 

 

C. Koppermann (2000) uvádza  kritériá na hodnotenie kníh pre deti: 

- Koľko dievčat a žien, koľko chlapcov a mužov v knihe vystupuje? Kto vystupuje v hlavných a kto vo 

vedľajších úlohách? 

- Vystupujú dievčatá a ženy ako samostatné osobnosti plné fantázie a schopné vývinu? 

- Je v knihe vyjadrená mnohotvárnosť ženských skúseností a záujmov? Hovorí sa aj o vecných 

záujmoch žien? 

- V akých profesiách sú ženy? 

- Pohybujú sa dievčatá a chlapci mimo tradovaných vzorcov mužskosti a hrdinstva? Je v knihe 

miesto pre citlivosť, starostlivosť, otvorenosť a obavy? Alebo sa ich konanie riadi bežnými klišé? 
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- Kto má nápady, kto je iniciátorom, kto sa presadzuje? Sú aj dievčatá a ženy zaangažované 

a kompetentné? Sú v knihe rôzne formy spolužitia? Sú prezentované bez negatívnych predsudkov 

ako samozrejmé formy spolužitia? 

- Ako je to s deľbou práce v rodine  a s pomerom medzi prácou v zamestnaní a v domácnosti? 

Zobrazujú sa riešenia vymykajúce sa z rámca strnulých rodovo stereotypných vzorcov? Ako sú 

vykreslené matky? Používa sa ženský jazyk? 

(c.d., s. 148) 

 

Podrobnejšie rozpracovanie kritérií ponúka napríklad Jana Valdrová19. 

 

Pri posudzovaní učebníc je možné zamerať sa na viacero otázok.  Kladné odpovede na niektoré z nich 

neznamenajú, že učebnicu treba odmietnuť. Každú učebnicu je nutné posudzovať komplexne: 

 

VÝBER UČIVA: AKÚ OPTIKU PRE VNÍMANIE A HODNOTENIE SVETA UČEBNICA NASTAVUJE? 

 

- Je obraz sveta, ktorý učebnica ponúka, dostatočne komplexný, mnohovrstvový  a plastický? 

- Dáva žiačkam a žiakom možnosť porozumieť danej oblasti v dostatočnej hĺbke a súvislostiach?  

- Sú čiastkové témy predstavené s rešpektom voči všetkým sociálnym skupinám (teda aj ženám 

a marginalizovaným skupinám mužov)?  

- Nezanedbáva učebnica niektoré témy, kľúčové pre komplexný výklad?  

- Nie sú zanedbávané súvislosti zahŕňajúce rodový aspekt (účasť žien a mužov v danej oblasti, 

podiel žien a mužov na vývoji danej oblasti, dôsledky vývoja danej oblasti pre ženy a mužov atď.)? 

 

ZOBRAZOVANIE ŽIEN A MUŽOV V UČIVE: SÚ ŽENY A MUŽI SPÁJANÍ IBA S OBMEDZENÝM 

OKRUHOM VLASTNOSTÍ, ČINNOSTÍ A ZÁUJMOV? 

 
- Predstavuje učebnica žiačkam a žiakom alternatívne životné štýly žien a mužov, nie iba „tradičné“ 

spojenie žien s domácnosťou a starostlivosťou a mužov s verejnou sférou a mocou?  

- Ponúka učebnica aj iný než „tradičný“ pohľad na svet žien a mužov, než je dichotomický 

a heterosexuálny (t.j. ukazuje učebnica s rešpektom aj ľudí s odlišnou rodovou identitou)?  

- Ukazuje učebnica konkrétne ženy a mužov pracujúcich v oblastiach, ktoré nie sú bežne so ženami, 

respektíve mužmi spájané?  

                                                 
19 Text je prevzatý z www.eamos.cz 
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- Vysvetľuje učebnica dôvody, ktoré viedli k neúčasti žien a mužov v určitých oblastiach 

spoločenského života?  

- Hovorí učebnica o ženách a mužoch ako o heterogénnych skupinách, v ktorých existujú väčšie 

rozdiely medzi jednotlivcami než medzi skupinami ako celkami?  

- Zdôrazňuje učebnica potrebu ústretovosti, spolupráce a spoločných hodnôt žien a mužov? 

 

DOPROVODNÉ ILUSTRÁCIE VYUŽÍVAJÚCE ŽENY A MUŽOV 

 

- Sú v ilustráciách zastúpené dievčatá/ženy aj chlapci/muži? Sú dievčatá/ženy aj chlapci/muži 

zobrazovaní v porovnateľných situáciách a pozíciách, napr. muž aj žena varia, prichádzajú z práce, 

jazdia autom?  

- Neodkazujú ilustrácie ženy výhradne do oblastí stereotypne spájaných so ženami (domácnosť, 

nákupy, móda učiteľky, kaderníčky) a mužov naopak do verejnej sféry a do pozícií spájaných 

s dominanciou, majetkom a mocou (rečník na zhromaždení, riaditeľ firmy policajt, letec)? Sú 

dievčatá/ženy aj chlapci/muži zobrazovaní ako rovnako kompetentní, rovnako dôležití, porovnateľne 

zastúpení? 

 

PRÍKLADY PRE VÝKLAD A PRECVIČOVANIE UČIVA 

 

- Využíva učebnica príklady zo všetkých oblastí spoločenského života, vrátane každodenných 

životných skúseností?  

- Je učivo vysvetľované s pomocou viacerých príkladov, u ktorých sa dá predpokladať, že budú 

blízke životným skúsenostiam rôznych skupín dievčat a chlapcov?  

- Sú v príkladoch zastúpení dievčatá aj chlapci?  

- Majú dievčatá aj chlapci podobne aktívnu úlohu?  

- Nie sú dievčatá štylizované do pozície citlivých a bezradných, ktorým sa musí poradiť a pomôcť 

a chlapci naopak do pozície racionálne založených a emócie skrývajúcich, ktorí si vždy musia 

vedieť rady?  

- Nevedie spôsob vysvetľovania a precvičovania učiva k stereotypnému zobrazovaniu žien? 

 

OSLOVOVANIE ŽIAČOK A ŽIAKOV  

 

- Obracia sa učebnica vo výklade a v cvičeniach na dievčatá aj chlapcov rovnou mierou?  
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- Nepoužíva príliš často tzv. generické maskulínum (napríklad milí žiaci, napriek tomu, že sú myslené 

aj žiačky, vážení učitelia, napriek tomu, že sú myslené aj učiteľky)? 

 

JAZYKOVÝ POPIS  

 

- Používa učebnica zodpovedajúce označenia pre popisované sociálne skupiny?  

- Nepoužíva učebnica príliš často generické maskulínum (napríklad učitelia, vedci, napriek tomu, že 

sú myslené aj učiteľky, vedkyne)?  

- Vyhýba sa učebnica obsahovo nesprávnemu a negatívne citovo zafarbenému jazyku pri popise 

rodovo problematických tém (napríklad sexuálne obťažovanie namiesto sexuálneho harašenia)?  

- Nespojuje vždy určité pohlavie s určitými stereotypne vymedzovanými význammi?  

- Nepoužíva pri argumentácii príslovia a porekadlá o ženách a mužoch, ktoré potvrdzujú tradičné 

charakteristiky?  

