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Marginálie maskulinít nezamestnaných mužov 

Marginalities of masculinities of unemployed  men 

BÉREŠ, Martin, Mgr., PhD.  

 

Abstrakt: Autor sa v príspevku pokúša na základe reflexie nad procesom tvorby svojej 

dizertačnej práce poskytnúť ukážku rôznych úskalí a ich prekonávania na ceste za vedeckou 

hodnosťou akými sú hrozba ABD (all but dissertation), zdĺhavé upresňovanie témy, hľadanie 

teoretických východísk či výskumná nepodkutosť. Text okrem stručnej prezentácie 

dizertačnej práce Maskulinity nezamestnaných mužov (prípadové štúdie) obsahuje aj 

informácie o užitočných odborných i prokrastinačných zdrojoch.   

 

Kľúčové slová: dizertačná práca, maskulinity, metodológia, rady 

 

Abstract: Author of the article is trying to reflect on process of creation of his dissertation 

thesis and thus show sample of various obstacles and posibilities of their overcome on the 

way after scientific degree, such as menace of ABD (all but dissertation), protracted 

specifying of the topic and searching for theoretical basis or research inexperience. Article 

also includes some informations about useful proffesional and procrastinational sources, 

beside short presentation of thesis Masculinities of unemployed  men (case studies). 
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Cieľom príspevku je na základe reflexie nad procesom tvorby dizertačnej práce poskynúť 

ukážku rôznych úskalí a možností ich prekonávania na ceste za vedeckou hodnosťou. 

Uvedený cieľ predznamenáva štruktúru nasledujúceho textu. Po predstavení dizertačnej práce 

a použitej metodológie sa stručne obrátim k rôznym, subjektívne i objektívne podmieneným 

komplikáciám aby som text uzatvoril niekoľkými, dobre mienenými radami. 

 

 

1. Pár slov o dizertačnej práci 

 

Témou dizertačnej práce, ktorú som obhájil zhruba v polovici roku 2012 na Katedre 

sociológie, Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave boli Maskulinity 

nezamestnaných mužov (prípadové štúdie). Jej cieľom bolo teoreticky a empiricky preskúmať 

ako nezamestnaní muži (re)konštruujú svoje maskulinity v situácii nezamestnanosti. 

Východiskovým predpokladom pri upresňovaní témy bol predpoklad napätia medzi 

napĺňaním centrálneho normatívu maskulinity v podobe „živiteľstva“ (Holter, 2003) a 

otvárajúceho sa priestoru pre zmenu rodovej deľby práce pod tlakom dvojitej záťaže žien a 

etablovania diskurzu aktívneho rodičovstva, resp. otcovstva. To všetko v kontexte „miznúcej 

práce“ (Mareš, 2004). 

Pre naplnenie horeuvedeného cieľa a úspešné zavŕšenie 7 ročnej doktorandskej odysey 

bolo, okrem iného, potrebné najmä: vymedziť východiskové pojmy (1. kapitola); zvážiť 

teoreticko-empirický posun od tzv. teórie rol ku konceptu hegemónnej maskulinity (2. 

kapitola); oboznámiť sa s limitmi a možnosťami konceptu hegemónnej maskulinity (2. 

kapitola); načrtnúť a aplikovať súčasné prístupy ku kritickému skúmaniu maskulinít 

nezamestnaných mužov (3. kapitola) a napokon využiť biografický dizajn a metódu životných 

príbehov pri empirickej explorácii maskulinít nezamestnaných mužov (4. a 5. kapitola). 
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1.1 Teoretické východiská 

 

Ako základné východisko pri teoreticko-empirickom skúmaní mi poslúžila teória rodu 

Raewyn Connell (1987, 2009) a jej koncept hegemónnej maskulinity, ktorý zobrazuje schéma 

1 (Connell, 1987, 2005, 2009; Connell - Messerschmidt, 2005). Connell (2009, s. 11). rod 

definuje ako „štruktúru sociálnych vzťahov, ktorá sa sústredí na reproduktívnu arénu a súbor 

praktík, ktoré prinášajú reproduktívne odlišnosti medzi telami do sociálnych procesov“. 

