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FEMINIZÁCIA ŠKOLSTVA A POSTAVENIE UČITELIEK  

A UČITEĽOV V JEJ KONTEXTE
1
 

 

DÁVID BOSÝ 
 

 

Anotácia: Príspevok sa zaoberá dopadom feminizácie školstva na postavenie učiteliek a učiteľov. Na základe 

výsledkov reprezentatívneho empirického výskumu, analyzuje rodové špecifiká učiteľského povolania. 

Zameriava sa na horizontálnu a vertikálnu segregáciu učiteliek a učiteľov z hľadiska vyučovaných predmetov 

a funkcií vo vzdelávacích organizáciách. 

 

Kľúčové slová: rod, rodová rovnosť, feminizácia, segregácia, vzdelávanie. 

 

Abstract: The paper deals with the impact of the feminisation of education on status of teachers. Based on the 

results of a representative empirical research text analyzes gender specifics of teaching. It focuses on the vertical 

and horizontal gender segregation of teachers in terms of subjects they teach and their positions in educational 

organizations. 

 

Keywords: gender, gender equality, feminization, segregation, education. 

 

Feminizácia školstva predstavuje skutočnosť, ktorá je problematizovaná v odborných diskusiách 

a textoch, v politických rozhodnutiach, rovnako ako aj v mediálnych obrazoch školstva. V mnohých prípadoch 

býva považovaná za priamu príčinu sociálnych problémov. “Feminizácia v školstve sa často interpretuje ako 

negatívny sociálny jav, ktorý zapríčiňuje problémy vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže, napr. že je príčinou 

uvoľnenej morálky a disciplíny žiakov, pretože v školstve chýba autorita učiteľa – muža a pod.“(Tokárová, 2006, 

Str. 31). Viacerí autori a autorky (Tokárová, Skelton)však vnímajú feminizáciu školstva ako dôsledok rodovej 

nerovnosti, ktorá spolu s feminizáciou prináša aj ďalšie problémy, okrem iného nízky status učiteliek a učiteľov.  

V najjednoduchšom ponímaní sa za feminizovaný odbor považuje taký, v ktorom je zastúpenie žien 

vyššie ako dve tretiny celkového počtu zamestnancov a zamestnankýň (Tokárová, 2006). Okrem samotného 

počtu žien je však možné prihliadať aj na iné skutočnosti, ktoré súvisia s feminizáciou alebo sú označované za 

feminizáciu. Christine Skelton (2002) hovorí o troch spôsoboch definovania feminizácie školstva – štatistickom 

(počet žien v odbore), kultúrnom (ženy v odbore menia spôsob, akým sa vykonáva práca, na aké vlastnosti sa 

kladie dôraz) a politickom (feminizmus „zašiel príliš ďaleko“, emancipácia žien sa stáva problémom a v školstve 

spôsobuje neúspech chlapcov). „Prax ukazuje, že povolanie alebo rezort, v ktorom začnú prevažovať ženy, mení 

svoje charakteristiky: Feminizované povolanie alebo feminizovaný rezort stráca svoju spoločenskú prestíž, 

znižuje sa množstvo finančných prostriedkov, ktoré štát alebo zamestnávatelia investujú do rozvoja a miezd, 

dochádza k zhoršovaniu pracovných podmienok.“ (Tokárová, 2006, str. 31). 

Z uvedených skutočností vyplýva, že feminizácia predstavuje vážnu bariéru pre dosiahnutie rodovej 

rovnosti, „pričom rodová rovnosť je integrálnou súčasťou koncepcie gender mainstreamingu, ktorá tvorí súčasť 

aktuálnej politickej stratégie EÚ“ (Jesenková, 2010, str. 2). Školstvo je jedným z najfeminizovanejších odborov 

na Slovensku, s čím súvisí aj nízka prestíž a finančné ohodnotenie. Okrem horizontálnej a vertikálnej segregácie 

v rámci učiteľského povolania (viac mužov v riadiacich pozíciách, učenie určitých predmetov v prevažnej miere 

mužmi a iných prevažne ženami) sa v súvislosti so školstvom vynára aj problém segregácie v príprave na 

povolanie (štúdium určitých odborov mužmi a iných ženami). „Rodová segregácia, ako fenomén, ktorý má na 

Slovensku prehlbujúcu tendenciu je vnímaná nielen ako prejav rodovej nerovnosti, ale v aktuálnej situácii 

ekonomickej krízy spôsobuje jej výraznejšie negatívne dopady práve v segregovaných – predovšetkým 

feminizovaných profesiách.“ (Bosá, 2012, str. 147). 

