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Možnosti využitia feministického výskumu v sociálnej práci – vybrané 

aspekty 

ADAMČÍKOVÁ Danica 

 
Abstrakt 

Feministický prúd už dávno poukázal na skutočnosť, že množstvo výskumov v sociálnych 

vedách ignoruje pohľady a skúsenosti žien. Cieľom tohto príspevku je podať základné 

informácie o možnostiach využitia feministického výskumu v oblasti sociálnej práce na 

Slovensku. Vychádzajúc z miestnych uznávaných autoriek, akými sú napríklad Anna 

Tokárová, Radka Janebová, Zuzana Kiczková či Monika Bosá, sa zamýšľame nad uplatnením 

tohto typu prístupu a jeho dopadoch ako v oblasti výskumu tak v každodennej praxi. 

Domnievame sa, že doplnenie teórie sociálnej práce o názory žien (sociálnych pracovníčok, 

výskumníčok, klientok) nám pomôže adresnejšie a efektívnejšie aplikovať jednotlivé techniky 

na konkrétne potreby žien.  

Kľúčové slová: Feministický výskum. Sociálna práca na Slovensku. Kvalitatívna výskumná 

stratégia. Príklady dobrej praxe. 

 

Abstract 

Feminist stream has for a while now pointed to the fact that the amount of research in the 

social sciences ignores the views and experiences of women. The aim of this contribution is to 

give basic information about the possibilities the use of feminist research in the field of Slovak 

social work. Based on local recognized authors such as Anna Tokárová, Radka Janebová, 

Zuzana Kiczková and Monika Bosá, we consider the application of this type of approach and 

its implications into the research and in everyday practice. We believe that the inclusion of 

social work theories about the views of women (social workers, researchers, clients) will help 

us apply different techniques more targeted and efficiently to the specific needs of women. 

Key words: Feminist research. Social work in Slovakia. Qualitative research strategy. 

Examples of good practice. 

 

 

Úvod 

 Zámerom príspevku je poukázať na možnosť využitia feministického výskumu v oblasti 

sociálnej práce na Slovensku s prízvukom na možnosti kvalitatívnej výskumnej stratégie. 

Konkrétne prostredníctvom priblíženia motívov feministického akčného výskumu a modelu 

šiestich dimenzií. Túto tému vnímame ako vysoko aktuálnu vzhľadom na skutočnosť, že 

dnešné výskumy neberú do úvahy skúsenosti žien. Domnievame sa, že ak doplníme to, čo 

vieme o dejinách sociálnej práce o skúsenosti žien, či už klientok, sociálnych pracovníčok 

alebo vedkýň budeme môcť pomôcť našej terajšej klientele efektívnejšie a adresnejšie. Ak 

prehĺbime teórie sociálnej práce o tieto zabudnuté či ignorované pohľady žien na danú 

problematiku posunieme sa vpred. Výborným príkladom môže byť publikácia Kiczkovej 

a kol. Pamäť žien (2006), ktorá analyzuje skúsenosti žien prostredníctvom bibliografických 

rozhovorov. Ďalším príkladom prispenia k zvýšeniu povedomia o danej problematike 

odbornej verejnosti predstavuje aj číslo časopisu Sociální práce/ Sociálna práca 3/2005, ktoré 

bolo venované Rovnosti príležitostí. 

 

1. Feministický výskum 

 V povedomí širokej verejnosti sa pojem feminizmus väčšinou spája s negatívnymi 

konotáciami. Po jeho štúdiu a pochopení podstaty vykazuje feminizmus skôr pozitívne 

charakteristiky. Aj prefeminizácia odboru sociálnej práce sa často interpretuje ako negatívny 

sociálny jav. Môžeme len súhlasiť s Tokárovou (2006), že feminizácia povolaní sociálnej 
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práce alebo napríklad učiteľstva je sama o sebe javom pozitívnym, pričom negatívne kontexty 

sú skôr dôsledkom chýb a nedostatkov v politike(ách) a ekonomike. Pojmy ako feminizmus 

a feministka sú nesprávne interpretované, obalené množstvom patriarchálnych predsudkov. 

