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POSLÁNÍM âASOPISU SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE:
• podporovat schopnost ãeské a slovenské spoleãnosti ﬁe‰it Ïivotní problémy lidí
prostﬁednictvím sociální práce,
• podporovat kvalitu sociální práce a profesionalizaci praxe sociální práce,
• pﬁispívat k rozvoji sociální práce jako vûdní disciplíny a ke zkvalitnûní vzdûlávání v sociální práci,
• podporovat zájmy poskytovatelÛ a uÏivatelÛ sociálních sluÏeb.
V zájmu dosaÏení tûchto cílÛ bude ãasopis v rámci obce sociálních pracovníkÛ
a s nimi spolupracujících a pomáhajících pracovníkÛ jin˘ch oborÛ podporovat:
• postoje, které povaÏují odbornost a lidskost za rovnocenná kritéria kvality sociální práce,
• postoje, které kladou dÛraz na propojení teoretického zdÛvodnûní postupÛ sociální práce
s její praktickou orientací na problémy klientÛ a jejich reálné moÏnosti,
• soudrÏnost v‰ech, kteﬁí se angaÏují ve prospûch ﬁe‰ení problémÛ klientÛ
prostﬁednictvím sociální práce,
• otevﬁenou, odli‰nosti chápající, pouãenou a vûcnou diskusi v rámci obce sociálních pracovníkÛ,
• chuÈ a zájem sociálních pracovníkÛ vidût sebe samé oãima jin˘ch.
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POSLANÍM âASOPISU SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE:
• podporovaÈ schopnosÈ ãeskej a slovenskej spoloãnosti rie‰iÈ Ïivotné problémy ºudí
prostredníctvom sociálnej práce,
• podporovaÈ kvalitu sociálnej práce a profesionalizáciu praxe sociálnej práce,
• prispievaÈ k rozvoju sociálnej práce ako vedeckej disciplíny a k skvalitneniu vzdelávania
v sociálnej práci,
• podporovaÈ záujmy poskytovateºov a uÏívateºov sociálnych sluÏieb.
V záujme dosiahnutia t˘chto cieºov bude ãasopis v rámci obce sociálnych pracovníkov
a s nimi spolupracujúcich a pomáhajúcich pracovníkov in˘ch odborov podporovaÈ:
• postoje, ktoré povaÏujú odbornosÈ a ºudskosÈ za rovnocenné kritériá kvality sociálnej práce,
• postoje, ktoré kladú dôraz na prepojenie teoretického zdôvodnenia postupov sociálnej práce
s jej praktickou orientáciou na problémy klientov a ich reálne moÏnosti,
• súdrÏnosÈ v‰etk˘ch, ktorí sa angaÏujú v prospech rie‰enia problémov klientov
prostredníctvom sociálnej práce,
• otvorenú, odli‰nosti chápajúcu, pouãenú a vecnú diskusiu v rámci obce sociálnych pracovníkov,
• chuÈ a záujem sociálnych pracovníkov vidieÈ sam˘ch seba oãami in˘ch.

SP

SOCIÁLNÍ PRÁCE
SOCIÁLNA PRÁCA

Editorial
Medailón
O ãem se mluví

1
2
3

Anketa
Fakta, vyhlá‰ky
Pohledy na vûc

38
42
52

Akademické statû
·koly se pﬁedstavují
Inspirace pro praxi

56
139
145

Recenze
Akce, zprávy...
Kontakty

147
167
170

Obálka 03/2005

13.9.2005 14:23

Stránka 2

Editorial ........................................................................................................................................................... 1

âasopis vychází ãtyﬁikrát v roce a publikuje co nej‰ir‰í spektrum ãlánkÛ relevantních pro sociální práci. âlánky mohou b˘t zamûﬁeny na
jak˘koliv aspekt praxe, v˘zkumu, teorie ãi vzdûlávání. âasopis má následující strukturu:

Medailón Jiﬁinû ·iklové ................................................................................................................................. 2

1) Editorial; 2) O ãem se mluví; 3) Anketa; 4) Fakta, vyhlá‰ky, zákony, dokumenty...; 5) Pohledy na vûc; 6) Akademické statû; 7) Studentské
práce; 8) ·koly se pﬁedstavují; 9) Inspirace pro praxi; 10) Recenze knih; 11) Zprávy, akce, oznámení; 12) Kontakty

O ãem se mluví
Zdravotnû postiÏení zaÏívají diskriminaci v zamûstnání ................................................................................. 3
Prípadov ageizmu pribúda a t˘ka sa to tak Ïien, ako aj muÏov ................................................................... 5
Zmûna stereotypÛ v nás je bûhem na dlouhou traÈ ..................................................................................... 15
StarostlivosÈ o zdravotne postihnutého ãlena rodiny preberá takmer vÏdy Ïena ........................................ 18
ObãanÛm chybí odvaha bránit se proti nerovnému zacházení .................................................................... 25
Jedinû diskuse mÛÏe vést ke zv˘‰ení povûdomí o rodové citlivosti a toleranci ......................................... 29
Nejãastûj‰ími neoprávnûn˘mi poÏadavky na zamûstnance
b˘vají ãist˘ trestní rejstﬁík a konkrétní pohlaví .............................................................................................. 32
Anketa
Otazníky rovnosti pﬁíleÏitostí .......................................................................................................................... 38
Fakta, vyhlá‰ky
RovnosÈ zaobchádzania pre muÏov a Ïeny Acquis communautaire ........................................................... 42
Pohledy na vûc
Odbory, zamûstnavatelé ani zamûstnanci na úﬁadech práce nejsou v problematice rovn˘ch pﬁíleÏitostí
dostateãnû pro‰kolováni: A. Jachanová DoleÏelová .................................................................................... 52
Akademické statû
Z. Kiczková, M. Szapuová: RovnosÈ príleÏitostí cez prizmu etiky starostlivosti,
alebo o starostlivosti ako sociálnej a politickej praxe .................................................................................. 56
D. Fischlová: Anal˘za rozdílu pracovních pﬁíjmÛ muÏÛ a Ïen (mzdová diskriminace podle pohlaví) ......... 71
R. Janebová: Otázky moderní feministické sociální práce:
emancipatorní, nebo genderovû specifická sociální práce? ......................................................................... 86
J. Dolista: K podpoﬁe dÛstojnosti ãlovûka v terminálním stadiu ................................................................ 100
S. Bártlová: Je povolání sestry autonomní profesí? ................................................................................... 108
M. Oláh: Supervízia v sociálnej práci na Slovensku .................................................................................. 114
Z. Mlãák: Potenciální zdroje stresu v sociální práci a jejich zvládání ........................................................ 124
·koly se pﬁedstavují
KSPSV FSVaZ UKF v Nitre: Program je postaven˘ na vedeck˘ch základoch etiky ako vedy ................ 139
Inspirace pro praxi
Ako z Fempowermentu profitujú Ïeny s nízkou kvalifikáciou a firmy v Rakúsku: V. Weisskircher .......... 145
Recenze ...................................................................................................................................................... 147
Akce, zprávy a oznámení ......................................................................................................................... 167
Kontakty ...................................................................................................................................................... 170

âasopis je zamûﬁen na publicisticko-praktickou a akademickou ãást. Zatímco v ãástech 6 a 7 jsou publikovány zejména texty, které referují
o v˘zkumu a studentsk˘ch pracích, ostatní ãásti jsou koncipovány ‰íﬁeji a jsou urãeny pro publikování textÛ autorÛ z praxe (informace
o zajímav˘ch projektech, problematick˘ch skuteãnostech v˘konu profese atp.). Nároky na úroveÀ autorsk˘ch textÛ urãen˘ch pro publikaci
v jednotliv˘ch rubrikách jsou odli‰né. Následující pokyny jsou pak adresovány autorÛm do akademické ãásti ãasopisu.
1) Pokyny autorÛm akademick˘ch textÛ
Redakce pﬁijímá pﬁíspûvky, které odpovídají profilu ãasopisu. Zaslan˘ pﬁíspûvek musí b˘t urãen v˘hradnû pro publikaci v ãasopise Sociální
práce / Sociálna práca. Uveﬁejnûná staÈ se stává majetkem ãasopisu a pﬁetisknout její ãást nebo pouÏít obrázek v jiné publikaci lze jen
s citací pÛvodu. Redakce si vyhrazuje právo provádût drobné stylistické úpravy. NevyÏádané rukopisy a pﬁílohy se nevracejí.
Nabídka rukopisÛ
Redakci se zasílají tﬁi provedení rukopisu. Jedno provedení na disketû 3,5 palce ve formátu RTF a dvû ti‰tûné kopie, které neobsahují jméno
ani pracovi‰tû autora. Odkazy v textu, které by mohly vést k identifikaci autora, se uvádûjí na zvlá‰tním listu. Recenzní ﬁízení je oboustrannû
anonymní, práce jsou posuzovány po stránce obsahové i formální. Na základû posudkÛ rozhodne redakãní rada o jejich pﬁijetí ãi odmítnutí.
Podle pﬁipomínek recenzentÛ mÛÏe b˘t práce vrácena autorÛm k doplnûní, ãi k pﬁepracování.
Rozhodnutí o vydání
O v˘sledku recenzního ﬁízení je autor vyrozumûn. V pﬁípadû potﬁeby je autor vyzván, aby dodal koneãnou verzi práce buì na disketû 3,5
palce ve formátu RTF, nebo elektronickou po‰tou. Disketu je nutno oznaãit nálepkou se jménem souboru.
NáleÏitosti rukopisu
Text musí b˘t napsán v souladu s platn˘mi jazykov˘mi normami. Formátování textu odpovídá textové normostranû (tj. 30 ﬁádkÛ /ﬁádkovaã 2/
po 60 úhozech). Texty Ïádáme napsané písmem Times New Roman, velikost písma 12, styl písma Normální. Stránky jsou oãíslované.
Poznámky pod ãarou lokalizujte v˘hradnû na konec stati. Prosíme, abyste dodrÏovali standard ãasopisu pro citaci literatury podle
âSN ISO 690 (010197).
1. Titulní strana obsahuje v˘stiÏn˘ a struãn˘ název práce v ãe‰tinû a angliãtinû, jména v‰ech autorÛ, biografickou charakteristiku (do 50 slov)
a v poznámce pod ãarou také kontaktní informaci pro korespondenci.
2. Abstrakt v ãe‰tinû v rozsahu maximálnû 200 slov.
3. Abstrakt v angliãtinû v rozsahu maximálnû 200 slov v angliãtinû.
4. Vlastní text (rozsah maximálnû 5 000 slov).
5. Seznam citované literatury: Autory Ïádáme, aby zv˘‰enou pozornost vûnovali pﬁesnému a korektnímu odkazování (viz níÏe). V textu se
odkazuje uvedením autorova pﬁíjmení, roku publikace (Korda, 2002) a v pﬁípadû, Ïe se jedná o doslovnou citaci, také strany uvedené za
rokem po dvojteãce. Seznam literatury je uveden na konci statû a je v nûm uvedena pouze literatura, na kterou se v textu odkazuje. Seznam
je uspoﬁádán abecednû podle autorÛ a v pﬁípadû, Ïe se odkazuje na více prací téhoÏ autora, jsou jeho práce uvedeny chronologicky. JestliÏe
se odkazuje na práce autora, které publikoval v tomtéÏ roce, jsou práce odli‰eny uvedením písmena a, b atd. u roku vydání.
Citace a odkazy se uvádûjí v souladu s âSN ISO 690 (010197). Vybrané pﬁíklady zde uvádíme:
Monografická publikace:
PELIKÁN, J. Základy v˘zkumu. Praha: Karolinum, 1998.
Pﬁíspûvky do monografické publikace:
FOUâKOVÁ, M. Reinkarnace a hlubinná terapie. In WHITTON, J. L., FISHER, J. Îivot mezi Ïivoty. Brno: Bollingenská vûÏ, 1992, s. 9–14.
Pﬁíspûvek do ãasopisu:
WINTER, J. Z trosek likvidace signál celé Evropû. âeskomoravsk˘ profit, 1995, roã. 6, ã. 28, s. 10–11.
Studentské práce akademického charakteru: Snaha o úroveÀ jako u akademick˘ch ãlánkÛ. Pﬁedpokládá se pouze ãásteãná znalost
a orientace v dané problematice. PouÏití literatury a citace jako u akademick˘ch statí jsou pﬁedpokladem.
Studentské práce esejistického charakteru: Pﬁedpokládá se osobní znalost a zku‰enost s tématem z praxe, popﬁ. jako kritická úvaha nad
skuteãnou praxí. Citace a literatura nejsou podmínkou.
2) Pokyny pro formát recenzí
Rubrika recenze nabízí prostor v‰em zájemcÛm, kteﬁí chtûjí seznámit ostatní ãtenáﬁe se zajímav˘mi knihami z oblasti sociální práce a pﬁíbuzn˘ch oborÛ. Maximální rozsah recenze je stanoven na 1 200 slov. Recenze musí obsahovat bibliografick˘ údaj o hodnocené knize (Daniela
Vodáãková a kol.: Krizová intervence, Portál, Praha, 2002) a jméno autora recenze spolu s kontaktem na pracovi‰tû, pﬁíp. e-mailem.
Nabídky recenzí zasílejte ve formátu RTF, jednoduchém ﬁádkování, ve formátu písma Times New Roman, velikost písma 12, na disketû
3,5 palce ãi e-mailem.
3) Ostatní rubriky
Pﬁíspûvky ostatních rubrik nemají stanoven˘ závazn˘ formát, jejich podoba bude upﬁesÀována individuálnû na základû dohody s redakcí.
4) Kontaktní údaje:
Své pﬁíspûvky zasílejte na adresu redakce:
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EDITORIAL
ilí ãtenáﬁi, milé ãtenáﬁky, do rukou se vám
dostává ãíslo vûnované
„rovnosti pﬁíleÏitostí“.
Téma na první pohled
evokuje genderovou
tematiku, i kdyÏ tomu tak není. Pﬁesto,
pokud se nad ní zamyslíme, je tﬁeba konstatovat, Ïe ãeské (a zﬁejmû i slovenské) Ïeny
odmítají oznaãení „feministka“, neboÈ se jim
pﬁedstaví nûkteré extrémní pﬁípady pﬁedev‰ím americké provenience. ·kvoreckého
pﬁeklad termínu „sexuální hara‰ení“ (sexual
harassment) se v na‰í spoleãnosti ujal
neb˘vale rychle a ti, kdo se pou‰tûjí na
tenk˘ led feminismu, sklízejí ãasto posmûch
(a to pﬁedev‰ím od Ïen, které tento proud
pokládají za umûle implantovan˘). Seriózní
gender studia v‰ak snad jiÏ pﬁekonala svá
batolecí léta a zaujímají nepﬁehlédnutelné
místo v curriculech vyuãovan˘ch nejen na
vysok˘ch ‰kolách. Dokonce genderová
senzibilita je akcentována i pﬁi pﬁípravû
uãebnic pro základní a stﬁední ‰koly.
(Ne)rovnost pﬁíleÏitostí v‰ak není jen
otázkou genderovou, nerovnost se vyskytuje
i v tzv. klasick˘ch tématech sociální politiky
a sociální práce: jde o nerovnost zdravotnû
postiÏen˘ch, o pﬁístup k etnick˘m skupinám ãi pohled na pﬁistûhovalce, jedná se
o diskriminaci lidí na základû vûku (ageismus), popﬁ. sexuální orientace ãi náboÏenství (v dne‰ní dobû jím mÛÏe b˘t napﬁ.
islám). NejzávaÏnûj‰í diskriminace probíhá
na bázi zamûstnání (Ïeny pobírají obvykle
75 % platu muÏe, jsou-li zamûstnány v kvalifikovan˘ch profesích, dále se jedná o etnické men‰iny – pﬁedev‰ím Romové mají
ztíÏen˘ pﬁístup na trh práce, coÏ je zpÛsobeno jednak pﬁedsudky, jednak
vzdûláním/odbornou kvalifikací, a zdravotnû
postiÏení lidé pﬁes ochranu zákonem jsou

M

pokládáni také za rizikové skupiny na trhu
práce). Ochranu by mûl zaji‰Èovat stát
prostﬁednictvím legislativy, pﬁibliÏováním se
k právu EU (acquis communautaire) a vytváﬁením odborn˘ch komisí zamûﬁen˘ch na
monitorování i zaji‰Èování dodrÏování
rovnosti pﬁíleÏitostí a pﬁístupu k jednotliv˘m specifick˘m skupinám. Svou roli
sehrávají i odbory, které jsou zástupci
zamûstnancÛ a jejich roli není moÏno
opomenout ãi podcenit.
Nabízené téma je moÏné prozkoumat
mimo jiné i z perspektivy jiÏ zmiÀovan˘ch
genderov˘ch stereotypÛ. Obecnû panují
pﬁedstavy, Ïe nûkteré vlastnosti ãi chování
je typicky „Ïenské“ ãi typicky „muÏské“.
Hlub‰í vûdecká zkoumání v‰ak ukazují, Ïe
jde ãasto o kulturnû omezené zvyklosti,
které mohou i ve stejném prostﬁedí v jiné
kultuﬁe b˘t naprosto odli‰né.
Co vám tedy v tomto tematickém ãísle
nabízíme? V rubrice „O ãem se mluví“
‰iroké spektrum pohledÛ z praxe na
rovnost, které jsou oÏiveny pravidelnou
anketou, a ve „Faktech, vyhlá‰kách“ bychom
vás rádi seznámili pﬁedev‰ím se smûrnicí
Rady EU, která ustanovuje v‰eobecn˘ rámec
pro rovné zacházení v zamûstnání, a s v˘tahem z rozhodnutí Rady EU, které se zab˘vá
strategií rodové rovnosti.
Akademické statû se vûnují pozornost
problematice tzv. etiky starostlivosti z gender pohledu (Z. Kiczková a M. Szapuová),
D. Fischlová se vûnuje anal˘ze rozdílu
pﬁíjmÛ Ïen a muÏÛ a R. Janebová se zab˘vá
problematikou moderní feministické
sociální práce. Dal‰í texty jsou zamûﬁeny na
dÛstojnost ãlovûka v terminálním stadiu
(J. Dolista), pohledu na povolání zdravotní
sestry (S. Bártlová), supervizi na Slovensku
(M. Oláh) a na problematiku zdrojÛ stresu
v sociální práci (Z. Mlãák). Nechybûjí ani
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EDITORIAL

MEDAILÓN

rubriky „·koly se pﬁedstavují“ a „Inspirace
pro praxi“.
Je tﬁeba vyslovit podûkování garantce
ãísla prof. PhDr. Annû Tokárové, CSc.,
z katedry vzdelávania dospel˘ch a sociálnej
práce Filozofické fakulty Pre‰ovské univerzity, které patﬁí velk˘ dík za mnoÏství
kontaktÛ a námûtÛ, bez nichÏ by ãíslo
nemohlo vzniknout.
Rádi bychom také pﬁipomenuli 70. narozeniny socioloÏky a publicistky PhDr. Jiﬁiny
·iklové, CSc., která je jak˘msi spiritem
movens ãeské univerzitní sociální práce
a gender studies (své 70. narozeniny oslavila
17. ãervna). Redakãní rada i redakce ãasopisu jí tímto chce popﬁát v‰e dobré, hodnû
zdraví a pokoje v osobním i profesním
Ïivotû a s úctou vûnujeme toto ãíslo jí
a jejímu celoÏivotnímu dílu. Dûkujeme!
V neposlední ﬁadû bychom se chtûli
zamyslet nad otázkou, zda ãasopis, kter˘
pravidelnû vychází jiÏ ãtvrt˘m rokem, na‰el
dostatek ãtenáﬁÛ (a pﬁedplatitelÛ). Slovy
prvního ‰éfredaktora, P. Navrátila, jde
o otázku, zda si obor a lidé v nûm ãasopis
zaslouÏí, ãi zda je sociální práce zralá na to,
mít svÛj profesní ãasopis a pochopit jeho
v˘znam pﬁi vzdûlávání budoucích sociálních pracovníkÛ i pﬁi zvy‰ování profesionalizace pracovníkÛ jiÏ vystudovan˘ch a pevnû zakoﬁenûn˘ch v praxi. Jsme periodikem,
na které se tû‰íte, se zájmem ho ãtete
a necháváte se texty v nûm obsaÏen˘mi
inspirovat? Pﬁiná‰íme vám tolik potﬁebn˘
nadhled? Pokud ano, velmi rádi vás uvítáme
v ﬁadách na‰ich pﬁedplatitelÛ. Jen tak
ãasopis pﬁekoná obtíÏná léta etablování se
na ãeském a slovenském trhu.
Pﬁeji dobré poãtení.
Stanislava ·evãíková
‰éfredaktorka
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PhDr. Jiﬁina ·iklová,
CSc., se narodila 17.
ãervna 1936 v Praze.
Její otec byl lékaﬁ
a sociální demokrat,
matka uãitelka.
Vystudovala historii
a filozofii na FF UK
v Praze, kterou
absolvovala v roce 1958.
PÛsobila krátce na
katedﬁe filozofie UK,
v roce 1965 se podílela
na zaloÏení katedry
sociologie FF UK, kde se
zab˘vala problematikou mládeÏe a studentského hnutí.
Její angaÏovanost vedla k tomu, Ïe po 21. srpnu 1968
byla z fakulty propu‰tûna. Pracovala jako uklízeãka
a sociální pracovnice na geriatrickém oddûlení
Thomayerovy nemocnice v Praze, kde se podílela na
v˘zkumu, av‰ak bez moÏnosti publikovat. Publikovala
proto pod rÛzn˘mi jmény, pﬁedev‰ím v zahraniãí. Od
70. let spolupracovala s P. Pithartem na organizování
distribuce zahraniãních i exilov˘ch knih do tehdej‰ího
âeskoslovenska. Jiﬁina ·iklová byla v normalizaãních
letech perzekvována a od kvûtna 1981 i vûznûna za
pa‰ování literatury (byla obvinûna z podvracení republiky
ve skupinû ve spojení se zahraniãím), tento proces byl
zastaven aÏ z podnûtu V. Havla v prosinci 1989.
Spolupracovala také s Dokumentaãním stﬁediskem
ãeskoslovenské nezávislé kultury v Scheinfeldu (SRN),
kde na zámku Schwarzenberg shromaÏìoval V. Preãan
ve‰kerou exilovou a samizdatovou literaturu.
Po revoluci v roce 1989 byla pozvána opût pﬁedná‰et
sociologii, ale po vzoru zahraniãních univerzit iniciovala
zaloÏení katedry sociální práce (nikoli aplikované
sociologie) na FF UK v Praze, kterou do roku 2000 vedla.
ZaloÏila také Centrum a knihovnu Gender Studies, o.p.s.,
v Praze, které je spoluzakladatelem a garantem podobn˘ch center v celé âR.
Je ãlenkou mnoha správních rad nestátních nadací
(NROS, Vize 97, Nadace Charty 77 – Konto Bariéry,
Nadace VIA), dále ãlenkou redakãních rad zahraniãních
i domácích odborn˘ch ãasopisÛ (napﬁ. Listy, European
Journal of Social Work, East Central Europe, Social
Research). V roce 1995 získala ocenûní Îena Evropy za
svÛj pﬁínos integraci Evropy. V roce 1999 jí byla udûlena
V. Havlem medaile T. G. Masaryka I. stupnû za zásluhy
o republiku. V únoru 2000 získala medaili Alice
Masarykové za zásluhy o rozvoj sociální práce v âR.
Pﬁes svou disidentskou minulost nestála o v˘znamné
politické ãi jiné posty. Dodnes pﬁedná‰í na fakultû
a pÛsobí v genderu, kter˘ pojímá jako nezbytn˘ doplnûk
mozaiky plurality souãasného my‰lení, dialogu se
západními Ïenami (mûly jin˘ v˘voj neÏ Ïeny v reálném
socialismu, a proto si v mnoha vûcech nemusí okamÏitû
rozumût), ale i s emancipaãním hnutím Ïen ve tﬁetím
svûtû. Její ãinorodost a mladého ducha oceÀují v‰ichni její
spolupracovníci i její ãtenáﬁi.
Stanislava ·evãíková
Foto: archiv Gender Studies, o.p.s.
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Zdravotnû postiÏení zaÏívají
diskriminaci v zamûstnání
Zku‰enost s diskriminací v zamûstnání z dÛvodu svého zdravotního hendikepu zaÏila Mgr. Klára Pavlíãková z Brna. Má totiÏ zrakové postiÏení –
tûÏkou slabozrakost. Do zamûstnání chodí samostatnû, obãas pouÏívá bílou
hÛl, napﬁíklad pﬁi pﬁechodu frekventované vozovky. V souãasnosti pracuje
jako terapeutka v jednom brnûnském stacionáﬁi pro dospûlé klienty s mentálním a kombinovan˘m postiÏením. Dﬁíve pracovala jako asistentka
v chránûném bydlení pro dospûlé klienty s mentálním postiÏením.
Vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultû v Brnû a Hradci
Králové.

