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Abstrakt: Sociálna práca, podobne ako sociológia, sa zameriava na analýzu sociálnych 

javov, pričom však na rozdiel od sociológie sleduje možnosti a nástroje na dosiahnutie 

pozitívnej zmeny v sociálnom fungovaní jednotlivcov, skupín i komunít. Príspevok prezentuje 

akademickú i vednú disciplínu „rodové štúdiá“ (gender studies) ako vhodnú spoločnú oblasť 

nie len vo výskume, ale aj v pregraduálnej príprave budúcich absolventiek a absolventov 

sociológie a sociálnej práce. Predovšetkým teórie rodu ako analytického nástroja 

v sociálnych vedách sú kľúčovou oblasťou, ktorá by mala byť obsahom ich pregraduálnej 

prípravy. Okrem samotného obsahu rodových štúdií príspevok venuje pozornosť aj spôsobu 

vzdelávania nie len v sociálnej práci a sociológii; predstavuje základné východiská a prístupy 

v rodovo citlivej edukácii.  

 

Kľúčové slová: rod, rodové štúdiá, rodovo citlivá edukácia, sociálna práca, sociológia. 

 

Abstract: Social work, as well as Sociology, focuses on social phenomena analysis. Social 

work is aimed to identify possibilities and tools to improve social functioning of individuals, 

groups and communities. The paper presents the academic and also the scientific discipline 

„Gender Studies“ as a useful subject not only in social research, but above all in 

undergraduate training of future social workers and sociologists. Gender theories and 

concept of Gender as analytical tool are the key topics of content of Gender Studies for future 

social workers and sociologists. The paper presents not only content of Gender Studies for 

social workers and sociologists, but also methodology and educational approach of 

education; it presents basic resources and approaches in gender sensitive education.  
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ÚVOD 

 

Jeden zo základných konceptov, ktorý je v súčasných sociálnych vedách, vrátane 

sociálnej práce a sociológie, využívaný, je koncept rodu. Jeho pôvod je vo feministických 

teóriách, ale v súčasnosti ho využívajú všetky sociálne analýzy. Sociálna politika, tak na 

národnej, lokálnej, ako aj medzinárodnej úrovni, ho využíva ako jedno zo svojich východísk
9
. 

Aj z toho dôvodu rodové štúdiá - zvlášť v oblasti sociológie ako vednej disciplíny zameranej 

na analýzu sociálnych javov (vrátane rodovej ne/rovnosti) a sociálnej práce zameranej okrem 

iného na podporu pozitívnych sociálnych zmien (vrátane presadzovania rodovej rovnosti 

                                                 
8
 Príspevok vznikol v rámci projektu VEGA 1/0710/11 „Maskulinity a femininity vo feminizovaných odboroch“ 

a opiera sa aj o staršie už publikované práce autorky a členov riešiteľského kolektívu (Béreš, 2010; Bosá, 2009 a, 

b; Bosá, Minarovičová, 2006, 2007a, b, 2011; Bosá, Bosý, Minarovičová, 2008). 
9
 Rodové politiky sú súčasťou európskej sociálnej stratégie na všetkých jej úrovniach.  
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v praxi) - predstavujú neodmysliteľnú súčasť prípravy sociálnych vedcov a vedkýň, ale aj 

praktikov a praktičiek.  

Rod (gender) predstavuje analytický nástroj, ktorý umožňuje porozumieť spoločnosti 

a spoločenským vzťahom a nerovnostiam v ich zložitosti (odhaľuje „neviditeľné“ 

mechanizmy pretrvávania asymetrie medzi ženami a mužmi). Poskytuje aj nástroj na 

identifikáciu problémov a vytváranie možných riešení pri presadzovaní rodovej rovnosti 

a občianskych a politických práv v spoločnosti. Napriek tomu, že v súčasnosti dochádza k 

nesprávnemu používaniu pojmu rod, kedy len „nahrádza“ slovo pohlavie, či dokonca slovo 

žena, rod v skutočnosti neznamená „modernejšie“ či „európskejšie“ označenie pre pohlavie. 

Takéto nesprávne používanie pojmu rod znemožňuje jeho správne využívanie. Rod je 

konceptom, ktorý prekonáva biologizujúce argumentácie rozdielov medzi ženami a mužmi, 

rod sa dokonca netýka len konkrétnych jednotlivcov – žien a mužov, ale jeho využitie na 

označenie sociálnych a kultúrnych konštruktov mužskosti a ženskosti sa týka aj spoločenskej 

deľby práce, inštitúcií, druhov aktivít či samotných spoločenských dejov. Stotožňovanie 

pohlavia a rodu je hrubou chybou, ktorá tento koncept nielen oslabuje, ale úplne znemožňuje 

jeho relevantné používanie.  

Vo feministickom diskurze sa pojem rodu začal používať aj ako analytická kategória, 

pomocou ktorej je možné poukázať na to, že existujúce „fyzické alebo mentálne účinky 

pohlavných odlišností boli zveličené za účelom udržiavania systému patriarchálnej moci“ 

(Pilcher, Whelehan, 2004, s. 56).  

Inými slovami, táto kategória umožňuje skúmať jestvujúce mechanizmy hierarchizácie 

medzi rodmi. Uplatňovať rod ako analytickú kategóriu v sociálnom výskume znamená 

zaoberať sa nielen diferenciami medzi rodmi, ale aj vytváraním rodových noriem a systémov 

v sociálnych štruktúrach. V rámci rodových výskumov sa hľadajú odpovede na otázky 

týkajúce sa spôsobov, akými spoločenské systémy neustále nanovo produkujú rodovú 

diferenciu a hierarchiu medzi mužmi a ženami. „V takomto chápaní rod nie je len 

individuálnou charakteristikou, ale dá sa o ňom hovoriť ako o sociálnej inštitúcii. Kategóriou 

rodu sa nemyslí len charakteristika osôb, ale aj štruktúrotvorný znak organizácií a kultúr“ 

(Kiczková, Szapuová, 2010, s. 79). 

Vedeckým skúmaním rodu sa zaoberajú rodové štúdiá
10

. Ako uvádzajú Ľ. Kobová a Z. 

Kiczková ([s.a]), ide o interdisciplinárne vedecko-výskumné štúdiá skúmajúce význam rodu v 

kultúre, spoločnosti a vede. „Rodové štúdiá sa usilujú o integráciu perspektívy rodu do 

rozličných spoločenskovedných disciplín so zámerom ich obohatenia o nové témy, prístupy, 

výsledky. Vychádzajú pritom z metodologických prístupov vypracovaných vo feministických 

teóriách ... Zameriavajú sa na skúmanie vzťahov medzi rodmi a predovšetkým na kultiváciu 

kritického sociálneho myslenia z rodového pohľadu“ (Kobová, Kiczková, [s.a.]).    

                                                 
10

 Ako smer akademického štúdia, etablovaný v krajinách západnej Európy a USA, využíva svoje 

interdisciplinárne postavenie, ktoré v mnohom čerpá z tradície ženských štúdií ustanovovaných v 

sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch na severoamerických univerzitách. Rodové štúdiá v súčasnosti existujú 

na mnohých významných univerzitách vo svete a významnou mierou prispievajú k posilňovaniu rodovej 

demokracie. V júni 2001 bolo na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave založené Centrum 

rodových štúdií ako prvá inštitúcia tohto druhu na akademickej pôde v rámci Slovenskej republiky. Tento 

interdisciplinárny program nadväzuje na desaťročnú tradíciu podobne orientovaných pedagogických a 

výskumných aktivít, ktoré sa realizovali na Katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity 

Komenského v spolupráci s odborníčkami a odborníkmi iných disciplín (Kobová, Kiczková, [s.a]). 
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1  ROD – VÝCHODISKOVÝ KONCEPT  

 

Podľa M. Čermákovej  (2000, s. 11) je rod (gender) „... sociálny konštrukt, ktorý vy-

jadruje, že vlastnosti a správanie 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 rodu ukazuje, že určenie rol, 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“. 

