
153 

 

HISTORICKÝ POKROK ŽENY - DUŠEVNÁ ZDATNOSŤ ŽENY  

A JEJ VEKOVÁ PODMIENENOSŤ 

 

BEÁTA BALOGOVÁ 
 

 

Anotácia: Príspevok akcentuje pokrok vo vnímaní postavenia ženy v historickom kontexte spoločenských zmien 

s poukázaním na zvyšujúcu duševnú zdatnosť ženy, ktorá je determinovaná vekom a jej osobnými životnými 

skúsenosťami v riešení náročných životných situácii. Táto rezilientnosť tak nesporne patrí do sebaedukačného 

balíka rozvoja kompetencii človeka 21. storočia. 

 

Kľúčové slová: pokrok, postavenie ženy, duševná zdatnosť, kompetencie. 

 

Abstract: Historical progress of woman - woman and mental prowess and its age conditionality. The article 

emphasizes progress in the perception of the status of woman in the historical context of social changes with 

reference to increasing mental prowess of woman, which is determined by age and personal life experiences in 

dealing with demanding life situations. This resiliency so undoubtedly belongs to the competence development 

package self-educative person of 21st century. 
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Na úvod 

 

Autori v téme konferencie ponúkli priestor pre dialóg, smerom k odpovedi na otázku, aké problémy 

a výzvy stoja pred človekom 21. storočia a aké miesto v tom zohráva edukácia. S cieľom analýzy súčasného 

stavu, problémových oblastí a možných vývojových tendencií v edukácii vo svete vyžadujúcom od jednotlivcov 

rôznorodé kompetencie pre uplatnenie sa v spoločnosti a v práci. Vnímajúc edukáciu ako nástroj rozvoja 

kompetencií nevyhnutných pre život v 21. storočí. V tomto tematickom kontexte skúmame otázku, ako zvládli 

a zvládajú výzvy ženy, ktoré stáli pred „sociálnym javom zvaným – historický pokrok“ a ako prispel k ich 

duševnej zdatnosti. Pravda, nezabúdajme aj na vekové a osobnostné determinanty duševnej zdatnosti ženy, 

výsledkom ktorých je rezilientnosť, vznikajúca častokrát ako súčasti sebaedukačného balíka v procese rozvoja 

kompetencii človeka 21. storočia. 

 

Étos pokroku (vývoja) či civilizácie 

 

Vo všeobecnosti sa väčšina praktikov, ale aj teoretikov domnieva, že pojem vývoj so sebou prináša 

pokrok, progres, tak celospoločenský ako aj osobnostný. Avšak N. Elias (2006, s. 22) poukazuje na najzjavnejší 

dôvod, prečo tento pojem vývoja upadol do nemilosti, predovšetkým u významných predstaviteľov 20. storočia. 

Ukázalo sa, že teoretické modely dlhodobého spoločenského vývoja, ako ich v 19. storočí rozpracovali osobnosti 

ako Comte, Spencer, Marx, Hobhous a iní, sa sčasti opierali o hypotézy primárne určené politicko-

svetonázorovými ideálmi týchto mužov, a v najlepšom prípade, iba druhotne boli založené na všeobecnom 

vzťahu k realite. Mnoho samozrejmých tvrdení sociologických pionierov 19. storočia ich nástupcovia v 20. 

storočí neprijali. Patrí tu hlavne názor (viera), že vývoj spoločnosti je nutne vývojom lepším, vývojom 

pokrokovým. V tomto prípade definovania pokroku sa môžeme inšpirovať podľa autora potrebnými krokmi, 

ktoré odporúča nielen pre sociológov, ale vo vzťahu skúmania otázok bytia. Novodobí bádatelia už „zrelejšej 

vedy“ si mali dať za cieľ zrevidovať a opraviť staršie modely vývoja. Pokúsiť sa jasne a zreteľne určiť, ktoré 

aspekty starších vývojových teórii obstoja vo svetle rozsiahlejšieho súboru faktických poznatkov, a ktoré je 

potrebné, ako výraz dobovo podmienenej, iba politicko-svetonázorovej predpojatosti odložiť, ako „mŕtve 

doktríny“. Namiesto toho začala ostrá reakcia namierená proti teóriám, ktoré sa zaoberali dlhodobými 

spoločenskými procesmi. Tento záujem bol úplne zavrhnutý a centrum sociologického výskumu sa presunulo 

k skúmaniu spoločenských skutočností. Upevnil sa celý rad stereotypných štandardných argumentov proti 

