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MOŽNOSTI ODSTRAŇOVANIA RODOVÝCH STEREOTYPOV 

 

Anna ZAHORČÁKOVÁ 

 

Úvod 

Vzdelanie predstavuje v živote človeka neoddeliteľnú súčasť, bez ktorej by jeho 

existencia v spoločnosti bola ohrozená. Vzdelávanie okrem iného zohráva niekoľko 

významných úloh, ktoré človeku umožňujú zastávať rôzne pozície a sociálne statusy. 

V súčasnej zrýchlenej a neustále sa vyvíjajúcej dobe je nesmierne dôležité z hľadiska 

fungovania človeka v spoločnosti, uvedomenie si potreby celoživotného vzdelávania. 

V našom záujme bolo popísať v teoretickej rovine fungovanie Policajného zboru SR 

a pokúsiť sa nájsť spojitosť medzi uplatňovaním rôznych foriem a metód profesijného 

vzdelávania v rámci Policajného zboru SR a šírením informácií týkajúcich sa rodovej 

rovnosti. V rámci praktického hľadiska sme sa rozhodli realizovať empirický výskum v rámci 

jednej zo služieb, ktoré poskytuje Policajný zbor SR. Ide o službu Hraničnej polície SR. 

Cieľom empirického výskumu je zistenie, či prostredníctvom edukačnej aktivity dôjde 

k zmene názorov experimentálnej skupiny týkajúcich sa rodovej rovnosti a rodových 

stereotypov. Predpokladáme, že práve v tomto rezorte azda najviac dochádza k 

stretu uplatňovania rovnosti vo všeobecnosti, keďže sa títo/tieto policajti/tky v oveľa väčšej 

miere stretávajú s príslušníkmi rôznych etník a národností, ako bežní/é policajti/policajtky. 

V súvislosti s tým predpokladáme, že majú  informácie či skúsenosti týkajúce sa aj rodovej 

rovnosti. V rámci empirického výskumu sme použili experimentálnu metódu, keďže sme 

chceli zistiť, či prostredníctvom edukačnej aktivity dôjde k istému posunu v prípade názorov 

policajtov/policajtiek týkajúcich sa rodovej rovnosti. Ako výskumnú techniku sme použili 

dotazník, pričom sme porovnávali výsledky pretestu a post-testu. Na základe,  ktorých sme 

dospeli k zaujímavým zisteniam. 
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OBJASNENIE DANEJ PROBLEMATIKY 

 

Profesijné vzdelávanie 

V rámci nášho príspevku považujeme za potrebné priblížiť niektoré základné pojmy 

z hľadiska ich cieľa, úloh a funkcií, ktoré sa snažia napĺňať. V prvom rade sa snažíme 

poukázať na profesijné vzdelávanie ako jeden z prostriedkov umožňovania aplikácie rodovej 

rovnosti v rôznych rezortoch a oblastiach spoločenského života. Prostredníctvom takejto 

formy edukácie sa s informáciami o rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí stretávajú nielen 

študenti v rámci klasického školského systému, ale aj zamestnanci rôznych podnikov a firiem. 

Viacerí/é autori/ky (napr. Frk, 2005; Prusáková, 2005; Koubek, 1995) vnímajú ďalšie 

profesijné vzdelávanie ako prostriedok zvyšovania, rozširovania, či inovácie kvalifikácie. 

Zaraďujú tu všetky formy profesijného a odborného vzdelávania a to počas aktívneho 

pracovného života, po skončení odbornej prípravy v školskom systéme. Vzdelávanie 

zamestnancov  môžeme charakterizovať ako „...personálnu činnosť, ktorá umožňuje 

udržiavať a permanentne zveľaďovať pracovnú silu, umožňuje zmenu jej vedomostí, 

schopností, zručností, motivácie, potrieb a hodnôt tým, že sa zamestnanec vzdeláva 

prostredníctvom cielených vzdelávacích programov i riadeného získavania skúseností“ (Frk, 

2004, s.109). Stále vo väčšej miere sa zdôrazňuje potreba profesijného vzdelávania 

v organizáciách a to z rôznych dôvodov. Jedným z takýchto dôvodov sú aj prednosti 

profesijného vzdelávania, v rámci ktorých Vladimír Frk, Marek Lukáč a Branislav Frk (2004) 

spomínajú napríklad: 

a) minimalizuje nákladov na osvojenie vedomostí, schopností či zručností zamestnancov, 

b) zvyšuje schopností a kvalifikácie zamestnancov, čo má za následok vysoko kvalitných 

zamestnancov, umožňuje to zamestnancom dosiahnuť aj vyššie uspokojenie z práce, či 

získavať rôzne formy odmien alebo progres v kariére, 

c) uľahčuje prijímanie a riadenie zmien, ktoré sú v organizáciách potrebné a na druhej strane 

uľahčuje zamestnancom prispôsobiť sa týmto zmenám, 

d) zlepšuje pozitívnu atmosféru v organizácii, zvyšuje morálku zamestnancov, čo vedie následne 

k vytváraniu lepšieho image-u organizácie, k zvyšovaniu hodnovernosti, otvorenosti a dôvery 

zo strany verejnosti,  

e) prispieva k riešeniu konfliktov, k efektívnej komunikácii na pracovisku, to má za následok 

zlepšovanie vzťahov medzi nadriadenými a podriadenými, ale aj medzi vedením a odborovou 

organizáciu. 
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Vzdelávanie v rámci organizácie sa člení do niekoľkých oblastí. V rámci týchto oblastí 

sa využívajú rôzne formy či už klasická prezenčná forma, alebo e-learning, forma 

štandardizovaného kurzu, či programu šitého na mieru. František Hroník (2007) medzi tieto 

oblasti zaraďuje: 

 funkčné vzdelávanie, má charakter odbornej prípravy a zabezpečuje, aby mohol pracovník 

štandardným spôsobom vykonávať svoju prácu, na základe absolvovanie tohto vzdelávania 

zamestnanci získavajú certifikát; 

 doplnkové funkčné vzdelávanie, ktoré je rozširujúce, ide o nadodborovú prípravu, v rámci 

ktorej sa stierajú hranice medzi rozvojom mäkkých a tvrdých kompetencií; 

 manažérske vzdelávanie, je to napríklad nácvik skupinového riešenia problémov, rozvoj 

ďalších manažérskych zručností a spôsobilostí; 

 jazykové vzdelávanie; 

 účelové vzdelávanie, ktoré je zväčša zamerané na rozvoj mäkkých spôsobilostí, ide o rad 

vzdelávacích aktivít obsiahnuté v akčnom pláne podniku; 

 školenie zo zákona, ktoré má nevýberový charakter a je určené pre všetkých. 