 

Proces vytvárania aj recenzovania učebníc by mal vždy zahŕňať otázku ich rodovej korektnosti. Rodové 

stereotypné učebnice sú zásadne nevhodným učebným materiálom, lebo aj napriek vysokej odborno-

predmetnej a didaktickej úrovni znižujú demokratickosť školskej výchovy a vzdelávania a sťažujú snahu 

vyučujúcich dosiahnuť u všetkých žiakov a žiačok vzdelávacie úspech zodpovedajúce ich potenciálu. 

Rodovo korektné učebnice spolu s rodovo citlivými vyučujúcimi sú základnou podmienkou pre to, aby 

naše školstvo dávalo dievčatám/ženám a chlapcom/mužom príležitosti na rozvinutie ich schopností bez 

obmedzujúcich imperatívov terajšej ženskej či mužskej roly, ktorá sa nakoniec rýchlo mení v čase.  

 

 

Rodovo citlivá výchova na Slovensku 

 

Na Slovensku v tejto oblasti vyvíjajú aktivity prevažne feministické MVO. Na všetkých typoch škôl (aj 

keď zatiaľ v malom počte)  sa jednotlivé učiteľky a učitelia zaujímajú aj o tento prístup k deťom 

a mladým ľuďom. Zatiaľ sa však jedná skôr o izolované dobrovoľnícke snahy často čeliace nesúhlasu 

a nepochopeniu zo strany kolegov a kolegýň, ale čo je najhoršie, zo strany vedenia. MŠ SR ani ŠPÚ 

zatiaľ nevenoval ani minimálnu pozornosť tomuto prístupu a to ani na úrovni výskumných aktivít 

a teoretického skúmania.  

 

 



 

 62  

Rodovo citlivej výchove sa na Slovensku dlhodobo venujú tri organizácie (abecedne): 

 

1. Aspekt svojou činnosťou prispieva k popularizácii a rozširovaniu širokého spektra tém súvisiacich 

s problematikou ľudských práv žien, feministického hnutia, feministickej teórie a kultúry. Okrem priamej 

práce s deťmi prostredníctvom rozhlasového vysielania podporuje problematiku rodovo citlivej výchovy 

a feministickej pedagogiky hlavne vydávaním publikácii. Medzi najdôležitejšie v tejto oblasti patrí 

monotematické číslo časopisu Aspekt venované rodovej socializácii a výchove, edícia publikácie 

Ružový a modrý svet: rodové stereotypy a ich dôsledky20, určenej hlavne pedagogickej verejnosti. 

Rovnako ako knihy pre deti vydané v Aspekte, aj táto publikácia je cennou pomôckou pre všetkých, 

ktorí chcú vo svojej práci pristupovať k deťom a mladým ľuďom rodovo citlivo. Rodovo citlivá 

pedagogika predstavuje jednu z centrálnych tém, ktorým sa chce Aspekt venovať. 

 

2. Centrum rodových štúdií pri FF UK v Bratislave patrí medzi prvé organizácie na Slovensku 

systematicky pracujúce so študentmi a študentkami s ohľadom na princípy rodovo citlivej výchovy. 

Centrum ponúka viacero kurzov pre vysokoškolských študentov a študentky a zrealizovalo aj cyklus 

seminárov pre stredoškolských učiteľov a učiteľky zameraný na rodové aspekty pedagogickej práce. 

Centrum prostredníctvom ponúkaných celouniverzitných prednášok pod názvom Úvod do rodových 

štúdií plní nezastupiteľnú úlohu vo výchove budúcich učiteľov a učiteliek, ale aj iných profesionálov 

a profesionálok. Členky Centra sú zároveň vysokoškolskými pedagogičkami a vo svojej práci uplatňujú 

zásady rodovo citlivej výchovy. Ako jediná organizácia na Slovensku zameriava aspoň čiastočne 

pozornosť aj na skryté kurikulum školy. Realizuje výskum zameraný na situáciu žien – vedkýň 

v prostredí vysokých škôl.  

 

3. EsFem je prvou organizáciou na Slovensku realizujúcou systematickú pravidelnú prácu zameranú na 

presadzovanie rodovo citlivej výchovy na stredných školách. Prostredníctvom spolupráce s učiteľkami 

a učiteľmi ponúka dlhodobý projekt Model rodovo citlivej výchovy, ktorý predstavuje jednu z ťažiskových 

aktivít organizácie. Model rodovo citlivej výchovy je cyklus workshopov pre učiteľov a učiteľky stredných 

škôl a iných pedagogických pracovníkov a pracovníčky zameraný na možnosti rodovo citlivej výchovy 

v ich práci. Okrem teoretickej prípravy ponúka aj precvičovanie konkrétnych aktivít využiteľných pri práci 

s deťmi na hodinách. EsFem v rámci svojich aktivít realizuje aj semináre pre stredoškolákov 

a stredoškoláčky zamerané na prevenciu rodovo podmieneného násilia v párových vzťahoch 

                                                 
20 Publikácia bola zavŕšením projektu neziskovej organizácie Občan a demokracia a Aspektu. Na tvorbe 
publikácie sa podieľali odborníčky z rôznych mimovládnych a verejných organizácií. 
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prostredníctvom eliminácie rodových stereotypov21. V spolupráci s MC v Prešove vydali metodický list 

rodovo citlivej výchovy ako prevencie násilia páchaného na ženách.  

 

Úloha ženského – feministického hnutia v presadzovaní rodovej demokracie býva ešte vždy 

zamlčovaná napriek tomu, že pozitívne výsledky. Ktoré prinieslo sú v mnohých prípadoch široko 

akceptované a využívané. To má za následok  oslabovanie motivácie (mladých) žien a dievčat pre 

aktívne presadzovanie svojich práv. Ešte vždy prevládajúci odmietavý postoj voči feminizmu tak 

zneviditeľňuje úlohu žien v dejinách európskeho občianstva.  

 

Tak, ako to odporúča aj Rada Európy, jednou z úloh v oblasti výchovy k demokratickému občianstvu 

musí byť aj pomenovanie feministického hnutia ako jedného z najvýznamnejších ľudskoprávnych hnutí. 

Je dôležité, aby dievčatá vedeli, že história Európy je aj históriou žien. Preto si na záver dovolíme 

odcitovať slová Naomi Wolf (2000):  

 

„... všetko sa môže začať odmietnutím zhubnej lži , ktorá mladé ženy ochromuje – lži nazývanej 

postfeminizmus, ktorý je zbožnou nádejou, že všetky zápasy už boli vybojované. Toto slovo 

spôsobuje, že mladé ženy, ktoré čelia často tým istým starým problémom, znova obviňujú samy 

seba – všetko už bolo predsa vybojované – no nie? Berie im výzbroj, ktorou je teória, a vyvoláva 

v nich opäť pocit osamotenosti. Nikdy nehovoríme povýšene o postdemokratickej ére. 

Demokracia, ako vieme, je živým a zraniteľným organizmom, ktorý musí každá generácia 

obnovovať. To isté platí aj pre feminizmus, jeden z aspektov demokracie. Tak v ňom teda 

pokračujme.“ (c.d., s. 320)  

 

                                                 
21 Táto práca sa v roku 2000 na IF RE, ktoré sa konalo v Bratislave dostala medzi záverečné odporúčania ako 
vhodný spôsob eliminácie rodových stereotypov. 
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PRE UČITEĽKY A UČITEĽOV22 
 

 

Občianske združenie EsFem od svojho vzniku spolupracuje s viacerými učiteľkami a učiteľmi, priamo 

pracuje s deťmi a mladými ľuďmi (hlavne) na stredných školách. Príklady aktivít, ktoré uvádzame sme 

úspešne využívali pri našej snahe o zvýšenie rodovej citlivosti spolupracujúcich učiteliek a učiteľov, 

dievčat a chlapcov, ale aj nás samých. 