sociologickým teóriám staršieho typu, proti mnohým ich ústredným pojmom, zvlášť proti pojmu spoločenský 

vývoj. Tieto teórie nerozlišovali medzi všeobecnými a ideologickými myšlienkovými motívmi pojmu vývoj. Od 

tejto chvíle sa začal celá problémová oblasť dlhodobých spoločenských procesov spojovať s predstavou, že 

vývoj spoločnosti, či už prebieha priamočiaro bez konfliktov, alebo dialekticky s konfliktami, musí byť 

automaticky zmenou k lepšiemu, zmenou vo zmysle pokroku. Dostávame sa tak do situácie vychýlenia kyvadla 

od jedného k druhému, nemenej jednostrannej orientácii. Reflektujúc Eliasove názory prichádzame k hypotéze, 

ktorou predpokladáme, že historický pokrok ženy neprebehol izolovane od spoločenských zmien a tieto zmeny 
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sa neuskutočnili v pokojnom (statickom) a nemennom stave. Pohyb, zmena, vývoj, pokrok u ženy prebiehal 

súčasne so zmenou spoločenskou a tieto zmeny determinovali duševnú zdatnosť ženy a zároveň predpokladáme, 

že niektoré aspekty starších vývojových teórii obstoja vo svetle rozsiahlejšieho súboru faktických poznatkov.   

Valídnosť tejto hypotézy nevyvrátil aj všeobecne platný názor, na ktorý autor poukazuje vyjadrujúc tvrdenie, že 

ľudia súčasnej spoločnosti sú „civilizovanejší“, než boli skôr, alebo, že ľudia patriaci k iným spoločnostiam sú 

„menej civilizovaní“, či snáď „barbarskejší“ než príslušníci našej vlastnej spoločnosti. Hodnotové akcenty 

takýchto výpovedí sú jasné, avšak skutočnosti, ku ktorým sa vzťahujú, nie sú až také jasné. To z časti súvisí 

s tým, že empirické výskumy dlhodobých transformácií osobnostných štruktúr (a zvlášť riešenia ľudských 

afektov) pri súčasnom stave sociologického poznania robia výskumníkom ťažkosti. V popredí sociologického 

záujmu v súčasnosti stoja relatívne krátkodobé procesy a spravidla len tie problémy, ktoré sa vzťahujú k danému 

stavu spoločnosti. Dlhodobé transformácie spoločenských, a tým aj osobnostných štruktúr súčasná sociológia 

pustila zo zreteľa.     

 

Slovo pokrok je dnes v jazyku vedy a bežnom jazyku komunikácie azda jedným z najfrekventovanejších 

termínov. N. Eliass (2006) upozorňuje, že tento termín získal v priebehu storočí niekoľko konotácií. Termín 

pokrok ako osvietenecká kategória prechádza v novoveku ostrou kritikou a je nahrádzaný termínom sociálne 

inžinierstvo. Neskôr pojmom  progres, či civilizačný progres alebo proces civilizácie
1
 až ku kultúrnemu 

pokroku.   U všetkých pojmov však rezonuje slovo civilizácia a kultúra. Kým na začiatku sa pojem civilizácia 

vzťahuje k veľmi rozmanitej skutočnosti: na stav techniky, na spôsob správania, na vývoj vedeckého poznania, 

na božské idey a zvyky. Môže sa však dotýkať aj spôsobu bývania, alebo súžitia muža a ženy, foriem súdnych 

procesov, či prípravy jedla. Napriek tomu je ťažké zhrnúť niekoľkými slovami, čo je možné označiť ako 

„civilizované“. Západná civilizovaná spoločnosť pod termínom civilizácia zahŕňa všetko to, o čom sa západná 

spoločnosť v priebehu dvoch či troch storočí domnieva, že predstavuje jej náskok pred skoršími či súčasnými 

„primitívnejšími“ spoločnosťami. Avšak slovo civilizácia neznamená pre všetky západné národy to isté. 