Existujúce biologické rozdiely boli (sú) v mnohých prístupoch ku skúmaniu vzťahov 

medzi ženami a mužmi v spoločnosti východiskom pre biologizujúcu argumentáciu všetkých 

rozdielov, ktoré medzi ženami a mužmi boli pozorovateľné a, čo je podstatnejšie, aj k ich 

zovšeobecneniam a následným stereotypizujúcim prístupom k mužskosti a ženskosti.  

Jedna z prvých teoretičiek, ktoré upozorňujú na to, že maskulinita a femininita sú 

kultúrne konštrukty a nijakým spôsobom nie sú biologicky „dané“, bola Simone de Beauvoir, 

ktorá už v roku 1949 vo svojej práci Druhé pohlavie sformulovala toto zistenie do jedného 

z najznámejších výrokov vypovedajúcich o kultúrnej podmienenosti ženskosti a mužskosti: 

„ženou sa nik nenarodí: stáva sa ňou“ (Beauvoir, 1967, s. 5). Aj keď so svojim tvrdením 

vystúpila S. Beauvoir už v štyridsiatych rokoch dvadsiateho storočia a feministické teoretičky 

formulujú rodové teórie v sedemdesiatych rokoch, hoci aj OSN uznáva, že ženskosť 

a mužskosť je kultúrne podmienená a spájaná s mnohými predsudkami, ktoré vedú 

k diskriminácii, aj napriek  tomu, ešte vždy biologizujúca argumentácia slúži na legitimizáciu 

rodových nerovností a rodovej diskriminácie.  

Takmer všetky známe javy, predovšetkým spoločenské nerovnosti a deľba práce medzi 

ženami a mužmi, je totiž možné s pomocou biologizujúcej argumentácie považovať za 

„prirodzené“, dané a nemenné (zodpovedajúce schopnostiam, možnostiam, kompetenciám 

a vlastnostiam žien a mužov).   

Jednoduchý a zrozumiteľný protiargument voči takejto biologizujúcej argumentácii a 

„prirodzenosti“ rozdielov medzi ženami a mužmi formuluje A. Oakley (2000, s. 121):  

„...spôsob, ako rôzne kultúry vymedzujú rod, 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 

rod od druhého. Nie je ani treba dodať, že každá spoločnosť verí, že práve jej vymedzenie 

rodu zodpovedá biologickej dualite pohlaví“. 

Hoci pôvodne bol koncept rodu využívaný ako argument na možnosť (a nevyhnutnosť) 

sociálnej zmeny a protiargument voči „prirodzenosti“ sociálneho postavenia žien, postupne sa 

ukázal jeho širší analytický potenciál.  Rod nie je len to, čo sa často zjednodušene označuje 

ako „kultúrne pohlavie“, ani nediferencovaný „zásobník charakteristík mužskosti 

a ženskosti“, ale je to teoretický koncept, ktorý umožňuje skúmať, analyzovať a interpretovať 

najrôznejšie javy sociálnej reality a sociálne vzťahy (predovšetkým nerovnosti).  



45 

 

Bez porozumenia rodu ako komplexnému teoretickému konceptu, vrátane jeho 

štruktúry, nie je možné efektívne skúmať rodové nerovnosti, a v súvislosti s tým ani 

„nastavovať“ efektívne opatrenia na dosiahnutie pozitívnych zmien s cieľom presadenia 

rodovej rovnosti.  

Koncept rodu sa tak netýka len jednotlivcov (bez ohľadu na ich biologické pohlavie), 

ale zasahuje širšie sociálne javy a celú spoločenskú realitu – všetky jej oblasti (vzťahy medzi 

jednotlivcami, skupinami, inštitúcie, organizácie, ale aj jazyk, spoločenské symboly, ...). 

Dôsledné používanie pojmu rod musí preto zahŕňať predovšetkým sociálne vzťahy 

a štruktúry spoločnosti. 

S. Harding (1986) v tejto súvislosti uvádza tri navzájom previazané „úrovne rodu“, 

ktoré by mali byť predmetom kritického skúmania. Identifikuje ich ako procesy, ktorými je 

rod v sociálnej štruktúre prítomný (a reprodukovaný). 

Prvá úroveň, na ktorej je možné identifikovať rod, je rodová identita, ktorú si 

jednotlivé indivíduá v rámci „rodovanej“ spoločnosti vytvárajú, ktorú prijímajú a s ktorou sa 

vyrovnávajú. S. Harding (1986) túto úroveň označuje ako individuálnu rovinu rodu. Na 

tejto úrovni je možné najjednoduchším spôsobom identifikovať niektoré negatívne javy, ktoré 

sa v životoch jednotlivcov, žien aj mužov, prejavujú. Práve na tejto rovine zažívame rodovú 

diskrimináciu s priamymi dôsledkami na naše životy. Tak, ako je možné, vzhľadom na 

„priame“ prežívanie individuálnej roviny rodu, identifikovať rodové dopady, tak je aj 

relatívne jednoduché riešenie rodovej nerovnosti v tejto rovine. „Stačí“ dobré - rodovo 

spravodlivé legislatívne prostredie s možnosťou reálnej vymožiteľnosti práva. Táto úroveň 

rodu vypovedá o tom, ako rod „prežívame“. Práve zdanlivo jednoduché riešenie rodovej 

nerovnosti, ktoré však zotrváva na tejto rovine rodu, je oblasťou, ktorú vnímajú aj mnohé 

národné i nadnárodné rozhodovacie štruktúry ako relevantnú či minimálne „politicky 

korektnú“ rodovú agendu. Ako však ukázala história ženského hnutia, len formálne 

zrovnoprávnenie (žien) nepostačuje. Napriek skutočnosti, že všetky vyspelé krajiny disponujú 

„antidiskriminačnou legislatívou
11

“, ktorá sa týka aj rodovej diskriminácie, rodová nerovnosť 

aj naďalej pretrváva. Príčiny tohto javu je možné identifikovať aj v tom, že pokiaľ sa 

nedosiahne rodová rovnosť na všetkých úrovniach, ktorými sa rod v spoločnosti prejavuje, 

rodová rovnosť zostane len ilúziou. Pre analýzu tejto úrovne rodu je vhodné zamerať sa 

predovšetkým na rodovú identitu.   

Druhú úroveň rodu predstavuje rodová štruktúra ľudských aktivít, ktorá odkazuje na 

priraďovanie rodových charakteristík celým oblastiam ľudskej činnosti a inštitúcií, bez 

ohľadu na to, či sú reálne vykonávané ženami, alebo mužmi. Bez ohľadu na to, či sú isté 

činnosti reálne vykonávané mužmi, alebo ženami, jednotlivci, ktorí ich vykonávajú, sú 

posudzovaní na základe rodovanosti danej aktivity. Tak sa celé sektory, povolania alebo 

inštitúcie vnímajú ako ženské alebo mužské. Vzhľadom na hierarchický vzťah medzi 

„mužským“ a „ženským“ potom aj tieto činnosti znášajú hodnotenie, ktoré sa s mužskosťou 

a ženskosťou viaže. Významným príkladom môže byť rodová segregácia povolaní, kde 

profesie, ktoré sú vnímané ako ženské, majú nižšie spoločenské i ekonomické hodnotenie. 

Ženy i muži, ktorí ich vykonávajú, tak znášajú buď negatívne dopady „ženskosti“ danej 

                                                 
11

 V podmienkach Slovenska je to okrem Ústavy SR aj Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v 

niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov. 



46 

 

činnosti alebo profesie, alebo naopak, výhody, ktoré vyplývajú z „mužských“ profesií. 

Rodová deľba práce tak reprezentuje na jednej strane často neplatené „ženské“ aktivity a na 

strane druhej často mocenské, vplyvné a ekonomicky výnosné mužské aktivity. V prípade 

rodovej štruktúry ľudských aktivít hovoríme o inštitucionálnej rovine rodu
12

. Významný 

vplyv na tejto úrovni zohrávajú rodové roly a rodové normy. Pokiaľ ide o možnosti 

presadzovania rodovej rovnosti na tejto úrovni, istý pozitívny vplyv môžu mať vyrovnávacie 

opatrenia v podobe pozitívnej - podpornej akcie
13

.  