• Kdy sis poprvé uvûdomila, Ïe právû
vzhledem ke svému zdravotnímu handicapu jsi diskriminovaná, nemá‰ stejné
moÏnosti a pﬁíleÏitosti jako jiní lidé?
S diskriminací jsem se poprvé setkala
pﬁi hledání zamûstnání. Zamûstnavatelé
mû nechtûli pﬁijmout, protoÏe mûli obavy
z pﬁijetí zdravotnû postiÏeného ãlovûka,
kter˘ má pﬁevzít odpovûdnost za mentálnû postiÏené klienty.
Nejhor‰í zku‰eností pro mne bylo, kdyÏ
jsem v jednom ústavu pro tûlesnû postiÏené pracovala dva mûsíce jako vychovatelka (zástup za nemoc). Po uplynutí této
doby se v témÏe zaﬁízení uvolnilo místo
a já jsem mohla nastoupit jako stál˘
zamûstnanec. Zúãastnila jsem se konkursu, ve kterém jsem uspûla. Pﬁed podepsáním pracovní smlouvy jsem ale musela
projít vstupní lékaﬁskou prohlídkou

u tamûj‰í závodní lékaﬁky.Ta mi sdûlila, Ïe
vzhledem k mému zrakovému handicapu
nemohu pracovat jako vychovatelka. Své
rozhodnutí odÛvodnila tak, Ïe za mne
pﬁebírá odpovûdnost a pﬁi jakékoliv
komplikaci, která by mohla b˘t zpÛsobena m˘m zrakov˘m handicapem, bude mít
problémy.
V souãasném zamûstnání se také cítím
diskriminována. Zamûstnavatel mi krátí
mzdu o 25 % proto, Ïe pobírám ãásteãn˘
invalidní dÛchod. Domnívám se, Ïe
ãásteãn˘m invalidním dÛchodem kompenzuje stát mÛj zrakov˘ handicap. Mzdu
pobírám za vykonanou práci.V zamûstnání nemám Ïádné úlevy a v˘hody oproti
ostatním kolegÛm.
• Má‰ nûjaké zku‰enosti s tím, zda se
v nûãem v˘raznû li‰í diskriminace nevido-
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m˘ch, ve srovnání s lidmi jinak postiÏen˘mi, pﬁi hledání zamûstnání?
Nemohu na tuto otázku jednoznaãnû
odpovûdût.V mém zamûstnání jsou
zdravotnû postiÏení obecnû diskriminováni v oblasti pﬁíjmu. ZamûstnancÛm
v ãásteãném invalidním dÛchodû krátí
zamûstnavatel mzdu o 25 %, zamûstnancÛm s pln˘m invalidním dÛchodem
dokonce o 50 %.
• Jakou zku‰enost má‰ pﬁi hledání
zamûstnání? Jak se podle Tebe dívají
v‰eobecnû zamûstnavatelé na zdravotnû
postiÏené? Co jim nejvíce vadí, odrazuje,
aby je zamûstnali?
Zamûstnavatele velmi ãasto odrazuje
fakt, Ïe by se zdravotnû postiÏen˘mi mûli
uzavﬁít smlouvu na dobu neurãitou,
nejsou ochotni pﬁijmout individuální
rozdíly mezi jednotliv˘mi zdravotnû
postiÏen˘mi, neradi mûní zabûhnuté
stereotypy atd.
• Jak se dívá‰ na diskriminaci, nerov nost pﬁíleÏitostí zdravotnû postiÏen˘ch,
kdyÏ pracuje‰ v sociální sféﬁe, kde by se
alespoÀ teoreticky mûla tato nerovnost
vyskytovat co nejménû?
Podle m˘ch dosavadních zku‰eností se
diskriminace zdravotnû postiÏen˘ch
v sociální sféﬁe vyskytuje tehdy, pokud si
zamûstnavatelé „hojí vlastní komplexy“
na zdravotnû postiÏen˘ch. Setkávám se
s tendencí „vlastnit, ovlivÀovat, ﬁídit“ tyto
lidi v pracovním i soukromém Ïivotû.
Z tohoto postoje se rodí diskriminace
a nûkdy mÛÏe dojít i ke zneuÏívání
zdravotnû postiÏen˘ch.
• V kter˘ch oblastech pracovního trhu
(v jak˘ch oborech) podle Tvé zku‰enosti
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a zku‰enosti znám˘ch jsou zdravotnû
postiÏení nejãastûji diskriminováni,
zaÏívají nerovnost?
Nedomnívám se, Ïe by se diskriminace
mohla vázat pouze k nûkter˘m pracovním odvûtvím.Vnímám ji spí‰e jako
globální problém, kter˘ je ale závisl˘ na
individuálním pﬁístupu zamûstnavatele
a zdravotnû postiÏeného. Pozitivnû
nahlíÏím na organizace a podniky, kde
fungují odbory. O jejich zaloÏení usilujeme i v mém souãasném zamûstnání.
• Jaké konkrétní podpory a od koho by
se mûlo zdravotnû handicapovan˘m
dostávat pﬁi hledání zamûstnání, v‰eobec nû pﬁi integraci do spoleãnosti?
Nejvût‰í úlohu hraje aktivní pﬁístup
samotného zdravotnû postiÏeného ãlovûka, kter˘ spolupracuje s úﬁadem práce,
organizacemi zab˘vajícími se pracovním
uplatnûním zdravotnû postiÏen˘ch,
v neposlední ﬁadû je nesmírnû dÛleÏitá
podpora rodiny, pﬁátel atd.
• Jak je to s tzv. nauãenou bezmocností
u zdravotnû postiÏen˘ch? B˘vá pro nû
problém ucházet se o pracovní místo,
napﬁ. po pﬁedchozích negativních zku‰enostech?
Tuto skuteãnost vnímám jako individuální záleÏitost. Já sama se k pracovnímu
uplatnûní snaÏím pﬁistupovat aktivnû.
Studovala jsem pﬁi zamûstnání a profesní
vzdûlávání se pro mne stává celoÏivotním
procesem.Velmi dÛleÏitá je podpora
rodiny a pﬁátel, ale hlavní ãást odpovûdnosti leÏí na samotném pﬁístupu zdravotnû postiÏeného.
Rozhovor pﬁipravil Pavel Bajer
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Prípadov ageizmu pribúda
at˘ka sa to tak Ïien, ako aj muÏov
Vo veºmi obsaÏnom rozhovore s PhDr. M á r i o u J a c k o v o u, MPH., ‰tátnou
radkyÀou MPSVR SR, vedúcou odboru rodinnej a rodovej politiky, nájdete
odpovedi, o ão usilujú zamestnávatelia ústretoví k rodine, ão je to rodová
segregácia, ako sa prejavuje diskriminácia na trhu práce a preão sa pripravujú akãné plány rodovej rovnosti na pracoviskách. V poslednej ãasti sa
zaoberá ageizmom – diskrimináciou z dôvodu veku.
• Aká je náplÀ ãinnosti odboru rodinnej
a rodovej politiky na MPSVR SR?
Odbor rodinnej a rodovej politiky
MPSVR SR sa zaoberá koncepãnou
a legislatívnou tvorbou ‰tátnej politiky
v oblasti rodiny a rodovej rovnosti; vypracúva strategické a koncepãné materiály
súvisiace s rodinnou politikou, rodovou
rovnosÈou, populaãnou a migraãnou
politikou a koordinuje ich systémové
väzby s politikou zamestnanosti a systémom sociálneho zabezpeãenia, vypracúva
návrhy ‰tátnej rodinnej politiky a ‰tátnej
sociálnej podpory a zabezpeãuje podmienky pre realizovanie politiky zosúlaìovania rodinného a pracovného Ïivota
a ãinnosÈ komisie na vykonávanie súÈaÏe
„Zamestnávateº ústretov˘ k rodine“,
gestorsky zabezpeãuje tvorbu ‰tátnej
politiky v oblasti antidiskriminácie,
dohliada na uplatÀovanie zásady rovnakého zaobchádzania z dôvodu pohlavia,
sexuálnej orientácie, náboÏenského
a iného vierovyznania, sleduje a vyhodno-

cuje rovnosÈ príleÏitostí medzi muÏmi
a Ïenami v oblasti pracovno-právnych
vzÈahov, v oblasti uplatnenia Ïien v politike a rodinn˘ch vzÈahoch, vrátane programov a projektov ESF, analyzuje vplyvy
jednotliv˘ch opatrení v sociálnej oblasti
a v oblasti zamestnanosti z rodového
pohºadu, vyhodnocuje a aktualizuje
vládne dokumenty, ako napr. Národn˘
akãn˘ plán pre Ïeny, Koncepcia rovnosti
príleÏitostí Ïien a muÏov, Národná stratégia pre prevenciu a elimináciu násilia
páchaného na Ïenách a v rodinách
atì., spolupracuje pri implementácii
práva Európskej únie a medzinárodn˘ch
dohovorov v oblasti rodovej rovnosti
a koordinuje medzinárodné projekty.
• Sleduje sa princíp rovn˘ch príleÏitostí
napríklad pri v˘beru vhodn˘ch kandidátov a kandidátok na vedúce miesta na
ministerstve?
MPSVR SR sleduje princíp rovnosti
príleÏitostí a v rámci v˘berového konania
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na miesta riaditeºov a riaditeliek odborov
MPSVR SR sa riadi uveden˘m princípom.
Zvlá‰È by som zdôraznila, Ïe MPSVR SR je
gestorom Koncepcie rovnosti príleÏitostí
Ïien a muÏov a jedn˘m z opatrení koncepcie je aj vytváraÈ predpoklady pre
vyrovnanú úãasÈ Ïien a muÏov na riadiacich a rozhodovacích postoch.V˘ber
vhodn˘ch kandidátov na miesta generálnych riaditeºov a riaditeliek zabezpeãuje
Úrad pre ‰tátnu sluÏbu.V súãasnosti je na
MPSVR SR päÈ sekcií, z toho tri riadia
generálne riaditeºky a dve generálni
riaditelia. Îena je aj vedúcou úradu
MPSVR SR. Pomerne veºk˘ vplyv na
vyrovnanú úãasÈ Ïien a muÏov na riadení
má feminizácia rezortu práce, sociálnych
vecí a rodiny. Na margo by som v‰ak
chcela podotknúÈ, Ïe v tomto volebnom
období nebola ani jedna Ïena ãlenkou
vlády SR.
• Aké na Slovensku existujú rezervy
a problémy v rovnosti príleÏitostí v oblasti vzdelávania a zamestnania?
V oblasti vzdelávania a zamestnania sú
jednou z najsilnej‰ích prekáÏok predsudky a stereotypy pretrvávajúce v na‰ej
spoloãnosti, zaãínajúce uÏ v príprave na
povolanie, kde pretrváva stereotypné
vzdelávanie a príprava na tzv. typické
Ïenské a typické muÏské povolania. Preto
venujeme pozornosÈ propagácii rodovo
netradiãn˘ch povolaní, aby sme zabránili
prenosu rodovej segregácie z oblasti
vzdelávania na trh práce.
Vysoká vzdelanostná úroveÀ Ïien
(stredo‰kolské aj vysoko‰kolské vzdelanie) vytvára relatívne vyhovujúce v˘chodisko pre zamestnávanie. Rodinné povinnosti stereotypne pripisované hlavne
Ïenám v‰ak vytvárajú bariéru pri vstupe
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na trh práce po rodinnej fáze.V opatreniach aktívnej politiky zamestnanosti je
venovaná zv˘‰ená pozornosÈ do‰koºovaniu Ïien po materskej a rodiãovskej
dovolenke.Typické pre Ïenskú pracovnú
silu je, Ïe v záujme zodpovednosti za
rodinu sú Ïeny skôr ochotné prijaÈ aj
zamestnanie niÏ‰ej kvality vzhºadom na
ich vzdelanie. PrevaÏná orientácia Ïien na
humanitné vzdelávanie zniÏuje atraktívnosÈ Ïien ako pracovnej sily. Îeny dlhodobo prejavujú vy‰‰í záujem o rekvalifikáciu
a do‰koºovanie ako muÏi. Pri do‰koºovaní
Ïien sa kladie dôraz na poãítaãovú gramotnosÈ a schopnosÈ ovládania informaãn˘ch technológií. Súkromné agentúry
zamestnania sú vyuÏívané ako doplnková
sluÏba k existujúcim verejn˘m sluÏbám
zamestnanosti.
Rozhodujúcu úlohu v tomto procese
má terciárne a ìal‰ie vzdelávanie ako
súãasÈ celoÏivotného vzdelávania.V rámci
Európskeho sociálneho fondu sú podporované projekty zamerané na zvy‰ovanie
kvalifikácie a nadobúdanie nov˘ch
zruãností a poznatkov pri modernizácii
v˘roby, pri re‰trukturalizácii podnikov
alebo pri zavádzaní nov˘ch technológií.
Systém celoÏivotného vzdelávania musí
byÈ schopn˘ pruÏne reagovaÈ na potreby
moderného trhu práce a umoÏniÈ Ïenám
a muÏom v priebehu ich Ïivota nadobúdaÈ potrebné profesionálne zruãnosti
a kvalifikácie a pracovnú mobilitu. Je
podporované prepojenie stredn˘ch
a vysok˘ch ‰kôl s praxou ako aj prepojenie vedecko-v˘skumn˘ch in‰titúcií
s priemyselnou a podnikateºskou sférou.
V oblasti riadenia vzdelávania, vedy
a v˘skumu pôsobí v SR fenomén tzv.
skleneného stropu (glass ceiling), ão
znamená sÈaÏen˘ prístup Ïien na riadiace
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pozície.Tento jav sa ãasto popisuje aj ako
tzv. obráten˘ lievik, ão znamená, Ïe Ïeny
majú menej prekáÏok na zaradenie na
niÏ‰ie riadiace posty, ale ãím vy‰‰ia
funkcia (spojená s vy‰‰ím platov˘m
ohodnotením) – t˘m niÏ‰í poãet Ïien.
A to sa t˘ka aj akademick˘ch hodností.
• âo by mala konkrétne obsahovaÈ
osveta a vzdelávanie v oblasti rovnosti
príleÏitostí Ïien a muÏov?
V SR je realizovan˘ch veºmi málo
vzdelávacích a osvetov˘ch aktivít v oblasti rovnosti príleÏitostí. Príãinou je nízky
poãet expertov a expertiek, ktorí a ktoré
by sa ‰pecializovali na danú problematiku, a nízky záujem zo strany verejnosti,
ktorá danú problematiku nevníma ako
prioritnú a zdôvodÀuje ho zloÏitou
ekonomickou situáciou a vysokou nezamestnanosÈou v regiónoch.Veºk˘m
prínosom bolo schválenie projektov
v rámci Európskeho sociálneho fondu
a Iniciatívy Spoloãenstva EQUAL.
Základné oblasti osvetov˘ch aktivít by
sa mali zameriavaÈ, okrem uÏ spomínaného odstraÀovania stereotypov, na podporu rodovej rovnosti v ekonomickom
a hospodárskom Ïivote (redukciu profesijnej segregácie a podporu zosúlaìovania rodinného a pracovného Ïivota), na
zv˘‰enie úãasti Ïien v rozhodovacích
a mocensk˘ch ‰truktúrach na v‰etk˘ch
úrovniach a v neposlednom rade na
bliÏ‰ie zoznámenie sa s európskou a slovenskou legislatívou v oblasti rovnakého
zaobchádzania a antidiskriminácie,
netreba zabúdaÈ na zvy‰ovanie povedomia o rodovej podmienenosti násilia.
• Existujú vhodné in‰titucionálne
mechanizmy presadzujúce a kontrolujúce

O ČEM
se mluví

rovnosÈ príleÏitostí na rôznych úrovniach?
Národn˘m in‰titucionálnym mechanizmom presadzujúcim rovnosÈ príleÏitostí
je v SR jedin˘ odbor rodinnej a rodovej
problematiky MPSVR SR. Uveden˘ odbor
bol v roku 2005 pretransformovan˘ zo
samostatného odboru rovnosti príleÏitostí
a antidiskriminácie a spojen˘ s problematikou politiky pre rodinu. ZároveÀ v‰ak
bol personálne posilnen˘. Ostatné ministerstvá a ústredné orgány ‰tátnej správy
nemajú pre uvedenú problematiku focal
pointy. K odstráneniu tohoto nedostatku
by mal prispieÈ twiningov˘ projekt
PHARE „Posilnenie administratívnych
kapacít pre Gender mainstreaming“,
ktor˘ sa zaãne realizovaÈ na jeseÀ 2005
v spolupráci s Francúzskom
a Nemeckom. DodrÏiavanie zásady rovnakého zaobchádzania v pracovno-právnych
vzÈahoch kontrolujú in‰pektoráty práce
od roku 2001 a od roku 2004 je základn˘m in‰titucionálnym mechanizmom nad
dodrÏiavaním tzv. antidiskriminaãného
zákona Slovenské národné stredisko pre
ºudské práva.V˘znamnú úlohu zohráva
kolektívne vyjednávanie ako snaha
zmeniÈ prostredníctvom sociálneho
dialógu organizácie (ich kultúru a ‰truktúru) a nie iba jednoducho „prispôsobiÈ
Ïeny“ podmienkam organizácie.
Na podporu rodovej rovnosti na úrovni
Národnej rady SR bola v roku 2002
zriadená Komisia pre rovnosÈ príleÏitostí
a postavenie Ïien v spoloãnosti pri
V˘bore Národnej rady SR pre ºudské
práva, národnosti a postavenie Ïien.
• Existuje vhodná legislatíva? âo by
mala obsahovaÈ?
Legislatíva SR v oblasti rovnakého
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zaobchádzania pre muÏov a Ïeny je
v súlade s acquis. SR v rámci prístupového procesu akceptovala acquis v kapitole
13 Sociálna politika a zamestnanosÈ
a zabezpeãila jeho implementáciu takmer
v plnom rozsahu k dátumu vstupu do EÚ.
Úplnú kompatibilitu s acquis SR dosiahla
reformou pracovného práva a reformou
sociálneho poistenia. Platná právna
úprava zakazuje diskrimináciu z hºadiska
pohlavia, veku a pod. v oblasti pracovno-právnych vzÈahov (Zákonník práce, zákon
o ‰tátnej sluÏbe, zákon o in‰pekcii práce,
tzv. antidiskriminaãn˘ zákon z roku 2004
a iné), v oblasti zamestnávania (zákon
o sluÏbách zamestnanosti), v oblasti
sociálneho zabezpeãenia (zákon o sociálnom poistení).V praxi pretrváva priama
aj nepriama, väã‰inou skrytá diskriminácia Ïien. Obdobn˘m problémom je aj
zamestnávanie star‰ích obãanov a hlavne
Ïien, ãi odmeÀovanie Ïien a muÏov.
De facto sú ãasto problémy s uplatÀovaním legislatívy v praxi a jej vymoÏiteºnosÈou. Problémom zostáva nedostatoãné
dodrÏiavanie zákonov niektor˘mi zamestnávateºmi. Napriek tomu, Ïe súãasná
legislatíva v zásade poskytuje dostatoãn˘
rámec na podporu predmetnej problematiky, ãasto je problém v právnom povedomí obãanov, ãi v nevôli obãanov uplatÀovaÈ svoje práva z dôvodu rizika straty
zamestnania.
• Preão je vlastne vôbec nutné zab˘vaÈ
sa, hodnotením zamestnávateºov, ãi sú
ústretoví k rodinám? Nemalo by to byÈ
samozrejmosÈou?
Svet práce a svet rodiny sú e‰te stále
oddelen˘mi sférami. NájsÈ most medzi
nimi nebolo nikdy samozrejmosÈou.
V predchádzajúcom období bol v ‰tát-
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nych a druÏstevn˘ch podnikoch siln˘
sociálny program. Jeho vyuÏívanie nebolo
zaloÏené na slobodnom individuálnom
v˘bere z moÏností, ale na povinnosti.
Program mal silné prvky kolektivizmu,
potieral individuálne potreby.Aktéri
a konzumenti programu ho povaÏujú za
„good praxis“.
Zosúladenie zodpovednosti za rodinu
so zárobkovou ãinnosÈou je v súãasnej
dobe veºmi dôleÏité. Rastúce poÏiadavky
na v˘konnosÈ zamestnancov sa ãasto
premietajú negatívne do sociálnych
a rodinn˘ch súvislostí. Ukazuje sa potreba
vytvoriÈ nové povedomie súnaleÏitosti
v˘konovej spoloãnosti a rodín, tak aby sa
nielen rodinn˘ Ïivot prispôsobil v˘konu
povolania, ale predov‰etk˘m, aby sa svet
práce stal ústretov˘m k rodine.
ÚstretovosÈ pre zamestnávateºa nie vÏdy
znamená len dobr˘ nápad, ale aj finanãné
náklady, od ktor˘ch oãakáva, Ïe sa mu
vrátia. Jednoznaãne moÏno preukázaÈ, Ïe
u zamestnávateºov ústretov˘ch k rodine
do‰lo k lep‰ej v˘konnosti na pracovisku,
zníÏeniu fluktuácie, zníÏeniu chorobnosti,
zamedzeniu strát pri investíciách do
nov˘ch kvalifikovan˘ch pracovníkov,
väã‰ej hospodárnosti pri plnení pracovn˘ch úloh a mnoÏstvo ìal‰ích. ÚstretovosÈ k rodine je ekonomick˘m prínosom
pre podnik, ktor˘ je vyãísliteºn˘.
SamozrejmosÈ by u zamestnanca mohla
viesÈ k tomu, Ïe by si neváÏil ústretov˘
prístup a tento by zdevalvoval a nepriniesol by Ïelateºn˘ efekt. NávratnosÈ ústretovosti by nebola opätovaná zv˘‰ením
lojality a produktivity.
• Aké predpoklady by mal maÈ zamest návateº, aby bol oznaãen˘ za ústretového
k rodinám?
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Zamestnávateº ústretov˘ k rodine sa
cieºavedome zameriava na zohºadÀovanie
individuálnych potrieb zamestnancov, na
ich motiváciu a optimalizáciu pracovného
ãasu vylúãením ru‰iv˘ch momentov zo
sféry rodinného Ïivota, viac ho zaujíma
v˘sledok práce.
Zamestnávateºa moÏno povaÏovaÈ za
ústretového k rodine, ak si uvedomuje, Ïe
ak chce nieão získaÈ (kreativitu, lojalitu,
spoºahlivosÈ), musí aj on nieão poskytnúÈ
(vyhovujúce pracovné podmienky, urãit˘
stupeÀ pruÏnosti a flexibility, pochopenie
voãi rodinn˘m povinnostiam, moÏnosti
ìal‰ieho odborného vzdelávania a rôzne
sluÏby, ãi vhodn˘ sociálny program).
Zv˘‰enie citlivosti podniku voãi rodine
(v‰eobecne) vedie dokázateºne k zlep‰eniu motivácie pracovníkov, k vy‰‰ej
v˘konnosti, zníÏeniu stresovej záÈaÏe,
redukcii fluktuácie, niÏ‰ej absencii,
zlep‰eniu imidÏu podniku a zv˘‰eniu
konkurencieschopnosti.Vyhovujúce
pracovné prostredie a podmienky povzbudzujú zamestnancov k väã‰ej angaÏovanosti a aj k tomu, aby svoje schopnosti
vyuÏívali a rozvíjali ão najúãinnej‰ie.
• Ako dlho sledujete, sa zaoberáte
hodnotením, ãi sú zamestnávatelia
ústretoví k rodinám? Kto s t˘mto nápadom pri‰iel?
MPSVR SR sa hodnotením ústretov˘ch
zamestnávateºov zaoberá od roku 2000,
kedy bol vypracovan˘ pilotn˘ projekt
súÈaÏe vtedaj‰ím odborom rovnosti
príleÏitostí. Nestaãí len legislatíva, potrebné sú podporné opatrenia a toto bolo
jedno z nich. Chceli sme zviditeºniÈ na
verejnosti ústretov˘ch zamestnávateºov,
pretoÏe si zaslúÏia spoloãenskú prestíÏ
a uznanie. SúÈaÏ sa stala zaujímavou pre
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t˘ch zamestnávateºov, ktorí si chceli
porovnaÈ svoj model „pro-rodinnej“
podnikovej sociálnej politiky s ostatn˘mi,
verejne prezentovaÈ dosiahnuté v˘sledky
a byÈ pre ostatn˘ch dobr˘m príkladom.
Keì vás nestresuje pomyslenie na to, kto
sa postará o dieÈa, keì príde zo ‰koly, ãi
chor˘ch star˘ch rodiãov, ale viete, Ïe
firma vám umoÏní pracovaÈ vo flexibilnom pracovnom reÏime ãi na skráten˘
úväzok, ste jednoducho v˘konnej‰í.
Firmy, ktoré sa prihlásili do súÈaÏe, chcú
byÈ perspektívne a chcú maÈ spokojn˘ch,
ale kvalitn˘ch zamestnancov.A aj pri
súãasnej vysokej nezamestnanosti je
problémom nájsÈ dobrého zamestnanca.
Mnoh˘m zamestnancom, ale najmä
rodiãom s mal˘mi deÈmi vyhovuje napríklad pruÏnej‰ie postavená kæzavá pracovná doba, alebo skráten˘ pracovn˘ úväzok,
ão v‰ak hlavne z ekonomick˘ch dôvodov
vyuÏívajú necelé 3 % zamestnan˘ch.
Zamestnávatelia ponúkajú pomoc pri
starostlivosti o deti a odkázan˘ch ãlenov
rodiny, rôzne sluÏby pre zabezpeãenie
chodu domácností, finanãné príspevky
rodinám zamestnancov, podporujú
voºnoãasové a rekreaãné aktivity.
Pracovné miesta sú prispôsobené rôznym
flexibiln˘m formám práce (pruÏná
pracovná doba, delené pracovné miesta,
skráten˘ pracovn˘ úväzok, teleworking
atì.).
• Aké formy rodovej segregácie sa
najãastej‰ie vyskytujú na trhu práce?
Ktorá najviacej?
Pre trh práce v SR je charakteristická
vertikálna aj horizontálna rodová segregácia.Vo v‰eobecnosti moÏno kon‰tatovaÈ,
Ïe pre zamestnávateºov sú neatraktívnou
pracovnou silou Ïeny s deÈmi a star‰ie
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Ïeny. Problémom je aj nedostatoãná
podpora zamestnateºnosti Ïien, ktoré
majú zv˘‰ené riziko sociálneho vylúãenia.
Sú to najmä Ïeny dlhodobo nezamestnané, príslu‰níãky rómskej etnickej men‰iny, Ïeny zdravotne postihnuté, Ïeny
s problémami sociálneho zaãlenenia
a ìal‰ie.Tieto trpia väã‰inou viacnásobnou diskrimináciou.
Horizontálna segregácia sa prejavuje
koncentráciou muÏov a Ïien v urãit˘ch
povolaniach (zamestnaniach) a sektoroch
(odvetviach).Vertikálna segregácia spoãíva v koncentrácii muÏov a Ïien na urãit˘ch pozíciách v rámci jednej kategórie
povolaní.
Sektorová segregácia sa prená‰a aj do
‰truktúry pracujúcich podºa odvetví
národného hospodárstva. Îeny pracujú
najmä v ºahkom priemysle, v obchode
a re‰tauraãn˘ch sluÏbách (okolo 60 %).
Najv˘raznej‰ie v‰ak prevaÏujú v ‰kolstve
(takmer 80 %), zdravotníctve a sociálnej
starostlivosti (vy‰e 82 %), v peÀaÏníctve
a poisÈovníctve (takmer 70 %). Okrem
peÀaÏníctva a poisÈovníctva sú to odvetvia, ktoré vykazujú najniÏ‰iu priemernú
mzdu.
• Ide oznaãiÈ niektorú formu diskrimi nácie na trhu práce za typicky muÏskú
alebo typicky Ïenskú?
V SR sa na prv˘ pohºad nedá hovoriÈ
o typicky Ïenskej alebo typicky muÏskej
forme diskriminácie.Väã‰inou sú diskriminované Ïeny.Vypl˘va to z vertikálnej
a horizontálnej segregácie trhu práce.
V súãasnej snahe ponímaÈ rodinu a prácu
ako neseparované sféry sa pri zosúladení
práce a rodiny prejavuje sociálna organizácia práce organizovaná muÏmi a pre
muÏov ako diskriminujúca t˘ch muÏov,
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ktorí chcú naplniÈ ideu „nového otcovstva“ a ocitnú sa nielen v nepriaznivom
obraze u zamestnávateºa, ale aj u svojich
kolegov.
• Aká je situácia na Slovensku vo v˘‰i
pracovn˘ch príjmov Ïien?
Podºa Informatívnej správy ·Ú SR
z roku 2003 „Úplné náklady práce a
mzdy podºa pohlavia, veku, vzdelania
a povolania“ dochádza k zv˘‰eniu poãtu
zamestnan˘ch Ïien a súãasne k rastu ich
miezd. Priemerná mesaãná mzda Ïien sa
stále nachádza v˘razne pod hladinou
mzdy muÏov. Mzda muÏov dosiahla
v sledovanom období (t. j. v roku 2002)
16 899 Sk a mzda Ïien 12 125 Sk. Rozdiel
priemernej mesaãnej mzdy v SR medzi
pohlaviami v roku 2002 je v absolútnom
vyjadrení 4 774 Sk v neprospech Ïien.
Mzdy Ïien predstavujú v priemere 71,7 %
miezd muÏov. Îiaº, nemáme aktuálne
‰tatistické údaje, pretoÏe uvedená správa
sa vypracúva iba kaÏdé dva roky.
• âiní sa kroky pre odstránenie niÏ‰ích
platov Ïien, vyrovnanie platov Ïien
a muÏov, ako stanovujú právne predpisy
EÚ?
Îiaº musím kon‰tatovaÈ, Ïe rozdiel
v neprospech Ïien v posledn˘ch rokoch
mierne narastá. Odbor rodinnej a rodovej
politiky rozpracoval viacero opatrení
v Národnom akãnom pláne zamestnanosti na roky 2004–2006 zameran˘ch na
vzdelávanie zamestnávateºov a scitlivovanie verejnosti. Spolupracovali sme
s Holandskom na realizácii twiningového
projektu PHARE „Sociálny dialóg na
bipartitnej úrovni“ pre zamestnávateºov
a odborárov a projektu „RovnosÈ príleÏitostí v SR“ so zameraním na tréning
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rodovej rovnosti, kde takisto cieºovou
skupinou boli zamestnávatelia a odborári.
Uskutoãnilo sa viacero medzinárodn˘ch
seminárov k otázkam diskriminácie na
trhu práce a jej odstraÀovaniu v rámci
bilaterálnej spolupráce s Francúzskom,
Bavorskom, ale aj v rámci aktivít TAIEXu
a UNDP.
V oblasti zníÏenia rodov˘ch rozdielov
v odmeÀovaní budú kºúãovú úlohu
zohrávaÈ sociálni partneri.ËaÏiskové
aktivity sociálnych partnerov v tejto
oblasti budú smerovaÈ k roz‰íreniu
kolektívneho vyjednávania o otázky
rodovej rovnosti a antidiskriminácie pri
súãasnom zapracovaní ustanovení o rovnosti príleÏitostí do kolektívnych zmlúv.
Z prostriedkov ESF sa budú podporovaÈ
aktivity zamerané na dosiahnutie rodovej
rovnosti na trhu práce.V rámci Iniciatívy
Spoloãenstva EQUAL sa podporia aktivity
zamerané na redukciu horizontálnej
segregácie a na otváranie oblastí, v ktor˘ch tradiãne dominujú muÏi, a nov˘ch
konjunkturálnych odvetví Ïenám.
V˘znamnou mierou môÏu k odstraÀovaniu rodov˘ch rozdielov v odmeÀovaní
prispieÈ in‰pektoráty práce, ktoré vykonávajú dozor nad dodrÏiavaním mzdov˘ch
predpisov. Kontrolná ãinnosÈ orgánov
in‰pekcie práce je v‰ak málo úãinná,
s nízkou efektívnosÈou, ão potvrdzujú
v˘sledky kontroly v roku 2003 ako aj
kontrolnej akcie v roku 2002.
• âo si predstaviÈ pod oznaãením
Akãné plány rodové rovnosti na pracovis kách?
Akãné plány sa stali veºmi módnym
trendom na na‰tartovanie aktivít v rôznych oblastiach.Viacero podnikov sa
snaÏí integrovaÈ rovnosÈ príleÏitostí do
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politiky ºudsk˘ch zdrojov. Nepoznám v SR
podnik, ktor˘ by mal uÏ vypracovan˘
akãn˘ plán rodovej rovnosti, napriek
tomu, Ïe európska smernica ho odporúãa.V rámci informaãn˘ch fór k súÈaÏi
„Zamestnávateº ústretov˘ k rodine“ sme
o plánoch hovorili, v rámci projektu
UNDP „Gender mainstreaming“ sme
oslovili podniky, v ktor˘ch sa robil prieskum a na základe zmapovania situácie sa
spracoval návrh oblastí pre akãn˘ plán.
ëal‰ia moÏnosÈ je daná novou v˘zvou
Európskeho sociálneho fondu v rámci
Sektorového operaãného programu
ªudské zdroje, kde sme ako jednu z moÏn˘ch aktivít definovali prípravu akãn˘ch
plánov.
Akãn˘ plán by mal obsahovaÈ zmapovanie situácie a návrh konkrétnych aktivít
na dosiahnutie cieºov v oblasti pracovn˘ch podmienok (fyzické, organizaãné
a psychosociálne podmienky), zosúladenia rodinného a pracovného Ïivota,
neprípustného správania a sexuálneho
obÈaÏovania, obsadzovania riadiacich
pozícií a úãasti na vzdelávacích a ‰koliacich aktivitách, inzerovania pracovn˘ch
miest a prijímania zamestnancov a ‰tudentov na brigádu ãi prax atì.
• Existujú na Slovensku podobné
organizácie ako Abzwien v Rakúsku,
ktoré vytvárajú ‰irokú paletu sluÏieb, vo
forme rôznych poradensk˘ch, kvalifikaãn˘ch ponúk pre Ïeny, ktoré znovu
nastupujú do práce, prípadne prechádzajú na iné pracovné miesto?
Podobné organizácie existujú, ale náplÀ
ãinnosti je tro‰ka iná. Zástupkyne ABZ
Rakúsko sa zúãastnili viacer˘ch seminárov a konferencií v SR a sú známe svojimi
aktivitami.Veºmi pozitívne je aj to, Ïe
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prijali na stáÏ mladé ‰tudentky zo SR.
U nás existujú tzv.Agentúry na podporu
zamestnávania, ktoré sú budované na
inom princípe.V rámci grantové schémy
PHARE „RovnosÈ príleÏitostí“ predpokladáme, Ïe aj v SR vzniknú zrkadlové
projekty k rakúskemu.

starobn˘ dôchodok; po skonãení vykonávania zárobkovej ãinnosti sa starobn˘
dôchodok urãí spôsobom, ktor˘ bude pre
tieto osoby v˘hodnej‰í v porovnaní so
spôsobom v˘poãtu pouÏívan˘m v prípade nevykonávania zárobkovej ãinnosti po
dov⁄‰ení dôchodkového veku.