Francúzi a Angličania pod týmto slovom chápu hrdosť na význam vlastného národa, na pokrok Západu a ľudstva 

ako takého. V nemeckom jazykovom význame má význam tiež niečoho užitočného, ale hrdosť na vlastné 

výkony, na vlastný charakter je vyjadrený slovom „kultúra“. Francúzsky a anglický pojem civilizácie sa môže 

vzťahovať na politické alebo hospodárske, na náboženské alebo technické, na morálne alebo spoločenské 

skutočnosti. Nemecký pojem kultúra sa tiež v jadre vzťahuje na duchovné, umelecké a náboženské skutočnosti 

a vykazuje silnú tendenciu oddeľovať skutočnosti tohto druhu na jednej strane a politické, hospodárske 

a spoločenské skutočnosti na strane druhej silnou prepážkou. Francúzsky a anglický pojem civilizácia sa môže 

vzťahovať na výkony, ale rovnako tak sa týka ľudského „behaviour“, teda správania ľudí bez ohľadu na to, či 

niečo vykonali alebo nie. Zhrňujúc možno povedať, že pojem civilizácia označuje proces alebo prinajmenšom 

výsledok procesu. Vzťahuje sa na niečo, čo je neustále v pohybe, čo ide neustále dopredu. Autor v svojich 

úvahách ide ďalej a definuje v súvislosti s pokrokom pojem „kultivovaný“. Tento termín de facto predstavuje 

najvyššiu formu „civilizovanosti“. A vzťahuje sa v prvom rade na spôsob ľudského správania a konania. 

Označuje spoločenskú kvalitu ľudí, ich bývanie, spôsob správania, reči alebo oblečenie. Naproti tomu slovo 

„kultúrny“ sa nevzťahuje na ľudí samotných, ale na ich určité výkony. 

Pokrok a progres v ponímaní u N. Eliasa (2006, s. 58) má svoje zákonitosti, ktoré „potvrdzuje“ 

deskripciou vývoja spoločenských javov od stredoveku až po novovek. Tento progres nastáva tak na strane 

spoločnosti, ako aj na strane jedinca.  V tomto predmetnom kontexte dodajme, že nastáva aj u ženy, aj keď jej 

spoločenský status oproti mužovi je „iný“. V tejto súvislosti autor hovorí o psychickom procese civilizácie. 

Autor dochádza k názoru, že dnes môžeme pozorovať národy, ktoré nám pripadajú „mladšie či detskejšie“, a iné 

národy zase „staršie či dospelejšie“. Ide tu o rozdiely v spôsobe a stupni civilizačného procesu, ktorý tieto 

národy prekonali. Tento špecifický proces psychického „dospievania“ v západných spoločnostiach, dávajúci 

podnet k premýšľaniu dnešným psychológom, pedagógom či andragógom, nie je nič iného než individuálny 

civilizačný proces. A psychogenézu habitu dospelého jedinca v civilizovanej spoločnosti nie je možné pochopiť, 

pokiaľ ju sledujeme nezávisle na sociogenéze našej civilizácie. Podľa svojho druhu „základného zákona 

sociogenézy“ prekonáva indivíduum v priebehu svojich „malých dejín“ ešte raz niečo z tých procesov, ktorými 

prešla jeho spoločnosť v priebehu svojich „veľkých dejín“. Nakoľko v civilizovanej spoločnosti žiadny človek 

neprichádza na svet civilizovaný a individuálny civilizačný proces, ktorému podlieha, je funkciou civilizačného 

spoločenského procesu. A pretože je v našej spoločnosti každá ľudská bytosť od prvého okamžiku svojho bytia 

vystavená vplyvom a modelujúcim zásahom „civilizovaných“ dospelých, musí táto bytosť skutočne znova 

prekonať civilizačný proces smerujúci k štandardu dosiahnutého jeho spoločnosťou v priebehu ich dejín, ale 

v žiadnom prípade sa nemusí spojiť so všetkými jednotlivými historickými úsekmi spoločenského procesu 

                                                           
 

1 Vnímaný ako civilizačný proces vo vnútri vlastnej spoločnosti. 
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civilizácie. A to nám odpovedá na otázku, prečo sa v rovnakých oblastiach mení štandardné správanie 

a psychický habitus západného človeka – v našom prípade ženy.     

Na druhej strane pokrok nevzniká len ako výsledok rozvoja vedy a techniky, ale je výsledkom hlavne 

rozvoja človeka. A ako akcentuje František Novosad (1994, s. 8) so smerovaním, že svet, v ktorom žijeme, je 

skutočne našim výtvorom, je naozaj otvorenou knihou, zrkadlom našich bytostných síl a vždy znovu v 

rozmanitých podobách sme konfrontovaní s paradoxnými dôsledkami tvorivosti a aktivity človeka. Základným 

problémom dnešných spoločností už nie je zvládnuť sily prírody, ale zvládnuť sily, ktoré sa uvoľňujú v 

procesoch ľudských interakcií, v súčinnosti a konfliktoch skupín, indivíduí, tried, národov a štátov. Dnes sa 