Tretiu úroveň rodu označuje S. Harding (1986) ako rodový symbolizmus. Odkazuje 

pritom na prisudzovanie konotácií mužskosti a ženskosti javom, ktoré s pohlavnými rozdielmi 

nijakým spôsobom nesúvisia. Rodový symbolizmus je prítomný v samotnom jazyku 

a spôsoboch jeho využívania. Jazyk je „rodovaný“. Podstatným faktom pritom je, že 

prisúdenie „mužskej“ alebo „ženskej“ konotácie nesie so sebou hodnotiace, hierarchické 

stanovisko a vytvára dojem všeobecnej dichotomickej štruktúry spoločnosti. Je to symbolická 

rovina rodu – jazyk, symboly, v našom chápaní rodové stereotypy ako organizačný kontrolný 

mechanizmus prezentovaný v jazyku
14

 – prostredníctvom metafor, ustálených slovných 

zvratov, obrazov – „pochlapiť sa“, „zbabelosť“ a pod. Na tejto úrovni rodu je možné 

uvažovať predovšetkým o rodových stereotypoch, ktoré významnou mierou „udržiavajú“ 

rodové status quo. Identifikovať symbolickú rovinu rodu je zároveň najkomplikovanejšie, 

pretože, ako uvedieme neskôr, rodové stereotypy pôsobia neuvedomelo - ich prejavy, aj 

vzhľadom  na skutočnosť, že sú prítomné v samotnom jazyku, ktorý používame na vyjadrenie 

či popis javov, si neuvedomujeme. Pôsobia predovšetkým na emocionálnej rovine. Zároveň 

považujeme za potrebné zdôrazniť, že symbolická rovina rodu je zároveň tou, ktorá zásadným 

spôsobom ovplyvňuje aj ostatné jeho úrovne - tak deľbu práce, ako aj identity. Bez eliminácie 

rodových stereotypov nie je možné dosiahnutie reálnej rodovej rovnosti.     

Rod je vnímaný ako štrukturujúci princíp, ktorý ustanovuje mocenské vzťahy. Je 

zapísaný v jazyku (symboloch) a v jeho štruktúre (Connell, 2009). Rod je považovaný za 

performatívny (Butler, 2003), to znamená, že ide vždy o činnosti, ktoré neustále opakujeme, 

a vytvára sa tak zdanie prirodzenosti a tým aj nevyhnutnosti. 

Na vytváranie rodu a rodových rol v interakciách a na dôležitosť kontextu poukazuje 

koncept „doing gender“  (tzv. robenie, vytváranie rodu) (West, Zimmermann, 1987). Rod je 

v tomto prípade vnímaný ako rutinné, opakované, metodické jednanie. Nie je to nemenná, 

trvalá vlastnosť jedincov, ale spôsob reagovania na určitú situáciu, v ktorej dávame druhým 

najavo, čo považujeme za ženské a mužské.  

Rod je dôležitým analytickým nástrojom, ktorý nám pomáha odhaliť príčiny 

a dôsledky nerovnosti žien a mužov v spoločnosti. Rod sa, ako jeden zo základných 

sociálnych konštruktov, premieta do všetkých aspektov a úrovní spoločenského života. 

Podobne, ako S. Harding (1986), aj R. Connell (2009) upozorňuje na to, že rod sa netýka len 

jednotlivcov, ale prejavuje sa v celej sociálnej štruktúre. Identifikuje štyri základné oblasti, 

ktoré sú významným spôsobom rodovo podmienené. Rovnako, ako S. Harding, uvádza aj R. 

                                                 
12

 Rodová deľba práce reprezentuje špecifický typ sociálnej inštitúcie. 
13

 V roku 2013 v súvislosti s novelou Zákona o rovnakom zaobchádzaní Slovenská republika uznala (a aj 

legislatívne ukotvila), že vyrovnávacie opatrenia nepredstavujú diskrimináciu, ale naopak, umožňujú jej 

elimináciu a prevenciu (Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní,  § 8 a). 
14

 Napríklad aj pripisovanie veciam, javom – ako sú prírodné javy, živá aj neživá príroda, biologické procesy – 

maskulínne alebo feminínne znaky, ...  
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Connell individuálnu oblasť, reprezentovanú identitou, oblasť produkcie a inštitúcií 

(rodina, škola, pracovný trh, deľba práce, a ďalšie), ktoré sú porovnateľné s Hardingovej 

štruktúrnou rovinou rodu, a symbolickú úroveň rodu (jazyk, kultúra, hodnoty a pod.). 

Pridáva však štvrtú oblasť, ktorú považuje za špecifickú. Vymedzuje tak samostatnú 

emocionálnu oblasť, ktorá je reprezentovaná hlavne sociálnymi vzťahmi. Vymedzuje ju 

čiastočne z individuálnej roviny a v menšej miere aj zo štruktúrnej roviny, ako ich vníma S. 

Harding.  

Ako sme prezentovali vyššie, rod sa netýka (len) žien a mužov, ale týka sa konceptov 

mužskosti/í, ženskosti/í, sociálnych vzťahov a spoločenskej štruktúry ako celku.    

Spätne sa tak môžeme dostať aj k úvodnému pojmu, ktorého skúmanie viedlo 

k identifikácii rodu - k pojmu pohlavie. Na základe aktuálnych skúmaní (aj s podporou 

biológie
15

) sa totiž ukazuje, že ani pohlavie nie je tak jednoznačný pojem, ako by sa mohlo 

zdať. Hoci biologicky je možné pohlavie vymedziť, to, aké pohlavie však jednotlivcom 

(prevažne pri narodení) prisúdime, vyplýva najčastejšie len z jedného jeho znaku - 

z morfológie pohlavných orgánov. Tie však nemusia - a často ani nekorešpondujú - s ďalšími 

znakmi. Aj samotné pohlavie je v súčasnosti predmetom analýz - nie len biológov 

a biologičiek, ale aj sociálnych vedcov a vedkýň.  

Ako uvádza J. Butler (2003), rod neodráža pohlavie, ale predstavuje množstvo variácií a 

interpretácií pohlavia. „Rod by sa nemal chápať len ako kultúrny zápis istého významu na 

vopred danom pohlaví; pojem rod musí zároveň označovať samotný aparát, pomocou ktorého 

sa pohlavia ustanovujú. [...] Rod predstavuje aj diskurzívne/kultúrne prostriedky, ktorými sa 

produkuje a ustanovuje ´pohlavná prirodzenosť´ alebo ´prirodzené pohlavie´ ako 

´preddiskurzívne´, čiže také, ktoré bolo skôr ako kultúra, ustanovuje sa ako politicky 

neutrálny povrch, na ktorom sa koná kultúra“ (Butler, 2003, s. 23). 

Rod patrí k ústredným usporiadacím princípom sociálneho sveta, a preto musí byť 

zahrnutý medzi základné analytické kategórie spoločensko-vedného výskumu. Feministický 

prístup ráta nielen s možnosťou, ale aj  nevyhnutnosťou obsahovej zmeny (otvorenia) pojmov 

„mužskosť“ a „ženskosť“. Tak vo vedeckom skúmaní, ako aj v politickej a spoločenskej 

praxi, sociálnu prácu nevynímajúc.  

Podľa M. Béreša (2010) dimenzie rodu nie sú separátne - sú neoddeliteľné, vzájomne sa 

podmieňujú a prelínajú sa s ostatnými sociálnymi štruktúrami. „Vec sa má tak, že spoločnosť 

nie je prenasledovaná sexualitou, ale naopak, spoločnosť prenasleduje telesnú sexualitu. 

Telesné rozdiely súvisiace s pohlavím sa predkladajú ako svedectvo o sociálnych vzťahoch a 

javoch, ktoré so sexualitou nemajú nič spoločné. A predkladajú sa nie len ako svedectvo, ale 

aj dôkaz, inými slovami ako legitimizácia“ (Godelier, in: Scott, 2006, s. 60). 