• Prejdime k ageizmu na trhu práce.
Darí sa predchádzaÈ ageizmu, dodrÏovaÈ
zákaz diskriminácie pri prístupu k zamestnaní z dôvodu veku? Ubúda, ãi
naopak pribúda t˘chto prípadov?
Prípadov ageizmu pribúda a t˘ka sa to
tak Ïien, ako aj muÏov. Zv˘‰enie veku
odchodu do dôchodku znamenalo pre
mnoho Ïien a muÏov bolestn˘ prechod,
pre ìal‰ích to bola v˘zva pre na‰tartovanie novej fázy pracovného cyklu ako
Ïivnostníkov ãi podnikateºov.
MPSVR SR zru‰ilo zásadu „dôchodok
alebo zárobok“ a umoÏnilo poberanie
dôchodku pri súãasnom v˘kone zárobkovej ãinnosti, ãím sa podporilo zv˘‰enie
ekonomickej aktivity poberateºov
dôchodkov˘ch dávok a vytvoril sa priestor pre zamestnávanie star‰ích osôb
zníÏením odvodového zaÈaÏenia osôb,
ktoré vykonávajú zárobkovú ãinnosÈ
a splnili podmienky nároku na starobn˘
dôchodok, alebo im bol priznan˘ predãasn˘ starobn˘ dôchodok, neplatia poistné
na invalidné poistenie. ëalej sa zaviedla
moÏnosÈ predãasného odchodu do
dôchodku, av‰ak za kaÏd˘ mesiac predãasného odchodu do dôchodku sa
predãasn˘ starobn˘ dôchodok zniÏuje
o 0,5 %. Uvedené opatrenie motivuje
osoby v preddôchodkovom veku zotrvaÈ
v pracovnom procese. Zákon zv˘hodÀuje
osoby, ktoré vykonávajú zárobkovú
ãinnosÈ po splnení podmienok nároku na

• Existujú rie‰enia, ako zlep‰iÈ preukázateºnosÈ ageizmu u zamestnávateºov?
V SR je iba nepatrn˘ poãet v˘skumov,
ktoré by sa uvedenou otázkou zaoberali.
Najviac sa s Àou zaoberali v Stredisku pre
‰túdium práce a rodiny.Ageizmus u zamestnávateºov sleduje Slovenské národné
stredisko pre ºudské práva.
PreukázateºnosÈ sa dá dosiahnuÈ formou
napr. anonymn˘ch schránok pre verejnosÈ
– hniezd záchrany – s obsahom ktor˘ch
by sa niekto skutoãne aj zaoberal.Takisto
formou spolupráce s „agentami provokatérmi“.
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• âo robí MPSVR pre zv˘‰enie uplatnení osôb star‰ieho veku na trhu práce?
DôleÏit˘m materiálom je Národn˘
program ochrany star‰ích ºudí, ktorého
cieºom je v rámci vládnej politiky vo
vzÈahu k star‰ím ºuìom prezentovaÈ
podporu princípov OSN pre star‰ích ºudí
a zaviazaÈ jednotlivé ústredné orgány
‰tátnej správy SR k ich uplatÀovaniu
v rámci ich pôsobností.
Zákon o sluÏbách zamestnanosti zaradil
medzi skupinu znev˘hodnen˘ch uchádzaãov o zamestnanie obãanov star‰ích ako
50 rokov veku. Systém aktívnych opatrení
na trhu práce je prioritne cielen˘ aj na
túto rizikovú skupinu uchádzaãov o zamestnanie a prístup na trh práce je im
umoÏÀovan˘ vyuÏívaním celej ‰kály
aktívnych opatrení na trhu práce pro-
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stredníctvom projektového a programového prístupu.
Z prostriedkov Európskeho sociálneho
fondu sú podporované programy vzdelávania podºa individuálnych potrieb
uchádzaãov o zamestnanie a záujemcov
o zamestnanie pre vekovú skupinu nad
50 rokov veku. ëalej sa podporujú
programy vzdelávania star‰ích zamestnancov s cieºom prispôsobiÈ ich zruãnosti
spoloãnosti zaloÏenej na vedomostiach
a predchádzaÈ ich nadbytoãnosti.
Radikálne zmeny na trhu práce, súvisiace
napr. aj so zavádzaním nov˘ch technológií, priná‰ajú nové poÏiadavky na zruãnosti a schopnosti a potrebu celoÏivotného vzdelávania aj star‰ích ºudí.
Podporn˘m opatrením na vytváranie
pracovného prostredia ústretového
k star‰ím je aj súÈaÏ „Zamestnávateº
ústretov˘ k rodine“, v ktorej sa sleduje
vyrovnaná veková ‰truktúra zamestnancov a riadiacich pracovníkov.
• Na druhé strane ÈaÏko hºadajú prvé
zamestnanie absolventi. Ako predchádzaÈ
ich diskriminácii v dôsledku nízkeho
veku, neskúsenosti na trhu práce?
Úplne s vami súhlasím. Mnohí absolventi ÈaÏko získavajú svoje prvé zamestnanie.
Od roku 2004 sa uchádzaãom o zamestnanie po troch mesiacoch trvania nezamestnanosti poskytuje intenzívna pomoc
formou odborného poradenstva pri
vypracovaní individuálneho akãného
plánu (IAP) na podporu ich pracovného
uplatnenia. Plnenie cieºov stanoven˘ch
v IAP sa systematicky monitoruje a vyhodnocuje odborn˘m poradcom.
Jednotlivé aktívne opatrenia na trhu
práce sa realizujú najmä formou národn˘ch projektov spolufinancovan˘ch

O ČEM
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z prostriedkov ESF.V roku 2004 bola
zahájená realizácia ôsmi národn˘ch
projektov, jedn˘m z nich je aj absolventská prax.V roku 2004 sa zahájil proces
zásadnej reorganizácie a racionalizácie
ãinnosti verejn˘ch sluÏieb zamestnanosti.
Posilnila sa ãinnosÈ prvého kontaktu
zameraného na vãasnú identifikáciu
individuálnych potrieb nezamestnan˘ch
a na zintenzívnenie ãinností bezprostredne súvisiacich s poskytovaním pomoci
uchádzaãom o zamestnanie. Modernizaãné trendy v poskytovaní sluÏieb
zamestnanosti sa prejavujú aj vo vyuÏívaní
ne‰tátnych sluÏieb zamestnanosti (agentúry sprostredkovania zamestnania za
úhradu, agentúry doãasného zamestnania,
agentúry podporovaného zamestnávania).
• âo si myslíte o zdôrazÀovaní veku pri
v˘rokoch podnikov˘ch ‰éfov vo ‰t˘le:
„Sme mlad˘ dynamick˘ kolektív“ ãi „vek
drvivej väã‰iny na‰ich zamestnancov je
medzi 20–35 rokmi“?
Dobr˘ pracovn˘ kolektív by mal byÈ
vekovo vyrovnan˘, tak ako o tom svedãia
v˘sledky v˘skumov. Firma si spoãíta
v˘davky súvisiace so za‰koºovaním mlad˘ch neskúsen˘ch, málo v˘konn˘ch
pracovníkov hºadajúcich sam˘ch seba
a kvalitné pracovné miesto. Krátkodob˘
efekt mladého dynamické kolektívu bude
v˘razn˘, dlhodob˘ efekt po spoãítaní v˘davkov na fluktuáciu, nábor, inzerciu, sa
ukáÏe ako vysoko nákladov˘. Je rozumnej‰ie umoÏniÈ star‰iemu pracovníkovi
podeliÈ sa so svojimi pracovn˘mi zruãnosÈami (respektíve mu za to e‰te aj priplatiÈ), ako investovaÈ do v˘meny za mlad‰ích. Model v‰ak nie je vyuÏiteºn˘ v‰ade.
Niektor˘ druh práce potrebuje iba
mlad˘ch zamestnancov.
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• Podºa v˘skumu Îivot ve stáﬁí v roku
2002 sa setkalo 30 % Ïien a 39 % muÏov
s diskrimináciou pri hºadaní nového
zamestnania desaÈ let pred dôchodkom.
Ako sa pozeráte na toto vysoké ãíslo?
Za SR nepoznám podobn˘ v˘skum, ale
urãite to bude podobné ãíslo. Dúfam, Ïe
postupom ãasu sa bude toto ãíslo zmen‰ovaÈ. Predov‰etk˘m pre neúspe‰n˘ch na
trhu práce sa nájdu iné moÏnosti vyuÏitia
napr. v sociálnej ekonomike ãi ich fungovanie ako lietajúcich expertov, ale aj
v Ïivnostníctve a podnikaní.
Zaãína sa prejavovaÈ v˘razná vnútorná
migrácia, mladí odchádzajú do veºk˘ch
miest a star‰í sa vracajú z veºk˘ch miest
do svojich rodísk, ãi zostávajú trval˘mi
obyvateºmi chalúp, mlynov a usadlostí,
ktoré vyuÏívali na relaxaãnú ãinnosÈ.
ZároveÀ sa stávajú pre dan˘ región

14

v˘razn˘m motorom na‰tartovania mnoh˘ch aktivít na komunitnej úrovni.
• PovaÏujete za úãelné a moÏné odstraÀovaÈ princíp seniority v odmeÀovaní za
v˘kon a previazaÈ odmenu s pracovn˘m
v˘konom?
Z môjho pohºadu by som preferovala
previazanie mzdov˘ch tabuliek v dvoch
rovinách tak, aby na jednej strane s vekom mzda stúpala, ale s nekvalitn˘m
v˘konom klesala.A na druhej strane aj
mlad˘, ale v˘konn˘ zamestnanec musí
maÈ moÏnosÈ dosiahnuÈ plat hodn˘ jeho
v˘konu. Nechcela by som sa ocitnúÈ
v spoloãnosti, kde sa jeden princíp
seniority v odmeÀovaní nahradí druh˘m
princípom juveniality bez jeho prepojenia s princípom v˘konnosti.
Rozhovor pripravil Pavel Bajer
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Zmûna stereotypÛ v nás
je bûhem na dlouhou traÈ
Rada vlády pro rovné pﬁíleÏitosti Ïen a muÏÛ je stál˘m poradním orgánem vlády
v oblasti vytváﬁení rovn˘ch pﬁíleÏitostí pro Ïeny a muÏe. Rada byla zﬁízena
usnesením vlády âR ã. 1033 ze dne 10. ﬁíjna 2001. Rada pﬁipravuje návrhy smûﬁující k prosazování a dosaÏení rovn˘ch pﬁíleÏitostí pro Ïeny a muÏe. Na její ãinnost
jsme se zeptali pﬁedsedkynû Rady vlády pro rovné pﬁíleÏitosti Ïen a muÏÛ M g r .
A n n y â u r d o v é, poslankynû Parlamentu âR. Do funkce pﬁedsedkynû ji jmenovala sv˘m usnesením vláda v roce 2002.

Anna âurdová
• Kdo rozhoduje o sloÏení Rady? Podle
jak˘ch kritérií jsou vybíráni kandidáti?
SloÏení Rady vlády pro rovné pﬁíleÏitosti je
dáno metodick˘m pokynem Úﬁadu vlády âR.
âleny Rady vlády navrhují pﬁíslu‰ní resortní
ministﬁi, dále nevládní organizace. Z v˘‰e
uvedeného pokynu dále vypl˘vá, Ïe ãleny
Rady vlády je zástupce odborníkÛ (ﬁeditelka
sociologického ústavu, zástupce âSÚ). Dále
jsou jako stálí hosté zváni hejtmani, zástupci

zamûstnavatelÛ, Svazu mûst a obcí a nevládní
organizace, které poÏádají o tento statut
a Rada vlády sv˘m hlasováním rozhodne
o jeho udûlení.
• Jak ãasto se Rada schází?
Ze Statutu Rady vlády vypl˘vá, Ïe se má
scházet minimálnû tﬁikrát roãnû a dále podle
potﬁeby.V souãasné dobû pﬁipravujeme
jednání Rady na záﬁí (jiÏ ãtvrté v leto‰ním
roce) a poãítáme, Ïe do skonãení leto‰ního
roku se je‰tû jedno uskuteãní.
• Jaké návrhy smûﬁující k prosazování
a dosaÏení rovn˘ch pﬁíleÏitostí pro muÏe
a Ïeny uÏ Rada pﬁipravila?
Rada pﬁipravila následující doporuãení,
která byla vládou pﬁijata a jsou postupnû
realizována: – zpracování metodické broÏury
ke genderovému rozpoãtování (ukonãena
diskuse, probíhá anal˘za, dal‰í kroky budou
diskutovány v leto‰ním roce, listopad,
prosinec) – doporuãení v oblasti ochrany
pﬁed v‰emi formami domácího násilí –
doporuãení k volebnímu zákonu – zipové
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formy kandidátek – anal˘za materiálÛ, které
procházejí vládou, z hlediska moÏn˘ch
dopadÛ na muÏe a Ïeny – anal˘za politik
rovnosti pﬁíleÏitostí jednotliv˘ch ministerstev – personální zabezpeãení agendy
rovn˘ch pﬁíleÏitostí – Ïádost vlády âeské
republiky k umístûní genderového institutu
v Praze (zﬁizuje Evropská unie). To je pouze
v˘ãet jednotliv˘ch doporuãení, v‰echna
najdete na webov˘ch stránkách MPSV.
• Kolik koncepãních smûrÛ pﬁi prosazování rovn˘ch pﬁíleÏitostí pro muÏe a Ïeny uÏ
Rada projednala a doporuãila vládû?
Odpovûì je v podstatû totoÏná s pﬁedchozí odpovûdí. Rada v souãasné dobû hledá
nové moÏnosti, jak v dan˘ch mantinelech
(Rada je poradním orgánem vlády) tuto
problematiku ﬁe‰it.
• Nastal pokrok pﬁi koordinaci základních
smûrÛ ministerstev v oblasti rovn˘ch pﬁíleÏitostí pro muÏe a Ïeny?
Pokrok samozﬁejmû je. Pot˘káme se ale
s nízkou informovaností veﬁejnosti a se stále
pﬁetrvávajícími stereotypy ve vnímání muÏÛ
i Ïen. Na tomto místû je nutné poznamenat,
Ïe Rada vlády je pouze jednou malou
institucí s omezen˘mi pravomocemi, ale
komplex problémÛ, kter˘ ﬁe‰í, zasahuje
v‰echny oblasti Ïivota.
• Jaké jste identifikovali ve spoleãnosti
aktuální problémy v rovn˘ch pﬁíleÏitostech
pro muÏe a Ïeny?
Aktuální problémy ve spoleãnosti – nízké
zastoupení Ïen v rozhodovacích procesech
na v‰ech úrovních, postavení Ïen na trhu
práce (ohodnocení, ohroÏení nezamûstnaností), otázky vyrovnávání profesního a rodinného Ïivota, otázky domácího násilí.
• Podle jak˘ch kritérií hodnotíte efektivnost naplÀování principu rovnosti muÏÛ
a Ïen?
Kritéria efektivnosti – opût spí‰e otázka

16

pro jiné odborníky. Rada vlády je poradním
orgánem vlády, proto je pro ni nejvût‰í mírou
efektivnosti, jestli vláda její doporuãení
pﬁijme k realizaci.A tady je Rada vlády zatím
úspû‰ná. BohuÏel, více pravomocí nemáme.
• Dostává uÏ vláda k projednání materiály
ãlenûné na muÏe a Ïeny?
Ano.
• Jaké jste stanovili okruhy prioritních
témat pro dotaãní projekty z oblasti rovnosti
Ïen a muÏÛ?
Podrobné informace jsou na webov˘ch
stránkách MPSV. Rada vlády pouze doporuãuje. Otázkou je, zda ministerstva a jejich
pﬁíslu‰né orgány se s doporuãen˘mi okruhy
ztotoÏní.
• Daﬁí se zapojit ‰irokou veﬁejnost, vãetnû
nevládních organizací?
BohuÏel ne. Îenské nevládní organizace,
které se problematikou dlouhodobû zab˘vají,
jsou zapojeny, problematice se vûnuje Svaz
mûst a obcí a dal‰í instituce, téma rovnosti
pﬁíleÏitostí se objevuje v projektech ‰kolicích agentur. Diskuse se ‰irokou obãanskou
spoleãností se v‰ak stále nedaﬁí. Men‰í posun
je i v oblasti médií, ale stále se nedaﬁí tak, jak
by bylo potﬁebné
• Co dûláte pro zmûnu hluboce zakoﬁenûn˘ch stereotypÛ nej‰ir‰í veﬁejnosti? Jak lze
prosadit partnerství, soudrÏnost a vzájemnou
úctu mezi muÏi a Ïenami?
Rada vlády je poradním orgánem vlády
a mÛÏe tyto stereotypy mûnit pouze na
základû sv˘ch doporuãení. Problematika
rovnosti pﬁíleÏitostí je neobyãejnû ‰iroká
a zasahuje cel˘ komplex lidsk˘ch ãinností,
soukromou i veﬁejnou sféru na‰eho Ïití. Rada
vlády spoleãnû s odborníky mÛÏe identifikovat a navrhovat ﬁe‰ení problémÛ v této
oblasti, ale zmûna stereotypÛ v nás je bûhem
na dlouhou traÈ. Jak lze prosadit... – domnívám se, Ïe to je cel˘ komplex a neexistuje-
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jednoduchá odpovûì. Jde tady o v˘chovu
a vzdûlávání dûtí, pﬁístup médií, politick˘ch
stran. Nastavení hodnot ve spoleãnosti.A je
velkou otázkou, jak k otázkám hodnot
pﬁistoupí dne‰ní konzumní spoleãnost.
• A poslední otázka. Jaká je momentální
situace ohlednû zﬁízení nové instituce EU,
Evropského genderového institutu v Praze?
âeská republika podala oficiální Ïádost
o umístûní institutu v Praze. Spolu s ní se
o umístûní ucházejí ãtyﬁi dal‰í zemû –
Slovensko, Maìarsko, ·védsko, Litva. Pozici
âeské republiky ztíÏilo rozhodnutí Senátu,
kter˘ sv˘m usnesením rozhodl o tom, Ïe tato
instituce není potﬁebná, a nepodpoﬁil
stanovisko vlády. Naopak V˘bor pro evropské
záleÏitosti Poslanecké snûmovny stanovisko
vlády podpoﬁil jednomyslnû.

Podle záznamu diskuse v Senátu senátoﬁi
rozhodovali bez znalosti vûci, do‰lo k urãitému zmatení pojmÛ i k jejich zámûnû.
O zﬁízení Evropského genderového institutu
rozhodla Evropská komise a toto rozhodnutí
pﬁijal i Evropsk˘ parlament. âeská republika
na jednáních Rady vznik institutu podporovala. Jediná zemû, která byla proti, bylo
Slovensko, které podalo Ïádost o umístûní
jako vÛbec první. Nyní probíhá propagace
âeské republiky jako moÏného sídla
Evropského institutu.
Rozhovor pﬁipravil Pavel Bajer

Spojení na sekretariát Rady:
Ministerstvo práce a sociálních vûcí,
Na Poﬁíãním právu 1, 128 01 Praha 2
Telefon: 221 922 583, 221 923 727,
221 922 819, Fax: 221 923 126

SloÏení Rady vlády pro rovné pﬁíleÏitosti Ïen a muÏÛ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Resort – oblast
Poslanecká snûmovna
MPSV
MPSV
MV – veﬁejná správa
MV – rovné pﬁíleÏitosti
Min. spravedlnosti
M·MT
Min. zahraniãních vûcí
Min. zdravotnictví
Min. obrany
Min. místního rozvoje
Min. zemûdûlství
zmocnûnec pro lidská práva
âesk˘ statistick˘ úﬁad
odbory
zamûstnavatelé
nestátní nezisková org.
nestátní nezisková org.
nestátní nezisková org.
nestátní nezisková org.
nestátní nezisková org.
odborník

Jméno a pﬁíjmení
Mgr. Anna âurdová
JUDr. âestmír Sajda, MBA
MUDr. Marián Ho‰ek
RNDr. Josef Postráneck˘

Funkce
poslankynû
námûstek
námûstek
námûstek

Pohl.
Î
M
M
M

Ing. Antonín Liberda
PaedDr. Jaroslav Müllner
Doc. JUDr. Pavel Svoboda, DEA
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Ing. Jaroslava Pﬁibylová
Mgr. Ivana Hanaãíková
Ing. Miroslav Toman, CSc.
ThMgr. Svatopluk Karásek
Ing. Stanislav Drápal
Danu‰e Machátová
Ing. Jan Wiesner
Mgr. Michaela Marksová-Tominová
JUDr. Marie Boháãová
PhDr. Eli‰ka Jan‰ová
PhDr. ZdeÀka Hajná
Mgr. Rút Kolínská
PhDr. Marie âermáková

námûstek
námûstek
námûstek
námûstek
námûstkynû
vrchní ﬁeditelka
1. námûstek
zmocnûnec
místopﬁedseda
pﬁedsedkynû svazu
místopﬁedseda KZS
Asociace RP
Unie katol. Ïen
Asociace RP
âSÎ
Mateﬁská centra
socioloÏka

M
M
M
M
Î
Î
M
M
M
Î
M
Î
Î
Î
Î
Î
Î
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STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVOTNE POSTIHNUTÉHO ČLENA RODINY...