 

Reprezentatívny výskum učiteliek a učiteľov stredných škôl 

 

V rámci projektu APVV-0726-07 CREdu Rodová rovnosť v prostredí stredných odborných škôl
2
, sme  

realizovali reprezentatívny výskum, ktorého cieľom bolo zistiť, akým spôsobom je prítomná rodová segregácia 

                                                           
 

1 Tento príspevok prezentuje niektoré z výsledkov riešenia projektu CREdu: Rodová (ne)rovnosť v prostredí stredných odborných 

škôl, který realizuje občianske združenie EsFem s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0726-07 a 

projektu Maskulinity a femininity vo feminzovaných odboroch s podporou grantovej agentúry VEGA, zmluva číslo 1/0710/11. 
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na stredných odborných školách a aké má dôsledky na postavenie učiteliek a učiteľov.. Zber dát prebehol počas 

mesiacov máj a jún 2009. Zber dát zabezpečila agentúra FOCUS. Dodatočný zber chýbajúcich údajov bol 

uskutočnený v septembri 2009.  

 

Základný popis výberového súboru 

 

Prieskumu sa zúčastnilo 505 respondentiek a respondentov, z čoho bolo 356 žien (70,5 %) a 149 mužov 

(29,5 %). Zloženie súboru približne reprezentuje pomer učiteliek a učiteľov na stredných odborných školách, 

počet učiteľov je však mierne navýšený, aby bolo možné uskutočniť niektoré štatistické operácie.  

 

Tabuľka 1 Zloženie výskumného súboru podľa pohlavia 

 

Pohlavie Počet % 

Žena 356 70,5 

Muž 149 29,5 

Spolu 505 100,0 

 

Zloženie súboru z hľadiska veku 

Priemerný vek respondentiek a respondentov je 43,8 roka, minimálny vek je 24, maximálny 72 rokov. 

Priemerný vek mužov je  45,7 roka s minimom 25 a maximom 72 rokov. Priemerný vek učiteliek je 43,0 roka, 

pričom minimum je 24 a maximum 64 rokov. 

 

Tabuľka 2 Zloženie výskumného súboru z hľadiska veku (absolútne a relatívne počty) 

 

Vek Ženy Muži Spolu 

Počet % Počet % Počet % % žien 

24-29 32 9.0 20 13,4 52 10,3 61,5 

30-34 50 14,0 16 10,7 66 13,1 75,8 

35-39 57 16,0 16 10,7 73 14,5 78,1 

40-44 52 14,6 13 8,7 65 12,9 80,0 

45-49 53 14,9 19 12,8 72 14,3 73,6 

50-54 62 17,4 25 16,8 87 17,2 71,3 

55-59 41 11,5 21 14,1 62 12,3 66,1 

60-64 8 2,3 13 8,7 21 4,2 38,1 

65 a viac 1 0,3 6 4,0 7 1,4 14,3 

Spolu 356 100,0 149 100,0 505 100,0 70,5 

 

Zloženie jednotlivých vekových kategórií podľa pohlavia pomerne výrazne variuje. Muži prevládajú iba vo 

vekových kategóriách 60 – 64 (61,90%) a nad 60 rokov (85,71), čo je s najväčšou pravdepodobnosťou 

spôsobené skorším odchodom žien do dôchodku
3
. Ostatné kategórie sú v súlade s celkovým pomerom počtu 

učiteliek a učiteliek na Slovensku zastúpené prevažne ženami. Pri podrobnejšom pohľade na jednotlivé kategórie 

však vystupujú do popredia ďalšie zaujímavé skutočnosti (graf 1). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 

2 Projekt bol zameraný na: 1) rozšírenie poznatkovej bázy o rodovej (ne)rovnosti v prostredí stredného odborného školstva na 
Slovensku, 2) identifikáciu možných oblastí intervencie s cieľom prehĺbenia rodovej rovnosti vo vzdelávaní, rovnosti príležitostí žien a 

mužov v prostredí stredných odborných škôl a rodovej desegregácie povolaní, ako aj na 3) posilnenie inštitucionálneho zabezpečenia rodovej 

rovnosti vo výchove a vzdelávaní a rodového výskumu na Slovensku 
3 Vek odchodu do dôchodku sa ženám na Slovensku znižuje podľa počtu detí. Ide o jednu z mála výhod nerovnosti na trhu práce 

v prospech žien, ktorá je však kompenzovaná nižším zárobkom, nižším vymeriavacím základom a teda v konečnom dôsledku aj nižším 

dôchodkom oproti mužom. 
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Graf 1  Zloženie výskumného súboru podľa veku a pohlavia (relatívne počty) 

 

 
 

Personálne a odborné charakteristiky učiteliek a učiteľov 

 

V rámci výskumu nás zaujímali aj dôvody respondentiek a respondentov pre štúdium vybraného odboru. 