 

 

1.1 ROD AKO ANALYTICKÝ NÁSTROJ (NIE LEN) V SOCIOLÓGII A SOCIÁLNEJ 

PRÁCI 

 

Ako sme prezentovali vyššie, rod nemožno stotožňovať len s kultúrnym pohlavím. Jeho 

analytický potenciál je podstatne širší. Umožňuje analýzu celého sociálneho prostredia a ako 

                                                 
15

 Vedeckému skúmaniu sociálnej podmienenosti biologických interpretácií sa na Slovensku venuje hlavne Doc. 

RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. (Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV). 
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taký predstavuje jeden z kľúčových nástrojov v aj v sociálnej práci ako vede. Rodová optika 

nabáda ku kritickej analýze sociálnych inštitúcií, sociálnych vzťahov, sociálnych problémov 

a jednotlivých sociálnych udalostí, ale aj sociálnej práce samotnej. J. W. Scott (2006) 

upozorňuje na dva elementy rodu, ktoré takúto analýzu umožňujú. Aj keď J. W. Scott 

prezentuje využívanie rodu ako analytického nástroja v kontexte historického výskumu, 

domnievame sa, že rovnaké východisko pre rodovú sociálnu analýzu je aplikovateľné aj 

v kontexte sociálnej práce a ďalších sociálnych a humanitných vied.  

V prvom rade J. W. Scott zdôrazňuje, že rod je konštitutívna súčasť sociálnych 

vzťahov. Sociálne vzťahy sa konštituujú (aj) na základe neuvedomelých konceptov rozdielov 

medzi pohlaviami. Faktory, ktoré na tento proces majú vplyv, sú predovšetkým kultúrne 

dostupné symboly vzťahujúce sa na vyjadrenie maskulinity a femininity, pričom môžu viesť 

k rozmanitým interpretáciám. Tak mužskosť, ako aj ženskosť môžu poslúžiť na označenie 

rôznych obsahov (ako príklad uvádza J. W. Scott biblické postavy: Evu a Máriu). Analýza sa 

v tejto súvislosti zameriava na to, k akým reprezentáciám vedú tieto symboly (etickým, 

morálnym, mocenským, ...) a ako a v akých kontextoch k tomu dochádza (aký je účel 

a spôsob používania konkrétnych symbolov v konkrétnych situáciách - napríklad na zníženie 

autority, profesionality či dôveryhodnosti oponentov/nepriateľov, alebo naopak na zvýšenie 

prestíže, popularity a pod.). Dostupné symboly vždy obsahujú normatívne pojmy určujúce 

interpretáciu významu symbolov. Tieto pojmy napomáhajú identifikovať hodnotiaci 

význam symbolov v hierarchickej štruktúre danej kultúry a zároveň plnia preskriptívnu úlohu 

udržiavania rodového status quo v spoločnosti. Vzhľadom na štruktúrnu rovinu rodu, ako ju 

identifikuje S. Harding (1986), aj J. W. Scott (2006) upozorňuje na to, že akákoľvek rodová 

analýza musí zahŕňať aj pojem politiky a musí odkazovať na sociálne inštitúcie 

a organizácie. Pojem politiky je možné identifikovať ako charakter a štruktúru mocenských 

vzťahov. S individuálnou rovinou rodu charakterizovanou S. Harding korešponduje aj 

posledný faktor analýzy rodu ako konštitutívnej súčasti sociálnych vzťahov - subjektívna 

identita. Ako upozorňuje J. W. Scott (2006), skutočné ženy a muži nie vždy zapadajú do 

rámca vlastnej spoločnosti, ale ani do rámca našich analytických kategórií. V tejto súvislosti 

je možné pripomenúť koncept „žitých“ a „symbolických“ stereotypov, ako ho prezentuje 

Z. Kiczková (2008). Napriek všetkým teoretickým vymedzeniam rodu v jeho komplexnosti 

nie je možné zabúdať na skutočnosť, že rod nie „je“, rod sa „deje“ (Scott, 2006; Buttler, 

1995). Otázky, na ktoré je potrebné odpovedať, sa v konečnom dôsledku týkajú konkrétnych 

subjektívnych identít - ako sú konštruované rodové identity, aký je ich vzťah voči kultúre a 

štruktúre spoločnosti? 

Druhým elementom rodu, ktorý je nevyhnutné zohľadňovať pri rodovej analýze (a ktorý 

zároveň relevantnú rodovú analýzu umožňuje), je skutočnosť, že rod je primárny spôsob 

označovania mocenských vzťahov (Scott, 2006). Aj tu je potrebné mať na pamäti viacero 

vzájomne prepojených faktorov. P. Bourdieu (2000) pripomína, že rod je primárna oblasť, v 

rámci ktorej a/alebo prostredníctvom ktorej sa artikuluje moc.  

Rod je na základe uvedených postupov možné využiť ako  nástroj dekódovania 

významu a pochopenia zložitých súvislostí medzi rôznymi spôsobmi ľudskej interakcie 

(rodovým kódovaním istých termínov bol stanovený a naturalizovaný ich význam). Bez jeho 

dôsledného pochopenia však namiesto možnosti kritickej analýzy, ktorú ponúka, budeme 

vyprázdňovať skutočný význam tohto efektívneho nástroja sociálnej analýzy a kritiky. „Z 
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mnohých dôvodov potrebujeme pracovať s rodom ako štruktúrou správne. Musíme sa  vyhnúť 

jeho podsúvaniu pod iné kategórie, jeho používaniu ako javu nejakej inej reality (ako to 

zvyklo byť s kategóriou triedy a v súčasnosti sa niekedy deje s diskurzom). Pre adekvátne 

porozumenie ľudskému životu tiež musíme pamätať na to, že rodové vzťahy vždy fungujú v 

kontexte, vždy interagujú s ostatnými dynamikami v sociálnom živote“ (Connell, 2009, s. 87). 

 

 

2  RODOVÁ SENZITIVITA (RODOVÁ CITLIVOSŤ) V SOCIÁLNYCH VEDÁCH 

 

Najčastejšie používané pojmy v súvislosti so stratégiami presadzujúcimi rodovú 

rovnosť sú zároveň tie, ktoré sú najviac vystavené nesprávnemu používaniu a neporozumeniu. 

Pojmy „rodovo citlivý“, „rodovo špecifický“, „rodovo neutrálny“ a „rodovo slepý“ sú tými, 

ktoré považujeme za nevyhnutné na tomto mieste objasniť.  

Rodovo citlivý prístup znamená taký, ktorý uplatňuje rodové hľadisko s cieľom 

zamedziť, predchádzať a/alebo odstraňovať rodovú diskrimináciu a posilňovať rodovú 

rovnosť. Je pritom dôležité vychádzať z teoretických poznatkov o rode, ale zároveň 

zohľadňovať konkrétnu situáciu, v ktorej je prístup realizovaný. Toto si vyžaduje pochopenie 

rodových vzťahov a porozumenie rodovým stereotypom, ale aj poznanie možných dôsledkov, 

ktoré naše pôsobenie môže vyvolať. Rodovo špecifický prístup je pritom najčastejšie 

využívaným prostriedkom rodovo citlivého prístupu. Je však nevyhnutné, aj v prípade rodovo 

špecifickej práce, pristupovať k ľuďom rodovo citlivo (zohľadňovať rodové aspekty 

problematiky s cieľom presadzovania rodovej rovnosti).  

Rodovo špecifický prístup využíva odlišný spôsob práce so ženami a mužmi. Je veľmi 

dôležité pripomenúť, že odlišný prístup k mužom a ženám nie je vždy aj rodovo citlivý. 

Naopak – s odlišným spôsobom práce s mužmi a ženami sa oveľa častejšie stretávame práve 

v prostredí, kde dochádza k rodovej diskriminácii. Rodovo špecifická (odlišná) práca 

vychádza z presvedčenia o tom, že ženy a muži majú odlišné potreby. Definícia týchto potrieb 

je preto pri výbere spôsobu práce určujúca. Na druhej strane ale samotná skutočnosť 

rovnakého prístupu k ženám a mužom sama osebe nezaručuje rodovo citlivú prácu. 

