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Abstrakt 

Príspevok sa zameriava na problematiku, ktorej rozpracovanosť je v prostredí sociálnej práce skôr absentujúca. 

Spojenie dvoch problematík, rodovo podmieneného násilia a kariérového poradenstva je v našom prostredí stále 

nepreskúmanou oblasťou a to z teoretického i výskumného hľadiska. Príspevok teoreticky približuje 

predovšetkým zahraničnými výskumnými štúdiami získané poznatky z vymedzenej problematiky a poukazuje na 

využitie kvalitatívnej stratégie vo výskumnom zámere v kontexte sociálnej práce.  

 

Kľúčové slová: Rodovo podmienené násilie. Kariérové poradenstvo. Kvalitatívna výskumná stratégia. 

Výskumný zámer.  

 

Abstract 

This article focuses on issue where progress is in the area of social work rather absent. Combining two of the 

subjects gender-based violence and career counselling is in our environment still uncharted territory because of 

the theoretical and research point of view. Article theoretical approaches mainly foreign research studies lessons 

learned from the defined problem and points to the use of qualitative research objective strategy in the context of 

social work. 
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Úvod 

Násilie páchané na ženách predstavuje rozšírený, aktuálny, celosvetový problém a súčasne 

mnohokrát tabuizovaný sociálny jav, v dôsledku ktorého dochádza k porušovaniu práv a 

slobôd žien. Predstavuje dlhodobo závažný spoločenský problém, ktorý sa nedarí dostatočne 

a efektívne eliminovať. Preukázateľný nežiadúci vplyv má prežité násilie i na kariérovú 

situáciu žien, no aj napriek tomu je rozpracovanosť tejto oblasti problematiky v sociálnej 

práci nedostatočná, ba až absentujúca. Autorky Lantrip, Luginbuhl, Chronister a Lindstrom 

(2015, [cit. 2016-11-11]) rovnako ako autorky Swanberg a Logan (2005) zdôrazňujú, že i 
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napriek preukázateľnej závažnosti sú dôsledky prežitého násilia na kariérovú situáciu 

a uplatnenie žien skúmané a analyzované iba minimálne. Nízka miera rozpracovanosti tejto 

problematiky, ako i samotných možností jej riešenia je pre nás podnetom k nazeraniu na 

uvedenú problematiku skrz optiku kariérového poradenstva v kontexte sociálnej práce.  

 

1. Prehľad poznatkov o problematike 

 

Súčasná i staršia dostupná slovenská, ale aj zahraničná odborná literatúra zohľadňuje 

rôznorodé aspekty problematiky násilia páchaného na ženách, ktoré svojím nežiaducim 

vplyvom pôsobí na rôzne oblasti života žien. Preukázateľný vplyv má prežité násilie i na 

kariérovú situáciu žien, no aj napriek tomu môžeme rozpracovanosť tejto oblasti 

problematiky v kontexte sociálnej práce považovať za skôr absentujúcu. 

Medzi relevantné a významné publikácie zaradzujeme diela autoriek Moniky Bosej 

a Kataríny Minarovičovej s názvom 5 krokov k rodovo citlivému kariérovému poradenstvu 

(2014); autora Jozefa Ihnacíka - Kariérový poradca v poradenskej teórií a praxi (2013); 

autora Štefana Vendela - Kariérní poradenství (2008); autorov a autoriek Lenky Bekovej, 

Štefana Grajcára, Dariny Lepeňovej, Evy Uhríkovej a Márie Zvaríkovej - Kariérové 

poradenstvo v Slovenskej republike (2014); autorky Moniky Bosej - Feminizmy v sociálnej 

práci (2014), autora Ladislava Vaska - Služby zamestnanosti a vybrané aspekty sociálnej 

práce s nezamestnanými (2014), autorov a autoriek Moniky Bosej, Kataríny Minarovičovej, 

Adriány Jesenkovej, Michala Čerešníka a Dávida Bosého - Z lavice do práce (rod v príprave 

na povolanie) (2015); ako i prácu Ivany Targošovej s názvom Uplatnenie žien ohrozených 

domácim násilím na trhu práce (2014). Za obzvlášť prínosné považujeme zahraničné 

výskumné štúdie (zameriavajúce sa na skúmanie vplyvov a dopadov prežitého násilia na 

kariérovú situáciu žien) autorov Gustava Canavire-Bacarreza a Fernanda Rios Avila - 