Profesijné vzdelávanie sa uskutočňuje prostredníctvom širokej škály metód, ktoré 

môžeme rozdeliť na „...metódy vzdelávania na pracovisku, ktoré sa používajú v každodennej 

praxi ako súčasť špeciálne na mieru šitého vzdelávacieho programu, zahŕňajú 

demonštrovanie, koučovanie, rotáciu práce, plánované zážitky, mentoring a ostatné aktivity 

osobného rozvoja. Metódy vzdelávania mimo pracoviska, používané vo formálnych 

vzdelávacích kurzoch konaných vo vzdelávacích zariadeniach. Zahŕňajú prednášky, 

prednášky spojené s diskusiou, diskusie, metódu objavovania, prípadové štúdie, hranie rolí 

simulácie, skupinové cvičenia, team building, dištančné vzdelávanie, učenie sa hrou 

a semináre“ (Armstrong, 2002, s. 506).  

M. Armstrong (2002) vytvoril skupinu metód vzdelávania, ktoré sa využívajú v rámci 

pracoviska, ale aj mimo pracoviska. Priraďuje tu metódu vzdelávania pomocou počítača/e-

learning, štúdium odporúčanej literatúry a usmerňovanie pri výbere literatúry, multimediálne 

vzdelávanie, ale rovnako aj video či interaktívne video. Zároveň uvádza metódu učenia sa 

akciou. K tejto skupine metód môžeme ešte zaradiť projekty. 

Je nesmierne dôležité vedieť využiť správnu metódu v správny čas. Rovnako dôležité je 

využiť čo najviac vzdelávacích metód z dôvodu zvýšenia aktivity vzdelávaných a ich 

motivácie. Každá z vyššie uvedených metód si vyžaduje od vzdelávateľa isté zručnosti pre jej 
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použitie. Významnou je v tomto prípade osobnosť samotného vzdelávateľa, jeho schopnosti, 

zručnosti a spôsobilosti. 

 

Rodová problematika 

Keďže prostredníctvom nášho príspevku chceme poukázať na možnosti zvyšovania 

uplatnenia rodovej rovnosti v spoločnosti, považujeme za dôležité ozrejmiť niekoľko 

základných pojmov a termínov týkajúcich sa rodovej problematiky a to z rôznych aspektov. 

Medzi základné znaky spoločnosti patrí okrem iného aj delenie ľudí na mužov a ženy. 

Na základe tohto delenia sa mužom a ženám pripisujú rozdielne úlohy, ktoré majú napĺňať. 

Na základe týchto rozdielov sa vyvinuli v našej spoločnosti pojmy, ako je pohlavie a gender. 

Často sa medzi týmito pojmami nerobia žiadne rozdiely. Ale pravda je však iná. Pre 

spoločnosť je dôležité, aby sa odlíšil pojem pohlavie v biologickom zmysle od jeho prejavov 

v sociálnej a psychologickej rovine.     

Pohlavie označuje v našej spoločnosti biologické, fyzické rozdiely medzi ženami 

a mužmi, medzi ich telami. Ide o biologický termín. Primárnymi pohlavnými znakmi sú 

vonkajšie genitálie, pohlavné žľazy, pohlavné chromozómy a hormóny. Sekundárne znaky sa 

týkajú rozdielov v postave, ochlpení atď. Pohlavie je niečo, čo ostáva skryté, je stále 

a relatívne nemenné (Cviková, Juráňová, 2003). 

Pojem gender (slov. ekvivalent rod) sa v poslednom čase začal čoraz viac 

udomácňovať aj v našej spoločnosti. Je to pojem psychologický, kultúrny. V našich 

podmienkach tento pojem popisuje psychologické, sociálne, historické a kultúrne rozdiely. 

Označuje kultúrne a sociálne konštrukty pripisované mužom a ženám (Decarli Valdrová, 

2004, in Formánková, Rytířová, 2004). Ide o sociálne očakávania, ktoré sociálne skupiny 

vzťahujú na svojich členov ako na mužov a ženy (Výrost, Ruisel, 2000). Je dôležité 

pripomenúť, že rôzne spoločnosti si rôzne vysvetľujú pojem gender, aj keď všetky 

vychádzajú z biologického pohlavia ako základného kritéria. 

V neposlednom rade je dôležité a potrebné zdôrazniť aj význam pojmu rodová 

identita. Rodová identita podľa J. Výrosta a I. Ruisela (2000, s. 228) „...je spôsob percepcie 

seba vo vzťahu k rodu (pohlaviu). Je to pohľad ako na chlapca (muža), alebo ako na dievča 

(ženu). Táto identita je výsledkom procesu učenia a je odrazom toho, ako sa chápe 

maskulinita a feminita v danom spoločenstve.“ 
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Existuje niekoľko klasifikácii rodových stereotypov. S takouto klasifikáciou sa 

stretávame v publikácii Anny Tokárovej (2006), z ktorej si vyberáme na základe cieľa 

empirického výskumu tri druhy. 

Ako prvý sme si zvolili mýtus o „prirodzenosti“ rozdielov v sociálnom postavení 

mužov a žien. Tento stereotyp so sebou prináša rôzne tvrdenia. Napríklad, že na základe 

prirodzených biologických a psychologických rozdielností medzi pohlaviami, muži a ženy 

existujú a sú prospešní v odlišnom svete. Z toho vyplýva tvrdenie, že rozdiely v sociálnom 

postavení mužov a žien sú dané prírodou, že muži predstavujú v spoločnosti rozhodujúcu 

ekonomickú a kultúrnu silu či na druhej strane, že ženy sú predurčené najmä na úlohu matky 

a opatrovateľky. 