S. Porubänová ([s.a.]a) definuje rodové potreby ako tie, ktoré „vyjadrujú odlišnosť 

praktických a strategických potrieb mužov a žien, ktorá je dôsledkom rolí mužov a žien v 

spoločnosti, rozdielnych možností a príležitostí, ako aj nerovnakého prístupu k moci a k 

zdrojom. Poznanie a objasnenie rodových potrieb je nevyhnutným predpokladom a súčasťou 

rodovej analýzy a plánovania“. V praxi je možné rozlišovať základné (každodenné) 

a strategické potreby. Kým praktické potreby (zdravotná starostlivosť, bývanie a pod.) je 

možné uspokojovať aj krátkodobými a izolovanými iniciatívami (hoci takéto opatrenia 

a iniciatívy nemôžu prispieť k odstráneniu systémovej nerovnosti medzi ženami a mužmi), 

strategické potreby sa týkajú nerovného (podriadeného) postavenia (hlavne) žien 

v spoločnosti (rovnaký prístup k politickej moci a rozhodovaniu, diskriminácia žien v sfére 

práce, elimináciu násilia na ženách, rovnosť v deľbe práce v rodine a domácnosti, 

v starostlivosti o deti a pod.) a sú podmienkou systémového a kontinuálneho riešenia aj 

praktických potrieb žien a mužov. S. Porubänová ([s.a.]a) zároveň upozorňuje na skutočnosť, 

že výhradná orientácia na  izolované uspokojovanie praktických potrieb môže v prípade žien 

viesť k ďalšiemu oslabovaniu ich postavenia. Príkladom môžu byť niektoré opatrenia 
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v oblasti zosúlaďovania pracovného a rodinného života. Jednou z možností, ako podporiť 

zosúlaďovanie osobného a pracovného života, je možnosť zamestnať sa na čiastočný 

pracovný úväzok. Predpokladá sa pritom, že hlavnými prijímateľkami takéhoto opatrenia 

budú ženy - matky maloletých detí. Hoci z krátkodobého hľadiska takáto možnosť zdanlivo 

rieši potreby matiek (a otcov), bez systémovejších opatrení zameraných na presadzovanie 

rodovej rovnosti vo všetkých oblastiach života takéto opatrenie prináša aj riziko zvýšenia 

ekonomickej závislosti žien a feminizáciu chudoby senioriek (nižší príjem znamená aj nižší 

dôchodok).  

Rodovo stereotypné definovanie odlišných potrieb žien a mužov vychádza najčastejšie 

z presvedčenia o „prirodzenej“ (biologickej, od boha danej, a pod.) odlišnosti žien a mužov 

ako „predurčených“ k iným spôsobom života.  

Ani rovnaký prístup k mužom a ženám bez reflexie rodových vzťahov a rodových 

nerovností nie je prístupom, ktorý zabezpečí rodovú rovnosť. Naopak: bez snahy 

o predchádzanie negatívnym dôsledkom rodovo stereotypného „sveta“, v ktorom sa 

„rovnaký“ prístup praktikuje, iba naďalej opakuje, prehlbuje a šíri „zavedené“ rodové 

stereotypy. Takýto prístup je možné označiť za rodovo slepý. Rozhodne nie je rodovo 

neutrálny, lebo je rodovými stereotypmi zaťažený (nereflektuje špecifickú situáciu, ktorú 

rodovo predchádzajúca stereotypná socializácia, ale ani rodové vzťahy v spoločnosti). Podľa 

S. Porubänovej ([s.a.]b) „rodová slepota znamená, že sa rodová dimenzia alebo opatrenia 

zamerané na dosiahnutie rovnoprávnosti mužov a žien, a to na úrovni plánovania, dôsledkov 

ich pôsobenia, implementácie, monitorovania a vyhodnocovania ignorujú, alebo sa im 

nevenuje dostatočná pozornosť.“ Rovnaký prístup k ľuďom v nerovnakej situácii nerieši 

nerovnosti, ktorým títo ľudia čelia.  

Vzhľadom na to, že žijeme v spoločnosti výrazne zaťaženej rodovými stereotypmi, 

mohli by sme, parafrázujúc I. Smetáčkovú (2005), ideálny postup k rodovej rovnosti v práci s 

ľuďmi načrtnúť v troch „štádiách“: Od rodovo stereotypnej práce (nielen) s ľuďmi - súčasnej 

podoby vychádzajúcej zo stereotypných konceptov mužskosti a ženskosti a podporujúcej ro-

dové stereotypy, cez rodovo citlivú -  vyrovnávajúcu bariéry spôsobené rodovými stereotypmi 

tak ženám, ako aj mužom, k rodovo neutrálnej - v prostredí, kde rod nie je kategóriou 

znamenajúcou profesijnú segregáciu, ani dichotómiu verejnej a privátnej sféry, ani zdrojom 

nerovností, kde práca s ľuďmi a práca ľudí nie je zaťažená rodovými stereotypmi.  

„Predpokladom rodovej citlivosti je rodovo diferencované myslenie, ktoré robí svoje 

zovšeobecnenia s ohľadom na daný rod. Opakom je rodovo neutrálne myslenie, ktoré je 

neutrálne len zdanlivo, pretože si síce nárokuje všeobecnú platnosť, ale je zovšeobecnením 

mužského princípu. Rozvíjať rodovú citlivosť znamená spochybňovať priveľmi abstraktné, 

všeobecné určenia človeka, ako aj deklarovanú bezpohlavnosť ľudského subjektu, a rozvíjať 

rodovo diferencovaný uhol pohľadu“ (Kiczková [s.a.]). 

  

 

2.1  RODOVO CITLIVÁ SOCIÁLNA PRÁCA (A SOCIÁLNA VEDA) 

 

Viaceré zásady, vytvorené v rámci feministickej sociálnej práce, akceptuje (a mala by 

akceptovať) akákoľvek forma sociálnej práce, ak sa chce vyhnúť diskriminačnému prístupu 

ku klientele. Zohľadňovanie rodového hľadiska (gender mainstreaming) je záväzná stratégia 
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(aj) pre sociálne služby v krajinách EÚ. Takýto prístup nazývame rodovo citlivá sociálna 

práca.  

Podmienkou rodovo citlivého prístupu (nie len) v sociálnej práci je predovšetkým 

zohľadňovanie a reflexia rodových aspektov problému, na ktorý je zameraný. Je pritom 

potrebné vyvarovať sa zjednodušujúcemu zamieňaniu pojmov rod a pohlavie, ktoré môže byť 

zavádzajúce a vedie k redukcionistickým zovšeobecneniam neumožňujúcim efektívnu prácu. 

Každá práca s ľuďmi sa realizuje v konkrétnych špecifických situáciách, ktoré treba brať do 

úvahy, zahrnúť ich do prípravy a procesu realizácie.  

Negatívne vymedzenie cieľa rodovo citlivého prístupu je (zjednodušene) zamedzenie a 

predchádzanie rodovej diskriminácii. To však nestačí. Pozitívne definovaný cieľ je zameraný 

na otvorenie možností plnohodnotného uplatnenia v živote, sloboda vo voľbe životných dráh 

a dosiahnutie rodovej rovnosti.  

Súčasťou rodovo citlivého prístupu je rodové posudzovanie a/alebo rodová analýza a 

rodové plánovanie, vyváženosť v mocenských vzťahoch, rodovo citlivá práca s jazykom 

a symbolmi.  

Rodové posudzovanie je posudzovanie situácie, ktorú ideme riešiť z rodového hľadiska 

- vychádza z porozumenia rodovej teórii, schopnosti identifikovať rodové stereotypy, ale 

zohľadňuje individuálnu situáciu klientky či klienta. Berie do úvahy možné rodové dopady 

riešení či prístupov, ktoré sa ponúkajú. Rodové posudzovanie bez rodovej analýzy nie je 

možné. Podobne aj v sociológii je nevyhnutným predpokladom nestereotypného prístupu vo 

výskume zohľadnenie rodových aspektov problému, ktorý ide sociológ či sociologička 

skúmať. Nestačí sa pritom iba jednoducho obmedziť na využívanie pohlavia, ako jedného zo 

základných triediacich znakov pri analýze. Rodová analýza je zameraná na identifikáciu 

aktuálneho stavu, príčin a celkového kontextu prípadu - tak v privátnej, ako aj vo verejnej 

sfére. Zohľadňuje tiež reálne možnosti pomoci v kontexte aktuálneho stavu sociálnych služieb 

v regióne či krajine - aj ich riziko prehĺbenia rodovej nerovnosti klientky alebo klienta.  