 

Nasledujúce aktivity by mohli pomôcť pri vašej práci spolu s dievčatami a chlapcami hľadať odpovede 

na otázku: Čo v našej spoločnosti znamená byť mužom a ženou?  

Nie je našim cieľom "rušiť" rodové roly, ktoré “hráme” vo všetkých oblastiach  života, ale pokúšať sa 

uvažovať o nich, premýšľať o tom, kde sa vzali, ako s nimi, alebo podľa nich žijeme, čo nám ponúkajú a 

v čom nás obmedzujú. Našim spoločným cieľom je uvedomenie si toho, že rodové stereotypy sú iba 

konštruktom, ktorý vytvára jednu z možností, ako prežívať naše životy. Ale zďaleka nie jedinú.  

Kladenie si týchto otázok a hľadanie odpovedí na ne nás môže veľmi hlboko zasahovať, preto, hlavne 

pri práci s deťmi, by vám možno pomohli niektoré rady:  

 

 

1. Čo je cieľom pri realizácii uvedených aktivít? 

 

Vzhľadom na to, že škola nie je jediným prostredím, kde dochádza k rodovo stereotypnej socializácii, 

dôsledná eliminácia rodových stereotypov nie je možná. Všetky a všetci, rovnako ako deti, s ktorými 

pracujeme sme rodovo socializované/í. Rodová rola je jednou z rôl, ktoré počas života "hráme". Na 

rozdiel od ostatných ju však sprevádza mýtus nemennosti, niečoho, čo je dané, o čom nie je možné 

uvažovať. Takto vzniknutý rodový stereotyp sa môže stať pascou, ktorá nás obmedzuje. Cieľom aktivít, 

ktoré ponúkame, je preto kritická reflexia  rodovej roly. Nie jej zrušenie, alebo zmena. Našim cieľom 

je uvoľnenie hraníc, ktoré môžu byť diskriminujúce. Veľmi dôležitá je reflexia našej vlastnej rodovej roly 

pred tým, než sa budeme o to isté snažiť spolu s deťmi. Môže nám pomôcť pri citlivejšom prístupe 

k deťom.  

 

                                                 
22 Odporúčania pre učiteľky a učiteľov snažiacich sa o rodovo citlivý prístup v práci s deťmi a mladými ľuďmi. 
Text je súčasťou handoutov pre semináre v rámci projektu „Model rodovo citlivej výchovy” a vzťahuje sa 
k návrhom aktivít pre prácu s deťmi. 
- použitý ako východisko pre spracovanie rovnomennej kapitoly v publikácii Ružový a modrý svet (Aspekt, 
Bratislava 2003) 
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2. Všeobecné princípy práce s deťmi 

 

Je veľmi pravdepodobné, že deti a mladí ľudia s ktorými pracujeme, už boli konfrontované 

a konfrontovaní s niektorými negatívnymi dôsledkami rodových stereotypov (rodovo podmienené 

násilie, poruchy prijímania potravy v dôsledku tlaku na krásny výzor, sebapoškodzujúce správanie ako 

dôsledok neschopnosti dôsledného naplnenia očakávaní v súvislosti s rodovými stereotypmi, sexuálne 

obťažovanie, alebo zneužívanie, ...). Každá diskusia o rodových stereotypoch ako príčinách týchto javov 

môže byť pre deti veľmi zraňujúca. Preto je vhodné, aby sme s týmito témami pracovali veľmi 

citlivo.   

Je potrebné voliť aktivity s ohľadom na charakter triedy, venovať sa radšej pozitívnym príkladom 

nestereotypného správania, než zdôrazňovať ich hrozby, vyvarovať sa označenia rodovo stereotypného 

správania ako jednoznačne zlého, skôr ponúkať alternatívy, otvárať nové možnosti.  

Za každých okolností je však nevyhnutný rešpektujúci prístup k výpovediam detí a strániaci postoj 

(veriť a nepripúšťať vinu dieťaťa, v prípade, že má skúsenosť s násilím, alebo diskrimináciou).    

Pre podporu súdržností detí, priateľskej a rešpektujúcej atmosféry je dôležité uprednostnenie 

kooperatívnych aktivít a spôsobov práce pred konkurenčnými (súťažnými).  

Všetky aktivity, ktoré ponúkame, predstavujú iba motiváciu pre reflexiu vlastnej rodovej roly. Je dôležité, 

aby aktivity boli vždy zakončené diskusiou. Ak hrozí možnosť, že na diskusiu "nezvýši čas", radšej 

aktivitu ani nezačíname. Diskusia je ťažiskovou časťou každej aktivity.  

 

 

3. Riziká a ako sa im vyhnúť 

 

 "Nálepkovanie" 

Deti a mladí ľudia vždy veľmi ťažko prežívajú, ak sú označené a označení za tých, ktorých život nie je 

v poriadku. Pri aktivitách, ktorých cieľom je reflexia vlastnej rodovej roly takéto nebezpečenstvo hrozí 

veľmi intenzívne. Preto je dôležité mu predísť. Možné spôsoby, ako sa vyvarovať nálepkovania, je 

nehodnotiť vyjadrenia detí. Našim cieľom nie je poukázať na to, že spôsob života, ktorý deti a ich 

blízky žijú je zlý. Chceme ponúkať nové možnosti, umožniť zamyslenie sa nad tým, čo naozaj chceme 

a čo sa od nás očakáva. Napriek tomu na vyučovacej hodine nie je celkom možné vyhnúť sa vyjadreniu 

o ich práci (aj deti samé to očakávajú, sú na to zvyknuté). Je preto vhodné deti radšej pochváliť za ich 

snahu, otvorenosť, prípadne poďakovať za aktivitu, ale vyvarovať sa hodnotenia obsahu toho, o čom 

hovorili.  
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 Viktimizácia 

Mnohé zážitky môžu byť pre deti bolestné, alebo sa im ťažko hovorí o vlastnom živote a rodine. Preto 

radšej volíme taký spôsob práce, pri ktorom deti pracujú s príkladmi, modelmi (historické 

osobnosti, príklady z učebníc, médií, vymyslené postavy a pod.), ale nehovoria o sebe a svojich 

blízkych. Vyhneme sa tak zraňovaniu opätovným prežívaním traumatického zážitku, alebo označenia 

dieťaťa a jeho blízkych  za stereotypných, "zlých".  

Ak sa stane, že dieťa samé prejaví záujem o vašu pomoc, alebo sa s vami podelí o svoje 

traumatizujúce zážitky, je potrebné vyjadriť mu podporu, dôveru a s jeho alebo jej vedomím ponúknuť 

pomoc.  

 

 Fixácia rodového stereotypu 

Väčšina aktivít zameraných na reflexiu rodovej roly a rodového stereotypu vyžaduje od detí, aby pred 

tým, ako o rodovom stereotype uvažujú, ho vlastnými slovami artikulovali. To môže mať za následok 

potvrdenie rodového stereotypu, namiesto uvoľnenia jeho hraníc. Je preto nevyhnutné každú aktivitu 

ukončiť diskusiou, ktorá je venovaná aj hľadaniu alternatív. Je užitočné, ak deti upozorníme na to, že 

problém rodových stereotypov je aj obsahom ľudskoprávnych dokumentov. Pripomenutie toho, 

že podľa Dohovoru o právach dieťaťa má každý a každá právo na rozvoj svojich záujmov 

a schopností bez ohľadu na to, či je dievča, alebo chlapec, poskytne deťom argument  ako možnosť 

brániť sa pred nátlakom, ktorý by mohol mať za následok obmedzenie slobodného rozvoja osobnosti 

dieťaťa.  

