
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