Takéto názory mali v minulosti rôzne následky. Ženy boli vylúčené z určitých,  tzv. 

typicky mužských aktivít, nesmeli sa zúčastňovať na  rozhodovaní v rodine,  obci,  voliť,  

získavať vyššie ako elementárne vzdelanie atď. No fakty dokazujú, že ide len o sociálne 

konštrukty a predsudky, pretože postavenie muža a ženy v spoločnosti je formované kultúrou 

a spoločnosťou a nie je to prirodzene dané. 

 Ďalším vybraným stereotypom je mýtus o typických črtách mužskosti 

(maskulinity) a ženskosti (feminity) a o bipolarite ženskej emocionality a mužskej 

racionality. Na základe tohto stereotypu sú mužom pripisované vlastnosti vyplývajúce 

z „prirodzenej povahy“ lovca a bojovníka, napríklad aktivita, rozhodnosť, citový chlad, 

racionalita, dominantnosť, sila, autorita. Ženy sú spájané s materstvom a starostlivosťou a sú 

im pripisované vlastnosti ako pasivita, empatia, emotivita, podriadenosť, ochota trpieť či 

obetovať sa. V súvislosti s tým sa objavuje pojem bipolarita, ktorý spočíva v predsudku, že 

opačné správanie, konkrétne emocionalita mužov a racionalita žien, je nenormálne, t.j. 

neženské alebo nemužské.  

Rovnako aj tento stereotyp má rôzne negatívne následky. Ak muži odhaľujú svoje 

pocity, svoju emocionalitu, zvyknú byť okolím obviňovaní zo zženštilosti a to vedie 

k potláčaniu svojich prirodzených emocionálnych potrieb, čo môže mať za následok rôzne 

psychické ochorenia alebo závislosti.   

 Zároveň sme si zvolili aj mýtus o  intelektuálnej menejcennosti žien, ktorý je 

súčasťou patriarchálnej predstavy, že žena je menej hodnotná, menej morálna a menej 

schopná bytosť ako muž1. V minulosti sa tvrdilo, že žena nemá dostatok intelektuálnych 

predpokladov pre štúdium a vysokokvalifikovanú prácu. Dokonca má vraj vzdelanie na 
                                                            
1 Napríklad podľa Aristotela má žena nedostatok rozumových schopností, Tomáš Akvinský bol toho názoru, že 
žena trpí prirodzenou defektnosťou a preto je nepodareným mužom. Žena je čímsi, čo doplňuje muža. 
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morálku a psychiku žien negatívny vplyv. Vzdelanie odvádza ženy od materstva 

a starostlivosti o najbližších, rodinu a oslabuje ženský organizmus. V súčasnosti štatistiky 

dokazujú, že neexistujú intelektuálne rozdiely medzi mužmi a ženami, pretože ženy tvoria cca 

70 % absolventov stredných a takmer 50 % vysokých škôl a rovnako sa dokážu uplatniť aj v 

„typicky“ mužských odboroch a profesiách.  

K prvým dokumentom zaoberajúcim sa rodovou rovnosťou na Slovensku patrí 

Národný akčný plán pre ženy v Slovenskej republike (Akčný plán). Tento dokument bol 

schválený v roku 1997. Akčný plán prijala vláda na základe Pekinskej deklarácie a Akčnej 

platformy. „Má skôr podobu deklarácie vlády týkajúcej sa priorít v oblasti rovnosti žien 

a mužov než detailne vypracovaného koncepčného dokumentu s jasne zadefinovanými 

úlohami a zodpovednosťami jednotlivých aktérov“ (Debrecéniová, Očenášová, 2005, s. 68). 

Ďalším dokumentom staršieho dáta zaoberajúci sa touto problematikou je Koncepcia rovnosti 

príležitostí žien a mužov Slovenskej republiky (2001). Podľa Janky Debrecéniovej a Zuzany 

Očenášovej (2005) koncepcia zdôrazňuje, že rovnosť príležitostí je neoddeliteľnou súčasťou 

ľudských práv, kladie dôraz na zapojenie sa celej spoločnosti do zavádzania nových, 

efektívnych inštitucionálnych mechanizmov princípu rovnosti príležitostí do praxe a rovnako 

odmieta aj kvalifikovať rodovú rovnosť ako „ženský problém“-  

Princíp rodovej rovnosti sa stal súčasťou niektorých zákonov. Zákonník práce (Zákon 

č. 311/2001 Z. z.) v článku 6 základných zásad deklaruje, že „...ženy a muži majú právo na 

rovnaké zaobchádzanie, ak ide o prístup k zamestnaniu, odmeňovanie a pracovný postup, 

odborné vzdelávanie a o pracovné podmienky. Ženám sa zabezpečujú pracovné podmienky 

umožňujúce im účasť na práci s ohľadom na ich fyziologické predpoklady a s ohľadom na ich 

spoločenskú funkciu v materstve a ženám a mužom s ohľadom na ich rodinné povinnosti  pri 

výchove detí a starostlivosti o ne.“ Ďalším zákonom zaoberajúcimi sa rovnosťou príležitostí 

je aj Zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane 

pred diskrimináciou (Antidiskriminačný zákon). Viacerých aspektov rodovej rovnosti sa 

dotýka aj zákon o rodine. 

Na margo tejto témy by sme chceli ešte spomenúť, že Slovenská republika aj naďalej 

pracuje na riešení tejto problematiky. Tak napríklad 01. januára 2008 bol vytvorený jeden 

z poradných orgánov vlády, Exekutívny výbor Rady vlády Slovenskej republiky pre rodovú 

rovnosť. Existuje a funguje aj Stála komisia pre rodovú rovnosť pri Národnej rade. Rovnako 

je vypracovaný aj dokument s názvom Národná stratégia rodovej rovnosti pre roky 2009 – 
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2013. Zároveň je v procese realizácie národný projekt „Inštitút rodovej rovnosti“, ktorého 

cieľom je eliminovať rodovú nerovnosť na trhu práce.  

 

Policajný zbor SR 

Rovnako, ako sme vymedzili dôležité termíny a pojmy týkajúce sa rodovej problematiky 

a profesijného vzdelávania v predchádzajúcich kapitolách, snažíme sa vymedziť taktiež 

hlavné pojmy týkajúce sa Policajného zboru SR a najmä samotných policajtov a policajtiek2. 

Policajný zbor SR patrí medzi maskulinizované povolania, kde prevažnú časť tvoria muži.  