V rámci svojich odpovedí mohli vybrať dva hlavné dôvody spomedzi dvanástich. Najdôležitejším dôvodom pre 

výber študovaného odboru bol dlhodobý záujem oň. Túto možnosť zvolilo 294 opytovaných (58,22%). Tento 

dôvod ostáva najdôležitejším aj v skupinách rozdelených podľa pohlavia. Vybralo si ho 192 žien (53,93% zo 

žien) a 102 mužov (68,46% z mužov). Frekvencia výberu ostatných odpovedí je u oboch pohlaví podobná. 

Výnimku tvoria odpovede 1) „vždy som chcel/a učiť deti“, ktorá bola u žien druhá najčastejšia (109 výberov, 

30,62% žien) a štvrtá najčastejšia u mužov (23 výberov, 15,44%), 2) „považoval/a som ho za perspektívny 

odbor“ – u mužov bol druhý najčastejší (39 výberov, 26,17%) a u žien tretí najčastejší (101 výberov, 28,37%), 3) 

dôvod „dostupnosť  školy v mieste bydliska“ u mužov prekročil hranicu 10-tich percent (15 výberov), zatiaľčo si 

ho vybralo iba 7,58% žien (27 výberov). 

 

Graf 2  Najčastejšie uvádzané dôvody pre výber študovaného odboru – zlúčené odpovede 

 

 
 

Ako prvý uvedený dôvod pre štúdium určitého odboru si dlhodobý záujem vybralo 150 žien (42,13% 

z celkového počtu žien). Ďalej ho ženy volili preto, že ho považovali za perspektívny odbor – 49 žien (13,76% 

zo žien) a preto, že vždy chceli učiť deti – 38 žien (10,67%). Tradíciu v rodine uviedlo ako dôvod 26 žien 

(7,30%) a neprijatie na odbor, o ktorý mali prioritný záujem 23 žien (6,46%). Ovplyvnenie niekým z okolia 

označilo 20 žien (5,62%). Dlhodobý záujem o odbor ako prvý dôvod pre jeho štúdium uviedlo 83 mužov 

(55,70% zo všetkých mužov). Na druhom mieste je považovanie odboru za perspektívny – 16 mužov (10,74%) 

a za ním tradícia v rodine – 11 mužov (7,38%). Dostupnosť školy v mieste bydliska bola dôvodom pre 8 mužov 
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(5,37%). Taký istý počet mužov uviedlo iné dôvody. Neprijatie na odbor, o ktorý mali prioritný záujem uviedlo 

ako dôvod pre voľbu 7 mužov (4,70%).  

Druhým dôvodom u žien bolo najčastejšie to, že chceli učiť deti – uviedlo ho 71 žien (19,94% zo 

všetkých žien). 52 žien (14,61%) ho považovalo za perspektívny odbor
4
. Vplyv človeka z okolia uviedli ženy 

v 51 prípadoch (14,33%) a dlhodobý záujem o odbor v 42 (11,80%) prípadoch. V 24 prípadoch (6,74%) bol 

druhým dôvodom pre výber odboru dlhodobý záujem. Muži ako druhý dôvod pre výber odboru najčastejšie 

uvádzali to, že ho považovali za perspektívny – 23 mužov (15,44% z mužov). Vplyv niekoho z okolia uviedlo 21 

mužov (14,09%). Dlhodobý záujem o odbor a túžba učiť deti boli zhodne dôvodmi pre 19 mužov (12,75%)
5
. Pre 

11 respondentov (7,38%) bola druhým dôvodom pre výber odboru možnosť zaujímavej kariéry. Uvedené údaje 

naznačujú, že učiteľstvo ako povolanie si vyberá viac žien než mužov – tí sa k učeniu pravdepodobne dostávajú 

skôr pod vplyvom okolností.  

Prístup pedagógov a pedagogičiek z hľadiska rodu počas svojho vlastného štúdia vníma prevažná väčšina 

respondentiek a respondentov ako rovnocenný. Takto bol hodnotený vo všetkých nami sledovaných dimenziách. 