človek ocitol v konfrontácii so svojimi vlastnými výtvormi, keď je potrebné koordinovať ľudskú súčinnosť v 

planetárnych rozmeroch, myslenie je nútené samo seba chápať predovšetkým ako kritiku, ako anticipáciu a 

projekciu. Rozvoj kritického, anticipačného a projektívneho myslenia sa stáva nevyhnutnou podmienkou 

reprodukcie a vývoja  všetkých sfér spoločenského života, kde privilegované postavenie získava veda. Základné 

teoreticko-metodologické inšpirácie pre spoločenské vedy v súčasnosti vychádzajú z výskumov orientovaných 

na formuláciu a riešenie globálnych problémov ľudstva, z výskumov štrukturujúcich zóny kontaktu medzi 

biologickou a sociálnou formou pohybu hmoty od genetiky cez neurofyziológiu až ekológii. Súvisia s 

výskumami orientovanými na „zrkadlenie“ človeka v produktoch jeho činnosti (semiotika, cognitive science), na 

skúmanie foriem koordinácii a racionalizácie konania ľudí (teória riadenia a organizácie, praxeológia). 

Ak chceme pochopiť dramatickosť a polaritu spoločenského života jedinca v priebehu troch tisícročí, 

potom je potrebné poznať zákonitosti spoločenského bytia, ktoré na neho vplývajú. Zásadné odlišnosti 

v prístupoch k svetu aj k iným ľuďom sa spravidla v priebehu tisícročí vyskytovali v postojoch a názoroch 

jednak vo vnútri jednotlivých spoločenstiev, ale aj medzi spoločenstvami navzájom. Niektoré subjekty dejín (tak 

ženy ako aj muži) boli pôvodnými tvorcami ľudských hodnôt vo vede (pedagogike zvlášť, keďže ide o vedu 

spoločenskú), výrobe i kultúre, kým iné subjekty dali prednosť pri hľadaní odpovedí napodobňovaniu vzorov 

a ideálov iných. Dodajme, že narastajúca zložitosť štruktúr sociálno-kultúrnej reality spolu s kontinuitou jej 

hodnôt mala svoje historické podoby a ich reflexia sa stávala akýmsi zdrojom prežitia či určitou istotou 

v orientácii na humanistické smerovanie spoločenského vývoja. A ako zdôrazňuje V. Bilasová (2012) 

spoločenská realita ľudí ako dejinná forma bytia sa vnímala s dostatočným étosom ako pamäť ľudstva, v ktorej 

sú uložené aj také hodnoty, ktoré sú zdrojom sily na naplnenie vlastných predstáv o živote. V tomto kontexte sa 

otázka dotýkajúca vývoja či pokroku ľudskej spoločnosti spája s pochopením významu, ktorý mala pre človeka 

minulosť, a tá si vyžadovala spravidla revíziu pozornosti, ktorá obsahovala svoj vlastný interpretačný kód.  

Historický pokrok videný optikou tradície, ako nositeľky trvalých hodnôt, tak plní svoju funkciu nielen v rámci 

konkrétneho sociálno-kultúrneho systému, ale je možné ju vnímať ako priestor, ktorý umožňuje odkrývať vzťah 

k budúcnosti, cez prítomnosť, a tak formovať obraz života o svete aj vo svete v jeho celistvosti. Ukazuje sa, že 

vedomie celistvosti života a sveta umožňuje prebudenie ľudských síl upevňujúcich spätosť človeka so svetom 

a spoločnosťou 

 

Osobnosť a jej rodové aspekty 

 

Ak sledujeme referenčný rámec problematiky nezabúdajme na antropologické a rodové aspekty vývoja 

osobnosti. V predmetnom kontexte sa inšpirujeme názorom Branislava Malíka (2008), ktorý parafrázujúc 

G.W.F. Hegela (1961) hovorí, že človek je súčasne rodovou bytosťou i osobou a je teda sám v sebe zaťažený 

protirečením „človek je sám o sebe všeobecnom, rodom, a predsa jestvuje bezprostredne len ako jednotlivé“. 

