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Abstrakt
3
 

Príspevok sa venuje feministickej epistemológii a metodológii vedy, ale predovšetkým etike 

feministického výskumu. Poukazuje na spoločné znaky feministického výskumu a výskumu 

v sociálnej práci, feministickej vedy a sociálnej práce ako vedy. Ponúka pre sociálnu prácu  

konkrétne možnosti inšpirácie z oblasti etiky feministického výskumu.   
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Abstract 

The paper deals with feminist epistemology and methodology of science, but mainly with 

feminist ethics in research. It highlights the common features of feminist research and 

research in social work, feminist science and social work as science. It offers the possibility of 

social work in particular inspiration from the field of feminist ethics in research. 
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Primárnym záujmom výskumu v sociálnej práci je predovšetkým snaha o identifikáciu 

tých kľúčových momentov, ktoré môžu viesť k pozitívnej zmene v situácii klienta, skupiny a 

spoločnosti.  

Sociálna práca, ako disciplína je zameraná na sociálnu zmenu. Jej cieľom, ako uvádza Laca 

(2010, s. 2)  „je odhaľovanie, vysvetľovanie, zmierňovanie ale aj riešenie sociálnych 

problémov, akými sú chudoba, zanedbávanie výchovy detí, diskriminácia určitých skupín, 

delikvencia mládeže či nezamestnanosť.“ Podobne aj Repková upozorňuje na niekoľko 

zaujímavých faktov o  sociálnej práci. Odkazujúc na Göppnera a  Hämäläina (2008, in: 

Repková 2011, s. 29), uvádza, že “osobitosť sociálnej práce v porovnaní s „klasickými“ 

vednými disciplínami je v tom, že druhé menované sa často orientujú na poznanie osebe, 

pričom otázky aplikácie môžu byť  zo začiatku irelevantné.“  Podobne aj Parton (2000, in 

Repková 2011, s. 30) ako špecifikum sociálnej práce uvádza „schopnosť sociálnych 

pracovníkov/čok vzdať sa formálnej dimenzie svojej roly a pripravenosť spolupracovať s 

„obyčajnými ľuďmi“ v ich prirodzenom prostredí používajúc neformálnosti svojich metód ako 

prostriedku na negociovanie riešenia problémov, radšej než popisovanie problémov“. Práve 

v tejto rovine je vhodné zamerať sa na epistemologické východiská sociálnej práce z aspektu 

kľúčového cieľa, teda zmeny. V tomto bode sa výskum v sociálnej práci výrazne líši od 

výskumu v iných sociálnych vedách. Predstavuje tak často zdroj kritiky, ale aj potenciál 

jedinečnosti.  

Kritika feministického výskumu je zameraná hlavne na spochybňovanie objektivity 

výskumu, ktorý je angažovaný - politicky motivovaný. Druhá oblasť kritiky sa týka otázky 

zaujatosti výskumníčky či výskumníka, ktorá má rovnako, ako predchádzajúca výhrada 

korene v politickej motivácii pre sociálnu zmenu.  

 

 

                                                 
2
 Príspevok vznikol vrámci projektu VEGA 1/0710/11 Maskulinity a femininity vo feminizovaných odboroch 

3
 Príspevok nadväzuje na predchádzajúcu prezentáciu o feministickom výskume ako inšpirácii pre výskum 

v sociálnej práci a čerpá z neho základné východiská. 
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 Feministický výskum – „objektivita“ výskumu 

 

Feministický výskum je taký výskum, ktorý vychádza z feministickej teórie - vychádza zo 

skutočnosti,  že sociálna realita je rodovo podmienená. Feministický výskum je zameraný na 

identifikáciu rodových aspektov sociálnej reality a motivovaný je politicky – odstránením 

útlaku a presadzovaním rodovej rovnosti.  

Zaujatosť a z nej vyplývajúca (zdanlivá) neobjektivita je kľúčovým aspektom tak 

v epistemológii a metodológii feministického výskumu, ako aj, a to predovšetkým, v etike 

feministického výskumu.  