Domestic Violence and Labor Market Outcomes (2010); autoriek Jennifer E. Swanberg 

a T. K. Logan - Domestic Violence and Employment: A Qalitative Study (2005); autoriek Kali 

R. Lantrip, Pauly J. Luginbuhl, Kristy M. Chronister a Lauren Lindstrom - Broken Dreams: 

Impact of Partner Violence on the Career Development Process for Professional Women 

(2015) a autoriek Taryn Lindhorst, Monicy Oxford a Mary Gillmore - Longitudinal Effects of 

Domestic Violence on Employment and Welfare Outcomes (2007). Okrem vyššie uvedených 

autorov a autoriek považujeme za prínosné i nasledujúce dokumenty: Deklaráciu Spojených 

národov o odstránení násilia páchaného na ženách, Dohovor o odstránení všetkých foriem 

diskriminácie žien (CEDAW), Pekinskú akčnú platformu či Istanbulský dohovor. Z hľadiska 

legislatívneho vymedzenia považujeme za relevantné Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej 

práci, Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom 

zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný 

zákon) a Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.  

 

2. Východisková teória výskumného zámeru 

 Vychádzajúc z autorov Canavire-Bacarreza a Avila (2010, [cit. 2016-11-11]) môžeme 

konštatovať, že vzájomná spojitosť násilia a zamestnanosti žien je v zahraničných odborných 

kruhoch skúmaná a definovaná prostredníctvom dvoch prístupov. Prvý prístup považuje za 

spúšťač násilia v partnerskom vzťahu pracovnú situáciu žien, teda ich zamestnanosť či 

nezamestnanosť a finančný príjem. Podľa tohto prístupu žena svojou pracovnou aktivitou, 

stabilným ekonomickým postavením a kariérovými rozhodnutiami môže vyvolávať u muža 

pocity menejcennosti, ktoré sa on snaží zvrátiť prostredníctvom využitia násilia, vyhrážok 

alebo iného donucovacieho konania s cieľom opätovne získať svoje dominantné postavenie 
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vo vzťahu alebo domácnosti. Autorky Heise, Pitanguy a Germain (1998) konštatujú, že ak si 

muži myslia, že rastúci vplyv ich manželiek alebo partneriek ohrozuje ich doterajšie 

postavenie, využívajú násilné prejavy na zvrátenie tohto procesu. Dôvodmi ovplyvňujúcimi 

vznik násilného správania môžu byť aj vyšší príjem partnerky, strata zamestnania na strane 

muža, jej úspechy a inverzne jeho neúspechy v pracovnej oblasti. V slovenských 

podmienkach realizovaný výskum autorkami Bodnárovou, Filadelfiovou a Holubovou (2008) 

vo svojich výsledkoch poukazoval na skutočnosť, že za počiatkom násilného správania stojí 

neúspech partnera v zamestnaní či jeho nezamestnanosť (pričom tento dôvod označila viac 

než pätina z celkového počtu 827 respondentiek). Ak žena získa finančné zdroje, má v 

domácnosti väčšiu rozhodovaciu právomoc, stáva sa nezávislou, a teda ak je finančne 

zabezpečená, vytvára jej to priestor a možnosti pre opustenie násilného partnera či manžela. 

Druhý prístup poukazuje na dvojaký vplyv, ktorý môže mať prežité násilie prejavujúce sa v 

práci, pracovnej produktivite či v celkovom pracovnom výkone žien. Na jednej strane môže 

páchateľ využívať násilné akty voči svojej partnerke či manželke s cieľom znížiť jej pracovnú 

dochádzku, pracovný výkon, dosiahnuť prerušenie či ukončenie jej pracovného pomeru. Na 

strane druhej môže žena zažívajúca násilie vidieť východisko z násilného vzťahu a únik od 

problémov práve trávením dlhšieho času v práci a podávaním vyššieho pracovného výkonu.  