Dimenziami rodu sú práca, moc, cathexis (zjednodušene: emocionálne pripútanie) a 

symbolizmus. V širšom vymedzení sú maskulinity chápané ako „spôsoby bytia a stávania sa 

mužom v danej kultúre“ (Haywood - Mac an Ghail, 2003, s. 154). Samozrejme, vychádzal 

som z tradície interpretativizmu a sociálneho konštruktivizmu tak, ako ho rozpracovali Berger 

a Luckmann (1999). 

Schéma 1: Rodová hierarchia (R. W. Connell) 

 

Zdroj: Anthony Giddens, 2009, s. 611; rozšírené: interná/externá hegemónia podľa Demetrakis Demetriou, 2001. 

Koncept hegemónnej maskulinity umožňuje rozkrývať rodovú hierarchiu poukazom na 

existenciu rôznych typov maskulinít, medzi ktorými však existuje hierarchia a mocenské 

vzťahy. Kultúrne najoceňovanejšou je tzv. hegemónna maskulinita (angl. hegemonic 

masculinity), voči ktorej sa vymedzujú ostatné maskulinity a samozrejme aj femininity. 

Najrozšírenejšou je tzv. súhlasná maskulinita, tiež „spoluvinná“ (angl. complicit masculinity), 

ktorá síce nie je v obhajobe patriarchátu militantná a je schopná rôznych kompromisov voči 

femininitám, no nepodrýva a nespochybňuje status quo a čerpe výhody v podobe tzv. 

patriarchálnej dividendy. Podľa konceptu hegemónnej maskulinity sú na opačnom konci 

rodovej hierarchie podriadené, tzv. subordinované maskulinity, z ktorých je úplne na chvoste 

homosexuálna maskulinita. Táto už svojou existenciou potenciálne  spochybňuje a ohrozuje 

hegemónnu maskulinitu, vybudovanú okolo ideálu prirodzenej heterosexuality, potláčanej 

emocionality a ovládania. Preto je hegemónia namierená proti nej a ostatným „neostrým“ 
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maskulinitám, ktoré sa prekrývajú s femininitami. Femininity ako také sú voči maskulinitám 

vždy subordinované. Konceptualizované sú ako zdôrazňovaná femininita založená na 

sexuálnej dostupnosti alebo na materstve, a ako odporujúca femininita spochybňujúca a 

podrývajúca status quo (čarodejnice, lesby, feministky, mužatky...). Koncept znázorňuje 

schéma 1 (bližšie pozri Connell, 1987, 2009; Connell - Messerschmidt, 2005; Demetriou, 

2001). Koncept hegemónnej maskulinity sa od konca 90. r. 20 st. masívne rozšíril, pričom bol 

podrobený kritike, empiricky overovaný a aktualizovaný. Najnovšie je kritizovaný za 

nadužívanie (pozri Demetriou, 2001; Flood, 2002; Moller, 2007) a kombinovaný s inými 

prístupmi, napr. s teóriou kapitálov Pierra Bourdieu (pozri Coles, 2008, 2009). Podľa 

aktuálnych výskumných zistení kritickej sociológie maskulinít medzi maskulinitami existuje 

pluralita, rôznorodosť a už spomínaná hierarchia. Maskulinity sú kolektívne kultúrne 

definované, udržiavané v inštitúciách a zároveň sú aktívnymi konštrukciami jednotlivcov (i 

jednotlivkýň). Sú interne zložité a rozporné, sociálne stelesňované a zároveň dynamické a 

premenlivé (Connell, 2009).  

 

1.2 Metodológia, výskumná vzorka a analýza 

 

Ciele výskumu realizovaného v empirickej časti práce som s prihliadnutím na poznatky 

kumulované v teoretickej časti práce formuloval nasledovne: 1) opísať maskulinity 

nezamestnaných mužov, 2) porozumieť ich konštruovaniu, 3) rozšíriť poznatky o 

maskulinitách nezamestnaných a 4) prispieť k identifikácii možných oblastí transformácie 

maskulinít smerom k tzv. demokratickej maskulinite (pozri Kimmel, 2006). Uvedené som sa 

pokúsil premietnuť do ústredných výskumných otázok. Zaujímalo ma, či dochádza k 

rekonštrukcii a zmene maskulinít nezamestnaných mužov a následne ako nezamestnaní muži 

rekonštruujú svoje maskulinity v situácii  nezamestnanosti. Z pohľadu čiastkových 

výskumných otázok ma zaujímalo, aké sú maskulinity nezamestnaných mužov, ktoré vplyvy 

sú kľúčové a aké rozpory sa s nimi spájajú. 