Zaujatosť feministického výskumu vyplýva z jeho motivácie, ktorou je zmena sociálnych 

pomerov smerom k rodovej rovnosť. Výskum je tak zameraný na identifikáciu bariér 

a stimulov pre rodovú rovnosť, ale aj na skúmanie reálnej situácie žien (a mužov), ktorá je 

ovplyvňovaná rodovou nerovnosťou. Môžeme tak povedať, že zaujatosť feministického 

výskumu je relevantná pri identifikácii problémov a cieľov výskumu, ale samotná výskumná 

prax rešpektuje štandardné epistemologické a metodologické zásady.  

Pokiaľ ide o objektivitu výskumu, feministická epistemológia nadväzuje na tie 

epistemologické východiská, ktoré spochybňujú možnosť objektivity akéhokoľvek výskumu. 

Feministická kritika vedy totiž spochybňuje kľúčové prvky výskumu ako špecifického 

procesu poznávania: objektivitu, nezaujatosť a hodnotovú neutralitu výskumníka či 

výskumníčky. Feministické teoretičky a teoretici argumentujú, že tradičný výskum nie je a ani 

nemôže byť „objektívny“ a nezaujatý, pretože je zaťažený aktuálnym – patriarchálnym „status 

quo“. Na úrovni epistemologických východísk feminizmus spochybňuje tradičné definície 

racionality, objektivity a subjekto–objektových vzťahov vo vede ako príliš úzko definované, 

nezohľadňujúce komplexnosť sociálneho sveta a diverzitu ľudskej skúsenosti.  Feministická 

kritika vedy poukázala na skutočnosť, že tzv. „neutrálny“ a „nezaujatý“ prístup výskumníka, 

ktorý je predpokladom „objektívneho poznania“ je v tradičnej vede len ilúziou. Feministické 

analytičky upozornili na to, že zdanlivá neutralita a nezaujatosť je v skutočností ovplyvnená 

silnou redukciou vo všetkých fázach výskumu, predovšetkým redukciou na optiku 

hegemonickej maskulinity. Nezaujatosť je v skutočnosti kultúrne, historicky a politicky 

podmieneným hľadiskom dominantnej „vedeckej pravdy“ potvrdzujúcej status quo 

mainstreamového poznania a hodnotovej orientácie. Zdanlivá neutralita, ako na to upozorňuje 

Szapuová (1998), vyplýva aj z klasických modelov zdôvodnenia, ktoré počítajú s ideálnym 

kognitívnym aktérom (poznávajúcim). V skutočnosti však v reálnych podmienkach zohráva 

v procese poznávania a zdôvodnenia úlohu aj morálne ale aj   pragmatické hľadisko 

poznávajúceho subjektu. Striktné pridŕžanie sa klasických modelov nezaujatosti zapríčiňuje, 

že tieto aspekty poznávacieho procesu zostávajú mimo rámca pozornosti. Szapuová ponúka 

stratégiu Duran, ktorá navrhuje vypracovať nový model tzv. zdôvodnenú pravdivú mienku. 

Tento model vychádza zo skutočnosti, že procesy zdôvodnenia zvyčajne prebiehajú v 

interpersonálnej komunikácii. Považuje preto komunikačnú, kontextuálnu a sociálnu 

podmienenosť vedenia za ťažiskovú. Centrálnym sa tak stáva konkrétny subjekt, ktorý sa 

málokedy správa ako ideálny "hľadač pravdy". (Duran, in: Szapuová 1998, s. 49) 

Ako reakcia na nereflektovanú objektivitu, ktorá výrazným spôsobom deformuje výsledky 

poznania, feministky ponúkajú špecifickú formu prístupu priznávaného a reflektovaného 

zaujatia. Veľmi jednoducho povedané, ak si svoju zaujatosť uvedomíme, otvorene ju 

deklarujeme, vytvárame aj v interpretácii východisko, ktoré s touto zaujatosťou „pracuje“. 