StarostlivosÈ ozdravotne postihnutého
ãlena rodiny preberá takmer vÏdy Ïena
Vy‰e dvadsaÈ rokov sa venuje problematike v˘skumu sociálnych sluÏieb
v‰eobecne a v˘skumu Ïivotn˘ch podmienok ºudí so zdravotn˘m postihnutím doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc. V súãasnosti je riaditeºkou
novo zriadeného Strediska pre ‰túdium práce a rodiny v Bratislave. Predt˘m viac rokov pracovala na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny.
• Do akej miery Va‰a osobná skúsenosÈ
ovplyvnila v˘ber Vá‰ho povolania, to, Ïe
pracujete v Stredisku pre ‰túdium práce
a rodiny?
Asi nemoÏno povaÏovaÈ za niã v˘nimoãné, ak sa ãlovek venuje v rámci svojej
profesionálnej kariéry otázkam zdravotného postihnutia, Ïivota ºudí so zdravotn˘m
postihnutím a ich rodín. Podºa niektor˘ch
odborníkov je práve problematika zdravotného postihnutia jednou z najuniverzálnej‰ích v rámci otázok verejného
zdravia. Prakticky kaÏd˘ ãlovek sa poãas
svojho Ïivota nejak˘m spôsobom „dot˘ka“ tejto sféry: buì má sám zdravotné
postihnutie (vrodené alebo získané),
alebo niekto v jeho blízkej ãi vzdialenej‰ej rodine; môÏe sa tejto problematike
profesionálne venovaÈ ako zriaìovateº ãi
poskytovateº sluÏieb pre ºudí so zdravotn˘m postihnutím.Veºa ºudí sa angaÏuje
v práci obãianskych zdruÏení ºudí so
zdravotn˘m postihnutím alebo jednoducho Ïije v susedstve s niek˘m, kto má
zdravotné postihnutie, stretáva sa s ním
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v ‰kole, na pracovisku, v obchode ãi na
ulici. Napokon by som spomenula t˘ch,
ktorí pôsobia v edukaãnom procese na
rôznych stupÀoch ‰kolského systému
a v˘skumníkov.ËaÏko nebyÈ niek˘m
z tohto prirodzeného sociálneho „ihriska“, samozrejme, ak zdravotné postihnutie vnímame ako súãasÈ diverzifikovan˘ch
podôb v Ïivote ºudí.
âo sa t˘ka mojej osoby, stretáva sa
u mÀa viacero z vy‰‰ie menovan˘ch
polôh. Myslím, Ïe spoãiatku ne‰lo o niã
zámerné, vopred plánované. Po absolvovaní ‰túdia psychológie na Filozofickej
fakulte v Bratislave som nastúpila pracovaÈ na V˘skumn˘ ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave a prvá
v˘skumná úloha, ktorá mi bola pridelená,
sa zameriavala na otázky sexuálnej
v˘chovy a v˘chovy k rodiãovstvu senzoricky (zrakovo a sluchovo) postihnutej
mládeÏe. Neskôr som sa krátkodobo
venovala problematike rodinn˘ch rolí
v reflexii dospievajúcich, ale po odchode
z tohto pracoviska som sa na V˘skumnom
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ústave práce, sociálnych vecí a rodiny
v Bratislave opätovne vrátila k v˘skumu
sociálno-ekonomick˘ch podmienok rodín
so zdravotne postihnut˘m ãlenom. Krátko
nato som pre‰la pracovaÈ na Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny, kde som
sa vy‰e 11 rokov (aÏ do roku 2004)
venovala otázkam sociálnej pomoci
ºuìom s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím.
Popri koncepãnej a legislatívnej ãinnosti
som realizovala aj viacero v˘skumov
zameran˘ch na reflexiu zdravotného
postihnutia v individuálnej Ïivotnej
skúsenosti ºudí a na otázky sebaurãenia
a nezávislosti v Ïivote ºudí s ÈaÏk˘m
telesn˘m postihnutím. Pripú‰Èam, Ïe
k posilneniu tohto profesionálneho
smerovania prispela aj osobná skúsenosÈ
v mojej rodine. Po urãitej dobe som sa
pristihla pri tom, Ïe je veºmi ÈaÏko „ujsÈ“.
Naposledy som sa o to pokúsila zmenou
pracoviska.V súãasnosti pôsobím ako
riaditeºka na Stredisku pre ‰túdium práce
a rodiny v Bratislave a vo svojej vedeckov˘skumnej ãinnosti sa orientujem na
problematiku v˘skumu sociálnych sluÏieb
v‰eobecne a v˘skumu Ïivotn˘ch podmienok ºudí so zdravotn˘m postihnutím.
MoÏno aj preto, Ïe odborníkov (vedeckov˘skumne orientovan˘ch) v tejto v oblasti je na Slovensku pomerne málo, na
druhej strane v˘ziev na vedecko-v˘skumnú prácu veºa.
Neviem, ãi vy‰‰ie uvedené je to, ãomu
sa hovorí predurãenosÈ na prácu vlastnou
Ïivotnou skúsenosÈou. Ja by som osobnú
Ïivotnú skúsenosÈ rozhodne nepreceÀovala, a ak som po vy‰e dvadsiatich rokoch
zostala „verná“ tejto téme, asi je to pre
istú mieru rovnováhy medzi Ïivotn˘mi
ponukami a t˘m, ão ma uspokojuje
a priná‰a snáì urãit˘ ‰ir‰í úÏitok. Myslím,
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Ïe nie je dobré, ak sa v‰eobecne ºudia,
ktorí sa dlhodobej‰ie venujú tak˘mto
témam, zaãnú povaÏovaÈ za akoby v˘nimoãn˘ch, obdaren˘ch nieãím navy‰e, ak
sa ich práci zaãína pripisovaÈ nejaké
osobitné poslanie. MoÏno aj preto som sa
osobne nikdy dlhodobej‰ie neangaÏovala
v nejakom obãianskom hnutí ãi zdruÏení
ºudí so zdravotn˘m postihnutím. SnaÏím
sa udrÏaÈ si vo svojej práci istú mieru
nadhºadu nad témami, ktor˘m sa venujem. Podºa mojej Ïivotnej skúsenosti je
práve to cesta, ako ju robiÈ ão najlep‰ie.
• MôÏete nás oboznámiÈ s náplÀou
ãinnosti Vá‰ho strediska?
Stredisko pre ‰túdium práce a rodiny
v Bratislave je ‰tátnou príspevkovou
organizáciou zriadenou v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky.V dne‰nej
podobe existuje len od januára 2004.
Vzniklo racionalizáciou vedecko-v˘skumnej základne rezortu práce, sociálnych
vecí a rodiny z troch pôvodne autonómnych vedecko-v˘skumn˘ch pracovísk:
V˘skumného ústavu práce, sociálnych
vecí a rodiny, Medzinárodného strediska
pre ‰túdium rodiny a V˘skumného
a vzdelávacieho ústavu bezpeãnosti
práce. Prostredníctvom strediska v súãasnosti plní vláda SR svoje záväzky voãi
OSN na podporu rodiny (vrátane v˘skumu rodiny) obsiahnuté v Memorande
o porozumení uzatvorenom v decembri
1996. Okrem toho je od októbra 2003
stredisko jednou z kºúãov˘ch in‰titúcií
celosvetovej v˘skumnej siete Childwatch
International zameranej na v˘skum
otázok detstva a mladosti.
V snahe o zachovanie vedecko-v˘skumnej agendy v‰etk˘ch troch pôvodn˘ch
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pracovísk sa dnes stredisko venuje
aplikovanej vedecko-v˘skumnej ãinnosti
s veºmi diverzifikovan˘m vecn˘m zameraním.V˘skumné projekty sú zamerané na
problematiku trhu práce a zamestnanosti,
bezpeãnosti a ochrany zdravia pri práci,
odmeÀovania a nákladov práce ãi monitoringu zamestnaneck˘ch vzÈahov. K dominantn˘m témam patrí aj v˘skum chudoby
a sociálnej exklúzie, najmä z hºadiska
nebezpeãenstva ich medzigeneraãnej
reprodukcie, monitorovanie úãinnosti
nov˘ch nástrojov sociálnej politiky a ich
dopad na rodinu.Venujeme sa aj otázkam
rodovej rovnosti a uplatÀovania princípu
rovnakého zaobchádzania, a to nielen vo
vnútri rodinnej in‰titúcie, ale aj v prístupnosti na trh práce a v rámci pracovn˘ch
podmienok. Je pote‰iteºné, Ïe po urãitej
dobe sa v rámci domácich i zahraniãn˘ch
vedecko-v˘skumn˘ch projektov zaãína
revitalizovaÈ v rámci ãinnosti strediska aj
v˘skum zameran˘ na otázky Ïivotn˘ch
a pracovn˘ch podmienok ºudí so zdravotn˘m postihnutím a ich rodín, najmä
s ohºadom na dopady transformaãn˘ch
krokov, ktoré boli a sú realizované na
Slovensku v systéme trhu práce, zamestnanosti, pracovn˘ch podmienok a sociálnej ochrany.
Mnohí zamestnanci strediska pôsobia aj
ako vysoko‰kolskí pedagógovia a experti
v rámci ãinnosti rozliãn˘ch domácich
a zahraniãn˘ch odborn˘ch skupín zameran˘ch na rôznorodé otázky sociálnej
politiky.V snahe o zv˘‰enie efektívnosti
komunikaãnej stratégie strediska vo
vzÈahu k ‰ir‰ej odbornej i laickej verejnosti pracuje ako jeho súãasÈ aj
Dokumentaãné a informaãné stredisko
sociálnej ochrany (DISSO, bliÏ‰ie informácie www.sspr.gov.sk).
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• Ako sa, podºa Vá‰ho názoru, mení
úloha muÏa a Ïeny v rodine, osobitne
v rodine so zdravotne postihnut˘m
ãlenom? V ak˘ch oblastiach nastali
najväã‰ie zmeny?
V‰eobecne sa zvykne kon‰tatovaÈ, Ïe
rodinná in‰titúcia je najviac rezistentná
k zmenám, Ïe hodnotové orientácie
v súvislosti s rodinou sú najstabilnej‰ie.
Skutoãne, aj na‰e v˘skumy potvrdzujú, Ïe
rodina a dieÈa zaujímajú v hodnotovom
rebríãku Slovákov a Sloveniek najvy‰‰ie
pozície. Napriek tomu nemoÏno nespomenúÈ niektoré zmeny, ktoré zaãínajú maÈ
trendovú povahu: starnutie populácie
spôsobené vy‰‰ím vekom reálneho
doÏitia star‰ej populácie, na druhej strane
s nestúpajúcim (donedávna klesajúcim)
poãtom naroden˘ch detí; odkladanie
uzatvárania manÏelstva a prvorodiãovstva
do neskor‰ieho veku; nárast poãtu detí
naroden˘ch mimo manÏelstva.V˘znamné
je aj kvalitatívne sa meniace správanie
muÏov a Ïien vo vzÈahu k rovnováhe
medzi rodinou a prácou, zabezpeãovaním
povinností smerom ku kariére, domácnosti a v˘chove detí.Treba v‰ak priznaÈ, Ïe
hºadanie tejto rovnováhy sa vyvíja e‰te
stále v prostredí nepriaznivej‰ie sa „správajúcom“ voãi Ïenám.
Ak spomínam istú nerovnováhu, urãite
viac ako v beÏn˘ch rodinách platí v rodinách so zdravotne postihnut˘m dieÈaÈom
ãi in˘m dospel˘m ãlenom.Aj na‰e dielãie
v˘skumy potvrdzujú, Ïe v povedomí ºudí
sa neustále oãakáva, Ïe v prípade, ak
v rodine Ïije zdravotne postihnuté dieÈa
alebo dospel˘ ãlen, má to byÈ práve
matka, manÏelka alebo dospelá sestra,
ktorá mu zabezpeãí adekvátnu starostlivosÈ, a to aj za cenu vzdania sa vlastnej
kariéry, koníãkov ãi moÏnosti ìal‰ieho
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rastu. Zaãiatkom tohto roka sme realizovali v rámci prípravy jednej diplomovej
práce v˘skum zameran˘ na rodové
aspekty v politike zdravotného postihnutia a zistili sme, Ïe spomedzi 500 rodinn˘ch opatrovateºov, ktorí zabezpeãujú
celodennú, osobnú a riadnu starostlivosÈ
o ÈaÏko zdravotne postihnutého ãlena
rodiny v rámci piatich územn˘ch úradov
v Bratislave, 79 % tvorili Ïeny (osobne sa
domnievam, Ïe v in˘ch ãastiach
Slovenska, kde je vy‰‰ia nezamestnanosÈ,
by to ãíslo bolo e‰te vy‰‰ie).
Z hºadiska správania sa muÏov a Ïien
v rodinách so zdravotne postihnut˘m
dieÈaÈom by som rada uviedla e‰te ìal‰í
moment. Individuálna skúsenosÈ ukazuje,
Ïe situáciu zdravotného postihnutia
dieÈaÈa a z toho vypl˘vajúci netradiãn˘
reÏim rodinného Ïivota ÈaÏ‰ie zná‰ajú
muÏi/otcovia ako Ïeny/matky a ãastej‰ie
ju rie‰ia úpln˘m alebo doãasn˘m opustením rodiny. Niektorí odborníci (najmä
rodinní poradenskí psychológovia)
odmietajú zov‰eobecÀovanie takejto
skúsenosti, minimálne nepovaÏujú samotné ÈaÏké zdravotné postihnutie dieÈaÈa za
hlavn˘ dôvod opustenia rodiny bez
vplyvu in˘ch váÏnych okolností. Faktom
je, Ïe narodenie zdravotne postihnutého
dieÈaÈa predstavuje pre rodinu záÈaÏovú
situáciu, a osobne ma te‰í, Ïe ãím ìalej,
t˘m viac získavajú aj takéto rodiny formálnu verejnú ãi neformálnu podporu
v rámci ‰ir‰ích sociálnych sietí. Rozliãné
opatrenia sociálnej politiky vnímam ako
rozhodujúce pre to, aby sféry práce
a rodiny nepredstavovali (najmä pre
Ïeny) aj v prípade rodín so zdravotne
postihnut˘m ãlenom otázku dilemy
a v˘luãnosti, ale skutoãnej moÏnosti
podporovanej voºby.

O ČEM
se mluví

• Stretávate sa niekedy s t˘m, Ïe rodiãia
zdravotne postihnutého dieÈaÈa sami
svojím správaním a prístupom diskriminujú dieÈa pri zapájaní sa do spoloãnosti?
Predov‰etk˘m si myslím, Ïe v slovenskej
rodine je pomerne silno zakorenen˘
a pozitívne hodnoten˘ ochranársky
prístup rodiãov k deÈom a snaha minimalizovaÈ ich prítomnosÈ v situáciách, ktoré
by mohli byÈ rizikové.Aj keì bez nejak˘ch overen˘ch podkladov, dovolím si
vyjadriÈ názor, Ïe v individuálnych prípadoch je tak˘to ochranársky postoj rodiãov, strach o bezpeãnosÈ dieÈaÈa a snaha
nevystavovaÈ ho ak˘mkoºvek ohrozujúcim okolnostiam „v jeho najlep‰om
záujme“, e‰te v˘raznej‰í v prípade dieÈaÈa
so zdravotn˘m postihnutím. Nejde pritom
len o malé deti, ale aj o dospievajúcich
a dospel˘ch mlad˘ch ºudí so zdravotn˘m
postihnutím.V˘stiÏne to vyjadrila jedna
dospelá respondentka (41 rokov) môjho
v˘skumu z roku 2002 zameraného na
otázky nezávislosti a sebaurãenia ºudí
s ÈaÏk˘m telesn˘m postihnutím. Na
otázku, ão ju obmedzuje v budovaní
vlastnej nezávislosti v Ïivote, uviedla, Ïe
„...rodina. Mama ma stále povaÏuje za
malú. Cítim, Ïe som niekedy obmedzovaná vo svojich názoroch“.
• V ãom, podºa Vá‰ho názoru, spoãíva
hlavná nerovnosÈ pri integrácii ºudí so
zdravotn˘m postihnutím do spoloãnosti?
Priznám sa, Ïe nemám rada slovné
spojenie „integrácia ºudí so zdravotn˘m
postihnutím do spoloãnosti“, navy‰e, ak
za integráciu povaÏuje iba to, o ão sa
usilujeme v súãasnosti. Zastávam názor, Ïe
napr. aj v 60.–70. rokoch, kedy vrcholila
rezidenciálna forma organizácie starostlivosti o ºudí so zdravotn˘m postihnutím,
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i‰lo o integráciu do spoloãnosti.
Samozrejme o integráciu vlastnú tej dobe,
skúsenostiam a poznaniu, ktoré ºudia
vtedy mali.Vo vzÈahu k obdobiu predt˘m
to bol predsa pokrok, Ïe sa spoloãnosÈ
snaÏila o normatívne postupy a zakotvenie spôsobov ochrany urãit˘ch práv
(stravovanie, obleãenie, b˘vanie) ºudí so
zdravotn˘m postihnutím. Samozrejme,
dnes hodnotíme dopady takéhoto modelu organizácie Ïivotn˘ch podmienok
kriticky na individuálnej, skupinovej
i celospoloãenskej úrovni, priãom sa
opierame o príklady in˘ch postupov
a skúseností, najmä zo zahraniãia.
Ak dnes stále, napriek pokroku, kon‰tatujeme urãitú nerovnosÈ, za jej základ
povaÏujem silné rezíduá z uplatÀovania
„kultúry beÏnosti“.V‰etko, ão sa v predchádzajúcom období tvorilo, budovalo,
organizovalo (budovy, verejné sluÏby,
chodníky, komunikaãné kanály), sa tvorilo, organizovalo, budovalo t˘mi a pre
t˘ch, ktorí boli funkãne beÏní, ‰tandardní:
beÏne sa pohybovali, orientovali, mysleli,
rozprávali, nakoºko mali dve funkãné
nohy a ruky, minimálne jedno funkãné
ucho a oko, zrozumiteºne rozprávali.
Ostatní ºudia Ïili buì v sociálnych zariadeniach, a aj keì Ïili v domácom prostredí, nebolo beÏné, Ïe by sami boli vybavovali svoje záleÏitosti, Ïe by boli chodili do
‰kôl, do práce, Ïe by nakupovali, nav‰tevovali verejne prístupné kultúrne ãi
‰portové podujatia. Podºa niektor˘ch
odborníkov bola práve toto najväã‰ia
krivda, ktorá sa diala historicky na ºuìoch
so zdravotn˘m postihnutím. Odopierala
sa im moÏnosÈ a ambícia rastu, snaha po
zdokonaºovaní, ão sa stalo základom ich
marginalizácie.
Napriek re‰pektovaniu názoru kritikov
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si myslím, Ïe dnes sa situácia mení. Zo
strany samotn˘ch ºudí so zdravotn˘m
postihnutím je vyvíjan˘ obrovsk˘ tlak na
verejné povedomie o ich ºudsk˘ch
a obãianskych právach, povedomie
o tom, Ïe v‰etko, ão teraz spoloãnosÈ robí
„pre ºudí so zdravotn˘m postihnutím“
(rozliãné dávky, sluÏby, architektonická
debarierizácia, informaãné technológie),
nie sú pre nich v˘hody, ale prostriedky
reálneho uplatÀovania ich práv.Aj keì sa
na Slovensku za posledn˘ch 10 rokov
vykonal pomerne veºk˘ kus práce,
nespokojnosÈ samotn˘ch ºudí so zdravotn˘m postihnutím neustále rastie.V jednej
zo svojich kníh som tento fenomén
nazvala ako „syndróm rastúceho stromu“,
zaloÏen˘ na tom, Ïe nové poznanie
a pozitívna skúsenosÈ otvárajú nové
ambície a poÏiadavky na zmeny, priãom
podmienky na ich realizáciu niekedy
z rozliãn˘ch príãin zaostávajú. Moje
vlastné v˘skumy, ale aj v˘skumy in˘ch
slovensk˘ch ãi zahraniãn˘ch odborníkov
ukazujú, Ïe zaostávanie nie je spôsobené
len finanãn˘mi, technick˘mi a organizaãn˘mi bariérami, ale v minimálne rovnakom rozsahu aj bariérami sociálnopostojov˘mi.Tieto nám stále bránia
pozitívne hodnotiÈ kultúru odli‰nosti
a rôznorodosti a vracajú nás do bezpeãného sveta beÏnosti a „normality“.
• MôÏete viac priblíÏiÈ princíp rovnaké ho zaobchádzania, a ako sa t˘ka ºudí so
zdravotn˘m postihnutím?
Princíp rovnakého zaobchádzania,
niekedy sa naz˘va aj ako antidiskriminaãn˘ princíp, ãi prístup základnej rovnosti,
je zaloÏen˘ na tom, Ïe vo v‰etk˘ch
oblastiach Ïivota a Ïivotn˘ch situáciách
by mal maÈ ãlovek so zdravotn˘m postih-
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nutím rovnaké ‰ance a porovnateºné
moÏnosti s ãlovekom bez zdravotného
postihnutia. Cestou k napæÀaniu tejto idey
je presadzovanie systému univerzálneho
dizajnu v architektonickom navrhovaní,
informaãn˘ch technológiách ãi rozliãn˘ch spotrebn˘ch pomôckach a podporn˘ch zariadeniach a v sluÏbách.Tie by
mali byÈ dizajnované tak, aby ich mohli
v ão najväã‰ej miere vyuÏívaÈ v‰etci ºudia,
bez ohºadu na funkãné kapacity.
A. D. Ratzka, zakladateº a ‰íriteº my‰lienok hnutia nezávislého Ïivota ºudí so
zdravotn˘m postihnutím v Európe,
kriticky prehodnocoval hypotézu, podºa
ktorej, ak bude „komplexne prístupná
spoloãnosÈ“ (t. j. bude vybudovaná vo
v‰etk˘ch verejn˘ch systémoch na princípe univerzálneho dizajnu), nebudú viac
potrebné ‰pecializované podporné sluÏby
pre ºudí so zdravotn˘m postihnutím.
Takúto predstavu povaÏuje za nereálnu,
dokonca vyjadruje názor, Ïe ãím bude
viacej univerzálneho dizajnu, t˘m sa viac
zv˘‰i potreba ‰pecializovan˘ch sluÏieb
pre ºudí so zdravotn˘m postihnutím,
nakoºko sa zv˘‰ia ich príleÏitosti k aktívnemu Ïivotu (takáto interpretácia kore‰ponduje s na‰ou ideou „rastúceho stromu“). Rada Európy i Európska komisia,
ako vrcholové orgány ochrany ºudsk˘ch
práv, naz˘vajú prístup zaloÏen˘ na ‰pecializovan˘ch podporn˘ch sluÏbách a opatreniach pre ºudí so zdravotn˘m postihnutím ako prístup preferenãného
zaobchádzania, priãom zdôrazÀujú
komplementárny vzÈah prístupu základnej rovnosti a preferenãného zaobchádzania pri tvorbe Ïivotn˘ch podmienok
prístupn˘ch pre v‰etk˘ch ºudí, vrátane
ºudí so zdravotn˘m postihnutím.
NevyhnutnosÈ komplementarity doku-
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mentuje úvaha A. D. Ratzku: „...prístupn˘/bezbariérov˘ autobus na ulici pomôÏe
veºmi, ale keì nebudem maÈ niekoho, kto
mi pomôÏe ráno vstaÈ, nemôÏem sa
dostaÈ do práce.“
• Ako sa tieto prístupy uplatÀujú na
Slovensku?
Na Slovensku bol v júni 2001 prijat˘
Národn˘ program rozvoja Ïivotn˘ch
podmienok ºudí so zdravotn˘m postihnutím vo v‰etk˘ch oblastiach Ïivota. Je
spracovan˘ podºa systematiky
·tandardn˘ch pravidiel na vytváranie
rovnak˘ch príleÏitostí pre ºudí so zdravotn˘m postihnutím (dokument OSN z roku
1993). Zakotvuje rozliãné princípy
a opatrenia, ktoré by mali byÈ v urãitej
ãasovej postupnosti prijímané rozliãn˘mi
zodpovedn˘mi subjektmi (ministerstvá,
miestna samospráva, mimovládne organizácie, v˘skumné in‰titúcie) tak, aby sa
v‰eobecné Ïivotné podmienky (verejná
doprava, informaãné technológie, budovy,
podmienky pre zamestnávanie, ‰kolstvo,
právne sluÏby, zdravotné sluÏby, atì.) stali
ão najviac vyuÏiteºné a prístupné pre
v‰etk˘ch ºudí, vrátane ºudí so zdravotn˘m
postihnutím. Ideu nediskriminácie
z dôvodu zdravotného postihnutia posilnil aj zákon ã. 365/2004 Z. z. o rovnakom
zaobchádzaní v niektor˘ch oblastiach
a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminaãn˘ zákon), ktor˘ bol na
Slovensku prijat˘ v roku 2004. Prijatie
zákona nadväzuje na antidiskriminaãnú
legislatívu Európskej únie, najmä na
nariadenie ã. 78/2000, ustanovujúce
princípy rovnakého zaobchádzania
v zamestnaní a povolaní.
Antidiskriminaãn˘ zákon upravuje uplatÀovanie princípu rovnakého zaobchádza-
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nia v pracovno-právnych vzÈahoch
a obdobn˘ch právnych vzÈahoch, v sociálnom zabezpeãení, zdravotnej starostlivosti, v poskytovaní tovarov a sluÏieb a vo
vzdelaní. Rovnako ako smernica EÚ v‰ak
nevyluãuje prijímanie osobitn˘ch (‰pecializovan˘ch) opatrení smerovan˘ch, okrem
iného, aj k ºuìom so zdravotn˘m postihnutím (naz˘va ich sociálnymi v˘hodami).
Rovnako nevyluãuje tzv. prístupné rozdielne zaobchádzanie, ktoré v prípade
zdravotného postihnutia nepovaÏuje za
diskrimináciu, napr. pri ustanovovaní

24

podmienky zdravotnej spôsobilosti na
prístup k zamestnaniu ãi pri samotnom
v˘kone zamestnania alebo pri poskytovaní poisÈovacích sluÏieb.
To, ako je efektívnosÈ t˘chto opatrení
a snáh hodnotená samotn˘mi ºuìmi so
zdravotn˘m postihnutím, ich rodín, ãi
v‰etk˘mi, ktorí sa pri ich implementovaní
nejak˘m spôsobom angaÏujú, uÏ prekraãuje rámec tohto príspevku. O tom snáì
niekedy nabudúce.
Rozhovor pripravil Pavel Bajer
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ObãanÛm chybí odvaha bránit se
proti nerovnému zacházení
Do kompetence úﬁadÛ práce patﬁí také zab˘vat se diskriminací obãanÛ
v pﬁístupu k zamûstnání ãi v jeho prÛbûhu. Jaké konkrétní úkoly ﬁe‰í v
oblasti nerovného zacházení, se dozvíte od M g r . P e t r a B u k o v j a n a,
vedoucího kontrolního oddûlení Úﬁadu práce Brno-venkov.
• Zab˘vají se úﬁady práce otázkou
diskriminaãního jednání zamûstnavatele
v pﬁístupu k zamûstnání nebo v zamûstnání samotném?
Samozﬁejmû. Je tﬁeba vycházet z toho,
Ïe úﬁady práce jsou orgány státní správy,
které hrají v oblasti zamûstnanosti nezastupitelnou roli. Svoji úlohu plní mimo
jiné prostﬁednictvím kontrol dodrÏování
povinností vypl˘vajících právnick˘m
a fyzick˘m osobám z pracovnûprávních
pﬁedpisÛ, k nimÏ je opravÀuje zákon
o zamûstnanosti.
JelikoÏ diskriminace (nerovné zacházení) je pomûrnû závaÏn˘m provinûním
proti pﬁíslu‰n˘m právním pﬁedpisÛm,
zamûﬁují se úﬁady práce pﬁi své kontrolní
ãinnosti téÏ na tento problém.
• Obracejí se na vás obãané se stíÏnostmi na diskriminaãní jednání ãasto?
Moje praktická zku‰enost s tímto typem
podnûtÛ ke kontrole je témûﬁ nulová.
Pﬁipisuji to nikoliv minimálnímu v˘skytu
diskriminace v bûÏném Ïivotû, jako spí‰e
tomu, Ïe lidé nemají buì pﬁedstavu

o tom, jak se proti nerovnému zacházení
bránit, anebo by sice vûdûli, ale strach jim
nedovolí nûkterého z takov˘ch postupÛ
vyuÏít.Ve vztahu k dozorové ãinnosti
úﬁadÛ práce je situace o to sloÏitûj‰í, Ïe
pﬁi kontrole toho, zdali nedo‰lo ze strany
zamûstnavatele k diskriminaãnímu
jednání, nepﬁichází z logiky vûci pﬁíli‰
v úvahu moÏnost obãana podávajícího
podnût anonymizovat.To mnohé z nich
odradí svûﬁit danou vûc kompetentnímu
orgánu.
Daleko více poznatkÛ svûdãících
o pﬁípadné diskriminaci získává proto
alespoÀ ná‰ úﬁad práce z vlastní ãinnosti,
zejména pak pﬁi zprostﬁedkování zamûstnání.
• Jaké oblasti se diskriminace nejãastûji
t˘ká? Setkáváte se ãastûji s diskriminací
pﬁed vznikem, nebo aÏ po vzniku pracovnûprávního vztahu?
Zhodnotím-li dosavadní kontrolní
pﬁípady, musím jako ãastûj‰í oznaãit
diskriminaci v pﬁístupu k zamûstnání.
Troufám si ﬁíci, Ïe dÛvody tohoto diskri-
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minaãního jednání spoãívají pﬁedev‰ím
ve vûku, v pohlaví a v manÏelském ãi
rodinném stavu a povinnostech k rodinû.
Pokud jde o jiÏ existující pracovnûprávní vztah, je podle mého názoru diskriminace nejsnáze odhalitelná v oblasti
odmûÀování. I proto, Ïe jsou k dispozici
podklady, z nichÏ lze na nerovné zacházení alespoÀ usuzovat, coÏ b˘vá u diskriminaãního jednání spí‰e v˘jimkou a je to
vlastnû jedna z pﬁíãin, proã není jednoduché ho kontrolované osobû dokázat.
• Jak ﬁe‰íte prokázané pﬁípady diskriminaãního jednání? Je moÏné za nûj zamûst navatele postihnout?
Kontrolní ‰etﬁení má svÛj pﬁedepsan˘
postup, kter˘ vypl˘vá ze zákona o zamûstnanosti, potaÏmo ze zákona o státní
kontrole. Pokud jde ov‰em o zjevné
poru‰ení povinností stanoven˘ch pracovnûprávními pﬁedpisy, nic nebrání úﬁadu
práce v tom, aby rovnou zahájil správní
ﬁízení o uloÏení pokuty a pﬁedmûtnou
skuteãnost si ovûﬁil aÏ v jeho rámci.
Pamatuji se, Ïe svého ãasu obdrÏel ná‰
úﬁad práce anonymní podání, jehoÏ
pﬁílohou byl v˘stﬁiÏek z novin, z inzertní
ãásti, kde jeden zamûstnavatel inzeroval
nabídku zamûstnání s tím, Ïe neopodstatnûnû uvedl jako kritérium vûk do 35 let.
V tomto pﬁípadû nebylo tﬁeba Ïádné
kontroly, protoÏe z inzerátu samotného
vypl˘valo poru‰ení zákona o zamûstnanosti. NeÏ ov‰em zahájil ná‰ úﬁad práce
správní ﬁízení o uloÏení pokuty, musel
jsem pátrat po tom, ze kterého dne
vydání nejmenovan˘ch novin bylo.
Anonymní obãan byl bohuÏel tak dÛsledn˘, Ïe z v˘stﬁiÏku nebylo datum patrné,
i kdyÏ bylo pro dokazování a následné
rozhodnutí dÛleÏité.
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Zamûstnavatel s v˘rokem i odÛvodnûním rozhodnutí na‰eho úﬁadu práce
souhlasil a uloÏenou pokutu zaplatil. ByÈ
se pﬁi ústním jednání v rámci správního
ﬁízení du‰oval, Ïe se podobn˘ch poru‰ení
zákona do budoucna vyvaruje, je otázkou,
zdali tím ve skuteãnosti nemyslel, Ïe bude
jen obezﬁetnûj‰í a rozhodnû na sebe
tímto zpÛsobem pﬁí‰tû neupozorní.
V této souvislosti je tﬁeba ﬁíci, Ïe podle
zákona o zamûstnanosti mÛÏe b˘t fyzická
nebo právnická osoba stiÏena za poru‰ení
zákazu diskriminace pokutou aÏ do v˘‰e
jednoho miliónu korun. Samozﬁejmû, Ïe
mnohem lep‰í neÏ pokuta by bylo, kdyby
zamûstnavatel od svého protiprávního
jednání upustil.
• Zmûnila se ãinnost kontrolního oddû lení po pﬁijetí zákona o inspekci práce?
Po pﬁijetí zákona o inspekci práce
s úãinností od 1. 7. 2005 pﬁe‰la pﬁeváÏná
vût‰ina kontrolních kompetencí z úﬁadÛ
práce na orgány inspekce práce, tj. Státní
úﬁad inspekce práce a osm oblastních
inspektorátÛ práce. Od v˘‰e uvedeného
data mohou úﬁady práce kontrolovat
pouze dodrÏování povinností vypl˘vajících z právních pﬁedpisÛ o zamûstnanosti
a právních pﬁedpisÛ o ochranû zamûstnancÛ pﬁi platební neschopnosti zamûstnavatele.Vyjdu-li ze základního rozli‰ení
diskriminaãního jednání na to, k nûmuÏ
dochází pﬁed vznikem pracovnûprávního
vztahu, a na to, jehoÏ se zamûstnavatel
dopou‰tí bûhem jiÏ existujícího pracovnûprávního vztahu, pak to znamená, Ïe
posuzování toho prvního spadá do
pÛsobnosti úﬁadÛ práce, kdeÏto toho
druhého do pÛsobnosti orgánÛ inspekce
práce.
Zákon o inspekci práce vyjmenovává
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obecnû mezi druhy protiprávního jednání
téÏ pﬁestupky a správní delikty na úseku
rovného zacházení. Za nû mÛÏe orgán
inspekce práce uloÏit fyzické ãi právnické osobû pokutu aÏ do v˘‰e 400 tisíc
korun, tedy pomûrnû ménû neÏ úﬁad
práce pﬁi zji‰tûní diskriminace v pﬁístupu
k zamûstnání. Ponûkud zvlá‰tní je to, Ïe
neposkytne-li zamûstnavatel zamûstnanci
za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty stejnou mzdu nebo plat jako jinému
zamûstnanci, pak se podle zákona o inspekci práce dopou‰tí pﬁestupku, resp.
správního deliktu, na úseku odmûÀování
zamûstnancÛ, pro které je v˘‰e pokuty
omezena ãástkou 500 tisíc korun.
• Existují zákonná ãi jiná antidiskrimi naãní opatﬁení? Jak se uplatÀují v praxi?
Zákaz diskriminace vypl˘vá z mnoha
mezinárodních dokumentÛ, vãetnû tﬁeba
úmluv Mezinárodní organizace práce.
V na‰em právním ﬁádu je princip rovného zacházení zakotven obecnû v ãlánku
3 Listiny základních práv a svobod a konkrétnû rozveden pﬁedev‰ím v pracovnûprávních pﬁedpisech, totiÏ v zákonû
o zamûstnanosti a v Zákoníku práce.
Souãasná právní úprava zákazu diskriminace je ov‰em vnímána jako nedostateãná a princip rovného zacházení by se
mûl promítnout i do dal‰ích oblastí
bûÏného Ïivota. Z tohoto dÛvodu ministerstvo práce a sociálních vûcí vytvoﬁilo,
vláda pﬁijala a v souãasné dobû Parlament
âeské republiky projednává návrh zákona
o rovném zacházení a o právních prostﬁedcích ochrany pﬁed diskriminací,
neboli ve zkratce tzv. antidiskriminaãního
zákona. Obdobnou právní úpravu mají uÏ
napﬁíklad i na Slovensku, a to od 1. 7.
2004.
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Úãelem zákona je upravit zákaz diskriminace nejen v rovinû pracovnûprávní
a obecnû zakotvit v˘ãet nárokÛ vypl˘vajících z poru‰ení práva na rovné zacházení. Co je nové a odpovídá poÏadavkÛm
Evropské unie, je urãení instituce, která
bude v této oblasti pÛsobit, a to zaji‰Èováním mediace, poskytováním právní
pomoci, vydáváním doporuãení a stanovisek, provádûním nezávislého v˘zkumu
a informováním veﬁejnosti. Návrh zákona
poãítá s tím, Ïe o prosazování rovného
zacházení tûmito zpÛsoby bude roz‰íﬁena
pÛsobnost stávajícího veﬁejného ochránce práv. MÛÏe se ale stát, Ïe v rámci
legislativního procesu bude nakonec
prosazena my‰lenka vzniku zcela nového
nezávislého orgánu.
• Máte pﬁehled, jaké dal‰í instituce ãi
organizace se zab˘vají diskriminaãním
jednáním?
Vedle zákonn˘ch nástrojÛ existují
samozﬁejmû i dal‰í pﬁístupy, kter˘mi lze
diskriminaci pﬁedcházet.Velkou mûrou
k tomu pﬁispívají nejrÛznûj‰í obãanská
sdruÏení, která se touto problematikou
zab˘vají obecnû, nebo se zamûﬁením na
jednu konkrétní oblast, napﬁ. mobbing (tj.
‰ikanu v zamûstnání), rovnost mezi muÏi
a Ïenami, apod. Nejen tyto subjekty
mohly pﬁitom poÏádat o poskytnutí
finanãních prostﬁedkÛ z Evropského
sociálního fondu, a to prostﬁednictvím
Iniciativy Spoleãenství EQUAL, jejímÏ
úãelem je v˘voj a prosazování nov˘ch
prostﬁedkÛ boje se v‰emi formami diskriminace a nerovnostmi na trhu práce.
BliÏ‰í informace o tomto programu lze
získat na internetov˘ch stránkách
www.esfcr.cz nebo www.equalcr.cz.
VÛbec, na internetu je otázkám diskri-
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minace vûnována pomûrnû velká pozornost. Z mnoha internetov˘ch stránek
mohu jmenovat napﬁ. stránku www.diskriminace.cz provozovanou Poradnou pro
obãanství, obãanská a lidská práva.
Mimoto se realizují rÛzné osvûtové
projekty, za v‰echny mohu zmínit projekt
Národního vzdûlávacího fondu s názvem
Právní aspekty rÛzn˘ch druhÛ diskriminace v EU a âR, financovan˘ Evropskou