Metodologicky som sa vo svojej dizertačnej práci opieral o biografický dizajn výskumu v 

podobe životných príbehov, ktorý umožňuje zachytiť komplexnosť a vývoj javu. Životné 

príbehy sú založené najmä na rozprávaní participantov, sú informačne bohaté (kumulatívne 

rozhovory) a časovo náročné (záznamy, prepis, stretnutia) (pozri Bertaux – Kohli, 1984; 

Švaříček – Šeďová et al., 2007; Hendl, 2005; Goodley et al., 2004). Pri koncipovaní a 

realizácii výskumu som sa nevyhol ani etickým otázkam, z ktorých spomeniem aspoň 

získanie informovaného súhlasu, dôvernosť a emočné bezpečie participantov. Tiež reciprocitu 

v podobe (nevyužitej) možnosti získať prepisy rozhovorov a elektronickú verziu dizertačnej 

práce. Spoľahlivosť výskumu som zabezpečil dokladovaním postupu a transkripciou údajov 

získaných z kumulatívnych rozhovorov a pravdivosť uvádzaním citácií, reflexiou nad 

získanými dátami a interpretáciami, úsilím o konzistenciu a zapojením štúdií zaoberajúcich sa 

témou do uvažovania a výskumného procesu.  

Výskumná vzorka bola stanovená pomocou zámerného výberu, vo finále ju tvorili 4 ženatí, 

resp. kohabitujúci muži z 2 krajov východného Slovenska, nezamestnaní od 6 do 24 

mesiacov. Vo veku 33, 37, 47 a 48 rokov. Všetci otcovia, 1 až 9 detí. Na obmedzenej veľkosti 

vzorky sa prejavila nielen časová a procesuálna náročnosť zvoleného dizajnu, ale aj fakt, že 3 

respondenti boli vyradení (ukončenie spolupráce a odmietnutie zvukového zaznamenávania). 

Pokus o využitie oficiálneho prístupu k nezamestnaným mužom prostredníctvo Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny v Prešove po nejasnej komunikácii zlyhal, čo sa tiež odrazilo na 

obmedzenej veľkosti vzorky a potrebe využiť sociálny kapitál pre oslovenie vhodných 

participantov. 
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Analýza, ako nenumerické systematické organizovanie dát, sa prelínala so zberom a 

interpretáciou dát. Cieľom tu bolo odhalenie tém, pravidelností a vzťahov (Hendl, 2005). 

Použil som štandardný postup, kedy po transkripcii záznamov nasledovalo otvorené 

kódovanie (významové jednotky), tématické kódovanie (kategorizácia) a primárna 

interpretácia do podoby životných príbehov, ktoré tvorili jednu s príloh dizertačnej práce. 

Záverečnou fázou bola sekundárna interpretácia (znovapremyslenie). Ako analytická mriežka 

tu poslúžila teória rodu a koncept hegemónnej maskulinity (Connell, 2009) a pre facilitáciu 

premýšľania o získaných údajoch poslúžil paradigmatický model Straussa a Corbinovej (pozri 

napr. Hendl, 2005; Svaříček – Šeďová et al., 2007). 

Spoločnými východiskami v životných príbehoch participantov (okrem jedného prípadu) 

boli úplné pôvodné rodiny s „tradičnou“ dvojkariérovou rodovou deľbou práce, súrodenci, 

vedomie zmeny po roku 1989, život v regiónoch s vysokou mierou nezamestnanosti (napr. 

20,15 % oproti celoslovenskému priemeru 13,37 %) a chápanie práce ako zdroja príjmu s 

odkazmi na sebarealizáciu u mladších participantov.  

Na základe získaných údajov, ich analýzy a interpretácie som dospel k 4 konštruovaným 

typom maskulinít. Štefan (47 r.) konštruoval re-tradicionalizovanú súhlasnú maskulinitu, 

v ktorej dominovala tradičná rodová deľba práce. Moc a city spájal s poslušnosťou. 