Aj pripomenutie Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, hlavne jeho články 

5 a 10 umožní chlapcom a dievčatám požadovať rovný prístup v škole. V konečnom dôsledku tak 

podporíme aj rozvoj právneho vedomia u detí.  

 

4. Ak sa aktivita nepodarí tak, ako ste očakávali? 

 

Úspech akejkoľvek aktivity, ktorú na hodine s deťmi robíme, je závislý od viacerých faktorov: vhodnosť 

prostredia, výber aktivity, charakter triedy, ochota detí komunikovať, miera podpory zo strany 

spolužiakov a spolužiačok,  vzťah k učiteľke alebo učiteľovi, vzťah k predmetu, celkový kontext ... Môže 

sa preto stať, že napriek našej najlepšej snahe sa aktivita "nepodarí" tak, ako sme očakávali. Všetky 

aktivity, ktoré uvádzame, majú ťažisko v záverečnej diskusii. Aktivita je inšpiráciou a motiváciou 

následnej diskusie a mala by umožňovať reflexiu stereotypov ako spoločenských konštruktov. Bez 

ohľadu na to, aký je výsledok z aktivity, už samotný fakt, že sa deti nad uvedenými vecami 
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zamýšľali, otvára priestor pre diskusiu. Veľmi stereotypné postoje, rovnako ako veľmi netradičné, 

môžu byť východiskom pre diskusiu.  

Veľmi  dôležitá je otvorenosť a rešpektujúci prístup, nie je  prekážkou, ak deti oboznámime s cieľom 

ponúknutej aktivity. V každom prípade by sme nikdy nemali vynechať diskusiu a podporujúce 

záverečné zhrnutie. 

 

5. Niečo o jazyku 

 

Najmocnejší nástroj, v ktorom sú rodové stereotypy vyjadrené a ktorý ich vždy nanovo potvrdzuje, je 

jazyk. Preto by sme mali vždy citlivo zohľadňovať vo všetkých našich vyjadreniach rod. Slovenský 

jazyk rozlišuje mužský aj ženský rod, stačí ich dôsledne využívať. Ak používame tzv. neutrálne 

maskulínum, potvrdzujeme rodové stereotypy. Ak sa k deťom obraciame s oslovením "žiaci" a pod., 

potvrdzujeme neviditeľnosť dievčat a žien v spoločnosti. Ak hovoríme o významných osobnostiach, je 

dobré zdôrazniť, že významnými osobnosťami sú ženy aj muži. Hovoríme o spisovateľkách 

a spisovateľoch, politikoch a političkách, panovníkoch a panovníčkach, vedcoch a vedkyniach, ... 

potvrdzujeme tak aj pre dievčatá miesto v spoločnosti. Ak hovoríme o domácich prácach, je dobré 

pripomenúť, že rovnako muž aj žena sa na nich môžu podieľať, ak hovoríme o starostlivosti o deti, je 

dobré zdôrazniť, že muži, rovnako, ako ženy, môžu vykonávať túto činnosť. Okrem otvárania možností, 

dosiahneme aj reflexiu spoločenských nerovností medzi ženami a mužmi, rodovej segregácie 

zamestnaní a pod.  

Väčšina učebníc, s ktorými deti na hodinách pracujú, využíva rodovo stereotypný jazyk. Takýto materiál 

je veľmi dobre použiteľný ako východisko na diskusiu o rodových stereotypoch a rodovej slepote 

v jazyku.  

 

6. Ako sa chrániť 

 

Aj my, učiteľky a učitelia, rovnako ako deti, s ktorými pracujeme, sme rodovo stereotypne socializované 

a socializovaní. Aj pre nás môže byť reflexia vlastnej rodovej roly síce obohacujúca, ale aj zložitá, 

konfliktná a možno zraňujúca. Je preto dôležité, aby pred tým, než sa na túto úlohu podujmeme spolu 

s deťmi, sme sa pokúsili o vlastnú reflexiu. Najprv sa musíme vyrovnať s vlastnou rodovou 

identitou, s výhodami a obmedzeniami, ktoré so sebou prináša, aby sme mohli úspešne zvládnuť 

takúto prácu s deťmi.  

Vaše kolegyne a kolegovia sa môžu cítiť vašou prácou ohrozené a ohrození, pretože im kladie rovnaké 

otázky, ako vám. Možno vám pomôže, ak vaše argumenty budú mať jasné východiská. Zdôraznenie 
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toho, že ak v procese inštitucionálnej výchovy a vzdelávania podporujete rodové stereotypy, 

porušujete zákon, vám môže pomôcť pri objasňovaní vášho stanoviska.  

Okrem Dohovoru o právach dieťaťa je užitočné argumentovať Dohovorom o odstránení všetkých 

foriem diskriminácie žien (zákon číslo 62/1987 Zb.) a Odporúčaním Rady Európy č. 1281 z roku 

1995 O rodovej rovnosti vo výchove.   

 



 72  

PRÍKLADY AKTIVÍT 

 

FALOŠNÉ ROZDIELY 
 
Cieľ: Poukázať  na to, že zdôrazňovanie rozdielov medzi mužmi a ženami je nebezpečné a môže viesť 
k vytváraniu bariér, nevychádza z biologických rozdielov, ale z rozdielov, ktoré sú spôsobené socializáciou 
a kultúrou.  
Čas: 45 min aj s diskusiou (najdôležitejšia časť aktivity je diskusia. V prípade, že nemáme čas na dostatočnú 
diskusiu, aktivitu nerealizujeme) 
Veková skupina: 12 – 19 ... rokov 
Pomôcky: Papier a písacie potreby pre všetkých 
Kľúčové slová: Rodové stereotypy, vlastnosti, bariéry 
 
Poprosíme chlapcov a dievčatá, aby napísali na papier vždy po tri vlastnosti ku každému zadaniu: 

1. Tri vlastnosti, ktoré sú SPOLOČNÉ pre mužov a ženy 
2. Tri vlastnosti, ktoré sú VÝLUČNE MUŽSKÉ (ktoré žiadna žena nemá) 
3. Tri vlastnosti, ktoré sú VÝLUČNE ŽENSKÉ  (ktoré žiaden muž nemá) 

Dôležité je obmedzenie času – povedzme 5  – 15 min v závislosti od veku (čím vyšší vek, tým kratší čas) 
Po uplynutí času zozbierame papiere (dôležité je, aby dievčatá a chlapci nemuseli verejne priznávať svoje texty – 
zachovanie anonymity umožní otvorenejšiu diskusiu). 
Diskusia nasleduje po ukončení aktivity 
 
V ideálnom prípade by sa v druhom a treťom zadaní nemali objaviť žiadne vlastnosti. Určite však budú mať deti 
problémy nejaké naformulovať. Neexistuje žiadna výlučne mužská vlastnosť – ktorú žiadna žena na svete nemá, 
ani výlučne mužská vlastnosť, ktorú žiaden muž na svete nemá. Je možné, že sa niektoré vlastnosti objavia ako 
výlučne mužské, alebo výlučne ženské, lebo žiaci a žiačky môžu mať pocit, že ak „nevyplnia“ všetky zadania, 
„nevedia správnu odpoveď“. V takom prípade dávame pozor na to, aby sme nikoho nezosmiešňovali, alebo 
„nezhadzovali“, ale vlastnosti uvedené v druhom a treťom zadaní spochybníme. Je treba si uvedomiť, že pri 
tomto cvičení môžeme veľmi dobre využiť aj „nesprávnu“ odpoveď, lebo vytvára veľmi dobrý priestor pre diskusiu.  