28

komisí ve spolupráci s Úﬁadem vlády
âeské republiky. Jednoho z jejich regionálních semináﬁÛ jsem se také zúãastnil.
AÈ uÏ prostﬁednictvím internetu, nebo
jinak mají obãané moÏnost se dozvûdût
spoustu informací, a ﬁe‰it tak své negativní zku‰enosti s rÛzn˘mi formami diskriminace. Doufám, Ïe k tomu budou mít i za
pomoci úﬁadÛ práce ãím dál více odvahy.
Rozhovor pﬁipravil Pavel Bajer
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Jedinû diskuse mÛÏe vést ke zv˘‰ení
povûdomí o rodové citlivosti a toleranci
âeskou spoleãnost stále velmi ovlivÀují zaÏité genderové stereotypy. Jak
a kde se projevují, ãi jak se zbavit tûchto pﬁedsudkÛ, se dozvíte v rozhovoru s Alenou Králíkovou, ﬁeditelkou Gender Studies, o. p. s. V Gender
Studies pracuje od bﬁezna 2002, od ãervence téhoÏ roku je ﬁeditelkou pro
vzdûlávání, od podzimu 2004 pak ﬁeditelkou organizace. Zab˘vá se jejím
vedením, supervizí projektÛ, fundraisingem a realizací semináﬁÛ a pﬁedná‰ek pro rÛzné cílové skupiny. Zamûﬁuje se také na otázky spojené s úãastí
Ïen v politice a rozhodovacích procesech a obrazem Ïen zprostﬁedkovávan˘m médii, nejen Ïensk˘mi ãasopisy.
• âím je zpÛsobena absence rodového
sebevûdomí u velké ãásti Ïen, i odbornic
v urãitém oboru?
OvlivÀuje ji celá ﬁada aspektÛ, které lze
pojmenovat. Na jednu stranu hraje roli
fakt, Ïe tradice v ãeské spoleãnosti je
taková, Ïe Ïeny jsou ménû uznávané,
protoÏe spoleãnost je do velké míry stále
formována muÏi. Specifick˘ vliv má
i vzdûlání, které je stále genderovû segregované. Urãitou roli hraje i sociální
prostﬁedí, z nûhoÏ Ïena a muÏ pocházejí,
a oãekávání, která jsou s ním spojována
nebo z nûj vycházejí.
Îeny v urãit˘ch pozicích úplnû chybûjí,
protoÏe nejdﬁív musí poskytnout prostor
muÏÛm a teprve potom se mohou prosadit samy, a to jen do takové míry, jakou
jim muÏi dovolí. Îeny se – více neÏ muÏi
– nerozhodují podle toho, co samy chtûjí,
ale podle toho, co od nich oãekává

Alena Králíková
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spoleãnost. U Ïen navíc platí to, Ïe do
vedoucí pozice spí‰e podpoﬁí muÏe, neÏ
aby podpoﬁily Ïenu.
• Jak se projevuje absence rodového
sebevûdomí v sociální oblasti, kde je více
Ïen?
Obávám se, Ïe nejsem na tuto otázku
schopna kompetentnû odpovûdût vzhledem k tomu, Ïe se pﬁímo sociální oblastí
nezab˘vám.VÏdy je tﬁeba rozli‰it, zda je
Ïenám pozice b˘t pomáhající (v podﬁadné roli) vlastní, nebo jsou do ní „tlaãeny“
víceménû nedobrovolnû spoleãností.
• Co zpÛsobil syndrom nauãené bezmocnosti?
O tomto tématu je tﬁeba mluvit. ¤ada
lidí si neuvûdomuje, Ïe se s tímto syndromem dennû setkávají. Berou danou
situaci jako samozﬁejmost a neuvûdomují
si, Ïe mnoho lidí v jejich okolí naplÀuje
oãekávání spoleãnosti, aniÏ by se s ním
vnitﬁnû ztotoÏÀovali. Stereotypy, vãetnû
syndromu nauãené bezmocnosti, stále
fungují, napﬁíklad i v rodinû. ZáleÏí na
tom, zda si lidé vybírají své role sami,
nebo zda se pﬁizpÛsobují tûm obecnû
pﬁijíman˘m. Myslím si, Ïe to do znaãné
míry souvisí s právním vûdomím, respektive obecnou informovaností, Ïen a muÏÛ.
• Kdyby se Ïeny zbavily tohoto syndromu, co by to pﬁineslo spoleãnosti?
Urãitû víc moÏností; spoleãnost by byla
více „variabilní“ v tom, Ïe by respektovala
pﬁenositelnost nûkter˘ch rolí. UÏ by
nebylo tﬁeba pracovní ﬁazení, Ïe tohle se
nehodí pro Ïenu, tohle pro muÏe atd.
Zamûstnavatelé by také ‰íﬁeji pﬁijímali
fakt, Ïe danou pracovní pozici mÛÏe
vykonávat jak muÏ, tak Ïena. Nedávali by
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tolik pﬁednost právû muÏÛm z dÛvodu, Ïe
Ïeny jsou pro nû „rizikov˘mi“ zamûstnanci. Mimo jiné by to znamenalo i pﬁínos
rodinné politice.
• Mohou zmûnit tento stav samotné
Ïeny?
Ne, závisí to na míﬁe spolupráce Ïen
s muÏi. Îeny jiÏ emancipací pro‰ly, do
velké míry ji absolvovaly jiÏ pﬁed rokem
1989, i kdyÏ to nûkteré nerady sly‰í.
Domnívám se, Ïe dnes je tﬁeba, aby se
vzhledem k posunu rolí emancipovali
také muÏi. Je tﬁeba, aby se zmûna uskuteãnila právû na stranû muÏÛ, aby i oni
dokázali flexibilnû reagovat na to, co se
v jejich Ïivotû dûje. Co se t˘ká rodiny, oba
partneﬁi by se mûli na sv˘ch rolích
dohodnout – tedy budou-li sledovat
model tradiãní, nebo takov˘, kde budou
své role do jisté míry pﬁebírat podle
potﬁeby.Aby do‰lo k nûjak˘m zmûnám
v této oblasti, musí se do realizace zmûn
zapojit i muÏi. Nev˘hodou Ïen je, Ïe
nemají vytvoﬁené takové sítû, jako mají
muÏi. MuÏi mezi sebe spí‰ pustí muÏe neÏ
Ïenu, jsou schopni navzájem více spolupracovat a dotahovat se na urãité pozice.
To klade velk˘ odpor zbourání tradiãních
bariér. Budou-li se tedy o zmûny snaÏit
Ïeny samy, mÛÏe jim b˘t muÏskou ãástí
spoleãnosti kladen odpor a ony nebudou
mít ‰anci tyto bariéry pﬁekonat.
• Domníváte se, Ïe spoleãnost podléhá
muÏskému hodnocení a normám? V ãem
se nejvíce projevuje?
Jednoznaãnû podléhá; staãí se podívat
napﬁíklad na vztah rodiny a politiky.
Îenám podsouváme otázky, jak zvládají
dûti, co na její politickou kariéru ﬁíká
manÏel atp., u muÏÛ politikÛ to skoro
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nikdo neﬁe‰í.V politice se to projevuje
hodnû viditelnû - je nastavená pro muÏe
a od toho se v‰e odvíjí. Îeny v politice
jsou moÏná mediálnû zajímavûj‰í, ale jsou
i více kritizovány. Cítí se pak nuceny
vystupovat jako muÏi, pﬁijmout jejich
zpÛsob hry, argumentaci a podobnû.
• Jak lze vést k rodové citlivosti a tole ranci?
Myslím si, Ïe je to moÏné jedinû diskusí.
Postupná „v˘chova“ formou zvy‰ování
povûdomí je jedinou cestou k tomu, jak
postupnû mûnit postoje lidí. ZákonÛ,
které do nûjaké míry zohledÀují genderovou rovnost, je velice málo, a to jen
takové, které souvisely s jednáními pﬁed
vstupem âR do EU. Politici nikdy nevnímali rovné pﬁíleÏitosti jako klíãové téma;
ﬁada z nich netu‰ila, co si pod tím má
pﬁedstavit. Ideální by bylo, kdyby se na‰la
strana, která by na sebe vzala to „riziko“
a téma rovn˘ch pﬁíleÏitostí by pojala jako
v˘znamn˘ bod svého programu.
• Které to jsou oblasti, kde se dosud
vÛbec ãi témûﬁ vÛbec nezohledÀuje
rodov˘ aspekt?
Nedá se ﬁíci, Ïe by existovala oblast
spoleãenského, politického nebo ekonomického Ïivota, která by plánovitû „rodov˘ aspekt“ nevnímala. ¤ada vûcí byla
zahájena, ale ãasem usnula. Na ministerstvu financí napﬁíklad vznikl projekt
genderového rozpoãtování, tj. pﬁíprava
rozpoãtÛ zohledÀujících v˘daje podle
jejich genderového urãení. Je ‰koda, Ïe
dnes projekt nijak dál nepokraãuje. Jinak
si myslím, Ïe v ostatních oblastech snaha
dívat se na jednotlivé aspekty z genderové perspektivy probíhá. První vla‰tovky
se objevily uÏ snad v‰ude.
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• Co znamená konkrétnû, kdyÏ se
uplatÀuje politika rovnosti pﬁíleÏitostí?
To znamená, Ïe se rovnost pﬁíleÏitostí
uplatÀuje vÏdy, v‰ude a za v‰ech podmínek – tj. pﬁi jakémkoli rozhodování,
pﬁijímání opatﬁení a podobnû. Napﬁíklad
hovoﬁíme-li o trhu práce, je tﬁeba brát
v úvahu, jak˘ dopad bude mít dané
rozhodnutí nebo opatﬁení na muÏe a Ïeny
– zamûstnance státní správy nebo daného
podniku. Podobnû se dá pokraãovat
v dal‰ích oblastech. Je tﬁeba pﬁedstavit si
za kaÏd˘m rozhodnutím ãi opatﬁením
konkrétního ãlovûka, jak˘ dopad bude
mít pro nûj, a ne jak˘ zisk mi to pﬁinese.
• âím je zpÛsobeno, Ïe o gender
mainstreamingu se zaãalo více mluvit
a realizovat ho aÏ zhruba od 70. let
20. století?
Do znaãné míry to souvisí s tím, Ïe
nejdﬁíve musely probûhnout první dvû
vlny feminismu, aby Ïeny získaly jisté
postavení, více ãi ménû rovnoprávné.
Bylo tﬁeba dojít ke zji‰tûní, Ïe politika
rovn˘ch pﬁíleÏitostí není jen o feminismu,
Ïe nejde jen o Ïeny, o jejich zlep‰ení
postavení ve spoleãnosti, ale o rovné
‰ance pro obû pohlaví. Spousta lidí
dodnes bohuÏel neví, co si za pojmem
„genderová politika“ pﬁedstavit. Díky jisté
pseudo-rovnosti v minulosti vnímáme
rovnost pﬁíleÏitostí jako samozﬁejmost
a nechápeme, Ïe celá ﬁada zmûn, hlavnû
tûch souvisejících se spoleãensk˘mi
a kulturními stereotypy, nás je‰tû ãeká.
Rozhovor pﬁipravil Pavel Bajer
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Nejãastûj‰ími neoprávnûn˘mi poÏadavky
na zamûstnance b˘vají ãist˘ trestní rejstﬁík
a konkrétní pohlaví
Poradna pro obãanství, obãanská a lidská práva v Praze zmapovala jednotlivé diskriminaãní projevy, které se objevují na trhu práce. V˘zkum provádûli pracovníci poradny M i c h a l H u b á l e k a A d a m K ﬁ í s t e k, kteﬁí odpovídají na na‰e otázky.
• Co vás pﬁivedlo k provedení v˘zkumu?
Máme v programu rovn˘ch pﬁíleÏitostí
a rovného zacházení projekt, kter˘ se
pﬁímo zab˘vá poznáváním situace v âR
z hlediska toho, jak je zmapován trh
práce, jak jsou zmapovány jednotlivé
diskriminaãní projevy, které se na trhu
práce objevují.V projektu jsme mûli
popsáno zadání, Ïe bychom se mûli
zamûﬁit na inzerci a zejména zmapovat
inzerci, jak v celostátních, tak v regionálních periodikách a na úﬁadech práce,
a zjistit, kde se diskriminaãní nabídky
zamûstnání objevují, kde se objevují
nejvíce atd.V˘zkum si spí‰e kladl za cíl
udûlat orientaãní prÛzkum, jestli v˘skyt
diskriminaãní inzerce by v budoucnosti
mohl vést k vypracování letáku, jak má
vypadat nediskriminaãní inzerce.
• Co jste pﬁedev‰ím sledovali?
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Proveden˘ v˘zkum byl zamûﬁen na
posuzování souladu pracovní inzerce se
smûrnicemi EU t˘kajícími se rovného
zacházení a ochrany pﬁed diskriminací.
Jednotlivé diskriminaãní dÛvody, jejichÏ
moÏné uplatÀování zamûstnavateli pﬁi
nabídce voln˘ch pracovních míst bylo
pﬁedev‰ím sledováno, jsou následující:
pohlaví, sexuální orientace, rasov˘ nebo
etnick˘ pÛvod, národnost, státní obãanství, sociální pÛvod, majetek, rod, jazyk,
zdravotní stav, vûk, náboÏenství ãi víra,
manÏelsk˘ ãi rodinn˘ stav nebo povinnosti k rodinû, politické ãi jiné sm˘‰lení,
ãlenství a ãinnost v politick˘ch stranách
nebo politick˘ch hnutích, v odborov˘ch
organizacích nebo organizacích zamûstnavatelÛ. Zvlá‰tní dÛraz byl kladen na
posuzování oprávnûnosti úãelu zamûstnavateli kladen˘ch poÏadavkÛ na uchazeãe
o nabízenou pozici.
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• Jak byl v˘zkum koncipován?
Pro úãely provedeného v˘zkumu byli
adresáti pracovní inzerce rozãlenûni do
devíti kategorií, které se shodují s obecnû
pouÏívan˘mi tﬁídami klasifikace zamûstnání (KZAM). Sledování moÏného uplatÀování jednotliv˘ch v˘‰e uveden˘ch diskriminaãních dÛvodÛ a uplatÀování
pﬁípadn˘ch neoprávnûn˘ch zvlá‰tních
poÏadavkÛ zamûstnavateli bylo sledováno
zvlá‰È u kaÏdé z devíti kategorií.
Jednotlivé pouÏité kategorie – tﬁídy
klasifikace zamûstnání jsou následující.
Tﬁída první. Do této tﬁídy mÛÏeme
zaﬁadit zákonodárce a vedoucí (ﬁídící)
pracovníky, kteﬁí tvoﬁí cca 7 % zamûstnancÛ, pﬁiãemÏ muÏi jsou zde zastoupeni
více neÏ dvojnásobnû proti Ïenám.
Tﬁída druhá. Sem patﬁí vûdeãtí, odborní
a du‰evní pracovníci, kteﬁí tvoﬁí
cca 12,5 % zamûstnancÛ. Zastoupení Ïen
je v této tﬁídû vy‰‰í neÏ muÏÛ.
Tﬁída tﬁetí. Do této tﬁídy jsou ﬁazeni
techniãtí, zdravotniãtí a pedagogiãtí
pracovníci, jejich podíl na celkovém
poãtu zamûstnancÛ ãiní 22,8 %.V této
tﬁídû v˘raznû pﬁevaÏují Ïeny.
Tﬁída ãtvrtá.Tato tﬁída je tvoﬁena niÏ‰ími administrativními pracovníky, kteﬁí
tvoﬁí 6,2 % celku.V této tﬁídû opût jednoznaãnû dominují Ïeny.
Tﬁída pátá. Sem mÛÏeme zaﬁadit provozní pracovníky ve sluÏbách a v obchodû
s podílem cca 6 % z celku.V této tﬁídû je
mírná pﬁevaha Ïen.
Tﬁída ‰está.Tato tﬁída je tvoﬁena kvalifikovan˘mi dûlníky v zemûdûlství, lesnictví
a rybolovu, jejichÏ podíl tvoﬁí pouze
1,6 % celku. Podíl muÏÛ a Ïen je v této
tﬁídû vyrovnan˘.
Tﬁída sedmá. Do této tﬁídy jsou ﬁazeni
ﬁemeslníci a kvalifikovaní v˘robci, zpraco-
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vatelé a opraváﬁi (kromû obsluhy strojÛ
a zaﬁízení). Podíl této tﬁídy na celku je
19,7 %, muÏi v˘raznû pﬁevaÏují (81 %).
Tﬁída osmá. Sem jsou ﬁazeni pracovníci
obsluhy strojÛ a zaﬁízení s podílem
17,1 % celku.V této tﬁídû jednoznaãnû
dominují muÏi (71,1 %).
Tﬁída devátá.Tato tﬁída zahrnuje pomocné a nekvalifikované pracovníky, Ïeny zde
mírnû poãetnû pﬁevládají nad muÏi.
• V jakém období se v˘zkum konal?
Kde jste sledovali pracovní inzerci? Na
webov˘ch stránkách, v novinách ãi na
v˘vûskách úﬁadÛ práce?
Monitoring pracovní inzerce probûhl
v období od 1. 2. 2005 do 31. 3. 2005.
Inzerce byla ãerpána ze dvou základních
zdrojÛ, jednak z nabídky voln˘ch pracovních míst umístûné na webov˘ch stránkách úﬁadÛ práce a jednak z inzertních
pﬁíloh zamûﬁen˘ch na pracovní tematiku
v ti‰tûn˘ch periodikách.Tyto zdroje byly
sledovány také s ohledem na regionální
uspoﬁádání, kdy nabídka voln˘ch pracovních míst nabízen˘ch úﬁady práce byla
monitorována v Praze, Ostravû, Dûãínû
a Ústí nad Labem. Z ti‰tûn˘ch periodik
byla do v˘zkumu zahrnuta Mladá fronta
Dnes a Ústeck˘ deník.
Ve sledovaném období bylo do v˘zkumu zahrnuto celkem 21 732 inzerátÛ,
z toho 17 713 pocházelo z nabídky v˘‰e
uveden˘ch úﬁadÛ práce a 4 019 z ti‰tûn˘ch periodik.
• K jak˘m v˘sledkÛm jste dospûli?
Nejprve je tﬁeba upozornit na znaãnou
odli‰nost sledovan˘ch inzerátÛ uveﬁejnûn˘ch v denním tisku a obsaÏen˘ch
v nabídkách voln˘ch míst úﬁadÛ práce.
Proto byly obû kategorie inzerátÛ vyhod-
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nocovány zvlá‰È, pﬁedev‰ím z dÛvodu
vût‰í pﬁehlednosti.
Základní rozdíl mezi tûmito skupinami
lze spatﬁovat pﬁedev‰ím v neoprávnûném
uplatÀování velmi rozdíln˘ch poÏadavkÛ,
které byly vyhodnoceny jako diskriminaãní. Pokud byl v pﬁípadû ti‰tûn˘ch inzerátÛ
nejfrekventovanûj‰ím neoprávnûn˘m
poÏadavkem (diskriminaãním dÛvodem)
pro v˘kon zamûstnání poÏadavek konkrétního pohlaví budoucího zamûstnance, v pﬁípadû nabídky voln˘ch pracovních
míst zveﬁejÀované úﬁady práce (ÚP) byl
tímto dÛvodem neoprávnûn˘ poÏadavek,
aby uchazeã o zamûstnání nemûl záznam
v rejstﬁíku trestÛ. Zajímavostí je, Ïe
percentuální podíl obou tûchto neoprávnûn˘ch poÏadavkÛ na celkovém poãtu
závadn˘ch inzerátÛ ti‰tûn˘ch a uveﬁejnûn˘ch prostﬁednictvím úﬁadÛ práce se
pﬁíli‰ neli‰il – poÏadavek konkrétního
pohlaví budoucího zamûstnance v ti‰tûné
inzerci ãinil 72 % v‰ech ti‰tûn˘ch závadn˘ch inzerátÛ a poÏadavek ãistého
trestního rejstﬁíku ãinil 93 % v‰ech
závadn˘ch inzerátÛ zveﬁejnûn˘ch úﬁady
práce
• Co je pﬁíãinou tûchto rozdílÛ?
DÛvodem uveden˘ch rozdílÛ v uplatÀování rÛzn˘ch diskriminaãních dÛvodÛ
v ti‰tûné inzerci a inzerci zveﬁejnûné
úﬁady práce mÛÏe b˘t pﬁedev‰ím rozdílná
skladba jednotliv˘ch cílov˘ch skupin,
která je zpÛsobena i odli‰n˘m charakterem inzerce – zatímco v ti‰tûné inzerci
pﬁevaÏuje nabídka více kvalifikovan˘ch
pracovních míst, kde je poÏadováno
minimálnû stﬁedo‰kolské vzdûlání, pﬁiãemÏ se ãist˘ rejstﬁík trestÛ jaksi automaticky pﬁedpokládá, v nabídkách úﬁadÛ
práce pﬁevaÏují inzeráty, které vût‰inou
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nekladou poÏadavky na vy‰‰í vzdûlání
uchazeãe (cca u 70 % pracovních míst
nabízen˘ch úﬁady práce postaãuje max.
v˘uãní list) a selekce pﬁípadn˘ch uchazeãÛ je pak provádûna i na základû tûchto
neoprávnûn˘ch („zástupn˘ch“) poÏadavkÛ zamûstnavatele.
• KdyÏ zÛstaneme u v˘sledkÛ monito ringu nabídky pracovních míst zveﬁejÀo vané úﬁady práce, jaké se objevily zvlá‰tnosti?
Nejprve upﬁesním, Ïe ve sledovaném
období bylo monitorováno celkem
17 713 nabídek voln˘ch pracovních míst
zveﬁejnûn˘ch na webov˘ch stránkách ÚP
v Praze, Ostravû, Dûãínû a Ústí nad
Labem. Z toho poãtu bylo 1 116 inzerátÛ
vyhodnoceno jako závadn˘ch – tedy
inzerátÛ, ve kter˘ch se vyskytl neoprávnûn˘ poÏadavek zamûstnavatele kladen˘ na
uchazeãe o zamûstnání.
Za pomûrnû zvlá‰tní lze povaÏovat
pomûrnû nízk˘ poãet závadn˘ch inzerátÛ
uveﬁejnûn˘ch na stránkách ÚP Ostrava
a ÚP Dûãín ve srovnání s ostatními ÚP.
Tato skuteãnost mÛÏe b˘t dána preferencí telefonického kontaktu pﬁed osobní
náv‰tûvou, která se vyskytovala ve zhruba
90 % sledovan˘ch inzerátÛ tûchto ÚP. Dá
se pﬁedpokládat, Ïe pﬁípadné neoprávnûné poÏadavky jsou uplatÀovány právû
prostﬁednictvím telefonick˘ch konzultací.
Pﬁípadné prokázání odmítnutí uchazeãe
o zamûstnání zamûstnavatelem na základû
neoprávnûn˘ch poÏadavkÛ sdûlen˘ch
telefonicky je takﬁka nemoÏné a pﬁípadné
ovûﬁení oprávnûnosti tûchto poÏadavkÛ
ze strany ÚP je nerealizovatelné. Uchazeã
o zamûstnání odmítnut˘ na základû
neoprávnûn˘ch poÏadavkÛ sdûlen˘ch aÏ
pﬁi telefonickém kontaktu se mÛÏe
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oprávnûnû cítit po‰kozen a zároveÀ mu
toto jednání mÛÏe do znaãné míry
zkomplikovat dal‰í spolupráci s ÚP.
Jak jiÏ bylo uvedeno v˘‰e, nejakcentovanûj‰ím neoprávnûn˘m poÏadavkem byla
nutnost ãistého rejstﬁíku trestÛ (93 %),
dále následovaly neoprávnûné poÏadavky
na nepﬁimûﬁenû dlouhou pﬁedchozí praxi
(4 %), na zdravotní stav uchazeãe (2 %),
na vzdûlání – pﬁedev‰ím poÏadavek na
absolvování konkrétní ‰koly (1 %), na
rodinn˘ stav (0,3 %).
• Jak si vysvûtlujete, Ïe v tolika pﬁípadech Ïádal zamûstnavatel ãist˘ trestní
rejstﬁík (âTR)?
Tento poÏadavek byl brán jako diskriminaãní pouze v pﬁípadech, kdy byl shledán
nepﬁimûﬁen˘m – zjevnû neoprávnûn˘m –
vzhledem k nabízené práci.V prÛbûhu
monitoringu tedy docházelo k peãlivému
v˘bûru, kdy bylo provûﬁováno, zda tento
poÏadavek lze skuteãnû vzhledem k nabízené pozici hodnotit jako neoprávnûn˘.
Co se t˘ãe v˘skytu neoprávnûného
poÏadavku na ãist˘ rejstﬁík trestÛ podle
jednotliv˘ch tﬁíd zamûstnání, mÛÏeme
konstatovat, Ïe u 1. aÏ 4. tﬁídy se tento
poÏadavek vyskytoval minimálnû.
V˘raznûj‰í uplatÀování âTR se ve vût‰ím
mnoÏství objevuje aÏ u tﬁídy 5. – provozních pracovníkÛ ve sluÏbách a v obchodû. Dále následuje mírn˘ nárÛst tohoto
poÏadavku, kter˘ graduje ve tﬁídû 9. –
pomocn˘ch a nekvalifikovan˘ch pracovníkÛ.
• Objevily se v inzerátech na webov˘ch
stránkách úﬁadÛ práce neoprávnûné
poÏadavky na pohlaví, vûk ãi zdravotní
stav uchazeãe o zamûstnání?
Ve sledovaném období se v nabídkách