Komunikoval v silovo/mentorskom režime. Stručne charakterizovateľný slovom ne/aktivita: 

vzor starej mamy, manažérky morálnej ekonomiky rodiny (bližšie Kusá – Valentšíková, 

1996). Milan (37 r.) konštruoval miernu súhlasnú maskulinitu. Rodová deľba práce s 

pomocou manželke a náznaky aktívneho otcovstva. Zdieľaná moc, city bez fasády a pokojný 

prejav. Stručne charakterizovateľný slovami: aktivita, zodpovednosť, nasledovanie a 

prekonávanie otcovstva vlastného akoby ne/prítomného (vzdialeného) otca. Demeter (33 r.) 

konštruoval demokratickú športovú maskulinitu, ktorú charakterizovala modernizovaná 

rodová deľba práce a náznaky aktívneho otcovstva. Moc, city a symbolizmus v alternatívnej 

podobe. Charakterizoval ju šport a negácia/prekonávanie „tvrdej“ maskulinity otca, ktorý 

napr. odmietal vnučky s odkazom, že nebude starým otcom kým nebude mať vnuka... Pavol 

(48 r.) konštruoval transformovanú  spirituálnu maskulinitu s modernizovanou až 

alternatívnou rodovou deľbou práce.  Moc city a symbolizmus uňho boli v  „uzdravenej“ 

podobe, keď podľa jeho slov „prestal veriť v Boha a začal veriť Bohu“. Jeho životný príbeh 

charakterizovali samovraždy, niekoľkoročné bezdomovectvo, obrátenie a silná viera, tzv. 

nezámerná transformácia maskulinity (pozri Irvine – Klocke, 2001). 

Prvým identifikovaným „stavebným kameňom“ konštruovaných maskulinít bola 

ekonomická racionalita, ktorá našla svoj odraz v pragmatickej nezamestnanosti participantov 

a vo výkone nedeklarovanej práce. U všetkých participantov bolo možné identifikovať 

nasledovanie, odmietanie, kombinovanie až prekonávanie vzorov. Najmä pri pôsobení otcov, 

ktorí vystupovali v pozíciách vzdialených „živiteľov“ (nízka účasť na výchove, 

vychovávateľov, nedostatok času a emócií; pozri Dudová, 2008). V prípade Štefana bol 

neprehliadnuteľný vzor starej matky a starého otca, ktorý zatienil vzor autoritatívneho otca. 

Uvedené prekonávanie vzorov otcov viedlo k rozličným vedomým (Demeter, Milan) 

i nevedomým posunom v otcovstvách participantov, ktoré je možné skratkovito 

a zjednodušene označiť ako podporné (Štefan), voľnočasovo-starostlivé (Milan), 

emocionálno-voľnočasové (Demeter), spirituálno-starostlivé (Pavol). Otcovstvo je v odbornej 

spisbe považované za bránu k premene maskulinít, ktorá má potenciál obohatiť a prospievať 

prostredníctvom výkonu starostlivosti samotným mužom, ich deťom i manželkám (Marsiglio 

et al., 2000; Holter, 2003; Featherstone, 2009; Szapuová – Kiczková, 2011; Holubová, 2011). 

Nasledovanie vzorov otcov v oblasti „živiteľstva“ a ich prekonávanie smerom k 

aktívnejšiemu otcovstvu viedlo k niektorým identifikovaným rozporom. Tieto je možné 

súhrnne označiť ako isté napätie medzi ideológiou a praxou participantov, prejavujúce sa 
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nesúladom medzi zastávanou ideológiou „živiteľstva“, pomáhajúcou praxou v domácnosti 

a vice versa. Zdá sa, že podobne ako participanti výskumu Šmídovej (2002), reflektovali 

očakávanie na funkciu „živiteľa“, no ďalšie očakávania a vlastnosti hegemónnej maskulinity 

im neboli jasné, resp. nad nimi nepotrebovali premýšľať. 

Schéma 2: Vzorce v životných príbehoch participantov 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zdroj: Martin Béreš, 2012, s. 124. 