Špeciálne v sociálnej práci zohráva významnú úlohu aj rodové plánovanie 

a nediskriminujúci prístup ku klientele. 

Rodové plánovanie zohľadňuje reálne možnosti klientky alebo klienta v kontexte 

rodovej štruktúry spoločnosti a služieb. Rodové plánovanie sa realizuje v spolupráci 

s klientkou alebo klientom, pričom je nevyhnutné, aby sme im poskytli dostatočné 

a zrozumiteľné informácie o možných postupoch, ale aj o možných výsledkoch, ktoré 

navrhované postupy prinesú.  

Súčasťou je nediskriminujúci prístup zameraný na posilňovanie klientiek a klientov 

sociálnej práce. Rodovo citlivý prístup musí byť striktne nediskriminačný aj v iných 

oblastiach (vek, zdravotný stav, sociálna, etnická príslušnosť, …). Cieľom rodovo citlivého 

prístupu je podpora a rozvoj osobných kompetencií klientiek a klientov, ktoré môžu využiť na 

riešenie svojej situácie. Významnú úlohu v tomto procese zohrávajú svojpomocné skupiny.   

Rodovo citlivý jazyk znamená zohľadňovať v jazyku rod. Vyhýbať sa stereotypným 

jazykovým obratom či vyjadreniam alebo pomenovaniam. D. Karlovská, N. Krokavcová 

a S. Králová (2009) vyzdvihujú možnosť práce s jazykom zameranej na posilnenie klientok 

a klientov. Výrazy, ktoré používame na pomenovanie javov, môžu na jednej strane obsahovať 

hodnotiace konotácie a viesť k nálepkovaniu, alebo na strane druhej pomenovať príčinu javu 

tak, aby nebola voči klientke alebo klientovi obviňujúca, ale podporná. (Rodovo) citlivá práca 
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s jazykom môže byť špecifickou metódou empowermentu. Rozhodne je však potrebné vyhnúť 

sa takému používaniu jazyka, ktorý je voči klientke či klientovi viktimizujúci alebo 

patologizujúci, či dokonca kriminalizujúci.  

Rodovo citlivá práca sa môže vykonávať len v rodovo citlivej inštitúcii. Rodovo citlivá 

inštitúcia ako pracovisko poskytujúce služby sociálnej práce rodovo definuje reálny aj 

symbolický priestor. To, aké je usporiadanie pracoviska - či odporuje hierarchiu, alebo 

kooperáciu, či zdôrazňuje mocenský, alebo partnerský vzťah, vytvára presvedčivý obraz 

o hodnotách, ktoré daná organizácia zastáva. Rodová štruktúra organizácie zasa dokumentuje 

rodové usporiadanie organizácie alebo inštitúcie. Prezentuje to, či daný priestor podporuje 

rovnosť a spravodlivosť, alebo posilňuje spoločenské štruktúrne nerovnosti.  

Tieto princípy považujeme za štandard pre akýkoľvek typ sociálnej práce (nie len pre 

feministickú sociálnu prácu), ak chce realizovať svoju prax demokraticky, nediskriminovať 

a presadzovať hodnoty sociálnej rovnosti.   

 

 

3  RODOVO CITLIVÉ VZDELÁVANIE
16

 – PRINCÍPY A METÓDY  

 

Prvou charakteristikou rodovo citlivého vzdelávania je zohľadňovanie rodových 

aspektov sociálnej reality a snaha o zamedzenie a predchádzanie rodovej diskriminácii.  

 

 

3.1  ŠIRŠIE SÚVISLOSTI RODOVO CITLIVÉHO VZDELÁVANIA  

 

Podmienkou rodovo citlivého prístupu je holistické hľadisko - dôsledne uplatňovať 

rodovo citlivé metódy pedagogickej práce je možné iba v rodovo citlivom prostredí 

vzdelávacej alebo výchovnej inštitúcie. Rodovo citlivý prístup je ideálny  ako mainstreaming 

– zameriava sa na  vzájomnú súvislosť všetkých aspektov sociálnej reality v procese výchovy 

a vzdelávania. Kľúčovú úlohu pritom zohráva vzdelávacia inštitúcia a organizácia 

vzdelávania.  

Organizácia práce, prostredia, deľby úloh, zdrojov a benefitov, to všetko vytvára rámec, 

v ktorom sa edukácia odohráva. Prostredie inštitúcie a spôsob, ako je škola a vzdelávanie 

v nej realizované, je súčasťou skrytého kurikula školy. Študentky a študenti vnímajú 

                                                 
16

 Pri rodovo citlivej výchove a vzdelávaní je možné oprieť sa o viaceré medzinárodné dokumenty, ktoré tak 

slúžia ako politické a ľudskoprávne východiská. Spomedzi viacerých pripomeňme na tomto mieste aspoň tri 

základné dokumenty: Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien - CEDAW alebo tzv. Ženský 

dohovor bol prijatý VZ OSN v roku 1979 (Vyhláška č. 62/1987 Zb.). 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. Zvláštnu pozornosť si zasluhuje dokument, ktorý by mal byť, 

podľa nášho názoru, jedným z východísk akýchkoľvek edukačných aktivít na všetkých stupňoch vzdelávania v 

školách hlásiacich sa k demokracii a rešpektujúcich ľudské práva (vznikol na pôde Rady Európy): Odporúčanie 

RE č. 1281 O rodovej rovnosti vo výchove (z roku 1995). Odporúčanie jasne definuje nevyhnutné predpoklady 

na dosiahnutie rodovej rovnosti vo vzdelávacom procese, poukazuje na potrebu eliminácie rodových 

stereotypov, budovanie pozitívneho obrazu feminizmu a podobne. Najaktuálnejším z medzinárodných 

dokumentov, ktoré priamo súvisia s problematikou rodovej rovnosti v prostredí inštitucionálnej výchovy (Rady 

Európy) je Odporúčanie CM/Rec(2007)13 Výboru ministrov členským štátom o gender mainstreamingu vo 

vzdelávacom procese. Odporúčanie detailne vymenúva kroky, ktoré je nevyhnutné uskutočniť pre dosiahnutie 

rodovej rovnosti vo výchovno-vzdelávacom procese. 
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prostredie a vzťahy, v ktorých sa edukácia realizuje veľmi intenzívne. Predstavujú východisko 

pre obsahy výchovy a vzdelávania a zároveň ich potvrdzujú alebo spochybňujú. V ideálnom 

prípade je rodovo citlivá edukácia realizovaná v rodovo citlivej škole. Pre orientáciu 

v jednotlivých aspektoch je možné „pomôcť si“ nasledujúcimi otázkami: Ako je škola riadená 

– direktívne alebo demokraticky? Je rodová rovnosť samozrejmou súčasťou vzťahov v škole? 

Má škola vypracovaný plán rodovej rovnosti? Aké je zastúpenie žien a mužov vo vedení? ...  

Reprezentujú „mužské odbory“ skôr muži (technika, vedy, ...) a „ženské predmety“ skôr ženy 

(jazyky, výchovy, ...)? Majú muži a ženy – študentky a študenti spravodlivý prístup 

k využívaniu školského zariadenia (učebne, kabinety, technika, pomôcky, ...)? Podporuje 

škola hierarchické vzťahy aj organizáciou priestoru (segregácia a symbolická konotácia 

priestoru – luxusnejšie a lepšie vybavené pre učiteľský zbor, vedenie, slabšie pre študentov, 

...)? Ako sú rozdeľované zdroje (finančné a materiálne) pre mužov a ženy, pre jednotlivé 

odbory a pre jednotlivé ženy a mužov v nich, pre pedagogický zbor a študentov,...)? 