Ako upozorňuje M. Szapuová, „V protiklade s bežnými názormi o tom, že (akýmikoľvek) 

záujmami motivovaný výskum vedie k deformácii výsledkov, [feministické výskumy] sa často 

vyznačovali väčšou mierou plauzibility, vykazovali väčšiu mieru potvrdenosti evidenciou 

a silnejšiu oporu v empírii než tradičné teórie, voči ktorým vystupovali ako ich alternatívy“. 

(Szapuová 2002, s. 393) 
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Naopak, nereflektovaná predpojatosť negatívne ovplyvňuje celý výskumný proces. 

Harding (1987, in Farkašová, Szapuová 2003) v tejto súvislosti formuluje tézu o „silnej 

objektivite“ („strong objectivity“). Silná objektivita znamená reflexiu predpojatostí, skrytých 

i otvorených motivácií a postojov. Dôsledná reflexia takejto „zaťaženosti“ umožňuje vyhnúť 

sa skresleniam vo výskume, ktoré z nej vychádzajú.  Silnú objektivitu preto spája  Harding  s 

požiadavkou „silnej reflexívnosti“ či „kauzálnej symetrie“. Zdôrazňuje tak skutočnosť, že 

ten istý typ sociálnych vplyvov pôsobiacich na skúmané objekty, formuje aj poznávacích 

aktérov - presvedčenia, ktoré sú v danej kultúre silne rozšírené, fungujú často vo výskume ako 

„skryté“ prvky evidencie.  

 

Etické aspekty feministického výskumu - problém moci 

 

Kľúčovým momentom, ktorý vytvára východisko pre etiku feministického výskumu je 

problém moci vo výskumnej praxi.  Ako som už naznačila vyššie, samotná motivácia 

feministického výskumu je založená na posilnení/zmocňovaní žien, ako subordinovanej 

skupiny v patriarchálnej spoločnosti. Emancipačný potenciál a politický charakter 

feministického výskumu môžu pre sociálnu prácu, ktorá venuje pozornosť „slabým“ 

(diskriminovaným, znevýhodneným, marginalizovaným, či osobám v záťažových životných 

situáciách, ktoré ich oslabujú),  predstavovať kľúčovú inšpiráciu, ale predovšetkým výzvu.  

Otázky moci relevantné pre výskum, ktorého cieľom je/mala by byť sociálna zmena, som 

naznačila v prezentácii feministickej kritiky tradičnej vedy – v zdanlivej nezaujatosti 

podporujúcej mocenské status quo, ale aj v oblasti spochybnenia subjekto–objektových 

vzťahov v procese feministického výskumu. V skutočnosti je však problém moci „červenou 

niťou“ vinúcou sa všetkými aspektmi feministického výskumu. Je v pozadí identifikácie tém 

relevantných pre výskum, ktoré postulujú výskumné otázky a výskumné problémy, je zrejmý 

pri dizajnovaní výskumného projektu, pri voľbe prístupov a metód, ale predovšetkým zohráva 

kľúčovú úlohu pri analýze a interpretácii výskumu. Na rozdiel od tradičnej vedy však 

zasahuje ešte ďalej. Interpretáciou zistení feministický výskum nekončí. Naopak. Kladie 

vysoké nároky na zodpovednosť za ďalší osud výskumu – ako s ním bude naložené, komu 

prinesie osoh, má potenciál podpory znevýhodnených (žien)? V tejto časti sa preto zameriam 

aspoň v náznakoch na tie relevantné otázky moci, ktoré vo feministickom výskume nie je 

možné obísť: 

Cieľ výskumu a definovanie výskumného problému  vo feministickom výskume je 

v kontexte mocenských vzťahov vždy politicky motivované. Ako som už viackrát 

pripomenula, je nevyhnutné mať na zreteli pozitívnu sociálnu zmenu a vlastnú angažovanosť. 