 

Tabuľka 6a Skúsenosť s rozdielnym správaním vyučujúcich počas štúdia respondentiek a respondentov 

– prvá časť otázok 

 

Stretli ste sa 

počas štúdia na 

VŠ s 

nasledovnými 

situáciami? 

Počudovanie 

nad tým, čo 

robí na tomto 

odbore dievča 

Počudovanie 

nad tým, čo 

robí na tomto 

odbore 

chlapec 

Negatívne, 

ironické 

poznámky 

na adresu 

dievčat 

Negatívne, 

ironické 

poznámky 

na adresu 

chlapcov 

Počet odpovedí 498 494 491 491 

Priemer 2,83 2,89 2,83 2,89 

Medián 3,00 3,00 3,00 3,00 

Modus 3 3 3 3 

 

Tabuľka 6b Skúsenosť s rozdielnym správaním vyučujúcich počas štúdia respondentiek a respondentov 

– posledná časť otázok 

 

Stretli ste sa 

počas štúdia na 

VŠ s 

nasledovnými 

situáciami? 

Horšie 

správanie 

pedagógov 

k dievčatám 

ako k 

chlapcom 

Horšie 

správanie 

pedagógov 

k chlapcom 

ako k 

dievčatám 

Zhovievavejší 

prístup 

pedagógov k 

dievčatám 

Zhovievavejší 

prístup 

pedagógov k 

chlapcom 

Počet odpovedí 491 477 490 486 

Priemer 2,83 2,87 2,64 2,81 

Medián 3,00 3,00 3,00 3,00 

Modus 3 3 3 3 

 

Na jednotlivé otázky mohli bolo možné odpovedať na škále od 1 do 3, kde 1 znamenalo často, 2 občas a 3 

vôbec nie. Ako je vidno z tabuliek 6a a 6b, prevažná väčšina opytovaných volila možnosť  3, vôbec nie. 

Možnosť často bola najčastejšie uvádzaná v prvej otázke – počudovanie nad tým, čo robí na danom odbore 

dievča – celkovo 21 odpovedí čo predstavuje 4,22%. Možnosť občas bola najčastejšie zvolená pri odpovedi na 

otázku či sa respondenti stretli so zhovievavejším prístupom k dievčatám – celkovo išlo o 151 prípadov, čo 

predstavuje 30,82% odpovedí. Okrem toho respondentky a respondenti uvádzali zhovievavejší prístup 

k chlapcom – 90 prípadov (18,52%), horšie správanie pedagógov k dievčatám – 78 prípadov (15,89%), 

negatívne, ironické poznámky na adresu dievčat – 66 prípadov (13,44%), horšie správanie pedagógov 

k chlapcom – 61 prípadov (12,79%). Ostatné otázky dosahujú v možnosti občas hodnoty od 7 do 9 percent. 

Pri rozdelení výskumného súboru podľa pohlavia sa percentuálne podiely odpovedí na jednotlivé otázky do 

určitej miery zmenili. Najvýraznejší rozdiel je v odpovedi na otázku „Stretli ste sa so zhovievavejším prístupom 

k dievčatám?“, kde možnosť občas uvádzalo až 42,66% mužov (4,90% respondentov zvolilo možnosť často) 

                                                           
 

4 Rovnaký počet žien neuviedlo druhý dôvod 

5 Rovnaký počet mužov neuviedlo druhý dôvod 
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a 25,93% žien. To znamená, že takmer polovica mužov, oproti štvrtine žien, má pocit, že počas ich štúdia boli 

aspoň občas pedagógovia a pedagogičky zhovievavejšie k dievčatám. 

Na popis výskumného súboru z hľadiska odborného zamerania používam jednak kategorizácie vytvorené 

počas analýzy webstránok stredných odborných škôl
6
 a jednak klasifikácie odborov štúdia vytvoreného 

zjednodušením Vyhlášky číslo 559/2008 Štatistického úradu Slovenskej republiky z 24. novembra 2008, ktorou 

sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania.
7
 

Pri štúdiu jednotlivých odborov sa ukazujú pomerne výrazné rozdiely medzi mužmi a ženami. V rámci 

vysokoškolského štúdia je veľmi často možné študovať dva odbory, pričom kombinácia odborov je bežná pri 

učiteľskom zameraní štúdia. Pýtali sme sa na dva vyštudované odbory. U žien sú najčastejšie vyštudovanými 

odbormi „cudzie jazyky“ (98 respondentiek, 27,92%) nasledované „spoločenskými vedami a náukami“ (83 

respondentiek, 23,65%) a „prírodnými vedami“ (56 respondentiek, 16,81%). Naproti tomu sú u mužov 

„prírodné vedy“ najčastejšie študovaným odborom (42 respondentov, 28,38%). V súlade s očakávaniami muži 

často študujú „vedy o telesnej kultúre“ (38 respondentov, 25,68%) a „technické vedy a náuky“ (28 

respondentov, 18,92%). V tabuľke 6 sú uvedené počty žien a mužov pre všetky odbory. 