 Pre objasnenie dôsledkov prežitého násilia na kariérovú situáciu žien považujeme za 

relevantné upriamiť pozornosť i na výsledky kvalitatívnej štúdie autoriek Swanberg a Logan 

(2005) poukazujúce na to, že muži využívajú násilné správanie voči svojim partnerkám či 

manželkám v akýchsi troch intervaloch a to pred, počas, ale aj po skončení ich pracovnej 

doby. Násilné akty pred začatím pracovnej doby zahŕňali fyzické násilie v dôsledku ktorého 

ženy neboli schopné odísť do zamestnania, poškodzovanie pracovných odevov a ukrývanie 

auta, aby sa žena nemohla dopraviť do zamestnania, činnosti brániace odpočinku a nočnému 

spánku so zámerom unaviť ženu natoľko, aby v práci nebola schopná podať potrebný 

pracovný výkon, bránenie v odchode do zamestnania zamykaním a fyzickým zadržiavaním v 

byte alebo dome (Swanberg a Logan 2005). Násilné prejavy počas pracovnej doby zahŕňali 

slovné ataky, neočakávane príchody mužov na pracovisko, výhražné, zastrašujúce a 

obťažujúce telefonáty adresované ženám, ich kolegom, kolegyniam či nadriadeným, 

prenasledovanie a iné taktiky spôsobujúce ženám zahanbujúce, nepríjemné a stresujúce pocity 

(Swanberg a Logan 2005). Po pracovnej dobe mali násilné prejavy podobu fyzických bitiek a 

slovných výčitiek kvôli hocičomu, čo ženy vykonali počas pracovnej doby a čo ich partner 

alebo manžel považoval za nevhodné (Swanberg a Logan 2005). Dôsledkami prežitého násilia 

bolo podávanie nižšieho výkonu v práci, nesústredenosť, roztržitosť, zábudlivosť, časté 

absencie, zhoršený zdravotný stav (spojený so spánkovou depriváciou, fyzickými zraneniami, 

chronickými ochoreniami, častými hospitalizáciami, psychickými problémami, 

posttraumatickou psychickou poruchou, depresiami, úzkosťou, únavou a pod.) a v konečnom 

dôsledku prerušenie alebo ukončenie pracovného pomeru.  

Najaktuálnejšie výsledky vo vybraných oblastiach predkladá výskum autoriek Lantrip, 

Luginbuhl, Chronister a Lindstrom (2015, [cit. 2016-11-11]). V prvej oblasti, spočívajúcej 

v sabotovaní úsilia žien udržať si prácu a hľadať si nové zamestnanie, zahŕňali násilné akty 

marenie odosielania žiadostí o zamestnanie a zúčastňovanie sa pohovorov, ohováranie žien 

a s tým spojené narúšanie ich snahy o budovanie si odbornej dôveryhodnosti a bránenie 

v zosúladení ich rodinného života s ich pracovnými povinnosťami. Druhá oblasť zameraná 

na zásahy do pracovného výkonu žien zahŕňala fyzické bránenie v odchode do zamestnania, 

fyzické násilie vedúce k závažným zraneniam brániacim vo výkone práce a znižovanie 

sebavedomia prostredníctvom kritických a urážlivých pripomienok vedúcich 

k nedostatočnému výkonu podávanému v zamestnaní. Ďalšia oblasť zahŕňala obmedzovanie 

pracovných možností žien bránením v rozvoji ich schopností a zručností a získavaní nových 

skúsenosti. Ničenie profesionálnej identity žien a ich sebadôvery zhadzovaním čoho 
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dôsledkom bolo zníženie sebaúcty, sebavedomia a sebadôvery, neschopnosť pracovať na 

rozvoji vlastnej kariéry, neustále spochybňovanie vlastnej kompetentnosti tvorili štvrtú 

oblasť. Poslednú, piatu oblasť tvorili akty zamerané na podkopávanie profesijných 

kompetencií žien a ich pracovnej reputácie spojené s ponižujúcimi vyjadrovaniami na 

verejnosti, pred obchodnými partnermi, kolegami a kolegyňami či zákazníkmi.  

Negatívne dôsledky prežitého násilia na kariérovú situáciu žien sú podľa nášho názoru po 

stručnom priblížení výsledkov zahraničných štúdií zrejmé. Prejavujú sa v udržaní a hľadaní si 

zamestnania, v ich profesionálnom a pracovnom rozvoji, v každodenných pracovných 

aktivitách, v plánovaní ich kariérového postupu, na ich profesijnom statuse 

a povesti, fyzickom a duševnom zdraví. Odzrkadľujú sa na častých absenciách, podávaní 

nedostatočného pracovného výkonu, prerušení alebo strate zamestnania a tým na nedostatku 

finančných zdrojov brániacich žene v odchode z násilného vzťahu. Ženy v snahe zabrániť 

výskytu ďalších násilných aktov menia svoje správanie tak, aby bolo ich partnermi alebo 

manželmi považované za akceptovateľné. Páchatelia násilia sa uchyľujú i k využívaniu 

násilných aktov mimo domáceho prostredia, čo môže negatívnym spôsobom vplývať i na 

pracovný kolektív.  