Pri formulovaní cieľa výskumu je preto vhodné zohľadniť názor cieľovej skupiny, ktorej je 

výskum určený. Nie výskumníčky a výskumníci rozhodujú o tom, čo sú relevantné výskumné 

problémy, ale osoby, ktorým je výskum v konečnom dôsledku „určený“. Feministický 

výskum preto transformuje mocenský vzťah medzi skúmajúcimi a skúmanými. Hoci výskum 

je prezentovaný „mocným“, ktorí by mali sociálnu zmenu podporiť, osoh z neho majú mať 

„nositeľky či nositelia problému“ (utečenky, nezamestnané, osamelé matky, ženy rôznych rás, 

náboženskej príslušnosti, vzdelania ...). Otázka motivácie výskumu je preto dôležitou aj 

v súvislosti s distribúciou moci a sociálnou, kultúrnou a historickou charakteristikou 

mocenských vzťahov.  

Veľmi presne túto skutočnosť naznačujú Cook a Fonow (in Brayton 1997): „Feministický 

výskum teda nie je výskum o ženách, ale výskum pre  ženy,  aby transformoval ich [sexistickú] 

spoločnosť“.   

Subjekto - objektové vzťahy v súvislosti s procesom výskumu, ale predovšetkým jeho 

zameraním a využitím sú pre analýzu moci vo feministickom výskume zásadné. Participanti 

a participantky výskumu sú vždy zároveň tými, PRE ktorých je výskum určený. Chcem 
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zároveň zdôrazniť, že podľa môjho názoru, tento aspekt feministického výskumu je možné 

priamo použiť aj vo výskume v sociálnej práci. Podrobnejšie sa im preto budem venovať 

v samostatnej časti.  

Interpretácia výskumu je zásadnou etapou každej výskumnej práce. Práve interpretácia 

„dáva zmysel“ výskumným zisteniam. Ako taká nemôže byť z „analýzy moci“ vo 

feministickom výskume vynechaná.  Interpretácia zistení „legitimizuje“ skúmaný problém.  

Zároveň však rámcuje možnosti využitia výskumu. Interpretácia vo feministickom výskume 

by mala byť vždy tímovou prácou, ktorej súčasťou je aj cieľová skupina (účastníčky 

a účastníci výskumu). Interpretácia by tak v ideálnom prípade mala byť „konzultovaná“ so 

všetkými osobami, ktoré sa výskumu zúčastnili.  

Jazyk. Otázka prezentácie moci v jazyku a využitia jazyka na postulovanie mocenských 

vzťahov priamo súvisí s interpretáciou výskumných zistení. V skutočnosti však jazyk 

predstavuje špecifické sociálne univerzum, kde sa poznanie tvorí. Iba v jazyku sme schopní 

myslieť. Iba v jazyku vieme prezentovať svoje myšlienky, skúsenosti a poznatky. 

Zohľadňovanie rodu v jazyku je „povinnou výbavou“ všetkých feministických vedkýň 

a vedcov. Jazyk samotný však predstavuje špecifickú oblasť výskumu. Je dôležité zamerať sa 

nie len na to, ČO človek hovorí, ale aj na to, AKO to hovorí. Aké výrazy používajú 

výskumníčky a výskumníci na pomenovanie skúmaných javov či problémov, aké výrazy 

používajú participujúci na popis svojej skúsenosti? V akom kontexte (kultúrnom, politickom, 

historickom ...) sú slová, jazykové obrazy, výroky používané? Otázka mocenských vzťahov 

a jazyka má svoj odraz aj v technikách výskumu. Feministický výskum vždy rešpektuje 

výrazy, ktoré účastníčky a účastníci výskumu používajú. Je potrebné byť si vedomá 

skutočnosti, že akákoľvek „redakcia“ výpovedí je vždy rozhodnutím tých, čo disponujú 

mocou. Vo feministickom výskume v prípade posudzovania výpovedí účastníčok 

a účastníkov – tak pri ich analýze a interpretácii, ako aj vo fáze publikovania tieto výpovede 

podliehajú autorizácii participujúcich na výskume.  