O ČEM
se mluví

ÚP Praha, Ostrava, Dûãín a Ústí nad
Labem nevyskytl jedin˘ poÏadavek
konkrétního pohlaví budoucího zamûstnance, kter˘ by bylo moÏno povaÏovat za
neoprávnûn˘.
TaktéÏ v pﬁípadû vûku se ve sledovaném období nevyskytl jedin˘ inzerát
zveﬁejnûn˘ monitorovan˘mi ÚP, ve kterém by byl neoprávnûnû poÏadován
urãit˘ vûk uchazeãe o nabízené zamûstnání. Obecnû byl v˘skyt poÏadavku vûkové
hranice, popﬁ. urãitého vûkového rozmezí, na potenciálního uchazeãe o zamûstnání ve sledovan˘ch nabídkách práce velmi
nízk˘ (necel˘ jeden poÏadavek na 1 000
nabídek).Tato skuteãnost mÛÏe b˘t
zpÛsobena pomûrnû vysok˘m povûdomím veﬁejnosti o závadnosti tohoto
pﬁípadného poÏadavku zamûstnavatele na
budoucího zamûstnance, neboÈ diskriminaci z dÛvodu vûku je vûnována znaãná
pozornost i ve sdûlovacích prostﬁedcích,
a zamûstnavatelé tak tyto poÏadavky
nestanovují v nabídkách zamûstnání
explicitnû.
RovnûÏ neoprávnûn˘ poÏadavek t˘kající
se zdravotního stavu budoucího uchazeãe
o zamûstnání se v nabídkách zamûstnání
ÚP objevoval pomûrnû zﬁídka, a to pouze
u ÚP Praha, kde se vyskytl ve zhruba 2 %
závadn˘ch inzerátÛ (pﬁibliÏnû 1 inzerát
z 8 000), a u ÚP Ostrava, kde se jednalo
o jedin˘ pﬁípad ze v‰ech monitorovan˘ch
inzerátÛ (1 259).Tento poÏadavek se
vyskytl ve formû doloÏení lékaﬁského
potvrzení o v˘borném fyzickém stavu
uchazeãe o zamûstnání pro profesi
pekaﬁe (1x) a nekvalifikovaného uklízeãe
(2x).
• Odhalili jste bûhem v˘zkumu na
webov˘ch stránkách úﬁadu práce nûjak˘

SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA • 3/2005

35

Zlom 03/05-fakta

14.9.2005 17:40

O ČEM
se mluví

Stránka 36

NEJČASTĚJŠÍMI NEOPRÁVNĚNÝMI POŽADAVKY NA ZAMĚSTNANCE BÝVAJÍ...

zvlá‰tní diskriminaãní poÏadavek?
Témûﬁ kuriózním pﬁípadem, kter˘ se
vyskytl ve sledovaném období v nabídce
ÚP Ústí nad Labem, byla podmínka
znalosti ãínského jazyka u pozice kuchaﬁ,
která se objevila v nabídce jediné z inzerujících ãínsk˘ch restaurací.
Diskriminaãní charakter tohoto poÏadavku mÛÏe b˘t ponûkud sníÏen moÏností
potﬁeby dorozumûní se se spolupracovníky u toho kterého konkrétního zamûstnavatele, domníváme se v‰ak, Ïe se schopností a kvalifikací uchazeãe na pozici
kuchaﬁ jeho jazykové vybavení nesouvisí,
navíc vzhledem k v˘jimeãnosti poÏadavku na znalost ãínského jazyka se domníváme, Ïe tento poÏadavek má vlastnû
charakter diskriminace na základû etnického pÛvodu uchazeãe, kdyÏ v âeské
republice s v˘jimkou pracovníkÛ a posluchaãÛ vysoko‰kolského oboru sinologie
uveden˘ jazyk ovládají zásadnû jen
uchazeãi ãínského pÛvodu.
• Pﬁejdûme k dal‰í ãásti monitoringu –
nabídce pracovních míst zveﬁejÀované
ti‰tûn˘mi periodiky. Li‰ily se v˘sledky
v celostátních a regionálních novinách?
Pro úplnost zopakuji, Ïe v období od
1. 2. do 31. 3. 2005 bylo sledováno 4 019
inzerátÛ nabízejících volná pracovní
místa v denním tisku. Monitorovan˘mi
periodiky byly Mf Dnes a regionální
Ústeck˘ deník. Z celkového poãtu bylo
331 inzerátÛ vyhodnoceno jako závadn˘ch, coÏ byly nabídky zamûstnání, které
na pﬁípadného zájemce o nabízenou
pozici kladly neoprávnûné poÏadavky.
V celostátní inzerci patﬁila mezi nejãastûji se objevující neoprávnûné poÏadavky
nutnost konkrétního pohlaví budoucího
zamûstnance (97 % tûchto závadn˘ch
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inzerátÛ), dále následoval poÏadavek
maximální vûkové hranice pro nabízenou
pozici (2 %) a poÏadavek ãistého rejstﬁíku
trestÛ (1 %).
V regionální inzerci bylo sloÏení závadn˘ch inzerátÛ znaãnû odli‰né, kdy nejãastûji se objevujícím neoprávnûn˘m poÏadavkem byla nutnost ãistého v˘pisu
z rejstﬁíku trestÛ (73 % tûchto závadn˘ch
nabídek zamûstnání), dále následoval
poÏadavek konkrétního pohlaví uchazeãe
o nabízenou pozici (19 %), poÏadavek
zdravotního stavu (1 %), poÏadavek urãité
vûkové hranice (3 %), poÏadavek na
nepﬁimûﬁenou délku pﬁedchozí praxe
(3 %), poÏadavek osobního stavu (0,7 %)
a poÏadavek konkrétních tûlesn˘ch
proporcí (0,3 %).
• âím si vysvûtlujete, Ïe poÏadavek
ãistého trestního rejstﬁíku se v ti‰tûné
inzerci nevyskytoval tak ãasto, jako
v inzerci zveﬁejnûné prostﬁednictvím ÚP?
Pﬁedev‰ím rozdílnou cílovou skupinou
uchazeãÛ o zamûstnání, kdy v ti‰tûn˘ch
periodikách jsou pﬁeváÏnû zveﬁejÀovány
inzeráty na nároãnûj‰í pozice, kde je
poÏadováno vût‰inou minimálnû stﬁedo‰kolské vzdûlání zakonãené maturitou,
pﬁiãemÏ v˘pis z rejstﬁíku trestÛ bez
záznamu se automaticky pﬁedpokládá.
Nelze pﬁehlédnout skuteãnost, Ïe
poÏadavek âTR v ti‰tûné inzerci je spí‰e
specifikem jednotliv˘ch regionÛ, neboÈ se
na celkovém v˘skytu tohoto poÏadavku,
kter˘ ãinil 15 %, podílely Ústecké
listy 14 %.
I v ti‰tûné inzerci byl tento poÏadavek
brán jako diskriminaãní pouze v pﬁípadech, kdy byl shledán nepﬁimûﬁen˘m
vzhledem k nabízenému zamûstnání.
• Objevily se v ti‰tûné inzerci neopráv-
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nûné poÏadavky na pohlaví, vûk ãi
zdravotní stav uchazeãe o zamûstnání?
Neoprávnûn˘ poÏadavek konkrétního
pohlaví budoucího zamûstnance byl
vÛbec nejãastûj‰ím diskriminaãním
poÏadavkem v kategorii ti‰tûné inzerce.
Z celkového poãtu 331 závadn˘ch inzerátÛ se zmiÀovan˘ poÏadavek vyskytl ve
238 pﬁípadech, coÏ ãiní pln˘ch 72 %
závadn˘ch inzerátÛ zveﬁejnûn˘ch v ti‰tûn˘ch periodikách.
PﬁeváÏná ãást nabídek zamûstnání
závadn˘ch z tohoto dÛvodu se nalézala
v inzerci celostátní (77 %). Forma poÏadavku byla pomûrnû rÛznorodá, mezi
nejtypiãtûj‰í lze ﬁadit inzeráty typu
„pﬁijmeme asistentku/sekretáﬁku“ (pﬁiãemÏ pomûrnû ãast˘m doplnûním uvedeného textu byl poÏadavek „pﬁíjemného
vzhledu“), nebo „hledáme uchazeãe na
pozici ﬁeditele/manaÏera“ atd. Dal‰í
závadnou formou, která se v‰ak nevyskytovala tak ãasto, byl poÏadavek „hledáme
muÏe na pozici manaÏera“ nebo „hledáme Ïenu na pozici recepãní“.
Pokud bychom ze sledovan˘ch závadn˘ch inzerátÛ hodlali sestavil Ïebﬁíãek
pozic, na které jsou poÏadovány pﬁeváÏnû
Ïeny, v ãele tohoto poﬁadí by byly umístûny pozice asistentky, dále sekretáﬁky,
úãetní, prodavaãky, operátorky a recepãní.V ãele pﬁípadného Ïebﬁíãku pozic,
které preferují pﬁíslu‰níky opaãného
pohlaví, bychom nalezli místa manaÏerÛ,
ﬁeditelÛ, vedoucích, dále pak obchodních
zástupcÛ, prodejcÛ, konzultantÛ, IT
specialistÛ a konstruktérÛ.
Z v˘‰e uvedeného je také patrná stále
pﬁetrvávající negativní tendence upﬁednostÀující muÏe pﬁed Ïenami na vy‰‰ích
odborn˘ch pozicích.
V˘skyt neoprávnûného poÏadavku

O ČEM
se mluví

t˘kajícího se vûkové hranice pro v˘kon
nabízeného povolání byl minimální,
jednalo se celkem o ãtyﬁi pﬁípady.
V‰echny uvedené závadné inzeráty se
nacházely v celostátním tisku a jejich
forma byla identická, kdy poÏadovaly
vûkovou hranici max. 30 let na pozici
obchodního zástupce (inzeráty byly
závadné i z dÛvodu pohlaví).
PoÏadavek konkrétního zdravotního
stavu uchazeãe o pozici nabízenou
v ti‰tûné inzerci byl shledán závadn˘m
pouze v jednom pﬁípadû.Tato nabídka
byla zveﬁejnûna v regionálním tisku.
Rozhovor pﬁipravil Pavel Bajer


Poradna pro obãanství, obãanská
a lidská práva
SenováÏné nám. 24
116 47 Praha 1
Tel.: 234 621 467, 470, 449
Fax: 234 621 470
E-mail: poradna@iol.cz,
poradna@poradna-prava.cz
Úﬁední hodiny: stﬁeda 10.00-17.00
Chcete-li nás nav‰tívit mimo úﬁední
hodiny pro veﬁejnost, je tﬁeba se pﬁedem
telefonicky ohlásit a domluvit schÛzku.
Jak se k nám dostanete?
Podívejte se na mapu, sídlíme na rohu
SenováÏného námûstí a Jeruzalémské
ulice, v budovû nás najdete v 1. patﬁe,
místnost ã. 103 a 104.
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Otazníky rovnosti pﬁíleÏitostí
V tomto ãísle ãasopisu se zab˘váme (ne)rovností pﬁíleÏitostí. Témûﬁ kaÏd˘ se s nûjakou
nerovností ãi pﬁesnûji ﬁeãeno diskriminací setkal. Nejãastûji tomu b˘vá v zamûstnání.
Nerovností mÛÏe b˘t mnoho, my jsme se zamûﬁili na pohlaví, vûk ãi zdravotní stav.
V souvislosti s diskriminací z hlediska pohlaví sl˘cháme stále ãastûji pro nûkoho záhadné slovo gender, proto nás zajímalo, jaké je obecné povûdomí o jeho v˘znamu.
1. Co si pﬁedstavíte pod pojmem gender, pﬁípadnû genderová nerovnost?
2. Setkali jste se vy osobnû pﬁi hledání zamûstnání nebo v prÛbûhu zamûstnání s nûjakou formou diskriminace, nerovnosti, kvÛli svému pohlaví, vûku,
ãi zdravotnímu stavu?

RovnûÏ jsme oslovili odborníky, kteﬁí by mûli mít pﬁehled, jak˘m formám diskriminace
na trhu práce jsme nejvíce vystaveni.
3. Orientují se sociální pracovníci v gender problematice, mají dostateãné
znalosti?
4. Jaké b˘vají nejãastûj‰í formy nerovnosti, diskriminace pﬁi hledání zamûstnání nebo v prÛbûhu zamûstnání?
Nina Janáková, 57 let, uklízeãka
1.
VÛbec nevím, ale pﬁi vyslovení tohoto
pojmu se mi vybaví drsn˘ typ muÏe
(chlapa).
2.
Setkala jsem se s ní na vlastní kÛÏi. Jsem
v ãásteãném invalidním dÛchodû, pracovala jsem na ãásteãn˘ úvazek a zamûstnavatel mi sdûlil, Ïe mám dát v˘povûì,
protoÏe pro mû uÏ nemá místo. Cítila
jsem se zneuÏitá a na nic.
Zuzana Tománková, 29 let, bankovní poradkynû

38

1.
Gender pro mne osobnû znamená
pohlaví (muÏ/Ïena) ve vztahu k nûãemu,
napﬁ. k v˘konu pracovní ãinnosti.TudíÏ
genderová nerovnost je pﬁípad, kdy jedno
pohlaví je z(ne)v˘hodnûno v nûjaké
ãinnosti ãi situaci pﬁed druh˘m pohlavím
(nejviditelnûj‰í je to sice na trhu práce,
ale platí to podle mého názoru ve v‰ech
aspektech Ïivota).Typick˘ pﬁípad genderové nerovnosti = muÏ dostane pﬁi
nástupu do zamûstnání pﬁednost pﬁed
Ïenou na stejné ãi dokonce vy‰‰í úrovni
proto, Ïe u Ïeny se pﬁedpokládá, Ïe bude
mít dûti a Ïe péãe o nû bude ‰kodit
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pracovnímu procesu. Dal‰í typick˘ pﬁípad
– od Ïeny se oãekává, Ïe bude mít mateﬁské pudy a touhu starat se o dûti i za
cenu mnoha obûtí. Od muÏe se toto
neoãekává.To mû pﬁivádí na my‰lenku, Ïe
gender je moÏná urãité rolové oãekávání,
které spoleãnost pﬁiﬁazuje muÏi a Ïenû
nezávisle na tom, zda ve skuteãnosti muÏ
ãi Ïena tyto role akceptuje ãi zda jsou jim
pﬁirozené.
2.
Já osobnû jsem se zatím s diskriminací
ãi nerovností nesetkala (pracuji jiÏ 10 let
u stejného zamûstnavatele). Nemohu sice
posuzovat v˘‰i svého platu v porovnání
se stejnû postaven˘mi kolegy muÏského
pohlaví, ale jsem pﬁesvûdãena, Ïe jsme na
tom srovnatelnû. Je ov‰em pravda, Ïe pﬁi
bliÏ‰ím pohledu do fungování jakékoliv
firmy vstupují do hry i faktory pohlaví.
Pﬁednost v získání nového místa má muÏ,
od kterého se oãekává, Ïe bude více
zamûﬁen na v˘kon pro firmu a Ïe bude
schopen firmû více obûtovat. Îenu její
genderová role „odsuzuje“ k mateﬁství,
a tudíÏ k potenciálním problémÛm pro
firmu (mateﬁská dovolená, bûhem které
se v˘voj ve firmû nezadrÏitelnû posunuje
kupﬁedu, dûti, které b˘vají ãasto nemocné, nûkdy neochota pracovat flexibilnû
podle potﬁeby zamûstnavatele – doma
ãeká rodina atd.).Ve firmû, ve které
pracuji, je situace na velmi dobré úrovni
(zamûstnavatel umoÏní i poloviãní pracovní úvazek po návratu z mateﬁské
dovolené), pﬁesto pﬁedpokládám, Ïe pﬁi
pohovorech je zamûstnavatel náchyln˘
dát v pﬁípadû stejnû kvalitních uchazeãÛ
pﬁednost muÏi pﬁed Ïenou.Tato situace je
podle mého názoru pﬁevaÏující ve v‰ech
podnicích. Co se t˘ãe diskriminace kvÛli
vûku ãi zdravotnímu stavu, jelikoÏ jsem

nastupovala v málo kritickém vûku a jsem
zdravá, nemûla jsem moÏnost posoudit,
zda existuje, ãi ne. Spí‰e se kloním k názoru, Ïe ve firmû, kde pracuji, tato diskriminace není.

Edita Stopková, 28 let,
nezamûstnaná
1.
Pod slovem gender si nepﬁedstavuji nic,
protoÏe nemám pﬁedstavu, co to je.
2.
MoÏná by se dalo hovoﬁit o diskriminaci, kdyÏ jsem chtûla pracovat jako zdravotní sestra, tak kvÛli své du‰evní nemoci
jsem nezískala místo.Asi v‰ak nejde
o diskriminaci, ve zdravotnictví mohou
pracovat jen osoby, které jsou zdravotnû
v poﬁádku.
Va‰ek Krása, 25 let, vychovatel
1.
Gender chápu jako ‰ir‰í pojem k v˘razu
pohlaví. Gender akcentuje sociální
rozmûr biologické pﬁíslu‰nosti k urãitému
pohlaví.
2.
Osobnû diskriminaci zaÏívám, zamûstnavatel mi pravidelnû strhává 25 % z platu,
protoÏe pobírám invalidní dÛchod. JelikoÏ
v práci nemám Ïádné úlevy oproti zdrav˘m zamûstnancÛm, povaÏuji to za
diskriminaci zdravotnû postiÏeného.
Boﬁivoj Sázavsk˘, 44 let, podnikatel
1.
Nerovnost Ïeny a muÏe, ale na druhé
stranû i kdybyste sebevíc chtûli, chlap
dítû neporodí a mateﬁsk˘m mlékem
nenakojí.
2.
Ano, protoÏe jsem nemûl stranickou
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prÛkazku, kamarádi kvÛli vûku, ale do oãí
jim to nikdo neﬁekl.

Hana Olbrichová, 31 let, pastoraãní
asistentka
1.
Zji‰Èování rozdílÛ mezi muÏi a Ïenami
a pﬁicházení na to, Ïe ty rozdíly nejsou
tak velké.
2.
Ne.
Jitka Volejníková, 33 let, úﬁednice
1.
Nic mi to neﬁíká, vÛbec nic si nepﬁedstavím.
2.
Osobnû jsem se nesetkala, mûla jsem
pouze dvû zamûstnání. Setkali se s ní
spí‰e star‰í lidé, hlavnû soukromé firmy
chtûjí mít za zamûstnance mladé lidi.Asi
si myslí, Ïe mlad‰í lidé jsou pﬁizpÛsobivûj‰í.Více jsou diskriminovány Ïeny, zamûstnavatelé jim dají ménû penûz, neÏ by dali
muÏÛm.
Jana Kufová, 54 let, nezamûstnaná
1.
Nic.
2.
Ano, protoÏe jsem stará a nemocná.
Nikde mû nechtûjí zamûstnat. Opakovanû
jsem se setkala s odmítnutím.
Helena Bartáková, doktorandka
katedry sociální politiky a sociální
práce FSS MU a odborná pracovnice v Institutu pro v˘zkum reprodukce a integrace spoleãnosti
1.
Gender je sociálnû a kulturnû konstruované pohlaví, jeÏ s sebou nese urãité
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pﬁipisované sociální role.V ãase se mÛÏe
mûnit a vyvíjet.
Genderová nerovnost – nerovnost
odvozená od sociálnû a kulturnû pﬁipisovan˘ch rozdílÛ mezi muÏi a Ïenami.
2.
Ne.
3.
NedokáÏi to ohodnotit, jelikoÏ se
v oblasti sociální práce pohybuji omezenû. Domnívám se, Ïe mlad‰í generace
sociálních pracovníkÛ a sociálních pracovnic by se v této problematice jiÏ
mohla a mûla orientovat.
4.
Pﬁi hledání zamûstnání – pohlaví, vûk,
etnická pﬁíslu‰nost, imigranti, dlouhodobá
nezamûstnanost, nízká kvalifikace, nulová
pracovní zku‰enost (absolventi), ‰patn˘
zdravotní stav, handicap; specificky u Ïen
mateﬁství, oãekávané mateﬁství (mladé
Ïeny ve vûku, kdy lze oãekávat zaloÏení
rodiny...) ãi osamûlé matky...
V prÛbûhu zamûstnání – mzdová
diskriminace/nerovnost (napﬁ. Ïeny
vydûlávají v prÛmûru v âR 75 % platu
muÏÛ, mzdová diskriminace se samozﬁejmû mÛÏe t˘kat i jin˘ch skupin); diskriminace v pracovním postupu (jde o tzv.
vertikální segmentaci, která znamená
niÏ‰í tarifní zaﬁazení Ïen podle tﬁíd
v rámci stejné profese a mal˘ podíl Ïen
ve vedoucích pozicích; uÏívá se rovnûÏ
termín sklenûn˘ strop, kter˘ odkazuje
k neviditeln˘m bariérám, na které Ïeny
v pracovním procesu naráÏejí a které
omezují jejich vzestupnou mobilitu).
Mzdová diskriminace a diskriminace
v pracovním postupu se samozﬁejmû
mÛÏe t˘kat opût i jin˘ch skupin, já osobnû se v‰ak zamûﬁuji na Ïeny.
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ANKETA

OTAZNÍKY ROVNOSTI PŘÍLEŽITOSTÍ

Linda Sokaãová, projektová manaÏerka Gender Studies, o. p. s.
1.
Pod pojmem gender si pﬁedstavuji
vlastnosti a role, které jsou ve spoleãnosti
spojovány s pﬁedstavou Ïeny a muÏe.
Pﬁedstavuji si to, co je bûÏnû vnímáno
jako „pﬁirozené“. Pﬁi hlub‰ím pohledu se
v‰ak zaãínají objevovat ‰ir‰í souvislosti
a hranice toho, co je muÏské a Ïenské, uÏ
nejsou tak ostré.
2.
BohuÏel jsem se setkala s nerovností
v jedné personální agentuﬁe. Je to pﬁíbûh
star˘ témûﬁ 6 let, ale nic to nemûní na
tom, Ïe to byla velmi nepﬁíjemná zku‰enost. Pﬁi pﬁijímacím pohovoru jsem
sdílela prostor s jedním mlad˘m muÏem.
Nemûl zku‰enosti témûﬁ s niãím, poãítaãe
moc nezvládal a pouze pasívnû ovládal
angliãtinu. Zatímco jemu v‰ak bylo
doporuãeno místo „správce“ sítû s tím, Ïe
se v‰echno douãí, já jsem byla i pﬁes

mnohem víc znalostí urãena na nûjaké to
administrativní místo.
3.
BohuÏel na tuto otázku nemohu kompetentnû odpovûdût. Dal‰í vzdûlávání
v‰ak neu‰kodí nikdy. Spí‰e naopak.
4.
âasto b˘vají diskriminovány Ïeny jako
potenciální matky ãi matky mal˘ch dûtí –
neb˘vají jim svûﬁovány tolik „odpovûdné“
profese, protoÏe se automaticky poãítá
s tím, Ïe Ïena dává pﬁednost spí‰e svému
soukromému Ïivotu – tedy peãovatelské
a mateﬁské roli. Se sdílením rodiãovsk˘ch
a partnersk˘ch rolí se nepoãítá. Dal‰í
ohroÏenou skupinou jsou Ïeny po padesátce. âasto se objevují také platové
rozdíly – pﬁedpokládá se, Ïe plat Ïeny je
jak˘msi doplÀkov˘m, ménû dÛleÏit˘m
rodinn˘m pﬁíjmem. Je v‰ak velk˘ problém
tento typ diskriminace dokázat.
Anketu pﬁipravil Pavel Bajer
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ROVNOSŤ ZAOBCHÁDZANIA PRE MUŽOV A ŽENY