 
Diskusia je ťažiskovou časťou aktivity. 
Mala by byť zameraná na odmietnutie „neprekročiteľnej“ hranice medzi mužskosťou a ženskosťou, ktoré 
môžu vytvárať bariéry v sebauplatnení a v sebarozvoji chlapcov a dievčat. Môžeme sa s deťmi 
porozprávať o ich osobných skúsenostiach so situáciou, keď chceli robiť niečo, čo sa na dievča alebo na 
chlapca nepatrí a reakciami okolia. Zdôrazníme, že podľa Dohovoru o právach dieťaťa má každý/á právo 
na rozvoj svojich schopností a záujmov bez ohľadu na to, či je chlapcom alebo dievčaťom (mužom alebo 
ženou) 
Otázky do diskusie: Prečo sú niektorí ľudia presvedčení o nemožnosti podobností medzi mužmi a ženami 
(chlapcami a dievčatami)? Existujú vo vašej triede dvaja veľmi rozdielni chlapci a dve veľmi rozdielne dievčatá? 
Sú väčšie rozdiely medzi jednotlivými ľuďmi, alebo iba medzi chlapcami a dievčatami (mužmi a ženami)? 
 

(Možné informovať ich o Dohovore o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, o antidiskriminačnej 
legislatíve, pozri: www.esfem.sk, časť „na stiahnutie“, časť „ľudské práva žien“...) 

Autorka: Monika Bosá 
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JANA A JÁN 
 
Cieľ: Poukázať na to, že rovnosť žien a mužov v zamestnaní je iba zdanlivá.  (poukázať na to, ako často sa za 
formálnou rovnosťou môže skrývať reálna nerovnosť) 
Čas: 45 minút aj s diskusiou 
Veková skupina: 12 – 18 rokov 
Pomôcky: Písacie potreby a papier pre všetkých, tabuľa 
Kľúčové slová: rodový stereotyp, sklenený strop, (ne)rovnosť, diskriminácia  
Rozdelíme dievčatá a chlapcov na dve skupiny (v prípade, že pracujeme s celou triedou, tak na štyri). Jednej 
(dvom) dáme papier s popisom charakteristiky osoby: Ján, práve ukončil ako najúspešnejší z ročníka svoje 
štúdium na zdravotníckej škole. Druhá (druhé dve) skupina dostane papier s charakteristikou: Jana, práve 
ukončila ako najúspešnejšia z ročníka svoje štúdium na zdravotníckej škole. Poprosíme žiakov a žiačky, aby 
doplnili charakteristiky a vývin kariéry osôb, ktoré majú uvedené na svojich papieroch. Skupiny vzájomne nevedia 
o tom, kto akú osobu charakterizuje. V prípade potreby ich označujeme len ako osoba J. Po ukončení práce 
vpíšeme charakteristiky osôb do dvoch stĺpcov na tabuli: J1 a J2. Po poukázaní na rozdiely oznámime žiakom 
a žiačkam, že popisovali muža a ženu s tými istými charakteristikami. Jediným rozdielom bolo to, že sa jednalo 
o muža a ženu. Ťažisková zložka aktivity je diskusia. Bez možnosti dôslednej diskusie aktivitu nerealizujeme.  
 
Diskusia: Sústredíme sa na prediskutovanie limitov v profesionálnom postupe, ktoré sa odvíjajú od rodu. 
Snažíme sa poukázať na to, že hoci podľa zákona majú muži a ženy rovnakú možnosť zúčastňovať sa 
profesionálneho života, predsudky, ktoré súvisia s vnímaním žien, ako menej schopných sa presadiť, alebo viesť 
kolektív, prispievajú k vzniku „skleneného stropu“, diskriminácii žien v zamestnaní, ako aj v oceňovaní za prácu. 
Môžeme sa so staršími študentmi a študentkami porozprávať o nerovnosti v odmeňovaní mužov a žien 
v porovnateľných a rovnakých profesiách, ... 
Otázky do diskusie: Je podľa vás spravodlivé, že Jana, hoci bola rovnako dobrá ako Ján má podľa mnohých 
ľudí dostávať nižší plat a robiť „menej spoločensky ocenenú“ prácu? Prečo na základe príslušnosti k pohlaviu sa 
od nás očakáva rozdielne správanie a práca, hoci sme rovnako nadaní a veľmi podobní? Aké zamestnanie by ste 
si chceli vybrať vy? Ako by bolo možné dosiahnuť rovné ohodnotenie práce žien a mužov? Čo by ste v prípade 
Jany urobili vy? Aké možnosti majú ženy na presadenie svojich práv? 
(Možné informovať ich o Dohovore o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, o antidiskriminačnej 
legislatíve, pozri: www.esfem.sk, časť „na stiahnutie“, časť „ľudské práva žien“...) 

Spracované podľa aktivity na stránke www.sadker.org 
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PROFESIE 
 
Cieľ: Poukázať na to, že rovnosť žien a mužov v zamestnaní je iba zdanlivá.  (poukázať na to, ako často sa za 
formálnou rovnosťou môže skrývať reálna nerovnosť) 
Čas: 90 min (2 vyučovacej hodiny) (Je možné rozdelenie cvičenia na viacero vyučovacích hodín, podľa 
podmienok školy. Vždy však po ukončení aktivity je nevyhnutná diskusia. Bez možnosti diskusie aktivitu 
nerealizujeme) 
Veková skupina: 15 – 19 rokov 
Pomôcky: papiere, písacie potreby, tabuľa 
Kľúčové slová: (ne)rovnosť, rodový stereotyp, predsudok, sklenený strop, diskriminácia 
 
Rozdelíme chlapcov a dievčatá do malých skupín, v prípade málopočetnej triedy môžu pracovať aj jednotlivo. 
Dievčatá a chlapci dostanú zoznam oblastí zamestnania: 
Oblasť zdravotníctva 
Oblasť módy 
Oblasť počítačových technológií 
Oblasť riadenia štátu 
Oblasť školstva 
Oblasť sociálnych služieb 
Oblasť športu 
Oblasť vedy 
Oblasť vesmírneho výskumu 
Oblasť literatúry 
(možné pozmeniť, pridať iné a pod.) 
 