Výskumný tím. Feministický výskum je vždy kolektívnym dielom. Okrem výskumného  

tímu, ktorému sa ešte budem venovať podrobnejšie a participujúcich, na tvorbe výskumu sa 

podieľajú aj donori, vydávatelia a ďalší účastníci a účastníčky. Ralph (1988, in Brayton 1997) 

vytvorila mocenskú pyramídu na ilustrovanie toho, ako moc spolutvorí rozhodovací proces, 

v ktorom feministické výskumníčky sú naspodu tejto štruktúry a majú problém kontrolovať 

rozhodnutia, ktoré sú v kontexte výskumu prijímané. Kultúra (akademického) prostredia, kde 

je výskum realizovaný, externé donorské agentúry, jednotlivci, ktorí majú vplyv na výsledky 

výskumného procesu, vydávatelia, redakčné rady časopisov a aj úzky tím výskumníčok 

a výskumníkov majú vplyv na všetky rozhodnutia, ktoré sa v súvislosti s výskumom 

prijímajú. Otázka disponovania mocou a jej využívanie veľmi dôležitou aj v prípade tých, 

ktorí sa na výskume podieľajú v celom jeho procese. Je preto potrebné analyzovať mocenské 

stratégie ovplyvňujúce  výskumný proces.  

Špecifickú pozornosť chcem venovať aj užšiemu tímu výskumníčok (a výskumníkov), 

ktoré feministický výskum uskutočňujú. Vzhľadom na zviditeľňovanie práce žien je 

základným predpokladom feministického výskumu dôsledné zohľadňovanie prínosu všetkých 

zúčastnených – vrátane participantiek a participantov výskumu, ako som to uviedla v kontexte 

redefinície subjekto–objektových vzťahov vo feministickom výskume. Úlohou hlavnej 

riešiteľky výskumu je tak predovšetkým podporovať, motivovať a zohľadňovať prácu 

všetkých členiek a členov tímu. Plní tak skôr koordinačnú úlohu, než úlohu hlavnej autorky. 

Okrem vedenia výskumu vyjednáva pozíciu tímu vo vzťahu k externému prostrediu 

a presadzuje feministickú motiváciu výskumu a jeho využitie. Aj tieto úlohy však plní 

v dôslednej kooperácii s celým tímom.  Dôsledné rešpektovanie autorských práv je vo 

feministickom výskume samozrejmosťou.  
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Eické a epistemologické aspekty vzťahu subjekt - objekt vo výskume 

 

V súvislosti s požiadavkou objektivity vedy je dôležitou oblasťou, ktorú feministická 

kritika vedy „prináša“ aj otázka vzťahu subjektu a objektu. Vo feministickom výskume je 

výskumníčka vždy súčasťou rovnakého sociálneho priestoru, ako problém, ktorý skúma. Ako 

uvádzajú Farkašová a Szapuová, „ide tu o akúsi hodnotovú, postojovú, resp. záujmovú 

„vtiahnutosť“ výskumníčky do problematiky, ktorá je predmetom bádania, o jej 

zainteresovanosť na probléme“ (Farkašová, Szapuová 2003, s. 50). Špecifickosť  

skúmajúceho subjektu vo feministickom výskume je skutočnosť, že výskumníčka je vždy 

zároveň V aj MIMO problému či situácie, ktorú skúma. V tomto kontexte hovoríme 

o INSAJD/AUTSAJD
4
 pozícii skúmaného subjektu. Aj preto nemôže feministický prístup vo 

výskume pracovať s tradičnou definíciou subjekto - objektových vzťahov.  

Feministické výskumníčky navyše vychádzajú z presvedčenia, že akákoľvek sociálna 

interakcia (aj v kontexte výskumu) ovplyvňuje vnímanie sociálnej reality interagujúcimi. 