Tým pádom dochádza k nepochopeniu zo strany verejnosti.  

 „Výraz feministický ohraničuje teórie vytvorené v 70. a 80. rokoch minulého storočia, 

ktoré dnes v niektorých ohľadoch skutočne možno pokladať za prekonané, pretože 

metodologické nástroje a analytické kategórie sa medzičasom rozvinuli,“ (Kiczková a 

Fakrašová 2002, s. 529). Aj napriek posunu nielen v oblasti metodológie sú feministky 

a feministi aktívny aj dnes a stále  a snažia sa o zrovnoprávnenie žien a mužov v praxi. 

Štúdiom podstaty a príčiny sociálnej nerovnosti medzi pohlaviami dospeli k feministickým 

analýzam, ktoré mali svoje následky - na ich základe boli v mnohých krajinách v priebehu 

posledných desaťročí prijaté napríklad legislatívne zmeny v zmysle princípov „rovnakého 

zaobchádzania“ a „rovnosti príležitostí“
 26

.  

 Kritika feministického výskumu je zameraná na spochybňovanie jeho objektivity. Zamýšľa 

sa nad zaujatosťou výskumníčky či výskumníka a rodovo podmienenosťou vnímania sociálnej 

reality. Táto zaujatosť a neobjektivita sú kľúčovými aspektmi oblasti epistemológie, 

metodológie i etiky feministického výskumu. Bosá (2011, s. 32) zdôrazňuje, že „...pokiaľ ide 

o objektivitu výskumu, feministická epistemológia nadväzuje na východiská, ktoré 

spochybňujú možnosť objektivity akéhokoľvek výskumu. Zaujatosť feministického výskumu je 

síce relevantná pri identifikácii problémov a cieľov výskumu, ale samotná výskumná prax 

rešpektuje štandardné epistemologické a metodologické zásady.“ Následne dopĺňa, že 

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

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

Boli to práve feministické analytičky, ktoré upozornili na to, že zdanlivá neutralita a 

nezaujatosť je v skutočností ovplyvnená silnou redukciou vo všetkých fázach výskumu, 

predovšetkým redukciou na optiku hegemonickej maskulinity.  

 

2. Feministický výskum v sociálnej práci – kvalitatívna stratégia 

 V histórii sa feministické empiristky sústredili na zlepšenie presnosti, objektivity výskumu 

začlenením žien do svojich výskumných vzoriek. Ukázalo sa však, že okrem doplnenia 

výskumnej vzorky o účastníčky ženského pohlavia je potrebné venovať osobitnú skúsenosť 

špecifickosti ich individuálnych zážitkov.  

 Výskum nám umožňuje použiť celé spektrum rôznych výskumných metód na 

zhromažďovanie ako kvantitatívnych tak kvalitatívnych údajov odkrývajúcich množstvo 

javov v spoločnosti. Feministické výskumné práce napríklad odhalili rozpor medzi tým, ako 

bol zákon priaty a ako bol praktizovaný. Ako príklad možno uviesť skutočnosť, že počas 

minulého desaťročia sa venovala veľká pozornosť advokácii práv žien, konkrétne zavedeniu 

zákonov proti sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku, ale práve vďaka feministickému 

výskumu (Hesse-Biber 2013, s. 22) došli odborníčky k záverom, že zákony, ako sú tieto, 

nemusia nutne fungovať v praxi. Zákony proti sexuálnemu obťažovaniu síce v legislatíve 

zakotvené máme, no ženy sa (v drvivej väčšine viac ako muži), stále stretávajú so sexuálnym 

obťažovaním v práci.  

Za kľúčový vo výskume považujeme samotný zámer výskumu. Výskumný zámer môže 

ovplyvniť výber výskumných metód, výskumnú vzorku aj samotnú interpretáciu daného javu. 

Hill, Bond, Mulvey, a Terenzio (2000, in Hesse-Biber, 2013, s. 113) identifikovali sedem 

motívov feministického akčného komunitného výskumu. Týchto sedem oblastí zdôrazňuje 

                                                 

26
 Príkladom autoriek, ktoré sa týmto témam venujú sú Sandra Harding – Difference Matters (1986), Patricia 

Hill Collins – Outsider Within (1999), Marianne Hirch & Evelyn Fox Keller – Conflict of Feminism (1990) alebo 

Monique Deveaux – Sexual Justice/ Cultural Justice (2009). 