Policajný zbor SR nazývaný aj „Polícia“ je vnímaný obyvateľmi rôzne. Rôzne sú aj 

možné definície bežných ľudí. Podľa § 1 ods. 1 Zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore... 

je definovaný Policajný zbor SR ako“... ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý plní úlohy vo 

veciach vnútorného poriadku, bezpečnosti, boja proti zločinnosti vrátane jej organizovaných 

foriem a medzinárodných foriem a úlohy, ktoré pre Policajný zbor vyplývajú 

z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky“. Tak ako iné rezorty aj Policajný zbor SR 

má svoje vnútorné členenie a štruktúru. Pozostáva z jednotlivých úsekov, v rámci ktorých 

vykonáva svoje funkcie a plní úlohy, ktoré si od neho vyžaduje štát a spoločnosť. 

Štruktúra Policajného zboru SR sa člení na horizontálnu a vertikálnu. „Horizontálnu 

štruktúru Policajného zboru tvoria služby Policajného zboru, ktoré predstavujú jednotlivé 

úseky činnosti Policajného zboru. Službami Policajného zboru sú napr. služba kriminálnej 

polície, služba finančnej polície, služba poriadkovej polície, služba dopravnej polície. 

Uvedené služby Policajného zboru sú organizované v rámci útvarov Policajného zboru. 

Útvarmi Policajného zboru, ktoré sú organizované vertikálne, spravidla podľa organizácie 

súdov, sú krajské riaditeľstvá Policajného zboru a okresné riaditeľstvá Policajného zboru“ 

(http://data.juls.savba.sk/std). 

Medzi služby Policajného zboru SR patrí aj služba hraničnej a cudzineckej polície. 

Hraničná polícia SR je jedným z rezortov Ministerstva vnútra SR. Do jej pôsobnosti spadajú 

rôzne úlohy týkajúce sa vnútorných, ale aj vonkajších hraníc Slovenskej republiky s okolitými 

štátmi. Činnosť Hraničnej polície SR spadá do kompetencií Úradu hraničnej a cudzineckej 

polície SR (ďalej len ÚHCP MV SR), ktorý je útvarom Ministerstva vnútra SR. V rámci 

histórie ÚHCP MV SR nebol tento úrad vždy samostatným rezortom. Až od 1. júna 2007 bol 

vyčlenený z organizačnej štruktúry Prezídia Policajného zboru SR a zaradený do organizačnej 

                                                            
2 V zákonoch, ktoré využívame ako zdroj informácií pre vypracovanie tejto práce, nie je uplatňovaný rodovo 
citlivý jazyk, napriek tomu ho my v práci uvádzame (poznámka autorky). 
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štruktúry Ministerstva vnútra SR. ÚHCP MV SR „priamo riadi organizačné zložky pri plnení 

úloh v oblasti ochrany štátnej hranice, boja proti nelegálnej migrácii a prevádzačstvu, 

hraničnej kontroly, povoľovania pobytu cudzincom, kontroly pobytu cudzincov, vyhosťovania 

cudzincov, vízovej praxe a vo vymedzenom rozsahu na úseku azylového konania a realizácii 

dublinského nariadenia“ (http://www.minv.sk/?uhcp). 

Personálnym rozkazom ministra vnútra č. 673/2003 bol k 1. januáru 2004 zriadený 

odbor hraničnej polície Sobrance, ktorý riadi a zodpovedá za ochranu zelenej štátnej hranice, 

na druhej strane zodpovedá aj za vykonávanie hraničných kontrol na hraničných priechodoch 

v úseku štátnej hranice s Ukrajinou.  

Dňa 1. januára 2006 bol odbor hraničnej polície Sobrance premenovaný na 

Riaditeľstvo hraničnej polície Sobrance (http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf...). 

Riaditeľstvo hraničnej polície Sobrance (ďalej len RHP) organizačne spadá pod Úrad 

hraničnej a cudzineckej polície, organizačná štruktúra ÚHCP SR je zobrazená v prílohe č. 1. 

Hlavnou úlohou RHP Sobrance je ochrana vonkajšej štátnej hranice s Ukrajinou o dĺžke 97, 9 

km. Čiastočne zodpovedá aj za ochranu štátnej hranice s Poľskom o dĺžke 11 km a s 

Maďarskom o dĺžke 5 km. Ochranu vonkajšej štátnej hranice RHP Sobrance patroluje do 

hĺbky 40 km a to v štyroch líniách. Prvá a druhá línia je pokrývaná policajtmi/tkami z už 

spomínaných 10 Oddelení hraničnej kontroly, ktorí/é sú vybavení/é termokamerami 

umiestnenými na terénnych autách, motorkách, skútroch a štvorkolkách. Tretiu líniu 

obsadzujú špeciálne zásahové jednotky. Štvrtú líniu zas mobilné zásahové jednotky. Tieto 

štyri línie monitorujú severný, hornatý a zalesnený úsek štátnej hranice. Spodný rovinatý úsek 

štátnej hranice je zabezpečený kamerovým reťazcom3. 

 

EMPIRICKÝ VÝSKUM 

V rámci tejto časti nášho príspevku sa venujeme príprave a realizácii empirického 

výskumu. Pričom vymedzujeme rámec výskumného problému, hlavný cieľ našej práce s 

čiastkovými cieľmi či pracovné hypotézy. Zároveň popisujeme výberový súbor, výskumnú 

metódu a zvolenú techniku zberu dát. 

 

Cieľ práce  

V súčasnosti sa v teórii, ale aj v praxi čoraz častejšie stretávame s pojmom rodová 

rovnosť/nerovnosť. V súvislosti s tým sa uvádzajú aj rôzne pojmy a termíny, ktoré sme 

                                                            
3 vlastný výskum  
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definovali už vyššie. Práve jednou z príčin rodovej nerovnosti sú uvádzané okrem iného aj 

rodové stereotypy. Na túto oblasť sa orientuje aj náš empirický výskum, ktorý nadväzuje na 

teoretickú časť našej diplomovej práce.  

Hlavným cieľom  empirického výskumu bolo zistiť, či využitie edukačnej diskusnej 

aktivity inšpirovanej analýzou filmového (televízneho) produktu vedie k  reflexii rodových 

stereotypov ako umelých konštruktov, ktoré sú základom nerovnosti medzi mužmi a ženami. 