Následné aktivity pokračujú v jednotlivých krokoch: 

1. Poprosíme dievčatá a chlapcov, aby obodovali stupnicou od 1 do 10 (1 – najdôležitejšie, 10 – najmenej 
dôležité) oblasti z hľadiska ich dôležitosti pre:  

a) civilizačný pokrok 
b) kvalitu života jednotlivca 
c) mieru finančného ocenenia práce v každej oblasti – použijú rovnakú stupnicu (1 najlepšie, 10 

najhoršie) 
2. Poprosíme dievčatá a chlapcov, aby popísali človeka, ktorý pôsobí v jednotlivej profesii (jeho/jej pozícia 

v profesii, vek, oblečenie, životný štýl, príjem,...)Poznámka: Pre spestrenie môžeme použiť obrázky 
rôznych typov ľudí z tlačovín. Ale nie je to nevyhnutné. Ak nepoužijeme žiadne obrázky, chlapci a 
dievčatá môžu slobodnejšie vyjadriť svoje predstavy, nie sú „zväzovaní/é“ predpripravenými typmi. (Ak 
chcete aktivitu prerušiť, je to vhodné na tomto mieste, nevyhnutná je však diskusia, ktorá by mala byť 
zameraná na „spätnú väzbu“, ktorú spolu so študentmi a študentkami zrealizujeme tak, že 
„prekontrolujeme“, v akých pozíciách a profesiách vystupujú muži a ženy, aký je rozdiel medzi 
finančným ocenením jednotlivých profesií, a významu. Upozorníme ich na to, že muži sú častejšie 
motivovaní, aby vstupovali do „lukratívnych“ pozícií, zatiaľ čo pozície, kde sa vyskytuje veľké množstvo 
žien sú často spoločensky a ekonomicky nedocenené. Upozorníme na to, že ženy zarábajú oveľa menej 
než muži, a to aj v porovnateľných pozíciách. Zdôrazníme, že od žien sa častejšie očakáva, že budú 
pracovať zadarmo, že sa „obetujú“. Viď záverečná diskusia) 

3. Poprosíme chlapcov a dievčatá, aby popísali, v akej pozícii v KAŽDEJ oblasti by pracoval/a muž/žena – 
ak v prvom prípade (kroku 2) popisovali ženu, teraz popíšu muža a podobne 

 
Záverečná diskusia: Je to najdôležitejšia časť aktivity. Je zameraná na „spätnú väzbu“, ktorú spolu so 
študentmi a študentkami zrealizujeme tak, že „prekontrolujeme“, v akých pozíciách a profesiách vystupujú 
muži a ženy, aký je rozdiel medzi finančným ocenením jednotlivých profesií, a významu. Upozorníme ich na 
to, že muži sú častejšie motivovaní, aby vstupovali do „lukratívnych“ pozícií, zatiaľ čo pozície, kde sa 
vyskytuje veľké množstvo žien sú často spoločensky a ekonomicky nedocenené. Upozorníme na to, že ženy 
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zarábajú oveľa menej než muži, a to aj v porovnateľných pozíciách. Zdôrazníme, že od žien sa častejšie 
očakáva, že budú pracovať zadarmo, že sa „obetujú“.  
Poukážeme aj na prípadný rozdiel v pozícii, ktorú zastávali muži a ženy v jednotlivých oblastiach, ako ich 
doplnili v kroku 3. Snažíme sa poukázať na to, že hoci podľa zákona majú muži a ženy rovnakú možnosť 
zúčastňovať sa profesionálneho života, predsudky, ktoré súvisia s vnímaním žien, ako menej schopných sa 
presadiť, alebo viesť kolektív, prispievajú k vzniku „skleneného stropu“, diskriminácii žien v zamestnaní, 
ako aj v oceňovaní za prácu.  
Nezabudneme povzbudiť dievčatá k prekonávaniu takýchto bariér. Je vhodné nasmerovať diskusiu 
k spoločnému hľadaniu mechanizmov na prekonávanie predsudkov o „predurčenosti“ mužov a žien pre 
určité profesie. Motivujeme chlapcov, aby prevzali zodpovednosť za narušovanie rodových stereotypov 
vedúcich k diskriminácii. Môžeme diskutovať o deľbe práce medzi ženami a mužmi, o zmysluplnosti deľby 
zodpovednosti za starostlivosť o deti a ich výchovu, ... 
Otázky do diskusie: Ktoré zamestnanie ste si pre seba vybrali (alebo ktoré je vám blízke)? Prečo ste si 
vybrali práve toto? Čo budete musieť urobiť, aby ste vo svojej zvolenej profesii boli úspešní/é? Aké bariéry 
budete musieť prekonávať? Všimli ste si rozdiely medzi situáciou mužov a žien v zamestnaní? Ak by ste mali 
možnosť, čo by ste urobili, aby ste odstránili znevýhodnenie žien v zamestnaní (ale napríklad aj iných 
skupín)? Čo môžu urobiť muži, aby žili v spoločnosti, kde je rovnosť medzi ženami a mužmi? Ako je možné 
podporiť ženy a mužov v „netradičných“ zamestnaniach? Aké mechanizmy je možné využiť pri zasadzovaní 
sa o rovnosť medzi ženami a mužmi? Čo je diskriminačné správanie? Ako by bolo možné predchádzať 
rodovej diskriminácii? Poznáte významné ženy, ktoré si získali uznanie v „netradičnom“ povolaní? Poznáte 
mužov, ktorí sa venujú „netradičnému“ povolaniu?  

 
 
(Možné informovať ich o Dohovore o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, o antidiskriminačnej 
legislatíve, pozri: www.esfem.sk, časť „na stiahnutie“, časť „ľudské práva žien“...) 
Autorka: Monika Bosá 
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HRA SO SLOVAMI 
 
 
Cieľ: Poukázať na skrytú nerovnosť medzi ženami a mužmi v zamestnaní zapríčinenú rodovo stereotypným 
vnímaním pozície žien a mužov v spoločnosti. 
Čas: 45 min aj s diskusiou 
Veková skupina: 13 – 19, ... rokov 
Pomôcky: Tabuľa 
Kľúčové slová: skrytá nerovnosť, rodový stereotyp, sklenený strop 
 
Poprosíme dievčatá a chlapcov, aby na základe brainstormingu popisovali ľudí, ktorých im evokujú slová. 
Poprosíme ich o to, ako vyzerajú, v akom prostredí pracujú, čo je náplňou ich práce, aký majú životný štýl ... 
Slová neuvedieme na tabuľu vopred, ale vždy pridáme novú dvojicu až potom, ako sa dievčatá a chlapci vyjadria 
k predchádzajúcej (umožníme im tak  vyjadriť skutočne „to, čo im prvé napadne“). Nie je prekážkou ani to, ak 
chlapcov a dievčatá už vopred upozorníme na to, že ich úlohou je všímať si, ako je už v jazyku zakotvený 
nerovný status mužov a žien aj v rovnakom zamestnaní: 
Kuchár - kuchárka 
Sekretár – sekretárka 
Kaderník – kaderníčka 
Vojak – vojačka 
Lekár – lekárka 
Vedec – vedkyňa 
Učiteľ – učiteľka 
Politik – politička 
... 
V kratšej verzii cvičenia (10-minútovke) stačí, ak dievčatám a chlapcom predvedieme rozdiel vo vnímaní mužskej 
a ženskej pozície v dvoch pároch zamestnania: kuchár-kuchárka a sekretár-sekretárka. Poprosíme ich, aby si 
predstavili, ako vyzerajú, čo robia, koľko zarábajú atď.  
 
Diskusia: Sústredíme sa na to, aby si dievčatá a chlapci uvedomili, ako je skrytá nerovnosť medzi ženami 
a mužmi reálna, ako je ukotvená už v jazyku. Môžeme poprosiť dievčatá a chlapcov, aby uviedli výhody 
a nevýhody toho, ak je človek v dnešnej spoločnosti mužom a ženou. U každého rodu zvlášť.  
Otázky do diskusie: Ako vám napadli práve tie asociácie, ktoré vám napadli – Odkiaľ sa vzali? Čo je ich 
príčinou? Aké nerovnosti, alebo znevýhodnenia ste si ešte všimli v jazyku (vtipy, poznámky, ... o ženách)? Aké 
výhody, alebo nevýhody môžu vychádzať z toho, že je niekto mužom, alebo ženou? (POZOR! Snažíme sa 
nepodporovať stereotypné vnímanie, ale  zdôraznime, že výhody, alebo nevýhody nevychádzajú z toho, či je 
niekto mužom, alebo ženou, ale z toho, ako mužov a ženy vníma spoločnosť.) Dá sa s jazykom pracovať tak, aby 
nikomu neubližoval? 
 