Človek je teda miestom stredu dvoch vzájomne sa vylučujúcich rovín, tej, ktorá má dočinenia so životom 

(rodom) a tej, ktorá má dočinenia so smrťou (indivíduom). „V smrti sa rod prejavuje ako moc nad bezprostredne 

jednotlivým. Procesom rodu sa bezprostredne živé sprostredkúva so sebou samým a povznáša sa nad svoju 

bezprostrednosť, no len preto aby do nej vždy pokleslo“. Ľudský emancipačný proces musí byť preto vedený 

v oboch týchto smeroch – proti moci rodu, ktorá človeka zaťažuje smrťou a bráni v dosiahnutí jeho biologickej 

autonómnosti, a tiež proti afirmatívnemu pôsobeniu človeku nadradených celostností, ktoré ho zase pripravujú 

o ľudskú univerzálnosť.  Nebezpečenstvo nerešpektovania rodu, vedie k vzniku rodových stereotypov, ktoré sú 

zjavné tak v minulej, ako aj súčasnej spoločnosti. „Rodový stereotyp je veľmi stabilný prvok vo vedomí, resp. 

psychický a sociálny mechanizmus, regulujúci vnímanie a hodnotenie určitých javov, ovplyvňujúci názory, 

mienku, postoje a správanie sa. Pre stereotyp je typické nediferencované paušálne prisudzovanie určitých 

vlastností všetkým členom danej skupiny. Je charakteristický emocionálnosťou a i-racionalitou, 

zjednodušujúcim výkladom javov. Rodové stereotypy majú veľkú zotrvačnosť a menia sa len veľmi pomaly. 

Majú výrazný, ale málo zjavný vplyv na vedomie“.  Každá veda, aj andragogika nereflektujúca rodové aspekty 

(t. j. sociálne konštrukty ženskosti a mužskosti) môže mať marginalizačný „potenciál“. Rodovo senzitívny 

prístup (rodovo citlivý/ rod reflektujúci prístup) predstavuje spôsob či cestu, ako uchopiť rodový aspekt. Rodovo 

citlivý prístup je prístupom, ktorý „uplatňuje rodové hľadisko s cieľom zamedziť, predchádzať alebo 

odstraňovať rodovú diskrimináciu a posilňovať rodovú rovnosť“ (Bosá, Tokárová 20110). Pričom rodová 

rovnosť (v rámci postštrukturalistického feminizmu) predstavuje „stav, kedy ľudia majú možnosť rozvíjať svoje 
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schopnosti a konať rozhodnutia bez obmedzení, ktoré im môžu utvárať ich rodové roly“ (Janebová, 2008, s. 97). 

Koncept rodovej rovnosti (okrem spomínanej slobody jednotlivca vo vlastnom rozvoji) zdôrazňuje, že 

rozdielnosť v správaní, ašpiráciách a potrebách žien a mužov je považovaná za rovnú a je rovnako hodnotená a 

podporovaná. V rodovo citlivom prístupe by mali byť zohľadňované predovšetkým individuálne záujmy, 

potreby, preferencie, ašpirácie osôb bez ohľadu na ich príslušnosť k pohlaviu. V súlade s uvedeným, rodovo 

citlivý prístup rešpektuje jedinečnosť každého jedinca, ľudskú diverzitu a k posudzovaniu životnej situácie 

jedinca pristupuje individuálne a situačne. Nech sa požiadavka rešpektovania rodu zdá byť pre niektorých 

paradoxná, nikto nepochybuje o tom, že žijeme v polarizovanom svete mužov a žien a tieto dva svety navzájom 

na seba vplývajú a uprednostňovanie, či podceňovanie ktoréhokoľvek z nich je škodlivé pre oboch. V priebehu 

vývoja dejín sme boli hlavne v stredoveku svedkami podceňovania úlohy ženy v spoločnosti. V tejto súvislosti 

R. W. Connell, (2009, s. 80) hovorí, že „globálna ekonomika sa rozvinula prostredníctvom duálneho procesu 

kolonizácie a domestifikácie žien. Ženy v kolonizovanom svete, pôvodne plné členky lokálnych ne-

kapitalistických ekonomík boli nátlakom odsunuté do sociálneho vzorca „ženy v domácnosti“ a do závislosti na 

mužovi živiteľovi. O dvadsať rokov neskôr tento obraz vyzerá ešte komplexnejšie a existuje mnoho dôkazov o 

významnosti ženskej platenej práce ako o „flexibilnej“, lacnej pracovnej sile. Ziskovosť globálnej výroby v 

súčasnosti kriticky závisí na práci žien v globálnej výrobnej linke, ktorá je rozpojená, rozptýlená v rôznych 

krajinách“. Na druhej strane v minulom storočí sledujeme silné feministické úsilie žien o sebapresadenie. 