 

 

3.2  METÓDY VZDELÁVANIA 

 

Rodovo citlivý prístup vyžaduje rodovo citlivé metódy práce. Samozrejmosťou je 

demokratický a tútorský prístup vyučujúcich, rovnako ako otvorenosť a tolerancia. Vzhľadom 

na to, že rodovo citlivá edukácia je zameraná na elimináciu bariér vyplývajúcich z rodových 

stereotypov a podporu rodovej rovnosti, kladie vysoké nároky na učiteľky a učiteľov. 

Dôsledná reflexia osobnej rodovej identity a porozumenie rodovej problematike sú 

nevyhnutným predpokladom úspešnej rodovo citlivej práce. Rodovo stereotypné postoje sa 

nevyhnutne prejavia a negatívne ovplyvnia pedagogickú prácu. Aj  z tohto dôvodu nie je 

možné úspešne aplikovať rodovo citlivú edukáciu bez predchádzajúceho vzdelávania 

pedagogického zboru. Rodovo citlivý prístup nie je možné direktívne stanoviť. Je však možné 

motivovať preň. To je úlohou vedenia školy, ale aj štátnych vzdelávacích a výchovných 

politík. Základné východiská pre efektívnu voľbu metód je možne zhrnúť do nasledovných 

bodov.  

Uprednostniť kooperatívny spôsob práce pred konkurenčným. Kooperácia 

podporuje spolupatričnosť v skupine, vytvára podporujúce prostredie, redefinuje vzťahy 

závislosti,  pozitívne rozvíja ochotu pomáhať, podporuje priateľské vzťahy. Naopak 

konkurenčné spôsoby práce (súťaže) môžu viesť k segregácii, vytvárajú zbytočné hierarchie.  

Predstavovať dejiny s dôrazom na históriu emancipačných hnutí menšín je súčasťou 

rodovo citlivej práce. Pri vzdelávaní prezentovať významné osobnosti – ženy, mužov 

z rôznych (aj okrajových) oblastí, predstaviteľky a predstaviteľov etnických skupín, priestor 

by mali dostať aj regionálne osobnosti – muži rovnako ako ženy, ktorým je prípadne vhodné 

venovať väčší priestor s ohľadom na ich marginalizáciu v „oficiálnych“ dejinách či kánonoch. 

Významné ženské osobnosti z najrôznejších oblastí ľudského snaženia majú dostať priestor 

v odborných kurzoch (teórie a metódy sociálnej práce, veda o sociálnej práci, sociálna 

politika, ale aj filozofia, psychológia a pod.), nie len na hodinách histórie. Poukazovať na to, 

že ženy prispeli v mnohých prípadoch zásadne k rozvoju svetového poznania a kultúry, je 

nevyhnutným predpokladom pre otváranie priestoru pre študentky ako aj pre podporu ich 

individuálnych cieľov a životných projekcií.  
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Budovať siete. Otvára sa tak priestor pre odstraňovanie strachu zo závislosti na 

druhých, podporujeme sociálne cítenie a zodpovednosť za seba a za druhých. 

Vyváženosť v prístupe k študentkám a študentom: dbať o to, aby úlohy a aktivity pre 

študentky a študentov neboli prideľované stereotypne, kontrola priestoru, ktorý dostávajú 

študentky a študenti, podpora diskusií o nestereotypných témach. 

Nesegregovať študujúcich podľa pohlavia ani rôznych statusových znakov. Takýto 

prístup podporuje diskrimináciu a prehlbuje nerovnosti. 

Nenálepkovať. Komentáre smerované na osobu študentky či študenta sú neprípustné. 

Nepoužívať zosmiešňujúci ani znevažujúci jazyk.  

Rešpekt k témam, s ktorými sa pracuje, ale predovšetkým k študujúcim, je 

nevyhnutnosťou. Svoj prípadný nesúhlas môžu vyučujúci vyjadriť síce dôrazne, ale nie 

odmietavo. Cieľom je otvárať a ponúkať nové možnosti, umožniť zamyslenie sa nad tým, čo 

naozaj jednotlivci chcú, a čo sa od nich „len“ očakáva.  

Pripravenosť poskytnúť pomoc v prípade, že nastane situácia,  že sú študentky a 

študenti vystavení diskriminácii alebo násiliu, je súčasťou rodovo citlivého prístupu. 

V prípade krízových situácií konzultujeme naše kroky s konkrétnou študentkou alebo 

študentom.  

Podstatnou časťou rodovo citlivej pedagogickej práce je analýza obsahov vzdelávania – 

kurikúl. V ideálnom prípade sa rodovo citlivá výchova realizuje na základe rodovo citlivých 

kurikúl. Súčasťou kurikúl sú vzdelávacie programy, profily absolventov, ale aj učebnice, 

s ktorými priamo študentky a študenti pracujú. Je zrejmé, že pre tvorbu rodovo citlivých 

kurikúl je nevyhnutné porozumenie rodovým aspektom výchovy a vzdelávania – preto by sa 

na ich tvorbe mali podieľať autorky a autori, vzdelaní v rodovej problematike.  

 

 

3.3  JAZYK 

 

Jeden z najzásadnejších prostriedkov, 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 študentkám a študentom obraciame s oslovením „študenti“ a pod., 

potvrdzujeme neviditeľnosť žien v spoločnosti. Ak hovoríme o významných osobnostiach, je 

dobré zdôrazniť, že významnými osobnosťami sú ženy aj muži. Okrem otvárania možností, 

dosiahneme aj reflexiu spoločenských nerovností medzi ženami a mužmi, rodovej segregácie 

zamestnaní a pod.  

Rodovo citlivý jazyk však neznamená len „prechyľovanie“. Je dôležité reflektovať, ako 

vytvárame metafory a ktoré z nich používame. Hovoriť o niekom, že sa správa „ako baba“, či 

spájať automaticky ženskosť s jemnosťou a mužnosť so silou či hrdinstvom je rovnako 

stereotypné. Oslovovať prítomné ženy ako šarmantné a mužova ako vážených, tiež nie je 

práve znakom rodovej citlivosti. Ustálené slovné spojenia často zvádzajú akceptovať 
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stereotypné koncepty mužskosti a ženskosti
17

. Ak im podľahneme, naša snaha 

o presadzovanie rodovej rovnosti nebude pôsobiť presvedčivo.  

Jazyk ako symbolický systém je veľmi vhodne využiteľný aj ako „metodická 

pomôcka“: Väčšina učebníc využíva rodovo stereotypný jazyk. Takýto materiál je veľmi 

dobre použiteľný ako východisko na diskusiu o rodových stereotypoch a rodovej slepote 

v jazyku. Poukazovať na jazykový sexizmus v učebných textoch môže byť ideálnym 

východiskom pre ďalšie aktivity zamerané na porozumenie sociálnym nerovnostiam 

v spoločnosti. Je vhodné podobne pracovať aj s inými nekorektnými jazykovými 

vyjadreniami – v súvislosti s vekom, etnickou príslušnosťou, religiozitou a podobne. 

Samostatnú skupinu jazykových prejavov, na ktorých je možné odhaľovať stereotypy, sú 

vtipy. Je vhodné poukazovať na to, že jazykový sexizmus, rasizmus či „eidžizmus“ nemajú 

miesto v tolerantnej a otvorenej spoločnosti.  

 

 

4  RODOVO CITLIVÉ VZDELÁVANIE A RODOVÉ ŠTÚDIÁ V SOCIÁLNEJ 

PRÁCI A V SOCIOLÓGII 

 

Rodovo citlivá výchova a vzdelávanie - rodovo citlivá pedagogika či andragogika patria 

medzi prístupy, ktoré sú považované za vhodný spôsob, ako prelamovať bariéry rodovej 

rovnosti – bariéry, na ktoré mnohé ženy a muži narážajú pri realizácii svojich životných 

plánov.  