Odmietajú preto predstavu aktívneho „subjektu“ a pasívneho „objektu“ výskumu. Dôvodov 

pre odmietnutie tejto asymetrie je viacero. Feministický výskum vníma participantky 

a participantov výskumu ako ich spolutvorcov (oni prinášajú dáta). Participantky 

a participanti výskumu spolutvoria poznanie, ktoré je cieľom výskumnej praxe. Oni prinášajú 

(ponúkajú, zdieľajú) informácie, sú tvorkyňami a tvorcami výskumných dát. Preto zároveň sú 

participantky a participanti aj „vlastníkmi“ výskumu (predovšetkým v kvalitatívnej 

stratégii, ktorá využíva priamu interakciu s účastníčkami a účastníkmi výskumu, sú 

spoluautorkami a spoluautormi výskumu a ako takým im prináležia aj práva na interpretáciu 

a využitie výskumu). Vo feministickom výskume je kľúčovým motívom prospech z poznania, 

ktoré výskum prináša pre samotných participantov a participantky. Prípadné ekonomické či 

mocenské výhody, ktoré môžu výsledky výskumu priniesť by mali byť na úžitok ich 

spolutvorcom
5
. Ženy a muži, ktorí sa podieľajú na výskume sú expertkami a expertmi na 

vlastný život. Kľúčová oblasť feministického výskumu je vždy viazaná na jedinečnú životnú 

skúsenosť.  

Automatickým cieľom každého feministického výskumu, bez ohľadu na jeho výskumné 

zámery, je posilnenie. Preto výskumníčka nemôže k zúčastneným pristupovať ako 

k objektom, ktoré využije/použije na svoje zámery. Participantky a participanti vo 

feministickom výskume sú vnímaní ako autonómne subjekty so špecifickou expertnou 

kompetenciou pre proces poznávania. Výskumný proces, nech je realizovaný akoukoľvek 

metódou, či technikou, je z feministického hľadiska chápaný ako špecifický typ sociálnej 

interakcie. Výskumníčka s ohľadom na zámer posilnenia (nie len znevýhodnených, ale aj 

seba) vstupuje do tejto interakcie pripravená nie len získavať/čerpať informácie, ale aj zdieľať 

skúsenosť, podporovať sociálne siete,  poskytnúť (ale aj prijať) pomoc – priamo zasiahnuť do 

procesu interakcie. Kľúčovým momentom feministického výskumu je tak vzťah závislosti 

medzi skúmajúcimi a participujúcimi.  

                                                 
4
 Týmito otázkami sa zaoberá veľmi zaujímavý koncept využívaný vo feministickom výskume – koncept 

situovanosti (location). Napriek tomu, že ide o zásadný problém vo feministickej epistemológii, v tomto 

(prehľadovom) príspevku sa mu z priestorových dôvodov nebudem hlbšie venovať. Odporúčam však pre 

úvodný „vhľad“ do tohto konceptu prácu Dagmar Lorenz-Meyer (2004), ale aj prácu Etely Farkašovej (2002)  

5
 Príkladom konkrétnej aplikácie tejto situácie môže byť komerčné či umelecké (filmové, divadelné) spracovanie 

dát (rozhovorov, pozorovaní) získaných v procese výskumu. Súhlas s ich využitím, ako aj profit z tohto 

využitia by mal smerovať nie len k vedeckému tímu, alebo dokonca len vedúcej osobnosti výskumu, ale aj 

participantkám a participantom výskumu. Ešte dôslednejšie si to môžeme predstaviť na skutočnosti, že nie 

len súhlas s použitím výrokov, či výstupov účastníčky výskumu je nevyhnutným predpokladom zverejnenia 

takéhoto diela, ale ani zisk z predaja by nemal smerovať len výskumníčkam a výskumníkom, ale aj 

účastníčke výskumu, ako „vlastníčke dát“ a „spoluautorke poznania“.   
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Narúšanie „tradičných“ subjekto-objektových vzťahov vo feministickom výskume môže 

byť inšpiratívny aj v sociálnej práci. Ako upozorňuje Repková
6
, špecifiká výskumu 

v sociálnej práci vníma ako „odklon od prístupov spoliehajúcich sa na tradičné výskumné 

metódy založené na kvantitatívnych analýzach, na experimentoch, či na expertnom poznaní. 