Efektívne riešenie ich zložitej kariérovej situácie ponúkajú „služby kariérového 

poradenstva v najrôznejších podobách, prístupné pre ľudí všetkých vekových kategórií a v 

rôznych životných situáciách“ (Beková 2012, s. 49). Sú určené klientkam, ktoré nemajú 

prácu, ale i tým, ktoré prácu majú a ich cieľom je pomôcť klientkam rozhodovať sa pri výbere 

povolania, ďalšieho vzdelávania, rekvalifikácii, pri sebapoznávaní a orientácii vo vlastných 

schopnostiach, zručnostiach, motiváciách či preferenciách prostredníctvom poskytovania 

odborných poradenských služieb.  

 

3. Metodológia výskumného zámeru 

Hlavným cieľom výskumného zámeru je identifikovať a analyzovať vplyv a dôsledky 

prežitého násilia na kariérovú situáciu žien, ako i vplyv kariéry či platenej práce na násilný 

vzťah a možnosti riešenia situácie žien v kontexte kariérového poradenstva. Základné otázky 

výskumu znejú: Aký vplyv a dôsledky má prežité násilie na kariérovú situáciu žien? a Aký 

vplyv má pracovná činnosť žien na prevenciu a elimináciu násilia vo vzťahu? Vychádzajúc zo 

stanovených výskumných otázok formulujeme čiastkové otázky nasledovne: Aký vplyv ma 

prežité násilie na výkon žien v zamestnaní? Aké problémy majú ženy zažívajúce násilie pri 

hľadaní zamestnania? Ako (ak vôbec) pomáha pracovný život a finančná nezávislosť žien 

v procese riešenia násilia vo vzťahu? a pre identifikáciu kariéry a kariérového poradenstva je 

potrebné zodpovedať aj otázku: Aké činnosti a služby kariérového poradenstva by prispeli k 

efektívnemu riešeniu ich situácie?  

Vychádzajúc zo stanovených cieľov sme sa rozhodli pre kvalitatívnu výskumnú stratégiu, 

z dôvodu zamerania sa predovšetkým na vysvetlenie javu a porozumenie jeho kontextom a 

nie na hľadanie kauzálnych javov. V empirickej časti budeme vychádzať zo zakotvenej teórie, 

ktorá podľa slov Hendla (2012) predstavuje stratégiu výskumu a zároveň spôsob analýzy 

získaných dát. Jej cieľom „je návrh teórie pre fenomény v určitej situácií, ktorým výskumník 

venuje pozornosť. Vznikajúca teória je zakotvená v dátach získaných počas výskumu. 

Pozornosť sa venuje zvlášť správaniu a interakciám sledovaných jedincov a procesom 

v danom prostredí“ (Hendl 2012, s. 256). V tomto kontexte sa zameriame na spracovanie 

vzťahu a vzájomného pôsobenia kariérového poradenstva a násilia páchaného na ženách, 

ktorých rozpracovanie je v našich podmienkach absentujúce.  

Hlavná výskumná metóda bude tvorená zakotvenou teóriou. K technikám doplňujúcim 

hlavnú metódu môžeme zaradiť pološtruktúrované interview s vopred pripravenou obsahovou 

schémou otázok, neštruktúrované pozorovanie, metódu audiozáznamu a metódu 
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komentovanej transkripcie. Pri výbere výskumnej vzorky využijeme zámerný výber, pričom 

predpokladaným počtom bude desať participantiek (s prípadným rozšírením v závislosti od 

priebežných výsledkov).  

 

 

Záver 

  

Problematiku poskytovania kariérového poradenstva ženám zažívajúcim násilie 

môžeme v našich podmienkach aj v súčasnosti považovať za nedostatočne rozpracovanú 

a terminologicky neujasnenú. Aj napriek tomu, že vo všeobecnosti býva táto problematika 

spájaná s inými kontextami (napr. s riešením pracovnej situácie študentov rozličných druhov 

škôl), predstavuje perspektívnu oblasť poradenských služieb využiteľných na riešenie 

kariérovej situácie žien zažívajúcich násilie. Nami predložený výskumný zámer tak bude 

predstavovať potencionálne prínosný zdroj informácií rozširujúci poznanie v problematike 

poskytovania kariérového poradenstva pre ženy zažívajúce násilie v kontexte sociálnej práce 

v slovenskom prostredí. 
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