RovnosÈ zaobchádzania
pre muÏov a Ïeny
Predslov
Acquis communautaire – súbor spoloãn˘ch práv a povinností, ktor˘ zaväzuje v‰etky
ãlenské ‰táty. Je zaloÏen˘ hlavne na Rímskej zmluve a doplÀujúcich aktoch (Jednotn˘
európsky akt, Zmluva o Európskej únii a pod.) a rozsiahlom súbore sekundárnej
legislatívy, ktor˘ je z nich odvoden˘. Acquis communautaire sa vzÈahuje najmä na
jednotn˘ trh a na 4 slobody s ním spojené (slobodn˘ pohyb tovaru, sloboda pohybu
osôb, sluÏieb a kapitálu), podlieha spoloãnej politike a prijíma opatrenia na podporu
najmenej rozvinut˘ch regiónov a sociálne najslab‰ích vrstiev obyvateºstva. Ide o legislatívu Európskej únie prijatú jej in‰titúciami poãas celého obdobia existencie. Pre
asociované krajiny, ktoré poÏiadali o ãlenstvo v EÚ, je poznanie acquis communautaire nevyhnutné preto, Ïe predvstupové obdobie zahrÀuje aj aproximáciu (priblíÏenie)
právneho poriadku kandidátskych krajín legislatívy Európskej únie. Rozumie sa t˘m,
Ïe nová krajina prijme a vezme za svoje existujúce a budúce práva a povinnosti
spojené so systémom a in‰titucionálnym rámcom EÚ vrátane práv a povinností
plynúcich z multilaterálnych i bilaterálnych dokumentov, ktoré Európska únia a jej
ãlenské krajiny podpísali.
Kapitola 13
Sociálna politika a zamestnanosÈ
Boj proti rasizmu
SMERNICA RADY z 27. novembra
2000, ktorá ustanovuje v‰eobecn˘ rámec
pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní
a povolaní 2000/78/ES
RADA EVRÓPSKEJ ÚNIE so zreteºom na
Zmluvu o zaloÏení Európskeho spoloãenstva a najme na jej ãlánok 13,
so zreteºom na návrh komisie, so
zreteºom na stanovisko Európskeho
parlamentu, so zreteºom na stanovisko
Hospodárskeho a sociálneho v˘boru,
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so zreteºom na stanovisko V˘boru
regiónov; keìÏe:
(1) Podºa ãlánku 6 Zmluvy o Európskej
únii je Európska únia zaloÏená na zásadách slobody, demokracie, re‰pektovania
ºudsk˘ch práv a základn˘ch slobôd
a právneho ‰tátu, princípoch, ktoré sú
spoloãné v‰etk˘m ãlensk˘m ‰tátom
a re‰pektuje základné ºudské práva, ako
ich zaruãuje Európsky dohovor o ochrane
ºudsk˘ch práv a základn˘ch slobôd, ktoré
vypl˘vajú z ústavn˘ch tradícii spoloãn˘ch
pre ãlenské ‰táty ako základn˘ch princípov práva spoloãenstva.
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(2) Zásada rovnakého zaobchádzania so
Ïenami a muÏmi je pevne zakotvená
v dôleÏit˘ch právnych aktoch spoloãenstva, najmä v Smernici rady 76/207/EHS
z 9. februára 1976 o vykonávaní zásady
rovnakého zaobchádzania s muÏmi
a Ïenami, pokiaº ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu
v zamestnaní a o pracovné podmienky.
(3) Pri uplatÀovaní zásady rovnakého
zaobchádzania sa spoloãenstvo, v súlade
s ãlánkom 3 (2) Zmluvy o ES, zameriava
na zamedzenie nerovnosti a podporu
rovnoprávnosti medzi muÏmi a Ïenami
najmä preto, Ïe práve Ïeny sú ãasto
obeÈami viacnásobnej diskriminácie.
(4) Právo v‰etk˘ch osôb na rovnosÈ
pred zákonom a ochrana proti diskriminácii je v‰eobecn˘m právom, ktoré
uznáva V‰eobecná deklarácia ºudsk˘ch
práv, Dohovor Spojen˘ch národov o odstránení v‰etk˘ch foriem diskriminácie
Ïien, Dohovor Spojen˘ch národov (OSN)
o obãianskych a politick˘ch právach
a o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a Európsky dohovor
o ochrane ºudsk˘ch práv a základn˘ch
slobôd, ktoré podpísali v‰etky ãlenské
‰táty. Dohovor ã. 111 Medzinárodnej
organizácie práce (MOP) zakazuje diskrimináciu v zamestnaní a povolaní.
(5) Je dôleÏité, aby sa tieto základné
práva a slobody re‰pektovali.Táto smernica sa net˘ka slobody zdruÏovania, vrátane
práv s in˘mi zakladaÈ odborové organizácie a vstupovaÈ do nich na obranu svojich
záujmov.
(6) Charta základn˘ch sociálnych práv
pracovníkov spoloãenstva uznáva dôleÏitosÈ boja proti kaÏdej forme diskriminácie, vrátane potreby uskutoãnenia vhodn˘ch krokov pre sociálnu a ekonomickú
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integráciu star‰ích a ºudí so zdravotn˘m
postihnutím.
(7) Zmluva o ES uvádza medzi cieºmi
spoloãenstva podporu koordinácie
politiky zamestnanosti v ãlensk˘ch
‰tátoch. Na tento úãel bola do zmluvy
o ES zaradená nová kapitola o zamestnanosti, ako prostriedok rozvíjania koordinovanej európskej stratégie zamestnanosti, na podporu kvalifikovan˘ch,
vzdelan˘ch a prispôsobiv˘ch pracovn˘ch
siº (workforce).
(8) Zásady zamestnanosti 2000, schválené Európskou radou 10. a 11. decembra
1999 v Helsinkách, zdôrazÀujú potrebu
utvárania trhu práce, ktor˘ bude priazniv˘ pre sociálnu integráciu, formulovaním
sústavy vzájomne nadväzujúcich politík
zameran˘ch na boj proti diskriminácii
tak˘ch skupín, ako sú osoby so zdravotn˘m postihnutím. ZdôrazÀujú tieÏ potrebu venovaÈ osobitnú pozornosÈ podpore
star‰ích pracovníkov, aby sa zv˘‰il ich
podiel na pracovnej sile (labour force).
(9) Zamestnanie a povolanie sú kºúãové
prvky záruky rovnak˘ch príleÏitosti pre
v‰etk˘ch a rozhodujúcou mierou prispievajú k plnej úãasti obãanov na ekonomickom, kultúrnom a sociálnom Ïivote a na
realizácii ich potenciálu.
(10) DÀa 29. júna 2000 prijala rada
Smernicu 2000/43/ES o vykonávaní
zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohºadu na ich rasov˘ alebo etnick˘ pôvod.Táto smernica uÏ poskytuje
ochranu proti takejto diskriminácii
v oblasti zamestnania a povolania.
(11) Diskriminácia z dôvodov náboÏenského presvedãenia alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej
orientácie môÏe sÈaÏiÈ dosiahnutie cieºov
Zmluvy o ES, najmä dosiahnutie vysokej
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úrovne zamestnanosti a sociálnej ochrany, zv˘‰enie Ïivotnej úrovne a kvality
Ïivota, ekonomickú a sociálnu súdrÏnosÈ
a solidaritu, a slobodn˘ pohyb osôb.
(12) Preto by sa mala v spoloãenstve
zakázaÈ kaÏdá priama alebo nepriama
diskriminácia na základe náboÏenského
presvedãenia alebo viery, zdravotného
postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie, vzhºadom na oblasti, na ktoré sa
vzÈahuje táto smernica.Tento zákaz
diskriminácie by sa mal vzÈahovaÈ aj na
‰tátnych príslu‰níkov tretích krajín,
nevzÈahuje sa v‰ak na rozdiely v zaobchádzaní z dôvodu ‰tátnej príslu‰nosti
a nemá Ïiadny vplyv ani na ustanovenia,
ktoré upravujú vstup a pobyt ‰tátnych
príslu‰níkov tretích krajín a ich prístup
k zamestnaniu a povolaniu.
(13) Táto smernica sa nevzÈahuje na
systémy sociálneho zabezpeãenia a sociálnej ochrany, ktor˘ch dávky sa nepovaÏujú
za príjem v zmysle, ak˘ má tento pojem
na uplatÀovanie ãlánku 141 zmluvy o ES,
ani na Ïiadny druh platby ‰tátu, ktorej
cieºom je zabezpeãenie prístupu k zamestnaniu alebo udrÏanie zamestnania.
(14) Táto smernica nebude maÈ Ïiadny
vplyv na vnútro‰tátne predpisy, ktoré
upravujú dôchodkov˘ vek.
(15) Posudzovanie skutoãností, z ktor˘ch moÏno vyvodzovaÈ, Ïe do‰lo k priamej alebo nepriamej diskriminácii, je
záleÏitosÈou vnútro‰tátnych súdnych
alebo in˘ch príslu‰n˘ch orgánov v súlade
s pravidlami alebo praxou vnútro‰tátneho
práva.Takéto pravidlá môÏu najmä ustanoviÈ, aby sa nepriama diskriminácia
zisÈovala v‰etk˘mi prostriedkami, vrátane
prostriedkov zaloÏen˘ch na ‰tatistickom
zisÈovaní.
(16) Ustanovenie opatrení na prispôso-
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benie potrebám ºudí so zdravotn˘m
postihnutím na pracovisku hrá dôleÏitú
rolu v boji proti diskriminácii na základ
zdravotného postihnutia.
(17) Táto smernica, bez ohºadu na
povinnosÈ zabezpeãiÈ primerané úpravy
pre ºudí so zdravotn˘m postihnutím,
nevyÏaduje nábor, postup v zamestnaní,
zachovanie pracovného pomeru alebo
odbornú prípravu jednotlivca, ktor˘ nie
je kompetentn˘, schopn˘ alebo k dispozícii, aby vykonával podstatné funkcie
príslu‰ného pracovného zaradenia alebo
aby absolvoval príslu‰nú odbornú prípravu.
(18) Táto smernica nevyÏaduje, aby
najmä ozbrojené sily a polícia, väzenská
stráÏ alebo záchranné sluÏby robili nábor
alebo zamestnávali osoby, ktoré nemajú
poÏadované schopnosti na v˘kon v‰etk˘ch úloh, ktoré od nich moÏno vyÏadovaÈ s ohºadom na oprávnen˘ cieº zachovania operaãnej pripravenosti tak˘chto
sluÏieb.
(19) Okrem toho, aby ãlenské ‰táty
mohli zachovaÈ bojovú úãinnosÈ svojich
ozbrojen˘ch síl, môÏu sa rozhodnúÈ
neuplatniÈ ustanovenia tejto smernice,
ktoré sa t˘kajú zdravotného postihnutia
a veku, na v‰etky svoje ozbrojené sily
alebo ich ãasÈ. âlenské ‰táty, ktoré sa tak
rozhodnú, musia definovaÈ rozsah tejto
v˘nimky.
(20) Vhodné opatrenia, t. j. úãinné
a praktické opatrenia by sa mali vykonaÈ
na prispôsobenie pracoviska zdravotnému postihnutiu, napríklad prispôsobením
priestorov alebo úpravou pracovného
zariadenia, rozvrhom pracovného ãasu,
rozdelením úloh alebo poskytnutím
moÏnosti na odbornú prípravu na integráciu.
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(21) Pri urãovaní, ãi uvedené opatrenia
vedú k nadmernému zaÈaÏeniu, by sa mali
posudzovaÈ najmä vzniknuté finanãné
a iné náklady, ako aj veºkosÈ a finanãné
zdroje organizácie alebo podniku a moÏnosti získania príspevku z verejn˘ch
prostriedkov alebo inej pomoci.
(22) Táto smernica nemá vplyv na
vnútro‰tátne právne predpisy o rodinnom
stave a na dávky na tom závislé.
(23) Za veºmi obmedzen˘ch
okolností moÏno odôvodniÈ rozdielne
zaobchádzanie, keì charakteristika
súvisiaca s náboÏenstvom alebo vierou,
zdravotn˘m postihnutím, vekom alebo
sexuálnou orientáciou je základnou
a rozhodujúcou poÏiadavkou povolania
a keì je cieº oprávnen˘ a poÏiadavka
primeraná.Takéto okolnosti by mali byÈ
uvedené v informácii, ktorú ãlenské ‰táty
predloÏia komisii.
(24) Európska únia vo svojej
Deklarácii ã. 11 o postavení cirkví a nenáboÏensk˘ch organizácií, ktorá je prílohou
Závereãného aktu Amsterdamskej zmluvy,
v˘slovne uznala, Ïe re‰pektuje a nepredpisuje postavenie cirkví a náboÏensk˘ch
zdruÏení alebo spoloãenstiev upravené
vnútro‰tátnymi právnymi predpismi
ãlensk˘ch ‰tátov a Ïe rovnako re‰pektuje
postavenie filozofick˘ch a nenáboÏensk˘ch organizácií. Preto si ãlenské ‰táty
môÏu naìalej zachovaÈ alebo ustanoviÈ
osobitné právne predpisy o zásadn˘ch,
zákonn˘ch a oprávnen˘ch poÏiadavkách
(povolania, ktoré by sa mohli vyÏadovaÈ
pre v˘kon niektorej pracovnej ãinnosti
(povolania).
(25) Zákaz diskriminácie z dôvodu veku
je dôleÏitou súãasÈou napæÀania
cieºov stanoven˘ch v zásadách zamestnanosti a pri podpore rozmanitosti pracov-
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n˘ch síl.Av‰ak rozdielne zaobchádzanie
v súvislosti s vekom moÏno za urãit˘ch
okolností odôvodniÈ, a preto si vyÏaduje
osobitné predpisy, ktoré môÏu byÈ v závislosti od situácie v ãlensk˘ch ‰tátoch
rôzne. Bezpodmieneãne preto treba
rozli‰ovaÈ medzi rozdielnym zaobchádzaním, ktoré je odôvodnené najmä oprávnen˘mi cieºmi v oblasti politiky zamestnanosti, trhu práce a odbornej prípravy,
a diskrimináciou, ktorá sa musí zakázaÈ.
(26) Zákaz diskriminácie sa
nedot˘ka zachovania alebo prijatia
opatrení zameran˘ch na predchádzanie
alebo kompenzáciu znev˘hodnení, ktoré
utrpela skupina osôb urãitého náboÏenstva alebo viery, zdravotného postihnutia,
veku alebo sexuálnej orientácie, a tieto
opatrenia môÏu povoliÈ organizácie osôb
urãitého náboÏenstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej
orientácie, keì ich úãelom je hlavne
podpora osobitn˘ch potrieb t˘chto osôb.
(27) Vo svojom Odporúãaní
86/3791EHS z 24. júla 1986, o zamestnávaní zdravotne postihnut˘ch ºudí v spoloãenstve, ustanovila rada orientaãn˘
rámec, ktor˘ uvádza príklady pozitívnych
krokov na podporu zamestnávania
a prípravy ºudí so zdravotn˘m postihnutím a vo svojej Rezolúcii zo 17. júna
1999, o rovnak˘ch príleÏitostiach pre
zamestnávanie ºudí so zdravotn˘m postihnutím, potvrdila dôleÏitosÈ venovaÈ
osobitnú pozornosÈ, inter alfa (okrem
iného), náboru, zamestnávaniu, odbornej
príprave a celoÏivotnému vzdelávaniu
osôb so zdravotn˘m postihnutím.
(28) V tejto smernici sú ustanovené
minimálne poÏiadavky a ponecháva sa na
ãlensk˘ch ‰tátoch, ãi zavedú alebo naìalej zachovajú v platnosti v˘hodnej‰ie
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predpisy.Vykonávanie tejto smernice
nesmie spôsobiÈ zníÏenie uÏ dosiahnutej
úrovne ochrany v ãlensk˘ch ‰tátoch.
(29) Osoby, ktoré sú diskriminované
z dôvodu svojho náboÏenstva alebo viery,
zdravotného postihnutia, veku alebo
sexuálnej orientácie, by mali maÈ primerané prostriedky právnej ochrany. Na
zabezpeãenie úãinnej‰ej ochrany by
zdruÏenia alebo právnické osoby mali byÈ
tieÏ splnomocnené, aby sa bez ohºadu na
vnútro‰tátne procesné pravidlá zastupovania a obhajoby pred súdmi mohli, ak
tak ãlenské ‰táty ustanovia, zúãastniÈ na
konaní buì v mene, alebo na podporu
obete.
(30) Úãinné uplatÀovanie zásady
rovnosti si vyÏaduje primeranú súdnu
ochranu proti viktimizácii (prenasledovaniu).
(31) Pravidlá o dôkaznom bremene sa
musia prispôsobiÈ, ak ide na prv˘ pohºad
(prima face) o prípad diskriminácie, a aby
sa úãinne uplatÀovala zásada rovnakého
zaobchádzania, je potrebné presunúÈ
dôkazné bremeno na Ïalovaného, keì je
takáto diskriminácia dokázaná. Nie je v‰ak
na Ïalovanom, aby dokazoval, Ïe Ïalobca
vyznáva urãité náboÏenstvo alebo vieru,
alebo má urãité zdravotné postihnutie,
urãit˘ vek alebo urãitú sexuálnu orientáciu.
(32) âlenské ‰táty nemusia uplatniÈ
pravidlá dôkazného bremena na konania,
v ktor˘ch je skutkovú podstatu povinn˘
skúmaÈ súd alebo in˘ príslu‰n˘ orgán.
Tak˘mito sú konania, keì Ïalobca nemusí
dokazovaÈ skutoãnosti, ktoré je povinn˘
skúmaÈ súd alebo in˘ príslu‰n˘ orgán.
(33) âlenské ‰táty by mali podporovaÈ
dialóg medzi sociálnymi partnermi a,
v rámci vnútro‰tátnych zvyklostí, aj
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s mimovládnymi organizáciami s cieºom
odhaºovaÈ rozliãné formy diskriminácie
na pracovisku a bojovaÈ proti nim.
(34) (35) (36) (37) T˘kajú sa Severného
Írska a foriem kontroly a sankcií pri
poru‰ovaní záväzkov tejto smernice.
Rada EU PRIJALA TÚTO SMERNICU:
KAPITOLA 1
V·EOBECNÉ USTANOVENIA
âlánok 1
Úãel
Úãelom tejto smernice je ustanovenie
v‰eobecného rámca pre boj proti diskriminácii v zamestnaní a povolaní (zárobkovej ãinnosti) na základe náboÏenstva
alebo viery, zdravotného postihnutia,
veku alebo sexuálnej orientácie, s cieºom
zaviesÈ v ãlensk˘ch ‰tátoch uplatÀovanie
zásady rovnakého zaobchádzania.
âlánok 2
Pojem diskriminácie
l. Na úãely tento smernice sa pod
pojmom „zásada rovnakého zaobchádzania“ rozumie, Ïe nemá existovaÈ Ïiadna
prima alebo nepriama diskriminácia
zaloÏená na ktoromkoºvek z dôvodov
uveden˘ch v ãlánku l.
2. Na úãely odseku 1:
(a) o priamu diskrimináciu ide, ak sa
z niektorého z dôvodov uveden˘ch
v ãlánku 1 zaobchádza s jednou osobou
nepriaznivej‰ie, ako sa v porovnateºnej
situácii zaobchádza, zaobchádzalo alebo
by sa mohlo zaobchádzaÈ s inou osobou;
(b) o nepriamu diskrimináciu ide, keì
zdanlivo neutrálne ustanovenie, kritérium
alebo prax by uviedla osoby urãitého
náboÏenstva alebo viery, s urãit˘m zdravotn˘m postihnutím, urãitého veku alebo
urãitej sexuálnej orientácie do nev˘hodného postavenia v porovnaní s in˘mi
osobami, iba ak:
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(c) tak˘to predpis, kritérium alebo
zvyklosÈ sú objektívne odôvodnené
oprávnen˘m cieºom a prostriedky na
dosiahnutie tohto cieºa sú primerané
a nevyhnutné alebo
(d) pokiaº ide o osoby s urãit˘m zdravotn˘m postihnutím, ak by zamestnávateº
alebo akákoºvek osoba alebo organizácia,
na ktorú sa vzÈahuje táto smernica, bola
povinná podºa vnútro‰tátnych predpisov
vykonaÈ primerané opatrenia podºa zásad
obsiahnut˘ch v ãlánku 5, aby eliminovala
nev˘hody zapríãinené tak˘m predpisom,
kritériom alebo praxou.
3. ObÈaÏovanie sa má povaÏovaÈ za
formu diskriminácie v zmysle odseku 1,
keì k neÏiadúcemu správaniu súvisiacemu s niektor˘m z dôvodov podºa ãlánku
1 dochádza s úmyslom alebo úãinkom
poru‰enia dôstojnosti osoby a vytvorenia
zastra‰ujúceho, nepriateºského, poniÏujúceho, pokorujúceho alebo uráÏajúceho
prostredia.V tomto kontexte moÏno
pojem obÈaÏovania definovaÈ v súlade
s vnútro‰tátnymi predpismi a praxou
ãlensk˘ch ‰tátov.
4. Pokyn na diskrimináciu z ktoréhokoºvek z dôvodov podºa ãlánku 1 sa má
povaÏovaÈ za diskrimináciu v zmysle
odseku 1.
5.Táto smernica nebude mat'
Ïiadny vplyv na opatrenia stanovené
vnútro‰tátnymi právnymi predpismi,
ktoré sú v demokratickej spoloãnosti
potrebné pre verejnú bezpeãnosÈ, na
udrÏanie verejného poriadku a predchádzanie trestnej ãinnosti, na ochranu zdravia
a ochranu práv a slobôd in˘ch.
âlánok 3
Uvádza, na ktoré osoby sa táto smernica
vzÈahuje lebo nevzÈahuje.
âlánok 4
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Uvádza poÏiadavky na povolanie.
âlánok 5
Primerané prispôsobenia pre osoby so
zdravotn˘m postihnutím
Na uplatnenie zásady rovnakého zaobchádzania vo vzÈahu k osobám so zdravotn˘m postihnutím sa vykonajú primerané
prispôsobenia. Znamená to, Ïe zamestnávatelia vykonajú podºa potreby jednotlivého prípadu vhodné opatrenia, aby umoÏnili osobe so zdravotn˘m postihnutím
vstúpiÈ, zúãastÀovaÈ sa alebo postupovaÈ
v zamestnaní alebo absolvovaÈ odbornú
prípravu, pokiaº také opatrenia nie sú pre
zamestnávateºa neúmern˘m bremenom.
Toto bremeno nebude neúmerne, ak je
dostatoãne kompenzované opatreniami
existujúcimi v rámci politiky zdravotne
postihnut˘ch v danom ãlenskom ‰táte.
âlánok 6
Odôvodnené rozdiely v zaobchádzaní
z dôvodu veku
1. Bez ohºadu na ãlánok 2 (2) ãlenské
‰táty môÏu stanoviÈ, Ïe rozdiely v zaobchádzaní z dôvodu veku nie sú diskrimináciou, ak v kontexte vnútro‰tátnych
právnych predpisov sú objektívne a primerane odôvodnené oprávnen˘m cieºom,
vrátane zákonnej politiky zamestnanosti,
trhu práce a cieºov odbornej prípravy,
a ak prostriedky na dosiahnutie tohto
cieºa sú primerané a nevyhnutné.
Takéto rozdiely v zaobchádzaní môÏu
okrem iného zahrÀovaÈ:
(a) stanovenieosobitn˘ch podmienok
prístupu k zamestnaniu a odbornej
príprave, zamestnaniu, povolaniu, vrátane
podmienok prepú‰Èaní a odmeÀovania,
pre mlad˘ch a star‰ích pracovníkov
a osoby s opatrovateºsk˘mi povinnosÈami,
aby sa podporila ich profesionálna
integrácia alebo aby sa zabezpeãila ich
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ochrana;
(b) stanovenie podmienok minimálneho veku, odbornej praxe alebo rokov
sluÏby pre prístup k zamestnaniu alebo
k urãit˘m v˘hodám, ktoré so zamestnaním súvisia;
(c) stanovenie hornej vekovej hranice
uchádzaãov, ktorá vypl˘va z osobitn˘ch
poÏiadaviek odbornej prípravy pre
obsadzované miesto alebo z nutnosti
primeranej doby zamestnania pred
odchodom do dôchodku.
2. Bez ohºadu na ãlánok 2 (2), ãlenské
‰táty môÏu urãiÈ, Ïe v zamestnaneck˘ch
systémoch sociálneho zabezpeãenia
stanovenie veku pre moÏnosÈ alebo nárok
na odchod do starobného alebo invalidného dôchodku, vrátane stanovenia
odli‰n˘ch vekov˘ch hraníc v uveden˘ch
systémoch pre zamestnancov alebo
skupiny alebo kategórie zamestnancov
a vyuÏitie vekového kritéria v kontexte
tak˘chto systémov v poistn˘ch matematick˘ch v˘poãtoch, nie je diskrimináciou
na základe veku za predpokladu, Ïe
dôsledkom tohto nebude diskriminácia
na základe pohlavia.
âlánok 7
Uvádza zásady pozitívneho konania.
âlánok 8
Uvádza minimálne poÏiadavky.
KAPITOLA II
OPRAVNÉ PROSTRIEDKY
A VYNÚTENIE PRÁVA
âlánok 9
Ochrana práv
1. âlenské ‰táty zabezpeãia, aby súdne
a/alebo správne konania vymáhania
povinností podºa tejto smernice, keì to
povaÏujú za vhodné aj vrátane zmierovacieho konania, boli dostupné pre v‰etky
osoby, ktoré sa cítia po‰kodené z dôvodu

48

opomenutia uplatnenia zásady rovnakého
zaobchádzania, a to aj keì sa uÏ skonãil
vzÈah, v ktorom sa napadnutá diskriminácia vyskytla.
2. âlenské ‰táty zabezpeãia,
aby sa zdruÏenia, organizácie alebo iné
právnické osoby, ktoré podºa kritérií
stanoven˘ch vnútro‰tátnymi predpismi
majú oprávnen˘ záujem na dodrÏovaní
ustanovení tejto smernice, mohli so
súhlasom po‰kodenej osoby angaÏovaÈ
buì v jej mene, alebo na jej podporu
v kaÏdom súdnom alebo správnom
konaní urãenom na vynútenie záväzkov
podºa tejto smernice.
3. Odseky 1 a 2 nemajú Ïiadny vplyv na
vnútro‰tátne pravidlá vzÈahujúce sa na
lehoty podaní, ktoré sa t˘kajú zásady
rovnakého zaobchádzania.
âlánok l0
Dôkazné bremeno
l. âlenské ‰táty prijmú také potrebné
opatrenia, aby v súlade s ich vnútro‰tátnymi súdnymi systémami bolo na Ïalovanom, aby preukázal, Ïe neporu‰il zásadu
rovnakého zaobchádzania, keì osoby,
ktoré sa cítia po‰kodené z dôvodu neuplatnenia zásady rovnakého zaobchádzania predloÏia súdu alebo inému príslu‰nému orgánu skutoãnosti, z ktor˘ch moÏno
dôvodne usudzovaÈ, Ïe k priamej alebo
nepriamej diskriminácii do‰lo.
2. âlenské ‰táty nemusia uplatÀovaÈ
odsek 1 v konaniach, keì je povinnosÈou
súdu alebo príslu‰ného orgánu, aby
vy‰etril skutkovú podstatu prípadu.
âlánok 11
Viktimizácia (prenasledovanie)
âlenské ‰táty zavedú do svojho vnútro‰tátneho právneho systému opatrenia,
ktoré sú potrebné na ochranu pracovníkov proti prepusteniu alebo inému
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nepriateºskému zaobchádzaniu zamestnávateºa ako reakcii na sÈaÏnosÈ v podniku
alebo na kaÏdé právne konanie, ktorého
cieºom je presadenie zásady rovnakého
zaobchádzania.
âlánok 12
·írenie informácií
âlenské ‰táty sa postarajú, aby sa na
celom ich území predpisy prijaté podºa
tejto smernice spolu s príslu‰n˘mi predpismi platn˘mi pre túto oblasÈ dostali
v‰etk˘mi vhodn˘mi prostriedkami do
pozornosti dotknut˘ch osôb, napríklad na
pracovisku.
âlánok 13
Sociálny dialóg
1. âlenské ‰táty v súlade so svojimi
národn˘mi tradíciami a zvyklosÈami
vykonajú vhodné opatrenia na podporu
dialógu sociálnych partnerov s cieºom
pestovaÈ uplatÀovanie zásady rovnakého
zaobchádzania, vrátane vyuÏitia monitoringu prevádzky na pracovisku, kolektívnych zmlúv, pravidiel správania sa a v˘skumu alebo v˘meny skúseností a dobrej
praxe.
2.Ak je to v súlade s tradíciami a zvyklosÈami jednotlivého ‰tátu, ãlenské ‰táty
vyzvú sociálnych partnerov, bez zasahovania do ich autonómie, aby na primeranej
úrovni spadajúcej do rámca kolektívneho
vyjednávania uzatvárali zmluvy, v ktor˘ch
zakotvia protidiskriminaãné pravidlá pre
oblasti podºa ãlánku 3.Tieto zmluvy budú
re‰pektovaÈ minimálne poÏiadavky,
stanovené touto smernicou a príslu‰n˘mi
vnútro‰tátnymi vykonávacími predpismi.
âlánok 14
Dialóg s mimovládnymi organizáciami
âlenské ‰táty vyzvú na dialóg príslu‰né
mimovládne organizácie, ktoré majú,
v súlade s vnútro‰tátnymi právnymi
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predpismi a praxou, oprávnen˘ záujem
zúãastniÈ sa na boji proti diskriminácii
z ktoréhokoºvek z dôvodov podºa ãlánku
1 s cieºom podporovaÈ dodrÏovanie
zásady rovnakého zaobchádzania.
ROZHODNUTIE RADY
z 20. decembra 2000
ustanovujúce Program t˘kajúci sa
rámcovej stratégie spoloãenstva o rodovej rovnosti (2001–2005) (2001/51/ES)
Rada EÚ prijala toto rozhodnutie:
âlánok 3
Ciele
V rámci zásad uveden˘ch v ãlánku
2 a zohºadÀujúc vo vhodn˘ch prípadoch
budúcu legislatívnu ãinnosÈ má program
tieto ciele:
(a) podporovaÈ a ‰íriÈ hodnoty a prax,
ktoré predstavujú základ rodovej rovnosti;
(b) prehlbovaÈ chápanie problémov
súvisiacich s rodovou rovnosÈou, vrátane
priamej a nepriamej rodovej diskriminácie a mnohostrannej diskriminácie Ïien,
hodnotením úãinnosti politiky a praxe
prostredníctvom predchádzajúcej anal˘zy,
monitorovaním ich vykonávania a zhodnotenie ich úãinkov;
(c) rozvíjaÈ schopnosti aktérov, aby
úãelne podporovali rodovú rovnosÈ,
predov‰etk˘m prostredníctvom podpory
v˘meny informácií a dobrej praxe a vytváraním sietí na úrovni spoloãenstva.
âlánok 9
SpojitosÈ a vzájomné doplnenie
1. Celkovú spojitosÈ s politikami,
nástrojmi a krokmi únie a spoloãenstva,
predov‰etk˘m vytvorením vhodn˘ch
mechanizmov a nástrojov, ako napríklad
hodnotenie dopadu rodového prístupu,
monitorovanie nástrojov a ‰tandardov,
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ktoré umoÏnia koordinovaÈ aktivity
v rámci tohto programu s aktivitami,
ktoré majú zvlá‰tny v˘znam pre zlep‰enie
postavenia Ïien, ako napríklad v˘skum,
zamestnanosÈ, nediskriminácia, kroky
zamerané na boj proti chudobe a sociálnemu vylúãeniu, zdravie, vzdelávanie,
odborná príprava na povolanie a politika
v oblasti mládeÏe, kultúra, spravodlivosÈ
a vnútorné veci a v oblasti roz‰irovania
vonkaj‰ích vzÈahov spoloãenstva (vrátane
vonkaj‰ích aktivít spoloãenstva v oblasti
ºudsk˘ch práv).
2. Komisia a ãlenské ‰táty zabezpeãia
spojitosÈ a vzájomne dopæÀanie sa medzi
krokmi uskutoãnen˘mi v rámci tohto
programu a in˘mi relevantn˘mi krokmi
únie a spoloãenstva, ako napríklad kroky
podporované programami DAPHNE,
STOP, PHARE a MEDA, v˘skumn˘mi
rámcov˘mi programami boja proti sociálnemu vylúãeniu, sociálnou agendou
a akãn˘m programom spoloãenstva na
boj proti diskriminácii (2001–2006).
Program musí zohºadÀovaÈ osobitne
kroky na podporu rovnakého zaobchádzania so Ïenami a muÏmi v oblasti zamestnávania a práce, ktoré môÏe
spoloãenstvo uskutoãniÈ v rámci
‰trukturálnych fondov, iniciatívy spoloãenstva EQUAL alebo opatrení na podporu spolupráce na posilnenie stratégie
zamestnanosti.
3. âlenské ‰táty vyvinú ão najväã‰ie
úsilie, aby uºahãili a umoÏnili spojitosÈ
a vzájomné dopæÀanie sa krokov uskutoãnen˘ch v rámci tohto programu krokmi
uskutoãnen˘mi na národnej, regionálnej
miestnej úrovni.
âlánok 10 a 11
sa zab˘va úãasÈou ãlensk˘ch krajín
EZVO/EHP, asociovan˘ch krajín strednej
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a v˘chodnej Európy, Cyprusu, Malty
a Turecka a financovaním.