 

1.3 Dosiahnuté výsledky a zistenia 

 

Závery z výskumu sú nasledovné. Situácia nezamestnanosti relatívne prekvapivo neviedla 

k rekonštrukcii maskulinít (nenarušená pozícia, absencia tlaku zmeny rodovej deľby práce, 

lokálne verzie maskulinít). Zdá sa, že u participantov šlo skôr o ekonomickou logikou 

vynútenú adaptáciu v dimenzii „živiteľstva“ a o reflexívnu adaptáciu v dimenzii otcovstva 

(nevynútenú nezamestnanosťou). Na tomto mieste je potrebné zdôrazniť, že moje zistienia – 

tak ako to už pri kvalitatívnom výskume býva – nie je možné zovšeobecňovať. Ukázali sa tiež 

isté obmedzenia konceptu hegemónnej maskulinity. Či už je to šírka kategórie súhlasných 

maskulinít, kde je možné v súlade s Plantin et al. (2006) uvažovať o akomsi kontinuu 

súhlasných maskulinít. V súlade s upozorneniami iných autorov (pozri napr. Giddens, 2009) 

som naďabil na neschopnosť konceptu vysvetliť prečo muži stelesňujú práve daný typ 

maskulinity, kde je možné na základe teórie kapitálov Pierra Bourdieu uvažovať súhlasne 

s Tony Coles (2008, 2009) o tzv. „dominantných“ a „mozaikových“ maskulinitách. Narazil 

som aj na absenciu rozpracovania tzv. kontrahegemónie alebo alternatívnych maskulinít 

(Giddens, 2009; pozri tiež Kimmel, 2006). 

Za dosiahnuté výsledky v oblasti teórie možno považovať naznačenie potreby prekonania 

obmedzení teórie rol a inovatívnosti konceptu hegemónnej maskulinity i potreby preskúmania 

možností doplnenia jeho explanačného potenciálu pri kritickom skúmaní mužov a maskulinít. 

Sekundárnym výsledkom je tiež identifikovanie troch prístupov k maskulinitám 

nezamestnaných mužov od rodovo slepého v 30. r. 20 st., cez rodovo neutrálny až k rodovo 

špecifickému v 90. r. 20. storočia a nezamýšľaného dedičstva „Marienthalu“ (pozri Cole, 

2007). V oblasti empírie sú to viaceré ne/prekvapivé výskumné zistenia. Najmä fakt, že 

nezamestnanosť neviedla k rekonštrukcii maskulinít, keďže všetci participanti sa venovali 

nedeklarovanej práci. Za významné považujem tiež zistenia o ne/zámernej modernizácii a 

transformácii maskulinít (pozri Irvine – Klocke, 2001) a o potrebe preskúmania 

horeuvedených „mozaikových“ a „dominantných“ maskulinít. Teoreticko-empirické štúdium 

maskulinít optikou kritickej sociológie maskulinít prinieslo tiež viaceré inšpirácie pre ďalšie 

skúmanie. Stačí, ak spomeniem aspoň intergeneračné vzťahy medzi maskulinitami otcov, 

starých otcov a vnukov, nezámernú transformáciu maskulinít účastníkov programov 

Anonymných alkoholikov, etnicky marginalizované maskulinity mužov vylúčených z trhu 

práce či maskulinity nezamestnaných gejov a otázky konzumerizmu pri konštruovaní 

maskulinít. 
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2. Marginálie I.: 7 rokov v debete 

 

Ako som predznamenal vyššie, moja odysea externého doktoranda trvala (ne)štandardných 

7 rokov.
7
 Boli to nielen roky hľadania, snáh, podvedomého vnútorného stresu a tlaku okolia, 

neistoty a pochybností, ale aj roky štúdia a radosti z poznávania. Prerušenie a následné 

predĺženie štúdia si vyžiadali okolnosti, ktoré teraz stručne okomentujem.  