Dodajme, že tak zvýšený záujem o skúmanie problematiky mužov a maskulinít, alebo žien a femininít, v 

rôznych oblastiach sociálnych vied sa stáva celosvetovým trendom a je logickým vyústením feministického 

úsilia o zrovnoprávnenie žien a mužov. A. Adler (1999) zdôrazňuje, že každý, kto je presvedčený, že vzťah 

medzi pohlaviami by mal byť postavený na princípe rovnoprávnosti, by nemal maskulinný protest u žien 

podporovať. Rovnoprávnosť medzi pohlaviami je možné začleniť do prirodzeného stavu vecí, pretože 

maskulinný protest je zaslepenou vzburou proti skutočnosti a formou komplexu nadradenosti.    

 

Vekové a osobnostné determinanty duševnej zdatnosti ženy 

 

Základné otázky, na ktoré v tomto príspevku odpovedáme, je ako vidíme ženy vo veku od 45-65 roku 

veku, ktorý Gail Sheehyová (1999) nazýva „vekom strednej dospelosti či vekom majstrovstva“ a aké je ich 

postavenie v súčasnej spoločnosti? A zároveň ako sa vidia ženy samotné vo veku od 45-65 roku veku,  „veku 

strednej dospelosti  či veku majstrovstva“ a ako vidia svoje postavenie v súčasnej spoločnosti? Azda 

najmarkantnejšie zmeny v živote ženy sa v civilizovaných kultúrach stali v minulom storočí. Nielen tým, že to 

bolo storočie významných zmien (1. a 2. svetová vojna, či Veľká hospodárska kríza a iné), ale preto, že súčasná 

šesťdesiatnička sa musí vysporiadať s mnohými javmi. Z konformity päťdesiatych rokov sa vymanila do 

revolúcie rokov šesťdesiatych, feminizmu rokov sedemdesiatych a ambícií rokov osemdesiatych. Akonáhle 

zmarila vlastné očakávania a očakávania druhých spojená so svojou vlastnou osobou, so všetkými získanými 

vedomosťami a spôsobilosťami sa vrhla do rokov deväťdesiatych. Dodajme, že práve deväťdesiate roky sú 

známe napr. v USA nebývalými úspechmi žien, ktoré sa dostávajú do kongresu, do čela (aj najvyššieho súdu) 

súdov, do čela reforiem, na čelo veľvyslanectiev a pod. Je nepochybné, ako zdôrazňuje menovaná autorka, že 

súčasné ženy prichádzajúce do päťdesiatky prebudovávajú celý koncept stredného veku. A tie, ktoré postupujú 

vo verejnom živote hore, prevracajú starý stereotyp pohľadu na ženu, ale aj vlastný stereotyp hore nohami – „od 

úpadku k moci“. Autorka pokračuje v svojich úvahách a uvažuje, že možno ide o vzkriesenie starodávnych 

ženských rolí kňažiek a liečiteliek, o posun potrebný na oživenie chorého „patriarchátu“ (ktorý tiež Luigy Zoja 

(2003) pomenúva ako súmrak otcov) a k riešeniu zdravotnej či ekologickej krízy začiatku tretieho tisícročia
2
. 

Tieto päťdesiatničky dnes veria, že ich práca je užitočná (nielen pre nich a ich príjem), že využívajú svoj talent 

v prospech spoločnosti. V ich hodnotovom rebríčku nastal dynamický posun, kým v dvadsiatke si cenili 

nezávislosť a romantiku, v päťdesiatke, napriek tomu, že záväzky voči rodine stále zaraďujú pred všetko ostatné, 

sa viac zaujímajú o moc a o možnosti spoločenských zmien. Ženy s pribúdajúcim vekom menej zdôrazňujú svoje 

vlastné osobné problémy a v moci vidia nástroj umožňujúci sledovať viac spoločensky orientované ciele. 

Domnievame, sa, že je možné súhlasiť s tvrdením, že tieto ženy určujú krok – pokrok, pohybujú sa na hranici 

novej definície druhej dospelosti ženy. Stojí pred nami ďalšia z otázok: aká je spokojnosť ženy v druhej 

dospelosti? Aj keď mnohé výskumy poukázali korelácie medzi príjmom či vzdelaním, generalizujúce výsledky 

výskumov ukázali, že dominantným faktorom spokojnosti žien v druhej dospelosti nie je úroveň príjmu, ani 

spoločenské postavenie, manželský stav, ani výzor, či váha. Avšak rozhodujúcim faktorom je „vek – čím staršia, 

tým spokojnejšia, alebo, ako to vyjadrili samotné respondentky, nestarneme, ale stávame sa šťastnejšími.  