Ide skôr o posilnenie pozície profesionálne interpretovanej a štruktúrovanej účasti a spätnej 

väzby užívateľov a užívateliek sociálnych intervencií, kedy sa poznanie tvorí v procese 

neustáleho dialógu“ (Repková 2011, s. 30). 

 

Záver – zhrnutie 

 

Feminizmus a sociálna práca zdieľajú spoločné špecifikum. Vedecké poznávanie v týchto 

vedách nie je zamerané len na poznávanie a porozumenie, ale je vždy orientované na účel, 

ktorým je posilnenie, podpora prostredníctvom sociálnej zmeny. Rovnako ako feminizmus, aj 

sociálna práca venuje pozornosť otázkam moci, stratégií riešenia znevýhodnení a pod. 

Pre stručné zhrnutie možností využitia feministického výskumu v kontexte sociálnej práce 

využijem „zoznam“ charakteristík feministického výskumu, ako ho prezentuje  Landman 

(2006, s. 431), z ktorého vyberám charakteristiky relevantné pre tému príspevku:  

Presadzuje presvedčenie, že zvyšovanie povedomia  je legitímny spôsob vnímania 

sveta a teda aj vhodný metodologický nástroj. Takýto prístup vo výskume už našiel svoje 

uplatnenie aj v sociálnej práci (a v ďalších sociálnych vedách). Akčný výskum, či reformná 

pedagogika môžu byť zástupcami aplikácie tohto princípu. Predovšetkým v kontexte 

antiopresívnej sociálnej práce a reformnej paradigmy využívanej v sociálnej práci je aj 

v súčasnosti akceptovaný. 

Postuluje špecifické etické otázky v súvislosti s výskumnou praxou, predovšetkým 

v prípade žien ako „výskumných objektov“. Rozšírenie etických princípov vo 

feministickom výskume je relevantné rovnako aj vo výskume v sociálnej práci. Predovšetkým 

antiopresívne prístupy v sociálnej práci by sa s feministickými etickými zásadami výskumu 

mali stotožniť. Vnímať účastníčky a účastníkov výskumu ako spolutvorcov, expertov na 

vlastný život a vlastnú životnú skúsenosť, ale aj ako spoluvlastníkov výskumu je aj v kontexte 

antiopresívnej sociálnej práce žiaduce. Aj ďalšie etické princípy feministického výskumu, 

predovšetkým v kontexte zaobchádzania s mocou, by mohli výrazne napomôcť sociálnej práci 

ako zameranej na zmenu.   

Vníma výskum ako politický aktivizmus. Posledná charakteristika feministického 

výskumu, ktorú uvádza M. Landman, má svoje miesto v sociálnej práci od jej historických 

počiatkov. Dejiny sociálnej práce, ktoré dokazujú vznik profesie sociálnej práce, ale aj 

špecifickej vednej disciplíny majú korene v hnutí v sociálnej práci. Zvlášť dejiny sociálnej 

práce nás učia, ako blízko má feminizmus k sociálnej práci, keď pripomínajú úzke prepojenie 

(aj prostredníctvom aktivistiek) hnutia v sociálnej práci a feministického hnutia
7
. Tradícia 

aktivizmom motivovaného výskumu pretrváva v sociálnej práci dodnes. O to viac považujem 

za využitie feministického výskumu v sociálnej práci za vhodné.  

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Repková vo svojej štúdii využíva práce zahraničných autorov – predovšetkým sú to Beresford, Evans 1999 

a Lyons 2000, ale aj ďalší. 

7
 Podrobnejšie sa tejto téme venujem v štúdii publikovanej v časopise Gender, rovné příležitosti, výzkum 

(2011a), ale aj v príspevku z konferencie v Bratislave z roku 2011 (2011b) 
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