Zvýšená obtiažnosť doktorandského štúdia pre mňa spočívala nielen v náročnosti cesty od 

sociálnej práce k sociológii a v posune k – u nás sa iba rozvíjajúcej – kritickej sociológii 

maskulinít, ale aj v externej forme štúdia. To znamenalo „robiť vedu“ na diaľku, popri plnom 

úväzku odborného asistenta, infikovaného workoholizmom, perfekcionizmom 

a nedostatočnou asertivitou. Po úspešnom absolvovaní prijímacieho pohovoru a neskôr 

dizertačnej skúšky tak aj u mňa nastala reálna hrozba ABD – all but dissertation (všetko 

okrem dizertačnej práce, Single, 2010). V ceste k dokončeniu dizertačnej práce mi stáli nielen 

administratívno-byrokratické, tvorivé i technicko-zabezpečovacie funkcie, tak príznačné pre 

zablokované a neefektívne organizácie typu slovenských univerzít, ale aj nemnohé možnosti 

realizácie sa vo výskumných tímoch, ktoré sa neodmietajú. Žrúti času a energie naberali 

podobu potrieb pripravovať nové, s dizertáciou nesúvisiace predmety, viesť a oponovať 

desiatky prác bez prepojenia na dizertačnú prácu, pracovať v štátnicovej komisii, podporovať 

dobrovoľnícke aktivity, účastniť sa porád, konferencií a ich organizovania, migrovať 

katedrový web smerom k novým službám, spravovať katedrovú výpočtovú techniku, 

realizovať sa v inventarizačnej komisii, maľovať, sťahovať, upratovať... Domnievam sa, že 

v miernejšej podobe sa jav podobný ABD vyskytuje napr. pri príprave na obtiažne či štátne 

záverečné skúšky. Zaujímavým sa stáva všetko ostatné, priority sú obrátené.   

Ďalšie zvyšovanie obtiažnosti doktorandského štúdia vzišlo z kombinácie relatívnej 

voľnosti vo formulovaní témy dizertačnej práce a môjho divergentného myslenia. Znamenalo 

to zhruba prvé 3 roky vajatania a uchopovania témy od maximálnej šírky Rodových špecifík 

nezamestnanosti k postupnému špecifikovaniu a zmene optiky i zastávanej „paradigmy“. 

Ďalšie 2 roky hľadania a overovania teoretických východísk a 2 roky ich premieňania na 

empirickú časť práce. 

V neposlednom rade treba spomenúť moju výskumnú naivitu a nepodkutosť, ktorá sa 

ukázala tak v raných snahách o koncipovanie empirickej časti, ako aj v náročnosti práce 

v teréne pri získavaní dát. Zdá sa, že vo svetle aktuálnych trendov išlo až o akúsi nezrelosť. 

Domnievam sa, že výskum v odbore sociálna práca potrebuje ešte čas na etablovanie a 

zvýšenie kvality. Nielen v pregraduálnej príprave je potrebné posilniť dotáciu kurzov 

sociologického či sociálneho výskumu s dôrazom na synergiu praktických kurzov štatistiky 

a kvantitatívneho výskumu. Špecificky v odbore sociálnej práce považujem za kľúčové tiež 

kurzy orientované na kvalitatívny výskum a prepojenie ich výučby na potreby teórie i praxe.
8
 

Pokiaľ však obsahom doktorandských metodologických seminárov budú pápežské encykliky 

prednášané profesormi katolíckej teológie alebo sa budú bezbreho rozdávať doktoráty, 

profesúry a medaily, potom sa potrebné množstvo času bude blížiť nekonečnu. 

Zostáva ešte zodpovedať na otázku, ako sa mi za daných okolností vôbec podarilo napísať 

a obhájiť dizertačnú prácu? Čo ma motivovalo a aké okolnosti na doviedli do cieľa? 

 

3. Marginálie II.: ako prežiť PhD. 

                                                 
7
  Niektorí autori a autorky, pozri napr. Single (2010) hovoria o 7 rokoch ako o relatívne štandardnej dĺžke 

doktorandského štúdia. Netreba zabúdať na odlišný kultúrny kontext, obsah a (ne)kvalitu doktorandského 

štúdia na Slovensku. Stačí spomenúť rôzne plagiátorské kauzy či škandalózny doktorát Jána Figeľa. 
8
  Toto prepojenie sa bytostne týka celého vysokoškolského štúdia sociálnej práce a hádam i ostatných 

odborov. 
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Predzvesťou úspešného ukončenia môjho doktoranského štúdia sa paradoxne stala 

negatívna správa o „červených číslach“. Mzdové náklady interných zamestnancov univerzity 

bez vysokoškolského vzdelania 3. stupňa údajne prestali byť kryté zo štátneho rozpočtu 

a začali zaťažovať už beztak napäté rozpočty fakúlt. Senzitívnejší človek by sa za daných 

okolností mohol cítiť ako parazit. Ďalším zdrojom externého tlaku na urýchlené ukončenie 

doktoranského štúdia bol proces komplexnej re-akreditácie v kontexte snahy o udržanie 

štatútu univerzity, kedy sa v jednom z ukazovateľov žiadalo optimalizovať pomer 

vyučujúcich bez PhD. voči počtu študentiek a študentov.  