108 

 

feministickú teóriu prostredníctvom empirických štúdií. Ich práca odráža rôznorodosť metód, 

ale tiež zdôrazňuje reflexné praktiky výskumných pracovníkov a pracovníčok. Motívy sú 

nasledovné: 

 Integrácia a porozumenie širšieho kontextu; 

 Venovanie pozornosti otázkam rozmanitosti; 

 Rozprávať z pohľadu utláčaných skupín; 

 Prijatie spolupracujúceho prístup; 

 Využitie viacúrovňového - multimetódového prístupu; 

 Prijatie reflexívnych postupov; 

 Využitie pohľadu aktivistov pri využití znalostí k sociálnej zmenu.  

 Schopnosť sociálnych pracovníkov a pracovníčok vzdať sa formálnej dimenzie svojej roly 

a pripravenosť spolupracovať s „obyčajnými ľuďmi“ v ich prirodzenom prostredí vyzdvihuje 

Nigel Parton (2000, in Repková 2011, s. 30) ako špecifikum sociálnej práce. Vychádzajúc 

z definície založenej na sociálnom fungovaní, s cieľom pomôcť harmonizovať kapacitu 

klientok a klientov s požiadavkami spoločnosti ale Janebová (2006, s. 10) poukazuje na 

skutočnosť, že tradičné vnímanie sociálnej práce primárne nereflektuje rod ako špecifický 

aspekt reflexie situácie. Treba si však uvedomiť, že elimináciou zásadných životných 

skúseností jednotlivých žien a mužov sa ochudobňujeme aj o možnosti riešenia ich 

problémov.  

Ak máme záujem o feministický výskum môžeme sa inšpirovať modelom šiestich dimenzií. 

Feministický participačný akčný výskum sa odohráva v šiestich vzájomne prepojených 

dimenziách, ktoré zahŕňajú  (Hesse-Biber, 2013, s. 114) : 

 V centre pozornosti je rodová a ženská rôznorodá skúsenosť ako kontrast 

k jednotlivým formám patriarchátu; 

 Počítanie s medzisektorovosťou; 

 Úcta hlasu a rozdielnosti prostredníctvom účasti na výskumných procesoch; 

 Objavovanie nových foriem reprezentácie; 

 Reflexivita; 

 Úcta k mnohým  foriem činnosti.  

 Domnievame sa, že tento model by sme mohli aplikovať v odbore sociálna práca ako 

v oblasti výskumu tak aj v každodennej praxi. Výber kvalitatívnej stratégie síce umožňuje 

využitie fokusovej skupiny, hĺbkových rozhovorov, pozorovanie, analýzu historických 

dokumentov alebo virtuálnych a verbálnych diskurzov, tieto operatívne prístupy ale musia 

zdôrazňovať interpretáciu a odtiene významov. Feministický výskum v sociálnej práci možno 

zamerať na subjektovo – objektové vzťahy,  výskumný tím, interpretáciu výskumu 

a v neposlednom rade používanie rodovo citlivého jazyka. 

 

Záver 

 Silný vplyv ženského feministického hnutia možno vnímať už od začiatkov sociálnej 

práce. Tento vplyv možno aplikovať aj v oblasti výskumu. Zámer integrovať pravidlá 

feministického výskumu do bežnej slovenskej praxe je v momentálnej spoločenskej klíme 

skôr výzvou. Jednou z jeho súčastí je vytvorenie podmienok, ktoré by postupne eliminovali 

momentálnu stereotypnú – skúsenosť rodu nereflektujúcu výučbu, metodiku i voľbu 

výskumnej stratégie. Aj napriek tomu, že sa jedná o dlhodobý proces domnievame sa, že je to 

proces nevyhnutný. Za kľúčovú považujeme akceptáciu pravidiel feministického výskumu 

všetkými členkami a členmi výskumného tímu.  
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