(Možné informovať ich o Dohovore o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, o antidiskriminačnej 
legislatíve, pozri: www.esfem.sk, časť „na stiahnutie“, časť „ľudské práva žien“...) 
Autorka: Monika Bosá 
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PREPÁČTE, MÁM OTÁZKU ... 
 
Cieľ: Preskúmať vnímanie rodových stereotypov medzi spolužiakmi a spolužiačkami v škole 
Čas: 2 - 3 hodiny:  zber údajov, následné vypočutie/prečítanie a vyhodnocovanie výsledkov (možná úprava: Je 
možné rozdeliť aktivitu aj do dvoch izolovaných hodín, alebo zadať ako domácu úlohu, prípadne pre rozsiahlejšie 
spracovanie pre staršie žiačky a žiakov ako projekt a na vyučovaní sa venovať iba prezentácii zistení a diskusii) 
Veková kategória: od 13 rokov 
Pomôcky: kazetový magnetofón (diktafón), kazeta, (mikrofón), papiere, písacie potreby 
Kľúčové slová: rodový stereotyp, nerovnosť 
 
Malé skupinky „reportérov“ a  „reportérok“ sa vyberú pýtať spolužiakov a spolužiačok v škole (pozn.: možné 
preniesť aktivitu na ulicu a pýtať sa okoloidúcich). Majú klásť, pokiaľ sa dá, viacero otázok, vždy rovnakých, aby 
bolo možné porovnanie. Odpovede zapisujú, alebo nahrávajú na magnetofón. V záverečnom vyhodnocovaní 
a porovnávaní sa kladie dôraz na diskusiu o rodových stereotypoch, možnej deklarovanej nerovnosti – kto by si 
chcel vybrať iné pohlavie, dôvody, ... 
 
Príklady otázok:  

1. Ktoré typy „správania sa“ sú podľa vás „typicky mužské“, alebo „typicky ženské“? 
2. V čom sú podľa vás výhody toho byť mužom / ženou 
3. Keby ste sa ešte raz narodili, ktoré pohlavie by ste si vybrali? 

 
Diskusia: S ktorými výrokmi nesúhlasíte? Koľko mužov a koľko žien by chcelo byť „na druhý pokus“ niekym 
iným? Čo podľa vás vyplýva z výsledku?  Ktoré vlastnosti, ktoré boli uvádzané môžu obmedzovať dievčatá 
a ktoré chlapcov?  
 
(Možné informovať ich o Dohovore o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, o antidiskriminačnej 
legislatíve, pozri: www.esfem.sk, časť „na stiahnutie“, časť „ľudské práva žien“...) 
Zdroj: Sielert, U. a i.: Sexuální výchova. Praha : Trizonia, 1993, s. 110 
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DVA ŽIVOTY 
 
Cieľ: Odhaliť predsudky, ktoré si ľudia obvykle vytvárajú na základe pohlavia. 
Čas: 45 minút s diskusiou 
Veková skupina: 11 - 14 rokov 
Pomôcky: Kópia „Alexandrovho“ príbehu (pracovný list č. 1) pre polovicu žiakov/čok a kópia „Alexandrinho“ 
príbehu (pracovný list č. 2.) pre druhú polovicu, písacie potreby. 
Kľúčové slová: rodový stereotyp, diskriminácia, rodové predsudky 
 
Rozdelíme žiakov/čky do dvoch skupín („A“ a „B“) a tie potom do malých zmiešaných skupín (4-6 žiakov 
a žiačok). Pokiaľ je to možné, všetky skupiny „A“ by mali pracovať v inej miestnosti než skupiny „B“, alebo by mali 
byť umiestnené na opačných stranách triedy. Žiaci/čky zo skupiny „A“ dostanú kópiu Alexandrovho príbehu, 
žiaci/čky zo skupiny „B“ zase obdržia Alexandrin príbeh. V priebehu tejto fázy by sa žiaci/čky nemali dozvedieť, 
že existujú dve verzie príbehu. Keď učiteľ/ka zadáva úlohu, mal/a by si dať dobrý pozor, aby túto skutočnosť 
neprezradil/a. Mal/a by hovoriť o „príbehu, v ktorom hrá hlavnú rolu Alex“, a vyhnúť sa vetám, v ktorých by 
hovoril/a o „ňom“ alebo o „nej“. Po prečítaní príbehu majú žiaci/čky za úlohu odpovedať na zadané otázky 
a zapísať si odpovede.  
Nasleduje stretnutie celej triedy. Jednotlivé skupiny prečítajú svoje odpovede a tie sú zaznamenané na tabuľu do 
stĺpcov A a B. V tejto fáze vyjde nutne najavo odlišné pohlavie hlavných hrdinov príbehu. 
 
Diskusia: V diskusii sa sústredíme na všetky významné rozdiely v odpovediach skupín A a B a na možné príčiny 
takýchto rozdielov. Cieľom cvičenia je, aby si žiaci/čky uvedomili a mohli skúmať, koľko predsudkov je spojených 
s pohlavím. Informácie, ktoré oba príbehy poskytovali, boli veľmi strohé. Ako boli žiaci/čky ovplyvnení/é svojimi 
predsudkami o ženách a mužoch pri hľadaní odpovedí? Ďalšia diskusia sa môže týkať vplyvu predsudkov na 
budovanie budúcej kariéry človeka. Vnímajú žiaci/čky, že ich pohlavie ich nejako obmedzuje, alebo im naopak 
umožňuje robiť určité veci? Ako by mohla škola fungovať, aby umožnila žiakom/čkam plne rozvinúť ich 
schopnosti bez ohľadu na to, či sú dievčatá alebo chlapci? 
 

ROZŠÍRENIE ALEBO POKRAČOVANIE 

K ďalšej diskusii o predsudkoch týkajúcich sa pohlavia, o pracovných príležitostiach a perspektívach môžeme 
využiť štatistiku o zamestnanosti.  
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PRACOVNÝ LIST Č. 1 

ALEXANDROV PRÍBEH 

 

 
Alexander je dvanásťročný chlapec. Je jedným z najťažších v triede už od materskej škôlky. Stále sa ešte trochu 
hanbí, ak má hovoriť pred celou triedou, ale rád pracuje v malej skupine. Má dosť priateľov, ostatní ho majú radi 
pre jeho dobré nápady. Vie si dobre vymýšľať vlastné príbehy, ale má problémy s matematikou. Má rád prírodné 
vedy, najmä vtedy, keď môže robiť pokusy. Ochotne pomáha ostatným, ktorí majú problémy. 
Po škole rád pozerá televíziu. Veľa číta, najmä príbehy so záhadami a knihy o zvieratách. Rád sa hrá v parku 
s priateľmi a občas sa tam stará o mladšieho brata. Pomáha s riadmi, keď sa mu povie.  
Alex si nie je istý, čo chce robiť, keď skončí školu, ale rád by zarobil dosť peňazí, aby mohol jazdiť s priateľmi cez 
víkendy von a aby si mohol kupovať muziku a oblečenie, ktoré sa mu páči. 
 

Otázky 

1. Alex vás pozýva na svoje trináste narodeniny. Aký kúpite darček? 
2. Na začiatku školského roka si má Alex vybrať z ponuky tri krúžky. Ktoré si asi vyberie? 