V prípade rodových stereotypov sme sa rozhodli pre klasifikáciu uvádzanú A. Tokárovou 

(2006), v rámci ktorej sme si určili tri druhy rodových stereotypov, ktoré najviac vyhovujú 

zámerom našej práce. 

Zároveň sme si v súlade s hlavným cieľom nášho empirického výskumu stanovili aj 

čiastkové ciele empirického výskumu. Našim zámerom bolo zistiť, či došlo prostredníctvom 

edukačnej aktivity k reflexii  názorov experimentálnej skupiny na to,: 

a) že existujú rozdiely v intelektuálnych predpokladoch mužov a žien 

b) že existujúce rozdiely medzi mužmi a ženami v sociálnom postavení sú nemenné (prirodzene 

dané) 

c) že bipolarita ženskej emocionality a mužskej racionality je prirodzená  

 

Pracovné hypotézy  

Predpokladáme, že po uskutočnení edukačnej aktivity v prípade experimentálnej skupiny 

v post-teste: 

H1: v názoroch na intelektuálnu menejcennosť žien bude priemerné skóre klesať; 

H2: v názoroch preceňujúcich mužské intelektuálne schopnosti bude priemerné skóre klesať; 

H3: v názoroch na rovnaké intelektuálne schopnosti oboch pohlaví bude priemerné skóre 

narastať; 

H4: sa priemerné skóre zníži v prípade zastávania názoru, že muž je živiteľom rodiny; 

H5: sa zníži priemerné skóre v prípade zastávania názoru, že žena je „strážkyňou rodinného 

krbu“; 

H6: sa zvýši priemerné skóre v prípade rovnakého rozdelenia pracovných rolí v domácnosti; 

H7: bude priemerné skóre v prípade horizontálnej segregácie žien v Policajnom zbore SR 

klesať; 

H8: bude priemerné skóre v prípade vertikálnej segregácie žien v Policajnom zbore SR 

klesať; 

H9: bude priemerné skóre v prípade bipolarity ženskej emocionality klesať;  
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H10: bude priemerné skóre v prípade bipolarity mužskej racionality klesať; 

H11: v prípade nemennosti typických ženských čŕt bude priemerné skóre klesať; 

H12: v prípade nemennosti typických mužských čŕt bude priemerné skóre klesať. 

 

Charakteristika objektu skúmania a výskumnej vzorky  

Rodová rovnosť sa dotýka každej oblasti spoločenského života. V mnohých oblastiach 

je, ako sme už uviedli podchytená aj legislatívne. No nie všade dochádza k uplatňovaniu tejto 

legislatívy. Zároveň sa rodová rovnosť stáva priehľadnou často aj v každodennom živote ľudí. 

Z toho dôvodu sme si zvolili ako objekt nášho empirického výskumu rezort Policajného zboru 

SR. Konkrétne nás zaujímalo vnímanie tejto problematiky jednotlivými policajtmi 

a policajtkami z Riaditeľstva hraničnej polície v Sobranciach. Dôvodom pre naše rozhodnutie 

bol predpoklad, že práve tento rezort je najviac v styku s rovnosťou vo všeobecnosti, pretože 

sa v oveľa väčšej miere ako bežní/é policajti/policajtky stretávajú s príslušníkmi/čkami 

rôznych etník a národností.     

Výskumnou vzorkou nášho šetrenia boli príslušníci a príslušníčky Policajného zboru SR. 

Konkrétne sme si vybrali zámerným príležitostným výberom4 Riaditeľstvo hraničnej polície 

v Sobranciach. V čase realizácie empirického výskumu bolo k dispozícii 26 policajtov 

a policajtiek. Dôvodom príležitostného výberu bola dostupnosť jednotlivých členov 

Policajného zboru SR. Z tohto dôvodu sme náš empirický výskum uskutočnili počas 

každomesačného hodnotenia práce policajtov/policajtiek. Išlo o členov/členky jednej 

pracovnej zmeny. 

 

Výskumný nástroj  

V prípade empirického výskumu sme sa rozhodli pre využitie experimentálnej 

metódy. Dôvodom nášho rozhodnutia boli viaceré výhody, ktoré táto výskumná metóda 

prináša, napríklad použitie rôznych techník zberu dát. Experimentálna metóda ma viacero 

variant. Zvolili sme si predbežné a následné pozorovanie jednej skupiny (one group pretest 

post-test approach). Postupovali sme nasledovne. V prvom rade sme poskytli 

respondentom/tkám dotazník (pretest), následne sme uskutočnili edukačnú aktivitu. Edukačnú 

aktivitu sme realizovali prostredníctvom premietania filmu týkajúceho sa problematiky 

rodových stereotypov. Po premietanom filme nasledovala diskusia, ktorej cieľom bolo, aby si 

                                                            
4 P. Gavora (2000) ho nazýva zámerným dostupným výberom. 
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účastníci/čky experimentu uvedomili existenciu jednotlivých rodových stereotypov, taktiež 

ich dôsledky. Na záver sme použili rovnakú formu dotazníka ako v úvode (post-test).  

V rámci experimentálnej metódy bola výskumným nástrojom nami zostrojená 

technika dotazníka. Dotazník (viď príloha č. 3) pozostával z troch častí. Prvá časť bola 

úvodnou, v rámci ktorej sme oslovili respondentov/tky s prianím vyplnenia dotazníka a načrtli 

sme problematiku a zámer diplomovej práce. Druhá časť obsahovala 45 problémových 

položiek pozostávajúcich z 5-bodových škál likertovského typu (od 1 = výrazne platí, po 5 = 

výrazne neplatí). Jednotlivé výroky sme formovali v kladnom, ale aj zápornom zmysle. 

Spomínané výroky sa týkali 12 oblastí, ktoré sme formovali na základe pracovných hypotéz. 

Jednotlivé oblasti sme sformovali do tabuľky 1. Výroky v dotazníku sme sa snažili rozložiť 

čo najrôznejšie, z dôvodu vylúčenia závislostí jednotlivých odpovedí, ktorá sa zvykne 

vyskytovať v prípade, ak sa jednotlivé položky dotazníka patriace do určitej skupiny otázok 

vyskytujú v jednom slede. V tretej časti dotazníka sme sa zamerali na socio-demografické 

údaje respondentov/tiek.  