A tak sa mi podarilo v 2. roku prerušenia doktorandského štúdia získať takmer 6 mesiacov 

na zavŕšenie môjho diela. Intenzívne pracovné dni s 10 a viac hodinovými seansami za 

počítačom a v teréne priniesli svoje ovocie. Vďaka súbehu odvodov z dvoch pracovných 

pomerov som mohol skúmať maskulinity nezamestnaných mužov už ako nezamestnaný. 

Polovičný sabatikal na slovenský spôsob. No túto výhodu by som nemohol zúročiť bez 

dlhodobej podpory a pomoci mnohých skvelých ľudí, ktorí/é ma nezištne podporovali, 

venovali mi svoju energiu, čas a skúsenosti.
9
 Vo finále sa pod môj úspech okrem poctivej 

prípravy na obhajobu pričinili i podporné oponentky.  
 

Obrázok 1: Môže byť prokrastinácia užitočná? (PhD comics, Jorge Cham) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: <http://www.phdcomics.com/comics/archive.php?comicid=1086>. 

 

Ďalším stupienkom k úspechu na ceste za PhD. bola možnosť študovať 6 týždňov na 

                                                 
9
  Vďaka patrí mojej konškoláčke v doktorandskom štúdiu, sociologičke a výskumníčke Mgr. Brutovskej, 

PhD.; pedantnému a fundovanému radcovi a čitateľovi mojich textov, Mgr. Michalovi Bočákovi, PhD., ktorý 

mi odporúčal kvalitné zdroje; rodovej expertke Mgr. Monike Bosej, PhD., jej manželovi a výskumníkovi 

v oblasti otcovstva a maskulinít Mgr. Dávidovi Bosému, PhD.; podpornej a chápavej školiteľke Doc. PhDr. 

Gabriele Lubelcovej, PhD.; zrejme najlepšej vedúcej katedry a odborníčke na sociálnu prácu, Doc. PaedDr. 

Tatiane Matulayovej, PhD.; sociologičke, výskumníčke a priekopníčke výskumu maskulinít na slovensku 

Mgr. Barbore Holubovej; lektorke kurzu Gender Equality in Nordic Countries na ISS Oslo 2008, pani 

Elisabet Rogg, PhD. a Mgr. Petrovi Roháčovi, ktorý ma tam nasmeroval; knihovníčkam OZ EsFem 

a projektu CREdu. V neposlednom rade PhDr. Vladimírovi Paukovičovi, CSc., ktorý ma uviedol na cestu 

sociológie. Nezabúdam na vďaku manželke Marcelke a mame Márii. 
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International Summer School Oslo 2008 kurz Gender Equality in Nordic Countries (Rodová 

rovnosť v severských krajinách). Mohol som tak načerpať cenné poznatky, overiť svoje 

schopnosti a posilniť svoju odbornú angličtinu, vyžadovanú už od prvých rokov štúdia 

doktorandských seminárov na Katedre sociológie Univerzity Komenského v Bratislave. 

Schopnosť štúdia pramenných zdrojov v anglickom jazyku potom bola kľúčový prvkom pre 

fundované uchopenie témy dizertačnej práce.
10

 Túto schopnosť som kultivoval aj úsilím 

o transformáciu bežnej prokastinácie na užitočnejšiu formu, napr. pri čítaní skvelého komiksu 

z prostredia amerických doktorandiek a doktorandov v pôvodnom znení (pozri obrázok 1). 