• prírodovedecký 
• gymnastika 
• spevácky zbor 
• futbal 
• počítačový 
• šachový 
• dramatický 
• literárny 
• hudobná skupina 
• plávanie 
• keramika 

3. Alex má sen, že si k osemnástym narodeninám kúpi ojazdené auto. Už teraz naň začína šetriť. Akým 
spôsobom si môže na auto zarobiť? 

4. Čo asi bude Alex robiť, keď bude mať 30 rokov? 
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PRACOVNÝ LIST Č. 2 

ALEXANDRIN PRÍBEH 

 

 
 
Alexandra je dvanásťročné dievča. Je jedna z najťažších v triede už od materskej škôlky. Stále sa ešte trochu 
hanbí, ak má hovoriť pred celou triedou, ale rada pracuje v malej skupine. Má dosť priateľov, ostatní ju majú radi 
pre jej dobré nápady. Vie si dobre vymýšľať vlastné príbehy, ale má problémy s matematikou. Má rada prírodné 
vedy, najmä vtedy, keď môže robiť pokusy. Ochotne pomáha ostatným, ktorí majú problémy. 
Po škole rada pozerá televíziu. Veľa číta, najmä príbehy so záhadami a knihy o zvieratách. Rada sa hrá v parku 
s priateľmi a občas sa tam stará o mladšieho brata. Pomáha s riadmi, keď sa jej povie.  
Alex si nie je istá, čo chce robiť, keď skončí školu, ale rada by zarobila dosť peňazí, aby mohla jazdiť s priateľmi 
cez víkendy von a aby si mohla kupovať muziku a oblečenie, ktoré sa jej páči. 
 

Otázky 

1. Alex vás pozýva na svoje trináste narodeniny. Aký kúpite darček? 
2. Na začiatku školského roka si má Alex vybrať z ponuky tri krúžky. Ktoré si asi vyberie? 

• prírodovedecký 
• gymnastika 
• spevácky zbor 
• futbal 
• počítačový 
• šachový 
• dramatický 
• literárny 
• hudobná skupina 
• plávanie 
• keramika 

3. Alex má sen, že si k osemnástym narodeninám kúpi ojazdené auto. Už teraz naň začína šetriť. Akým 
spôsobom si môže na auto zarobiť? 

4. Čo asi bude Alex robiť, keď bude mať 30 rokov? 
 
Zdroj: Upravené podľa Pike, G. – Selby, D.: Cvičení a hry pro globální výchovu 2. Praha : Portál, 2000. 
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ŽENY VEDIA PREPLÁVAŤ LA MANCHE 
 
Cieľ: Zviditeľniť históriu žien cez príbeh americkej plavkyne Gertrude Ederle. Precvičiť si premenu dĺžkových 
a časových jednotiek a lomené výrazy. 
Čas: 15 – 20 minút 
Veková skupina: 12 – 14 rokov 
Pomôcky: Písacie potreby, pracovný list č. 3 (Príbeh plavkyne Gertrude Ederle s matematickou úlohou) 
Kľúčové slová: ženy športovkyne, premena jednotiek, lomené výrazy, závislosti 
 
Žiakom/čkam učiteľ/ka rozdá pracovný list č. 3, kde si žiaci/čky prečítajú príbeh a zadanie úloh, ktoré vyriešia.  
Diskusia: Krátka diskusia k úlohe o možnostiach športovania žien v minulosti a v súčasnosti. Sú dnes všetky 
športy rovnako prístupné tak pre dievčatá ako aj pre chlapcov? Ako je to na vašej škole?  
Bližšie informácie a obrázky pozri na stránke: http://www.wordiq.com/definition/Gertrude_Ederle 
 
PRACOVNÝ LIST Č. 3 
 
„Ľudia vraveli, že ženy nemôžu preplávať prieplav La Manche, ale ja som dokázala, že môžu.“ (Gertrude Ederle) 
 

 
Gertrude Ederle bola prvá žena, ktorá v roku 1926 preplávala prieplav La Manche medzi Anglickom 
a Francúzskom. Vzdialenosť 35 míľ preplávala za 14 hodín a 31 minút. Pred ňou sa podarilo preplávať prieplav 
iba piatim mužom a ľudia verili, že ženy to nedokážu. Gertrude Ederle sa to podarilo. Táto americká plavkyňa 
mala vtedy 19 rokov a starý rekord prekonala o 1 hodinu a 59 minút. V roku 1924 získala na Olympijských hrách 
tri medaily v plávaní. Zomrela 30. novembra 2003 vo veku 97 rokov.  
 
Úloha:  

1. Vypočítaj, akú vzdialenosť v km preplávala Gertrude Ederle, keď vieme, že 1 míľa = 1,6 km.  
[56 km] 

2. Za koľko minút preplávala Gertrude Ederle prieplav La Manche?  
[871 minút] 

3. Predstavte si, že Gertrude plávala celých 14 hodín a 31 minút rovnomernou rýchlosťou. Aká by bola táto 
rýchlosť (vypočítajte v kilometroch za hodinu)? 
(v=s/t, s-dráha, vzdialenosť, v-rýchlosť, t-čas)  
[3,86 km/h] 

Autorka: Katarína Minarovičová 
 
 



 

 82  

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA A WEBOVÉ STRÁNKY 
 
Webové stránky 
 
www.esfem.sk 

www.aspekt.sk 

http://genderstudies.fphil.uniba.sk 

www.feminet.sk 

www.feminismus.cz 

www.genderonline.cz 

www.moznostvolby.sk 

www.piatazena.sk 

www.zabanaprameni.cz 

www.rppp.cz 

 
Odporúčaná literatúra 
 
Aspekt – feministický kultúrny časopis. Témy:  

1993 / 1 – Krása, 1994 / 1 – Materstvo, 1994 / 2 – Feminizmy, 1994 / 3 – Bosorky,  

1995 / 1 – Písanie žien, 1995 / 2-3 – Ženy a moc, 1996 / 1 – Lesbická existencia, 

1996 / 2 – Strachy a bariéry, 1997 / 1 – Ľudské práva, 1997 / 2 – Ženské telo I., 

1997 / 3 – Ženské telo II., 1998 / 1 – Myslenie žien, 1998 / 2 – Priestory žien,  

1998 / 3 – Násilie I., 1991 / 1 – Násilie II., 1999 / 2 – Osobné je politické 

2000 / 1 – Nerodíme sa ako ženy, stávame sa nimi, 2000 / 2 – 2001 / 1 – Patriarchát 

2001 / 2 – D/r/ámy, 2002 / 1 – Telo sa stalo slovom, 2003 – 2004 / 1 – Príbehy žien 
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SLON, 2002.  
 
BARŠA, P. (ed.): Politika rodu a sexuální identity (Sborník prací fakulty sociálních studií Brněnské univerzity), 
Brno : MUB, 2002. 
 
BADINTER, E.: Materská láska. Bratislava : Aspekt, 1998.  
 
BADINTER, E.: XY. Identita muža. Bratislava : Aspekt, 1999.  
 
BASS, E. – KAUFMAN, K.: Láska je láska. Knižka pre lesbickú, gejskú a bisexuálnu mládež a jej spojencov. 
Bratislava : Aspekt, 2003. 
 
BEAUVOIROVÁ, S. de: Druhé pohlavie 1. a 2. Bratislava : Obzor, 1968. 
 
BECK, U.:  Riziková společnost :  Na cestě k jiné moderně.  Praha : SLON, 2004. 
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