 

Tabuľka 6 Vyštudované odbory mužov a žien
8
 

 

Vyštudované odbory 

Ženy Muži Spolu 

Počet % Počet % Počet % žien 

Prírodné vedy 59 16,8 42 28,4 101 58,4 

Technické vedy a náuky 44 12,5 28 18,9 72 61,1 

Poľnohospodárstvo a 

lesníctvo 

17 4,8 7 4,7 24 70,8 

Zdravotníctvo 26 7,4 2 1,4 28 92,9 

Spoločenské vedy a náuky 83 23,6 22 14,9 105 79,0 

Vedy a náuky o kultúre a 

umení 

14 4,0 3 2,0 17 82,4 

Vojenské a bezpečnostné 

vedy a náuky 

3 0,9 2 1,4 5 60,0 

Ekonómia 53 15,1 7 4,7 60 88,3 

Vedy o telesnej kultúre 17 4,8 38 25,7 55 30,9 

Teológia 0 0,0 2 1,4 2 0,0 

Slovenský jazyk 49 14,0 8 5,4 57 86,0 

Cudzie jazyky 98 27,9 24 16,2 122 80,3 

Ostatné 10 2,8 10 6,8 20 50,0 

Spolu 473 134,8 195 131,8 668   

 

Rozdelenie riadiacich funkcií na školách 
Na stredných odborných školách sme sledovali rodové zloženie riadiacich funkcií pedagogického zboru. 

V prvom rade nás zaujímali posty riaditeľa/riaditeľky a zástupcov a zástupkýň škôl. Z predchádzajúcej analýzy 

vyplýva
9
, že riaditeľské funkcie boli v roku 2008 na stredných odborných školách rozdelené nasledovne: 

 

Tabuľka 9 Obsadenie riaditeľských pozícií podľa pohlavia v jednotlivých kategóriách stredných 

odborných škôl (zdroj: webové stránky stredných odborných škôl, kategórie vytvorené autormi analýzy) 

 

  
Muž Žena Spolu 

Počet % Počet % Počet % 

Technické vedy 34 77,3 10 22,7 44 100,0 

Lekárske vedy a 12 42,9 16 57,1 28 100,0 

                                                           
 

6 Pozri: Bosá, M., Filadelfiová, J. 2009. Učiteľky a riaditelia. 
7 Zjednodušenie odborov štúdia urobil autor príspevku. 
8 Hodnoty v tabuľke prekračujú celkové počty respondentiek a respondentov z dôvodu štúdia viacerých odborov niektorých opytovaných. 

9Pozri: Bosá, M, Filadelfiová, J. 2009. Učiteľky a riaditelia. 
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zdravotníctvo 

Poľnohospodárske vedy a 

lesníctvo 

9 90,0 1 10,0 10 100,0 

Spoločenské vedy a sociálna 

práca, vrátane ekonomiky 

41 47,7 45 52,3 86 100,0 

Humanitné vedy – vrátane 

pedagogiky 

7 58,3 5 41,7 12 100,0 

Iné 12 54,6 10 45,4 22 100,0 

Spolu 115 56,9 87 43,1 202 100,0 

 

Podobné výsledky vychádzajú aj na základe odpovedí respondentiek a respondentov v reprezentatívnom 

výskume. Na otázku o pohlaví osoby v riaditeľskej funkcii zvolilo odpoveď muž 263 opýtaných (52,1%) 

a odpoveď žena 242 opýtaných (47,9%). Pri jednotlivých odboroch sa však už dáta líšia, čo je dané najmä 

odlišnou metodikou zisťovania
10

. V oboch prípadoch sa však potvrdzuje, že muži zastávajú riaditeľské funkcie 

častejšie než ženy. Tento rozdiel je vo viacerých prípadoch veľmi výrazný a rozdelenie riaditeľských funkcií 

medzi mužov a ženy na jednotlivých typoch škôl nekorešponduje s pohlavným zložením pedagogického zboru
11

. 