Rodovo citlivý prístup plní zásadnú úlohu v procese vzdelávania v sociálnej práci 

a v sociológii (podobne ako v ďalších sociálnych vedách) na dvoch úrovniach. Ako 

nediskriminujúci prístup vo vzdelávaní (vo vzťahu k študentkám a študentom, ale aj vo 

vzťahu k vzdelávacej inštitúcii, kde sa vzdelávanie realizuje). V tejto rovine predstavuje 

nevyhnutný predpoklad nediskriminačnej výchovy a takého prístupu, ktorý rešpektuje ľudské 

práva študentiek a študentov (ale aj zamestnankýň a zamestnancov vzdelávacej inštitúcie). A 

ako prostriedok prípravy rodovo citlivých sociálnych pracovníčok a pracovníkov 

a sociológov a sociologičiek. Dôležitá je pritom aj oblasť rodovej rovnosti ako obsah 

vzdelávania.  

 

 

4.1 NEDISKRIMINUJÚCI PRÍSTUP VO VZDELÁVANÍ V SOCIÁLNEJ PRÁCI 

 

Rodovo citlivá edukácia (v sociálnej práci) je taký spôsob edukačnej práce, ktorý 

zohľadňuje rodovo špecifické potreby, ktoré sú dôsledkom rodovo stereotypnej socializácie. 

Vyžaduje od (vysokoškolských) učiteliek a učiteľov aj individuálny prístup, ktorý nie je 

vedome alebo nevedome ovplyvnený predsudkami voči ženám a mužom. Takýto prístup je 

                                                 
17

 Otázkam rodovo citlivého jazyka, alebo širšie otázkam rodu v jazyku v kontexte vzdelávania sa na Slovensku 

venuje okrem autorky práce aj J. Juráňová a J. Cviková (2001, 2003, 2006). Z prostredia českého feministického 

myslenia významnou mierou prispela k otázke rodovo citlivého jazyka vo vzťahu k vzdelávaniu hlavne 

J. Valdrová  (2001, 2003,  2005, 2006a, 2006b). L. Vrbová (2006)  dokumentuje mechanizmy, akými jazyk 

prispieva k udržiavaniu rodových nerovností v spoločnosti.   
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možný iba zo strany tých vyučujúcich, ktorí rodové stereotypy a ich dôsledky dokážu 

identifikovať a reflektovať 

Rodovo citlivá edukácia predchádza škodlivému vplyvu rodových stereotypov a 

smeruje k jeho čo najdôslednejšej eliminácii. Preto pre dôslednú rodovo citlivú pedagogickú 

prácu nestačí len ďalej nešíriť a nefixovať rodové stereotypy, ale je nevyhnutné pomáhať 

jednotlivcom, aby rodové stereotypy identifikovali, reflektovali a ponúkať alternatívne 

(nestereotypné) vzory mužskosti a ženskosti - ukazovať, že neexistuje žiadna uniformná 

mužskosť a ženskosť, že muži a ženy majú podstatne viac podobných charakteristík, než tých 

rozdielnych a že rozdiely medzi ľuďmi navzájom nezávisia od ich príslušnosti k pohlaviu, ale 

predovšetkým od ich individuálnych pováh, záujmov, temperamentu, prípadne od prostredia 

a hodnôt, s ktorými sú ľudia konfrontovaní a tematizovať spoločenské nerovnosti. Rodovo 

citlivý prístup je predpokladom úspešnej pedagogickej práce vo všetkých kurzoch, ak jej 

cieľom má byť samostatne uvažujúca, slobodná ľudská bytosť vedomá si svojich ľudských 

práv a ľudských práv ostatných.  

  

 

4.2  PRÍPRAVA RODOVO CITLIVÝCH SOCIÁLNYCH PRACOVNÍČOK 

A PRACOVNÍKOV, AKO AJ SOCIOLOGIČIEK A SOCIOLÓGOV 

 

Hoci predpokladom prípravy rodovo citlivých sociálnych pracovníčok a pracovníkov je 

ich rodovo citlivá edukácia, samotný tento prístup nemôže nahradiť vzdelávanie v oblasti 

rodovej rovnosti. Iba sociálna pracovníčka či pracovník, ktorý rozumie rodu, rodovým 

stereotypom a rodovej rovnosti, môže sám vo svojej praxi sociálnej práce pracovať rodovo 

citlivo. To znamená, že študentky a študenti sociálnej práce a sociológie potrebujú aj 

špecializované vzdelávanie v oblasti rodových štúdií. Aj v tejto oblasti je potrebné aplikovať 

rodové štúdiá prierezovo - ako mainstreaming.  

Okrem samostatných kurzov teórií rodu a feministického myslenia je nevyhnutné 

prezentovať rodové aspekty sociálnej práce vrámci jednotlivých kurzov: v dejinách sociálnej 

práce je nevyhnutné prezentovať prínos feministického hnutia k rozvoju sociálnej práce. 

Podobne aj v dejinách sociologického myslenia zohrávali feministické teoretičky významnú 

úlohu. Je preto dôležité prezentovať nie len ich konkrétne koncepty, ale aj ich širšie 

feministické východiská, v rámci ktorých boli formulované. Sociálna politika bez politiky 

rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti, ale predovšetkým európskej politiky gender 

mainstreamingu nie je úplná, rovnako ako feministická kritika občianstva, spravodlivosti 

a ďalších politických konceptov predstavuje aktuálne trendy, vrámci sociálno-politického 

myslenia. Etika sociálnej práce, ktorá sleduje aktuálne trendy, zahŕňa aj koncept etiky 

starostlivosti a ďalšie feministické etické koncepty, ktoré predstavujú východiská nielen pre 

feministickú sociálnu prácu. Feministická epistemológia a feministický výskum môžu 

významnou mierou obohatiť výskum v sociálnej práci a sociologický výskum či metódy 

výskumu. Predovšetkým situovanosť výskumu, silná objektivita a teória stanoviska sú 

prínosom pre výskum marginalizovaných či inak znevýhodnených sociálnych skupín 

a problémov, ktorým títo ľudia čelia. Teórie a metódy sociálnej práce by mali prezentovať aj 

feministické myslenie, ako východisko feministickej sociálnej práce, rodovo citlivej sociálnej 

práce, ale aj antiopresívnych prístupov a empowermentu. Špeciálne metódy sociálnej práce, 
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ktoré vychádzajú (aj) z feministických konceptov sú predovšetkým strániace poradenstvo, 

women-to-women prístupy, ale aj radikálna sociálna práca a ďalšie. Mnohé aspekty 

feministických metód sú využiteľné vo všetkých úrovniach sociálnej práce. Tak v práci 

s jednotlivými klientkami a klientmi, ako aj v skupinovej sociálnej práci či sociálnej práci 

s rodinou, ale aj v sociálnej práci s komunitou a komunitnej sociálnej práci.  

Rodovo citlivé vzdelávanie v sociálnej práci tak nevyhnutne pozostáva z dvoch 

aspektov: rodovo citlivého prístupu vo vzdelávaní a rodovo citlivého obsahu vzdelávania. 

 

 

ZÁVER  

 

Rodové štúdiá predstavujú prierezovú vednú oblasť, ktorá je zvlášť prospešná 

v kontexte sociálnych vied. Absolventky a absolventi sociálnej práce a sociológie sú tými, 

ktorí by základy rodových štúdií mali ovládať - či už ako vedci, alebo profesionáli pracujúci 

s ľuďmi v rozmanitých, aj zaťažujúcich životných situáciách. Ako takí by sami sociálni 

pracovníci a pracovníčky, ale aj adepti a adeptky sociológie mali ovládať nie len teoretické 

východiská rodovej rovnosti, ale predovšetkým mali by byť schopné a schopní pracovať 

s ľuďmi nediskriminujúcim spôsobom.  

Vzdelávanie v oblasti sociálnej práce a sociológie by tak malo byť v kontexte rodovej 

rovnosti orientované na dva ciele: 1. vychovávať rodovo citlivých absolventov a absolventky 

a to 2. rodovo citlivo. Preto aj vzdelávatelia v sociálnej práci a v sociológii by mali ovládať 

aspoň základy rodovo citlivej pedagogiky a nediskriminujúcej pedagogickej praxe.  
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