V prípade edukačnej aktivity sme použili nami navrhnutú metodiku, ktorá v sebe 

zahŕňala premietanie filmu a následnú diskusiu. Z hľadiska cieľa našej práce sme sa po 

konzultáciách s odborníčkou na rodové stereotypy M. Bosou rozhodli použiť epizódu seriálu 

Simpsonovci s názvom „Holky těžší to maj“. Film, ktorý sme použili bol zameraný na 

poukázanie rodových stereotypov, ktoré sme si zvolili na základe klasifikácie A. Tokárovej. 

Vo filme boli zobrazené rodové stereotypy týkajúce sa intelektuálnej menejcennosti žien, 

„typického“ sociálneho postavenia mužov a žien v spoločnosti, prejavov mužskosti 

a ženskosti. Situácie odohrávané vo filme poukazovali na rozdielnosť medzi mužmi a ženami 

a na následky pretrvávania rodových stereotypov. Po premietnutí filmu sme účastníkov/čky 

motivovali k prezentácii ich vlastných názorov a postrehov. Prostredníctvom diskusných 

otázok sme sa snažili poukázať na jednotlivé rodové stereotypy a rôzne bariéry vznikajúce na 

základe ich pôsobenia a pretrvávania, ktoré následne vedú k rodovej nerovnosti. Zároveň sme 

sa snažili experimentálnu skupinu naviesť k pochopeniu dôležitej informácie, že individuálne 

rozdiely medzi ľuďmi sú väčšie ako rozdiely medzi mužmi a ženami. To zohráva dôležitú 

úlohu v práci každého/každej policajta/policajtky.  

Pri testovaní pracovných hypotéz sme urobili analýzu normálneho rozloženia 

celkového skóre testových batérií, t.j. analýzu reliability testu. Na meranie tejto analýzy sme 

použili najčastejšie používanú metódu Cronbachovovej alfy.  
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Štatistické spracovanie dát 

Z hľadiska štruktúry nášho empirického výskumu sme si zvolili čisto kvantitatívny 

výskum. Pri testovaní navrhnutých pracovných hypotéz bola v populácii využitá parametrická 

štatistika. Konkrétne bol sme použili Studentov párový t-test pre závislé výbery, ktorý sa 

využíva na overenie, či z výberov zistený priemerný rozdiel párov je iba náhodný, alebo aj 

štatisticky významný. Pričom významný rozdiel (α < 0,05) vypovedá o tom, že medzi 

premennými existuje vzťah. Všetky matematické operácie boli uskutočnené prostredníctvom 

štatistického programu SPSS, verzia 17.0.  

 

Riešenie pracovných hypotéz a výsledky práce 

 V prípade overovania všetkých uvedených hypotéz sme postupovali rovnakým 

spôsobom. V súvislosti so základnými charakteristikami nameraných hodnôt môžeme 

konštatovať, že na štatistickej hladine významnosti α < 0,05 v hypotézach H2, H9 a H12 je 

signifikantný rozdiel medzi pretestom a post-testom. 

Pracovnú hypotézu H2 sme zisťovali v dotazníku položkami 26, 34, 43 a 45. Položky 

sa týkali stereotypu o intelektuálnej menejcennosti žien, v ktorom sa uplatňujú aj názory 

zdôrazňujúce a preceňujúce mužský intelekt a rozumové schopnosti. Hypotézu H2 sme 

testovali prostredníctvom Studentovho párového t-testu, v rámci ktorého sme porovnávali 

odpovede respondentov/tiek v preteste a post-teste. Na základe nameraných hodnôt 

potvrdzujeme pracovnú hypotézu H2 na štatistickej hladine významnosti α < 0,05. 

V tabuľke 1 uvádzame priemerne sa vyskytujúce odpovede respondentov/tiek, ktoré svedčia 

o klesajúcich hodnotách v prípade názorov preceňujúcich mužské intelektuálne schopnosti v 

preteste a post-teste.  
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Tabuľka 1: Priemerné hodnoty odpovedí respondentov/tiek pretestu a post-testu 

v prípade pracovnej hypotézy H2 

 

 

 

 

 

 

V prípade pracovnej hypotézy H9 sme v dotazníku použili položky 35, 38 a 41. Táto 

testová batéria bola jednou z viacerých, ktoré sme vytvorili na základe informácií o rodových 

stereotypoch. Konkrétne spadali do okruhu týkajúceho sa stereotypu o typických črtách 

mužskosti a ženskosti a o bipolarite ženskej emocionality a mužskej racionality. Spomínané 

položky sa týkali predstáv o neprirodzenosti bipolarity ženskej emocionality. Testovanie 

pracovnej hypotézy H9 sa uskutočnilo prostredníctvom Studentovho párového t-testu. Na 

základe výsledkov Studentovho párového t-testu považujeme pracovnú hypotézu H9 na 

štatistickej hladine významnosti α < 0,05 za potvrdenú. Graf 1 znázorňuje priemerné 

hodnoty odpovedí respondentov/tiek s klesajúcou tendenciou v prípade post-testu tak, ako 

sme to vyslovili v pracovnej hypotéze H9. 

 

Graf 1: Údaje o klesaní priemerného skóre v prípade bipolarity ženskej emocionality 

 

 

 otázka č. 26 otázka č. 34 otázka č. 43 otázka č. 45 

pretest 3,38 3,12 3,27 2,65 

post-test 2,65 2,81 2,85 2,31 
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Pracovnú hypotézu H12 sme zisťovali položkami 13, 24 a 29. Položky boli 

orientované na typické vlastnosti, ktoré by mal mať podľa vzniknutých rodových stereotypov 

každý „pravý“ muž. Táto testová batéria spadala do okruhu stereotypu o typických črtách 

mužskosti (maskulinity) a ženskosti (feminity). Rovnako ako v predchádzajúcich dvoch 

prípadoch aj tu sme použili na overovanie pracovnej hypotézy H12 Studentov párový t-test, 

ktorého výsledky vypovedajú o potvrdení pracovnej hypotézy H12 na štatistickej hladine 

významnosti α < 0,05. Spriemerované hodnoty odpovedí respondentov/tiek vypovedajú 

o posune v prípade nemennosti typických mužských čŕt smerom nadol a sú zobrazené 

v tabuľke 2. 