                                                           
 

2 Gail Sheehyová (1999) v svojich tvrdeniach vychádza z výskumu, ktorý realizovala na 687 vzdelaných päťdesiatročných ženách strednej 
vrstvy, ktoré sa na začiatku prvej dospelosti vydali tradičnou cestou, to znamená vydali sa v dvadsiatke a mali deti. Polovica z nich sa 

v tridsiatich piatich rokoch svojho života rozviedla. Dnes má viac ako dve tretiny z nich vysokoškolský diplom a pracujú ako významné 

profesionálky.    
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Päťdesiatka je optimistické otvorené obdobie života“. Viac ako polovica päťdesiatročných žien sa zo svojho 

obdobia v živote teší. Sú spokojnejšie s prácou, s finančnými pomermi, s vlastným osobným rastom, sú 

spokojnejšie so svojim telom a s fyzickou príťažlivosťou – a toto predstavuje významnú sociálnu zmenu – 

pokrok. A tu práve nastáva významná disproporcia vo vývoji ženy a muža v druhej dospelosti, ženy začínajú 

mať iný harmonogram.     

 

 

Rezilientnosť ako súčasť sebaedukačného balíka 

 

V polovici minulého storočia platilo, že ženy v strednom veku sú vystavené najvyššiemu riziku depresie. 

Táto „ženská diagnóza“ mala aj svoje pomenovanie „involučná melanchólia“.  V roku 1980, desať rokov po 

odštartovaní ženského hnutia v USA bola táto porucha vyškrtnutá z Medzinárodnej klasifikácie duševných 

chorôb (MKDCH). Dnes sa objavuje niečo celkom nové, dichotómia bytia prináša do života ženy pozitívum, 

ktorým je fakt, že „duševná zdatnosť žien sa vekom zvyšuje“. Klinické poruchy u žien v päťdesiatom roku veku 

sa objavujú čoraz menej (presúvajú sa do obdobia tridsiateho piateho roku ženy), naopak u žien dochádza 

k duševnému zreniu a zvyšuje sa duševná zdatnosť (Center on Neuroscience, Behavior and Society, 

Washington).  Ešte viac povzbudzujúci je pohľad na kumulatívny pokrok u ženy, ktorý bol zistený pri 

medzigeneračnom porovnaní pohody ženy v priebehu druhej polovice života. A ako zdôrazňuje G. Sheehyová 

(1999), cesta z jamy na vrchol nie je pre tichú generáciu javom sui generis. V skutočnosti sa ženy so stredným 

vekom vyrovnávajú už nejakú dobu, aspoň od doby vzdelaných žien generácie druhej svetovej vojny. 

V sedemdesiatych rokoch výskumy priniesli zarážajúce výsledky a to „zlepšenie duševného zdravia a nárast 

spokojnosti u starších žien nastáva generačne“ (Srole, 1954; Millman, 1974, in: Sheehyová, 1999). Po zverejnení 

prvých výsledkov sa v sociologickej obci zdvihla búrlivá vlna nesúhlasu. V tejto dobe prevládal už spomenutý 

názor, že starnúce ženy upadajú do depresií, a existoval aj záujem (farmaceutických firiem) udržať tento chybný 

predpoklad za každú cenu. G. Sheehyová preto žiada menovaných autorov, aby opakovali daný výskum 

a skúmali rozdiely medzi pohlavím. Výsledok výskumu potvrdil fakt, že zlepšenie duševného zdravia a nárast 

spokojnosti u starších žien nastáva generačne, tým ženy vykazujú zaujímavý trend a naopak, „spokojnosť mužov 

sa s vekom príliš nemenila“. A tu sa začína písať jedna z významných etáp veľkej transformácie života ženy 

a objavuje sa nová vedecká komunita nachádzajúca nové teórie o zložitej podstate rastu a vývoja ženy.
3
 

 

Rozvoj kompetencii človeka 21. storočia 

 

Na prahu tretieho tisícročia stoja andragógovia nazerajúci tak na súčasných mužov, ako aj na súčasné 

ženy pred otázkou, aké možnosti má sociálna andragogika pri formovaní ideálneho človeka – v našom prípade 

ženy? Aký je teda profil ideálneho človeka, resp. „človeka kráľovského“ ako ho nazýva spisovateľ Hermann 

Hesse? Aké črty a vlastnosti najčastejšie projektujeme do tejto ideálnej predstavy: 

- sebarealizácia a sebatvorba, schopnosť aktívne ovplyvňovať svoj život. Na prvom mieste sa tieto cnosti 

zvyčajne uvádzajú preto, pretože sa pokladajú za najbytostnejší výraz svojbytnosti a slobody človeka, 