Tento rozdiel vyznieva v neprospech žien, to znamená, že na jednotlivých typoch škôl vyučuje viac žien, než ich 

zastáva riaditeľské funkcie. 

 

Záver 

 

Na záver príspevku by som rád uviedol niekoľko zhrnutí predchádzajúcich údajov a ich možné 

interpretácie. Okrem vyšších vekových kategórií je najvyšší podiel mužov v kategórii 24 – 29 rokov (38,46%), 

čo pravdepodobne súvisí s faktom, že mnoho mladých žien otehotnie počas alebo po skončení vysokej školy. 

Tým dochádza k tomu, že do zamestnania nastupujú až vo vyššom veku (30 rokov). Ďalším zdrojom 

„vychýlenia“ tejto kategórie môže byť aj nižší spoločenský tlak na mužov do 30 rokov, čo sa týka ich úlohy 

živiteľa. To im umožňuje uprednostniť prácu, ktorá ich baví, pred prácou ako zárobkovou činnosťou. Vo vyšších 

vekových kategóriách je badať pokles relatívneho podielu mužov, pričom k nárastu dochádza až vo vekovej 

kategórii 45-49 rokov (26,39%). To môže byť výsledkom určitej potreby sebarealizácie v oblasti odovzdávania 

skúseností ale aj so zvýšeným rizikom straty zamestnania v tomto veku. Ani v období zvyšovania absolútneho 

počtu mužov v pedagogickej profesii však nedochádza k výraznejším zmenám v pomernom zastúpení mužov 

a žien. Počet žien – učiteliek vo vyššom veku takisto narastá, hoci tento nárast je o niečo menší. To by mohlo 

podporovať teóriu o učení ako núdzovom zamestnaní, ktoré si ľudia vyberajú pri strate zamestnania z dôvodu 

veku. 

Pri predpoklade, že učiteľky a učitelia učia v najväčšej miere odbory, na ktoré majú aprobáciu, môžeme 

konštatovať, že takmer polovica učiteľov – mužov na školách zabezpečuje výučbu prírodných vied (u žien je to 

približne štvrtina). Navyše, 75% mužov je sústredených v uvedených troch odbornostiach („prírodné vedy“, 

„vedy o telesnej kultúre“, „technické vedy a náuky“). Ženy na školách zabezpečujú vo vyššej miere „cudzie 

jazyky“, „spoločenské vedy a náuky“, „ekonómiu“ a „slovenský jazyk“. V posledných dvoch odboroch ženy 

výrazne prevažujú, čo je v prípade ekonómie pomerne prekvapujúce. Zdá sa však, že tento odbor sa na úrovni 

stredného odborného školstva stáva feminizovaným, čo sa prejavuje jednak v zložení pedagogického zboru 

a jednak v pomeroch žiačok a žiakov na obchodných akadémiách a školách podnikania. Uvedené dáta poukazujú 

na to, že segregácia učiteliek a učiteľov podľa odbornosti je na stredných školách realitou a do veľkej miery 

kopíruje vysokoškolské vzdelávanie. 

Obsadenie funkcií zástupcov a zástupkýň na školách predstavuje na viacerých typoch škôl výnimku 

z javu, výskumne potvrdeného v niektorých povolaniach. Podľa tzv. teórie skleneného stropu je v určitom 

povolaní zastúpených tým menší podiel žien, čím vyššia je kariérna pozícia. O zástupcoch a zástupkyniach na 

stredných odborných školách to neplatí. Napriek tomu, že formálne ide o vyššie postavenie než je postavenie 

učiteľa či učiteľky, „sklenený strop“ sa tu neprejavuje. Je možné, že v rámci školstva existuje rozdiel medzi 

„formálnou hodnotou“ funkcie zástupcu/zástupkyne a jej „neformálnou hodnotou“. Takisto je možné, že odmeny 

a benefity vyplývajúce z tejto funkcie (finančné ohodnotenie, prestíž ...) dostatočne nevyvažujú zodpovednosť 

a množstvo práce s ňou spojené. vysvetlením by mohol byť aj rodový rozdiel v orientácii mužov a žien (mužská 

aktivita smerom von, do verejného priestoru a ženská aktivita smerom dnu, do súkromného priestoru), keďže 

zastupovanie riaditeľa/riaditeľky znamená predovšetkým spravovanie vnútorných záležitostí školy. 

                                                           
 

10Pozri: Bosá, M, Filadelfiová, J. 2009. Učiteľky a riaditelia. 

11Pozri: Bosá, M, Filadelfiová, J. 2009. Učiteľky a riaditelia. 
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