 

Tabuľka 2: Priemerné hodnoty odpovedí respondentov/tiek v preteste a post-teste 

v prípade pracovnej hypotézy H12 

 

 

 

 

 

 

Pracovné hypotézy H1, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11 sa nám nepodarilo 

potvrdiť, keďže odpovede na jednotlivé položky v preteste a post-teste nie sú od seba 

štatisticky významne odlišné, t.j. neexistuje signifikantný rozdiel medzi pretestom a post-

testom na štatistickej hladine významnosti α < 0,05. Na základe porovnania spriemerovaných 

hodnôt odpovedí respondentov/tiek však konštatujeme, že po uskutočnení edukačnej aktivity 

nastal posun v súlade s  vyslovenými pracovnými hypotézami, t.j. vo všetkých testových 

batériách sa vyskytli predpokladané rozdiely. Namerané hodnoty jednotlivých testových 

batérií pretestu a post-testu sú uvedené v grafe 2. 

 

 otázka č. 13 otázka č. 24 otázka č. 29 

pretest 3,65 4,04 3,92 

post-test 3,38 3,65 3,42 
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Graf 2: Rozdiely v testových batériách, na základe porovnania hodnôt priemerov 

pretestu a post-testu 

 

 

 

Môžeme konštatovať, že prostredníctvom nami zvolenej metodiky nastali požadované zmeny 

v názoroch experimentálnej skupiny aj keď štatistické postupy nám to potvrdili len v 3 

prípadoch. V rámci uvádzania výsledkov sme pracovali so štandardnou hladinou významnosti 

α < 0,05, no v spoločenských vedách je možné uvažovať aj o α < 0,1. V takomto prípade by 

sme mohli aj pracovnú hypotézu H4 považovať za potvrdenú. 

 

Diskusia a odporúčania pre prax 

Zámerom empirického výskumu bolo zistiť, či prostredníctvom využitia edukačnej 

aktivity spojenej s premietaním filmu povedie k zmene názorov experimentálnej skupiny na 

rodové stereotypy, ktoré sú vnímané ako základ nerovnosti medzi mužmi a ženami. 

Konkrétne sme si zvolili stereotyp týkajúci sa „prirodzených“ rozdielov v rámci sociálneho 

postavenia žien a mužov, stereotyp o typických črtách mužskosti a ženskosti a zároveň 

o bipolarite ženskej emocionality a mužskej racionality, ktorá je vnímaná ako neprirodzená či 

nenormálna, posledným bol stereotyp zdôrazňujúci a vyzdvihujúci mužský intelekt a na 

druhej strane vníma ženský intelekt ako obmedzený. Na základe týchto stereotypov sme 

sformulovali čiastkové ciele a pracovné hypotézy nášho empirického výskumu, ktoré sme 
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overovali prostredníctvom experimentálnej metódy. V rámci experimentu pracujeme so 

závislými a nezávislými premennými, pričom nezávislá premenná ovplyvňuje závislú 

premennú. V našom prípade bola nezávislou premennou edukačná aktivita spojená 

s premietaním filmu a následnej diskusie a závisle premennou boli názory experimentálnej 

skupiny na jednotlivé rodové stereotypy, ktoré sme sa prostredníctvom edukačnej aktivity 

snažili zmeniť.  

Pracovné hypotézy H1, H2 a H3 boli formulované z hľadiska prvého čiastkového 

cieľa, navzájom súvisia a týkajú sa oblasti intelektuálnych schopností muža a ženy. V prvom 

rade sme predpokladali, že sa respondenti/tky stotožňujú s daným typom rodového 

stereotypu. Pričom sme následne predpokladali, že prostredníctvom edukačnej aktivity 

dosiahneme u respondentov/tiek zmenu v týchto názoroch. Z hľadiska štatistickej 

významnosti sa nám podarilo potvrdiť len pracovnú hypotézu H2. Zmenu v názoroch sme 

postrehli aj v hypotéze H1 a H3, no len na základe porovnania priemerných hodnôt odpovedí 

pretestu a post-testu. Konštatujeme teda, že prvý čiastkový cieľ sa nám podarilo čiastočne 

naplniť.  

Na základe druhého čiastkového cieľa sme sformulovali pracovnú hypotézu H4, H5, 

H6, H7 a H8. Pracovné hypotézy H4, H5 a H6 sa týkali postavenia muža a ženy v rodine, ich 

úloh a povinností. Pričom hypotézy H7 a H8 boli formulované na oblasť pôsobenia 

policajtov/policajtiek. V rámci nich sme v prvom rade predpokladali, že respondenti/tky budú 

zastávať názor, že ženy nepatria do výkonu, resp. táto práca je pre ženu nebezpečná a zároveň 

v rámci vedúcich pozícií žena nemá dostatok schopností na ich vykonávanie. Následne sme 

predpokladali, že prostredníctvom edukačnej aktivity dosiahneme zmenu v týchto názoroch 

a uvedomeniu si, že pre vedúce pozície sú dôležitejšie schopnosti a spôsobilosti človek než 

jeho pohlavie. Z hľadiska štatistickej významnosti sa nám nepodarilo potvrdiť tieto pracovné 

hypotézy. Pričom za istých podmienok je možné považovať pracovnú hypotézu H4 za 

potvrdenú. Taktiež tu môžeme konštatovať, že na základe porovnania priemerných hodnôt 

výsledkov pretestu a post-testu došlo k takým zmenám, aké sme predpokladali. Aj v tomto 

prípade považujeme druhý čiastkový cieľ za čiastočne naplnený. 

V prípade poslednej skupiny pracovných hypotéz H9, H10, H11 a H12 sme už boli 

viac úspešnejší. Tieto hypotézy sa zameriavali na „typické“ mužské a ženské vlastnosti, ktoré 

sú im pripisované spoločnosťou a sú považované ako produkt rodových stereotypov. Zároveň 

sme sa venovali aj problematike bipolarity na jednej strane ženskej emocionality, teda nás 

zaujímalo vnímanie ženskej racionality. Na druhej strane šlo o bipolaritu mužskej racionality, 
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t.j. ako respondenti/tky vnímajú prejavy mužskej emocionality. Rovnako aj v týchto 

prípadoch sme dosiahli zmenu v názoroch z hľadiska porovnania priemerných hodnôt. Na 

základe štatistickej hladiny významnosti sa nám potvrdili hypotézy H9 a H12.  