- autonómnosť vyznačujúca sa identitou so sebou samým, ukotvenosťou, autoreguláciou a stabilitou (aj 

emočnou stabilitou). Carl Rogers v chápaní človeka zdôrazňuje vitalistické hľadisko
4
, 

- schopnosť zvládať požiadavky života: flexibilita, schopnosť čeliť neistote vyplývajúcej z dynamiky 

zmien, obavám z budúcnosti či strachu zo smrti, odhodlanosť prijímať problémy ako výzvy, silná 

frustračná tolerancia, či stresová rezistencia, 

- prijateľná sociálna adaptácia: schopnosť nekonfliktného súžitia s inými ľudskými bytosťami, ktorá sa 

viaže so schopnosťou nenásilného riešenia konfliktov a s ňou príbuznými zručnosťami: empatiou, 

komunikatívnosťou, tolerantnosťou, kooperatívnosťou, facilitáciou, negociáciou, mediáciou, 

participatívnymi zručnosťami, zmyslom pre humor a pod., 

- moc nad sebou samým,  

- požiadavka univerzálnosti,  

- schopnosť sebatranscendencie, 

- pozitívna emocionálna naladenosť, 

- biofília a určitá forma asketizmu šetriaca životné prostredie. 

                                                           
 

3 Bližšie o tejto problematike píše  G. Sheehyová (1999, s. 189).  
4 Carl Rogers za základnú určenosť človeka pokladá tendenciu k rastu, rozvoju a napĺňaniu pozitívnych možností. Ľudský organizmus podľa 

autora smeruje spontánne k rozvoju všetkých svojich schopností a k aktualizácii všetkých svojich skrytých a latentných potenciálov, 
k rozvoju a obohacovaniu života človeka. Základným kritériom tohto rastu je vzrast autonómnosti (autarknosti) človeka, miera jeho 

sebaurčenia, sebaregulácie a autochtónnosti v jednaní, myslení a cítení. Táto sebadeterminácia môže byť vyjadrená mierou schopnosti 

slobodne voliť svoj vzťah k udalostiam, svetu, k iným ľuďom (Malík, 2008). 
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Žena túto kompetenčnosť získava v priebehu svojho života tak cez úrovne formálnej, neformálnej, ale hlavne 

informálnej edukácie, ktorá je súčasťou jej sebaedukačného balíka. Práve z dôvodu, aby bola vybavená pri 

zvládaní náročných životných situácii vysokou mierou reziliencie, odolnosti voči tlaku iných, či tlaku situácií, 

prebiehajúcich v celoživotnej perspektíve, či tranzitov v priebehu životného cyklu ženy (respektíve jej rodiny).    

 

Záver 

 

Kohéznosť prístupu k tejto problematike nás nabáda k tomu, aby sme problematiku historického pokroku 

ženy videli v troch rovinách:  

- individuálnej – vidiac ženu ako samostatné indivíduum, schopné vysokej miery sebareflexie 

a sebapoznania, ktoré vnímame ako konštruovanie obrazu „ideálneho ja“, teda seba samého pre iných 

(rodinu),   

- celospoločenskej – vo význame (prínose) ženy pre kultúru, národ, štát,   

- globálnej – situovanie ženy do svetovej politiky, transnárodného biznisu, médií a pod.  

Pripomeňme ešte raz, že ak vnímame pokrok ako turbulentný pozitívny proces vývoja cez jeho jazykové 

konotácie, kultúrneho pokroku, civilizačného progresu, sociálneho inžinierstva, napriek tomu je potrebné 

povedať, že civilizácia prekonáva určitú krízu, že s postupnou civilizáciou sa objavuje aj celý rad špecifických 

civilizačných ťažkostí. Nakoľko sme sa zaplietli do určitých ťažkostí, ktoré menej civilizovaní ľudia nepoznajú. 

Na druhej strane vieme však aj to, že menej „civilizovaní“ ľudia sú vystavení ťažkostiam a obavám, ktorými už 

my netrpíme, alebo už nie sme im vystavení v takej miere. A toto je účel nášho skúmania, aby sme pochopili 

správanie ženy, musíme poznať ako civilizačné procesy prebiehajú.  

Špecifikom tohto pohľadu na historický pokrok ženy spočíva v tom, že je postavený na syntéze rôznych 

zdrojov a integrovaný v koherentnej teórii rodu. Transcenduje teóriu rolí, zvlášť pohlavných rolí. Zdôrazňuje 

premenlivý charakter rodu a ukazuje historickú premenlivosť a otvorenosť kategórie rodu, jej sociálny charakter 

(maskulinita a feminita ako sociálne konštrukty) a mocenské vzťahy. 
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