Z metodologického hľadiska sa na finálnej kvalite dizertačnej práce podpísali nielen 

semináre absolvované na školiteľskom pracovisku a intenzívny kurz písania odborných statí 

vedený skvelým profesorom Liborom Musilom, ale aj trpezlivá podpora a odborná spätná 

väzba vyššie uvedených kolegýň a kolegov. Bez nej by som krízy späté so získavaním 

a analýzou výskumného materiálu pravdepodobne neprekonal. S odstupom času by som 

zrejme zvolil menej náročný dizajn výskumu. Taký, ktorý by umožnil jednoduchší zber dát 

a aspoň o niekoľko participantov rozsiahlejšiu výskumnú vzorku a (pôvodne zamýšľané) 

zapojenie ich životných partneriek. Zároveň by som sa pokúsil vyhnúť dátami slabo či 

neukotveným tvrdeniam. Určite by som chcel vyhnúť ručnému kódovaniu a kategorizácii 

zozbieraných údajov, napríklad využitím voľne dostupných programov pre prácu 

s kvalitatívnymi dátami (pozri aplikáciu Qualyzer). Ani transkripciou záznamov z rozhovorov 

by som už nerealizoval sám. A napokon by som sa pokúsil tematizovať a prepojiť mnou 

vedené bakalárske a magisterské diplomové práce tak, aby ich výstupy pri dostatočnej kvalite 

mohli spestriť a rozšíriť záber výskumnej časti dizertačnej práce. 

Špecifickým motivátorom boli výnimočné (aj dizertačné) práce z oblasti rodových štúdií, 

spomeniem aspoň práce zakladateľky kritickej sociológie maskulinít v Českej republike Ivy 

Šmídovovej (pozri Šmídová, 2002, 2003, 2004) či práce Radky Dudovej (pozri Dudová, 

2008). Skvelými facilitačnými zdrojmi boli tiež diela, ktoré som využíval pri vedení 

propedeutických seminárov a seminárov sociálneho výskumu. Za pozornosť stojí minimálne 

publikácia Jadwigy Šanderovej (2007), zameraná na aktívne čítanie a písanie odborného textu 

v spoločenských vedách a publikácia Peg Boyle Single (2010) zameraná na demystifikáciu 

písania dizertačnej práce s dôrazom na racionalizáciu procesu tvorby od výberu témy po 

finálny text smerom k radosti z písania. Upokojujúco a motivačne pôsobia tiež definitívne 

tipy Davida Gauntletta (2001), napísané vo vlaku a nazvané How to Survive Your PhD (Ako 

prežiť tvoje PhD.): 

1) je to len cvičenie ukazujúce, že viete robiť výskum. 

2) urobte ju za 3 roky. 

3) držte sa jej, a všetko do seba zapadne. 

4) skúšajte nové veci. Odmietanie ortodoxie je (zvyčajne) dobrá vec. 

5) nebuďte príliš osamelí. 

6) stretávajte sa s ostanými PhD. študentmi/študentkami a uvidíte, že sú tiež neistí/é. 

7) publikujte. Začnite s recenziou (získajte jednu z ponúk od svojej školiteľky/školiteľa), 

hektickým článkom k vašej téze alebo s hocičím. Zvyšuje to sebadôveru. Editori 

a editorky hľadajú obsah, tak ponúkajte. 

8) nebuďte príliš úzkostliví/é vo veci „originality“, pretože je celkom náročné 

skomponovať PhD. bez toho, aby bola originálna. Na druhej strane, skúšajte byť 

originálni/e! 

                                                 
10

  Vďaka prístupu k pôvodným zdrojom z bohatej odbornej výskumnej knižnice projektu CREdu. 
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9) masírujte ego svojej školiteľky/školiteľa (Smutné, ale pravdivé. Tvoj školiteľ/ka je 

človek, ku ktorému sa vyplatí správať milo). 

10)  nechajte personál predstaviť vás vydavateľom/kám a editorom/kám. 

11) dajte o sebe vedieť, možno aj tým, že budete „kontroverzní/é“. 

12) verte si. Všimnite si nepoužiteľnosť .... %
11

  akademikov a akademičiek.  

13) dobrý štýl písania je pravdepodobne dôležitejší ako si myslíte. 

14) nečítajte donekonečna bez toho aby ste písali. 

15) nerobte si neadekvátne poznámky (Gauntlett, 2001; doplnený rodovo citlivý jazyk). 

 

Dizertačná práca teda nie je vlastne nič iné, len cvičenie. Ukážka toho, že dokážete 

vedecky samostatne pracovať. Tak do toho...!? 
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  Vpíšte svoje vlastné percentá. 
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