Môžeme teda konštatovať, že hlavný cieľ, zároveň aj čiastkové ciele našej prakticko-

empirickej časti diplomovej práce sa nám čiastočne podarilo naplniť. Teda môžeme povedať, 

že zámer edukačnej aktivity sme naplnili a považujeme uskutočnenú edukačnú aktivitu za 

úspešnú. 

Taktiež si uvedomujeme viacero nedostatkov uskutočneného empirického výskumu, 

ktoré majú za následok nižší stupeň validity zvolenej výskumnej metódy. Možným dôvodom 

tohto fenoménu bola v našom prípade nemožnosť náhodného výberu výskumnej vzorky, 

ktorý sa v prípade experimentálnej skupiny považuje za dôležitý. Rovnako aj nízky počet 

respondentov/tiek, teda výberového súboru. S tým súvisí ďalšia skutočnosť a to použitie 

experimentálnej metódy len s jednou skupinou. Pričom si uvedomujeme, že stupeň validity by 

bol vyšší, ak by sme mali k dispozícii minimálne ešte jednu skupinu, ktorá by v našom 

prípade plnila funkciu kontrolnej skupiny. Na základe čoho by sme overili, či do výskumného 

procesu nezasiahli aj iné skutočnosti mimo nami koordinovanej edukačnej aktivity, t.j. či na 

závislú premennú nevplývajú aj iné premenné. Dôvodom prečo sme nepoužili náhodný 

spôsob výberu výskumnej vzorky, nízkeho počtu respondentov a rozhodnutia sa pre jednu 

experimentálnu skupinu bola skutočnosť, že nebolo možné odvolať policajtov/policajtky 

z výkonu pre potreby nášho výskumu, keďže je táto práca nesmierne dôležitá a náročná 

z hľadiska jej uskutočňovania v teréne. V prípade zisťovania a merania názorov sa môžeme 

stretnúť okrem iného aj so skreslením odpovedí, ktorého príčinou je napríklad uvádzanie 

žiaducich odpovedí zo strany respondentov/tiek. Taktiež si uvedomuje ďalšie možné spôsoby 

skreslenia výsledkov. Ide napríklad o inštrumentáciu, ktorá súvisí s únavou respondentov/tiek, 

či so skúsenosťami členov/niek z predbežného merania a pod. 

Z hľadiska odporúčaní pre prax navrhujeme niekoľko variant. V prvom rade je 

dôležité, aby bola problematika rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na základe rodu 

považovaná za významný aspekt spoločenského života. Je nesmierne dôležité dostávať túto 

problematiku do povedomia ľudí. Práve profesijné vzdelávanie je jedným z prostriedkov 

šírenia informácií týkajúcich sa tejto oblasti. Na základe vyššie uvedených výsledkov 

empirického výskumu, môžeme konštatovať, že edukácia je významným faktorom zmeny 

názorov jednotlivcov. Myslíme si, že výsledky nášho empirického výskumu môžu napomôcť 

k zvyšovaniu uvedomenia si dôsledkov existencie rodových stereotypov. V rámci Policajného 



822 

 

zboru SR, konkrétne Riaditeľstva hraničnej polície v Sobranciach navrhujeme, 

prostredníctvom rôznych foriem a metód profesijného vzdelávania vnášať stále nové a nové 

informácie o tejto problematike, uskutočňovať rôzne kurzy a školenia podporujúce aktívne 

zapojenie jednotlivcov – policajtov/policajtiek do týchto edukačných foriem. Neustále sa 

snažiť o inovatívne metódy, aplikovanie a obmieňanie rôznych metód profesijného 

vzdelávania. Následne odporúčame uskutočniť ďalšie výskumy mapujúce tieto fenomény 

v rámci Policajného zboru SR, keďže sme sa dosiaľ nestretli so žiadnym empirickým 

výskumom týkajúcim sa tejto problematiky. V ďalšom výskume je možné zisťovať napríklad 

uplatňovanie rodovej rovnosti v rámci rezortu Policajného zboru SR, existenciu rôznych 

foriem diskriminácie či dôvody, prečo je oblasť polície maskulinizovaná. V rámci študijného 

odboru andragogika odporúčame zväčšovať počet odborníkov/čiek v oblasti rodovej 

problematiky a to prostredníctvom pregraduálneho a postgraduálneho  vzdelávania. Ako 

jedno z riešení danej problematiky považujeme poskytnutie jedného exempláru našej 

diplomovej práce Riaditeľstvu hraničnej polície v Sobranciach. 

 

Záver 

Policajný zbor SR je rezortom, v rámci ktorého je zamestnaná prevažná časť mužov. 

Ide z hľadiska rodovej problematiky o maskulinizované povolanie. Ženská časť je zväčša 

zastúpená v rámci personálnych oddelení, pričom sa bežne stretávame s odmietavým 

postojom k výkonu policajtiek v teréne. V úvode našej práce sme si stanovili za cieľ 

v teoretickej rovine objasniť vzťah medzi prostredím Policajného zboru SR, profesijným 

vzdelávaním a rodovou rovnosťou. Na druhej strane bolo našim cieľom realizovať empirický 

výskum, s cieľom zistiť, či prostredníctvom edukačnej aktivity dôjde k zmene názorov 

experimentálnej skupiny týkajúcich sa rodovej rovnosti a rodových stereotypov. Tento zámer 

sa nám podarilo čiastočne naplniť. Empirický výskum náš predpoklad potvrdil. Pričom 

môžeme konštatovať, že prostredníctvom foriem a metód vzdelávania je možné dospieť 

k zmene názorov ľudí v prípade rodových stereotypov a následne tak riešiť problematiku 

rodovej rovnosti. Na základe štúdia danej problematiky sme dospeli k názoru, že 

problematike rodovej rovnosti v rámci Policajného zboru SR sa nevenuje patričná pozornosť. 

Rovnako neboli dosiaľ realizované empirické výskumy týkajúce sa rodovej rovnosti či 

rovnosti príležitostí v tomto rezorte. Z tohto dôvodu považujeme zistenia vyplývajúce 

z teoretických poznatkov a zároveň aj z realizovaného empirického výskumu prezentované 

v tejto práci za podnetné, ale aj obohacujúce a užitočné. 
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