PRÍLOHA
I. OBLASTI PÔSOBNOSTI
V súlade s princípmi uveden˘mi v ãlánku 2 môÏe program pôsobiÈ v jednej
alebo vo viacer˘ch nasledovn˘ch oblastiach pôsobnosti, v medziach právomoci
delegovan˘ch Zmluvou o spoloãenstve:
1. Hospodársky Ïivot
Táto oblasÈ sa vzÈahuje na pretrvávajúce
rodové rozdiely na trhu práce a na
spôsoby, ako sa s nimi vysporiadaÈ'. Kroky
spoãívajú vo zvy‰ovaní miery zamestnanosti Ïien, zniÏovaní miery nezamestnanosti Ïien a v uºahãení Ïenám a muÏom
zosúladiÈ pracovn˘ Ïivot s rodinn˘m
Ïivotom.
Tieto problémy rodovej segregácie na
trhu práce, vrátane vertikálnej segregácie
(sklenen˘ strop) a rodov˘ch rozdielov
v obmedzovaní, ktoré sú hlavn˘mi témami programov spoloãenstva uveden˘ch
v ãlánku 9 (2), môÏu spadaÈ do tohto
programu, ak sa t˘m zabezpeãí integrovan˘ prístup k rôznym oblastiam, na ktoré
sa vzÈahuje, alebo ku krokom, ktoré nie sú
financované v rámci uveden˘ch programov.
2. Rovnaká úãasÈ a zastúpenie
Táto oblasÈ sa vzÈahuje na nedostatoãnú
úãasÈ Ïien v rozhodovacích orgánoch.
Kroky spoãívajú v prijímaní stratégie
a nástrojov podporujúcich úãasÈ Ïien na
politickom, hospodárskom a sociálnom
procese rozhodovania na v‰etk˘ch
úrovniach, vrátane aktivít vo vonkaj‰ích
vzÈahoch a rozvoju spolupráce (ako
napríklad, úloha a úãasÈ Ïien na medzinárodn˘ch misiách).
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3. Sociálne práva
Efektívny rodov˘ mainstreaming je
potrebné uplatÀovaÈ vo v‰etk˘ch oblastiach politiky, ktoré majú dopad na kaÏdodenn˘ Ïivot Ïien, ako napríklad doprava,
verejné zdravie a boj proti diskriminácii
na základe in˘ch dôvodov.Tieto kroky sú
koordinované s krokmi spoloãenstva
v rámci akãného programu boja proti
diskriminácii a in˘mi relevantn˘mi
akãn˘mi programami. Sú zacielené na
zdokonalenie uplatÀovania legislatívy
spoloãenstva, predov‰etk˘m legislatívy
t˘kajúcej sa sociálnej ochrany a v oblastiach rodiãovskej dovolenky, ochrany
materstva a pracovného ãasu, a na hºadanie spôsobov a prostriedkov na lep‰ie
zosúladenie rodinného a pracovného
Ïivota, najmä ustanovením ‰tandardov na
zdokonalenie poskytovania starostlivosti
o dieÈa a starostlivosti o star˘ch ºudí.
4. Obãiansky Ïivot
Táto oblasÈ zah⁄Àa presadzovanie
ºudsk˘ch práv Ïien. Kroky podporujú
uznávanie ºudsk˘ch práv Ïien, presadzujú
právo na rovnosÈ príleÏitostí a posilÀujú
boj proti rodovo zaloÏenému násiliu
a nezákonnému obchodovaniu so Ïenami.
5. Rodové úlohy/roly a stereotypy
Táto oblasÈ zah⁄Àa stereotypné predstavy o Ïenách a muÏoch a potrebu zmeniÈ
správanie, postoje, normy a hodnoty tak,
aby zohºadÀovali v˘vin úloh muÏov a Ïien
v spoloãnosti. Kroky zah⁄Àajú rodov˘
mainstreaming predov‰etk˘m v politikách
vzdelávania, odbornej prípravy na povolanie, kultúry, vedy, médií, mládeÏe a ‰portu.
II. PRÍSTUP DO PROGRAMU
Podºa podmienok a vykonávacích
opatrení ustanoven˘ch v tejto prílohe je
prístup do programu otvoren˘ pre v‰etky
verejné a/alebo súkromné orgány a in‰ti-

fakta,
VYHLÁŠKY...

túcie, ktoré sú zainteresované na podpore
rodovej rovnosti, a najmä pre:
(a) ãlenské ‰táty,
(b) miestne a regionálne úrady,
(c) orgány podporujúce rodovú rovnosÈ,
(d) sociálnych partnerov,
(e) mimovládne organizácie,
(f) univerzity a v˘skumné ústavy,
(g) národné ‰tatistické úrady,
(h) médiá.
ODPORÚâANIE KOMISIE z 27. novembra 1991 o ochrane dôstojnosti Ïien
a muÏov pri práci (92/131/EHS)
Kódex praktick˘ch opatrení pre boj
proti sexuálnemu obÈaÏovaniu
SMERNICA RADY z 29. júna 2000
o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohºadu na ich
rasov˘ alebo etnick˘ pôvod (2000/43/ES)
Poznámka redakcie:
Zo Smernice Rady, ktorá ustanovuje
v‰eobecn˘ rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, sú
publikované len niektoré body ãi pasáÏe, predov‰etk˘m tie, ktoré sa t˘kajú
diskriminácie v zamestnaní z dôvodu
pohlavia, veku ãi zdravotného postihnutia. ëalej uverejÀujeme len názvy
ìal‰ích pasáÏí a ich nejzaujímavej‰ich
ãastí z kapitoly 13 Sociálna politika
a zamestnanosÈ.
Plné verzie t˘chto pasáÏí nájdete na
www.socialniprace.cz pod odkazom
rovnost pﬁíleÏitostí.
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Odbory, zamûstnavatelé ani zamûstnanci na úﬁadech práce
nejsou v problematice rovn˘ch pﬁíleÏitostí dostateãnû pro‰kolováni
Jak se zavádí v âeské republice do praxe doporuãení Evropské unie v oblasti rovnosti pﬁíleÏitostí muÏÛ a Ïen, dlouhodobû sleduje Bc. Alexandra
Jachanová DoleÏelová z Gender Studies, o. p. s. V souãasnosti je koordinátorkou/‰éfredaktorkou Zpravodaje Rovné pﬁíleÏitosti do firem, manaÏerkou mezinárodní spolupráce projektu Role rovn˘ch pﬁíleÏitostí v prosperitû spoleãnosti a jednou ze dvou manaÏerek SoutûÏe o nejlep‰í firmu
s rovn˘mi pﬁíleÏitostmi v âR. Absolvovala obor Politics & Society na
Anglo-americkém institutu liberálních studií a studuje poslední roãník
magisterského cyklu oboru International Economic & Political Studies na
Fakultû sociálních vûd Univerzity Karlovy. Jako téma své diplomové práce
si zvolila: Vliv roz‰íﬁení Evropské unie na prosazování politiky rovn˘ch
pﬁíleÏitostí Ïen a muÏÛ v âeské republice.
• Prosazuje vláda dostateãnû principy
zaloÏené na rovnosti muÏÛ a Ïen, jak si
sama vytyãila? Pﬁijímá vhodná opatﬁení
pﬁispívající k naplnûní tûchto principÛ?
Rovné pﬁíleÏitosti jsou dlouhodob˘m
zájmem Evropské unie a Organizace
spojen˘ch národÛ. âeská republika se
zavázala k dodrÏování rovn˘ch pﬁíleÏitostí
pro muÏe a Ïeny a prosazování genderové
rovnosti podpisem Úmluvy OSN o odstranûní v‰ech forem diskriminace Ïen
(CEDAW) a dále se pﬁihlásila k plnûní
Pekingské akãní platformy, respektive
k závûrÛm 4. svûtové konference OSN
o Ïenách v Pekingu v roce 1995. Na
základû tûchto dokumentÛ musí âeská
vláda prosazovat principy rovnosti Ïen
a muÏÛ.
Od roku 1998 vláda kaÏd˘ rok zpracovává Priority a postupy vlády pﬁi prosazování rovnosti muÏÛ a Ïen. JiÏ obsah
tûchto priorit není dostaãující. I pﬁesto,
jak se pí‰e ve Stínové zprávû v oblasti
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rovného zacházení a rovn˘ch pﬁíleÏitostí Ïen a muÏÛ (vydalo Gender Studies,
o. p. s., 2004), vláda plnila v období
1998–2002 necel˘ch 30 % sv˘ch opatﬁení
a na nûkterá zcela rezignovala.Vláda
naprosto neplní napﬁ. priority t˘kající se
mzdov˘ch nerovností a rovného zastoupení Ïen v ﬁídících pozicích. Plnûní
principÛ kontroluje Rada vlády pro rovné
pﬁíleÏitosti. Svou funkci v‰ak nemÛÏe
náleÏitû realizovat, protoÏe Rada je pouze
poradním orgánem vlády bez vlastního
rozpoãtu a rozhodovacích pravomocí.
• Navazují dostateãnû jednotlivá ministerstva podle va‰eho názoru spolupráci
s nevládními organizacemi zab˘vajícími
se rovn˘mi pﬁíleÏitostmi muÏÛ a Ïen?
Îádají ministerstva od neziskov˘ch
organizací stanoviska k pﬁipravovan˘m
právním pﬁedpisÛm nebo jin˘m zásadním
rozhodnutím?
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Jednotlivá ministerstva navazují spolupráci s rÛzn˘mi Ïensk˘mi neziskov˘mi
organizacemi pﬁeváÏnû s cílem plnit
priority vlády. Nefunguje ale Ïádná
koncepce definující spolupráci státu
a Ïensk˘ch neziskov˘ch organizací. Je
nutné, aby kaÏd˘ resort vypracoval vlastní
koncepci spolupráce s Ïensk˘mi nevládními organizacemi. Spolupráce rÛzn˘ch
ministerstev, jako i celkového pﬁístupu
k rovn˘m pﬁíleÏitostem se li‰í.
Ministerstvo prÛmyslu a obchodu spolupracuje s obecnû prospû‰nou spoleãností
Gender Studies a s Asociací podnikatelek
a manaÏerek, ministerstvo ‰kolství spolupracuje s Otevﬁenou spoleãností, o. p. s.,
na projektu Gender ve ‰kole, ministerstvo zemûdûlství spolupracuje s âesk˘m
svazem Ïen, ministerstvo financí vytváﬁelo
se zástupkynûmi/-ci Ïensk˘ch neziskov˘ch organizací strategii genderového
rozpoãtování.
Ministerstvo práce a sociálních vûcí,
jako koordinátor agendy rovnosti Ïen
a muÏÛ, vypisuje programy podporující
rovné pﬁíleÏitosti (tak v‰ak ãiní aÏ od
roku 2004) a zasílá nejrÛznûj‰í materiály
Ïensk˘m neziskov˘m organizacím k pﬁipomínkování. ¤ada ministerstev dokumenty k pﬁipomínkování nezasílá, napﬁ.
návrh zákona o legalizaci prostituce
ministerstvo vnitra nekonzultovalo
s Ïádnou Ïenskou organizací zab˘vající se
prostitucí a obchodem se Ïenami.
Nûkterá ministerstva vyuÏívají odbornosti neziskov˘ch organizací napﬁ. pﬁi
realizaci ‰kolení, broÏur a jin˘ch materiálÛ. I kdyÏ v rámci strategie gender mainstreamingu by v‰echny vládní dokumenty
mûly respektovat problematiku rovnosti
Ïen a muÏÛ; dokumenty, které posílají
ministerstva Ïensk˘m organizacím k pﬁi-
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pomínkování, se t˘kají pouze tématu
rovn˘ch pﬁíleÏitostí.
Jednou z hlavních forem spolupráce
státu s Ïensk˘mi neziskov˘mi organizacemi je úãast zástupkyÀ ãi zástupcÛ neziskov˘ch organizacích v radách, v˘borech
ãi komisích.
Vzhledem k víceménû neexistující
strategii státu v oblasti podpory nevládních organizací, vãetnû Ïensk˘ch organizací, je vhodné zmínit, Ïe Ïenské neziskové organizace se dlouhodobû pot˘kají
s problémy financování, které by mûlo
b˘t do jisté míry zabezpeãeno státem;
tato situace se pozvolna vyvíjí jen díky
Evropsk˘m strukturálním fondÛm.
• Myslíte si, Ïe mají koncepãní pracovníci s rozhodovacími pravomocemi
a dal‰í odborníci na ministerstvech
dostateãné vzdûlání a znalosti o oblasti
rovn˘ch pﬁíleÏitostí muÏÛ a Ïen?
Pracovníci s rozhodovacími pravomocemi vût‰inou nejsou v genderové problematice dostateãnû vy‰koleni.
Zamûstnanci, kteﬁí mají oblast rovn˘ch
pﬁíleÏitostí na starosti na jednotliv˘ch
ministerstvech (tzv. gender focal points),
sice jsou v dané tematice pravidelnû
‰koleni, v rámci struktur ministerstva v‰ak
nemají Ïádné zásadní kompetence, jimiÏ
by ovlivnili politiku daného ministerstva.
• Zapracovávají jednotlivá ministerstva
v˘sledky genderov˘ch anal˘z do sv˘ch
koncepãních materiálÛ?
Podle aktuálního textu Priorit a postupÛ vlády pﬁi prosazování rovnosti Ïen
a muÏÛ mají v‰echna ministerstva za
povinnost integrovat v˘sledky genderov˘ch anal˘z do sv˘ch koncepãních
materiálÛ. Nûkterá ministerstva tyto
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závazky dodrÏují, nûkterá nikoliv.
Ministerstvo financí koncepãní materiály,
které by uplatÀovaly genderové anal˘zy,
nevydává. Ministerstvo zemûdûlství od
roku 2003 Ïádné genderové anal˘zy
nevede. Na druhou stranu ministerstvo
‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy koncepãní materiály z genderového hlediska
posuzuje. Ministerstvo kultury zase v roce
2004 zpracovalo Koncepci rozvoje
knihoven v âR v letech 2004–2010,
která zohledÀuje také rovnost Ïen a muÏÛ.
• Mûlo by dojít k v˘raznûj‰ímu v˘chovnému pÛsobení z hlediska rovnosti Ïen
a muÏÛ v uãebnicích a uãebních pomÛckách pro základní ‰koly?
Pokud jde o ãeské uãebnice na v‰ech
stupních ‰kol, je pﬁeváÏná vût‰ina z nich
stereotypní a postrádá genderovou
neutralitu. Ministerstvo ‰kolství v‰ak
udûlalo první krok a pro recenzenty
a vydavatele uãebnic pﬁipravilo materiál,
kter˘ jim pﬁedstavuje témata, na nûÏ by
pﬁi posuzování uãebnic mûli brát ohled.
Pokud totiÏ uãebnice nebudou genderovû
senzitivní, nebudou mít studenti pﬁíleÏitost stereotypy bourat.
• Jaké koncepãní, legislativní strategické dokumenty v oblasti rovnosti pﬁíleÏitostí uÏ byly vypracovány? Jaké by mûly
b˘t je‰tû vypracovány? V jakém ãasovém
horizontu?
Díky procesu slaìování na‰eho práva
s právem Evropské unie do‰lo napﬁíklad
k novelizaci Zákoníku práce a zákona
o zamûstnanosti. Relevantní materiály
k problematice rovn˘ch pﬁíleÏitostí
vydává pﬁeváÏnû ministerstvo práce
a sociálních vûcí, které je povûﬁeno
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koordinací aktivit t˘kajících se rovnosti
Ïen a muÏÛ na trhu práce. MPSV také
zpracovává Souhrnnou zprávu o plnûní
„Priorit vlády pﬁi prosazování rovnosti
Ïen a muÏÛ“, jiné resorty se touto problematikou zab˘vají marginálnû nebo vÛbec.
Vût‰ina ministerstev nevytvoﬁila genderové anal˘zy sv˘ch resortÛ ani jakékoliv
mechanismy a programy uvádûní rovn˘ch
pﬁíleÏitostí do praxe.
PﬁestoÏe by v‰echny vládní dokumenty
mûly zohledÀovat politiku gender mainstreamingu, nedûje se tak.
Velmi dÛleÏitou oblastí, na niÏ by mûla
b˘t zamûﬁena pozornost, jsou politiky
krajÛ. Na této úrovni je gender mainstreaming a jeho implementace napﬁíklad do
strategick˘ch plánÛ rozvoje velkou
neznámou.
• Jak se daﬁí naplÀovat ãlánek 141
¤ímské smlouvy, kter˘ ukládá ãlensk˘m
zemím zabezpeãit uplatÀování stejné
odmûny pro muÏe a Ïeny za stejnou
práci?
Tento ãlánek se nedaﬁí uplatÀovat
témûﬁ v Ïádné zemi Evropské unie. Îeny
v âR v prÛmûru vydûlávají 74 % prÛmûrné mzdy muÏÛ. Nejvy‰‰í rozdíly v prÛmûrné mzdû Ïen a muÏÛ se vyskytují u skupin s nejvy‰‰ím vzdûláním a v nejvy‰‰ích
pozicích. Zamûstnavatel ãasto pﬁedpokládá, Ïe Ïena nevûnuje práci tolik ãasu
a energie jako muÏ, protoÏe si musí ‰etﬁit
energii na domácnost.Vláda doposud
nepﬁijala Ïádná opatﬁení, která by redukovala rozdíly v platech mezi muÏi a Ïenami.Vláda by napﬁíklad mohla uspoﬁádat
informaãní kampaÀ k tématu platov˘ch
rozdílÛ a motivovat zamûstnavatele
k zavádûní programÛ na podporu rovn˘ch pﬁíjmÛ Ïen a muÏÛ.
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• Existuje na pracovním trhu více
pﬁímá nebo spí‰e nepﬁímá diskriminace
Ïen? Daﬁí se odhalovat nepﬁímou diskriminaci a navrhovat proti ní úãinná
opatﬁení?
V dne‰ní dobû se na pracovním trhu
spí‰e projevuje diskriminace nepﬁímá.
Îeny by se – samozﬁejmû s ohledem na
okolnosti konkrétního pﬁípadu – mûly
obracet na své zamûstnavatele, odbory
a pﬁípadnû i úﬁady práce; ti v‰ichni by
mûli diskriminaci na pracovi‰ti odhalovat.
Problematické je, Ïe odbory, zamûstnavatelé ani zamûstnanci na úﬁadech práce
nejsou v problematice rovn˘ch pﬁíleÏitostí dostateãnû pro‰kolováni.V minulém
roce byl pﬁedloÏen tzv. antidiskriminaãní
zákon – v pﬁípadû, Ïe bude pﬁijat, budou
se moci obûti diskriminace obrátit na
veﬁejného ochránce práv.
Vût‰ina zákonÛ t˘kajících se diskriminace na pracovi‰ti zatím bohuÏel v praxi
nefunguje.

POHLEDY
na věc

„mediací“, vyjednáváním. Zákon upravuje
zvlá‰tní druh antidiskriminaãní Ïaloby,
kter˘ zjednodu‰uje domáhání se svého
práva.
• Pﬁispûlo k prosazování rovnosti
pﬁíleÏitostí i zavedení instituce ombudsmana?
Pokud jde o ombudsmana, v jeho
instituci není agenda rovn˘ch pﬁíleÏitostí
nijak specifikována. Ombudsman ﬁe‰í
pﬁípady genderové diskriminace, ale
pouze v pﬁípadû poru‰ení práva státními
institucemi, napﬁ. pracovními úﬁady. Jeden
z ombudsmanov˘ch zamûstnancÛ je také
ãlenem Rady vlády pro lidská práva –
V˘boru pro odstranûní v‰ech forem
diskriminace Ïen. Jednou z povinností
ombudsmana je i sladûní ãeského práva
s acquis communautaire, coÏ se t˘ká
mj. i rovn˘ch pﬁíleÏitostí.
Rozhovor pﬁipravil Pavel Bajer


• Jaká byla rozpracována opatﬁení
zamûﬁená na odstranûní projevÛ diskriminace na trhu práce?
¤ada ustanovení t˘kajících se odstranûní diskriminace na trhu práce je jiÏ
ﬁe‰ena v Zákoníku práce. Poãátkem
prosince loÀského roku vláda projednala
Zákon o rovném zacházení a o právních prostﬁedcích ochrany, tzv. antidiskriminaãní zákon. Zákon mimo jiné ochraÀuje pﬁed diskriminací v pﬁístupu
k zamûstnání, samostatné v˘dûleãné
ãinnosti, v pracovních podmínkách
a funkãním postupu vãetnû odmûÀování,
ãlenství v profesních organizacích,
organizacích zamûstnancÛ a zamûstnavatelÛ. Zákon také posiluje mimosoudní
vyjednání sporÛ, které lze ﬁe‰it tzv.
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RovnosÈ príleÏitostí cez prizmu etiky
starostlivosti, alebo o starostlivosti
ako sociálnej a politickej praxe
Equality of chances through prismatic of ethics
of care, alias care as a social and political practice
Abstrakt:
V ‰túdii predstavíme základné v˘chodiská a kºúãové
pojmy etiky starostlivosti a poukáÏeme na aktuálnosÈ
koncepcie starostlivosti. Etiku starostlivosti, v rámci
ktorej sa starostlivosÈ chápe ako sociálna a politická prax,
moÏno povaÏovaÈ za dôleÏité v˘chodisko sociálnej politiky. Teoretické a filozofické v˘chodiská tematizovanej
koncepcie spoãívajú vo feministickej redefinícii konceptu
starostlivosti. AktuálnosÈ a potreba uplatnenia perspektívy etiky starostlivosti sa dokumentuje na základe anal˘zy
Koncepcie rovnosti príleÏitostí Ïien a muÏov v SR pomocou metódy TRACE. Prostredníctvom tejto metódy je
moÏné odhaliÈ silné a slabé stránky uvedenej koncepcie
a zároveÀ ukázaÈ moÏnosÈ, ako aj potrebu praktického
uplatnenia základn˘ch princípov etiky starostlivosti pri
tvorbe politiky rovnosti príleÏitostí Ïien a muÏov.
Abstract:
In this essay on equality of chances through prismatic of
ethics of care we present the main concepts of ethics of
care and we try to show up-to-dateness of this concept.
The aim of the paper is to elaborate on the main principles of the ethics of care and to introduce the method of
TRACE based on it. The need for a practical application
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of care ethics perspective will be shown through an analysis of the Concept
of equal opportunities and gender equality policies in the Slovak republic.
By this method could be revealed strong and weak features of the presented concept.

Úvod – K pojmu starostlivosti
E‰te pred tromi desaÈroãiami bola starostlivosÈ teoreticky celkom nezaujímav˘ a nereflektovan˘ pojem.V rámci veºk˘ch etick˘ch diskusií nezohrával Ïiadnu v˘znamnej‰iu
úlohu. ZároveÀ prevládali paternalistické konotácie, ktoré tento pojem dávali do súvislosti s „osobou, ktorá sa stará – slúÏkou“, reprezentujúcou prekonan˘ sociálny systém.
A tak sa stala starostlivosÈ pojmom, ktor˘ patrí minulosti a ktor˘ treba prekonaÈ.
StarostlivosÈ znamenala „vãeraj‰iu“ a vo vzÈahu k autonómii a spravodlivosti prekonanú
etickú a politickú kategóriu.AÏ v 80. rokoch sa pojem starostlivosti (care) presadil
v západnom etickom diskurze a etike starostlivosti (care-ethic) sa zaãala venovaÈ zv˘‰ená pozornosÈ. StarostlivosÈ sa stala kºúãov˘m pojmom eticko-teoretického mainstreamu,
ktor˘ vychádzal z reflexie Ïivotn˘ch skúseností Ïien a zároveÀ spochybnil centrálne
kategórie klasickej etiky, ako sú autonómia, univerzalizmus, povinnosÈ, reciprocita atì.
Nemalú zásluhu na tom malo vydanie knihy In a Different Voice od Carol Gilligan
v roku 1982.
V na‰ej ‰túdii sa zameriame na jednu z najnov‰ích koncepcií etiky starostlivosti, ktorá
kriticky nadväzuje na dnes uÏ klasickú prácu feministickej teoretiãky C. Gilligan. Ide
o koncepciu, ktorú rozpracovala holandská filozofka Selma Sevenhuijsen, o názory
ktorej sa budeme opieraÈ.V prvej ãasti ‰túdie bliÏ‰ie osvetlíme koncepciu starostlivosti,
v rámci ktorej starostlivosÈ je chápaná ako morálna a politická prax.V druhej ãasti
struãne predstavíme metódu TRACE, ktorú aplikujeme na Koncepciu rovnosti príleÏitostí Ïien a muÏov v Slovenskej republike.V závere zhrnieme niektoré na‰e zistenia, ku
ktor˘m sme dospeli na základe anal˘zy normatívneho rámca tohto politického dokumentu.
AktuálnosÈ koncepcie starostlivosti
Uvedieme aspoÀ dva závaÏné dôvody, s ktor˘mi táto koncepcia súvisí. Sú to súãasné
globálne problémy, ktoré si vo zv˘‰enej miere vyÏadujú potrebu ºudskej spolupatriãnosti, dorozumenia, partnerstva a solidarity. Koncepcia, v rámci ktorej starostlivosÈ je
chápaná ako morálna a politická prax, je previazaná so snahou o zachovanie sociálnych
vzÈahov (rôznej úrovne a typov) a s potrebou vedieÈ zaobchádzaÈ s rozdielmi a inakosÈou rôzneho charakteru.
Druh˘m dôvodom je vznik rôznych foriem „politiky starostlivosti“, ktoré súvisia
s potrebou reforiem v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti, napr. s potrebou
reformy rodiãovskej starostlivosti (aj v dôsledku vysokej zamestnanosti Ïien), starostlivosti o star‰ích ºudí (aj v dôsledku neustáleho zvy‰ovania priemernej dæÏky Ïivota).
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V tejto súvislosti sa stáva aktuálnou potreba hºadania nového normatívneho rámca
takej politickej vízie, ktorá by umoÏÀovala, aby tvorcovia politiky zahrnuli do svojich
programov a vízií starostlivosÈ, a t˘m by sa zároveÀ roz‰iroval systém politick˘ch hodnôt. Ide o tak˘ systém politick˘ch hodnôt, ktor˘ by zahrÀoval nielen rovnosÈ a spravodlivosÈ, ale aj také hodnoty, ktoré sú úzko previazané s pojmom starostlivosti, ako je
pozornosÈ, zodpovednosÈ a spolucítenie. Zaãlenenie t˘chto hodnôt by mohlo viesÈ
k odli‰nému druhu politického konania, ako je preferované v súãasnej modernej spoloãnosti, zaloÏenej na princípoch individualizmu.
Selma Sevenhuijsen upozorÀuje na to, Ïe potreba vytvoriÈ nov˘ normatívny rámec,
vychádzajúci z koncepcie starostlivosti, je indikovaná dvoma paralelne prebiehajúcimi
a vzájomne súvisiacimi procesmi, ktoré sa odohrávajú v súãasnej spoloãnosti: sú to
procesy premiestÀovania – relokácie politiky a relokácie starostlivosti (Sevenhuijsen,
2003a).
Pod termínom relokácia politiky moÏno chápaÈ presun politick˘ch aktivít z centier
moci (z vlády ãi parlamentu) do sféry obãianskej spoloãnosti a jej rôznych in‰titúcií,
kde sa rozhodnutia prijímajú obrazne povedané „v pracovniach manaÏérov, na chodbách európskych a nadnárodn˘ch in‰titúcií, v sálach národn˘ch a nadnárodn˘ch súdov“
(Sevenhuijsen, 2003a: 14) a pod. Pozitívnym dôsledkom relokácie politiky môÏe byÈ
narastanie v˘znamu obãianskej spoloãnosti a predov‰etk˘m aktívneho obãianstva, ale aj
demokratickej kontroly a zodpovednosti. Relokácia politiky vedie k roz‰irovaniu verejnej sféry, s ãím narastá aj potreba spolu-práce a sú-ãinnosti jej aktérov, ktorí majú
ãastokrát veºmi odli‰né záujmy a potreby. Z hºadiska aktívneho obãianstva sa verejná
sféra chápe ako miesto, kde prebiehajú nové aktivity na základe spoloãného konania. Je
to miesto, kde rozvíjame schopnosÈ konaÈ spolu s ostatn˘mi, od ktor˘ch sa lí‰ime
v mnoh˘ch veciach, kde sa ºudia rozprávajú o tom, ão má v˘znam v ich Ïivote, a oboznamujú sa so Ïivotn˘mi príbehmi in˘ch ºudí.V koncepte aktívneho obãianstva sú ºudia
povzbudzovaní k tomu, aby si sami vyberali zo ‰irokého spektra aktivít a v procese
verejnej diskusie si sami formulovali svoje potreby. Úlohou politick˘ch ãiniteºov je
aktívne (poãúvaÈ a) reagovaÈ na tie potreby a poÏiadavky, ktoré sú relevantné pre
in‰titucionálnu prax.
Procesy relokácie starostlivosti prebiehajú v troch rovinách:
a) StarostlivosÈ sa presúva od Ïien k muÏom, t˘m sa má na mysli, Ïe Ïeny ãoraz viac
presúvajú svoje aktivity do verejnej sféry a sú aktívne vo svete platenej práce, kultúry
a politiky.Vzniká t˘m potreba, aby muÏi viac prispievali k dennej starostlivosti o deti,
partnerov a ãlenov rodiny.Tento pohyb sa v‰ak uskutoãÀuje v oveºa pomal‰om tempe
ako presun Ïien do verejnej sféry.
b) Druhú líniu relokácie moÏno charakterizovaÈ ako „zvnútra smerom von“.
StarostlivosÈ, ktorá sa predt˘m uskutoãÀovala v domácnostiach, sa stále viac presúva do
sveta mimo domácnosti, teda z privátnej do verejnej sféry, na kolektívne a komerãné
sluÏby, napr. v prípade mimo‰kolskej dennej starostlivosti, starostlivosti o chor˘ch,
star˘ch rodiãov a príbuzn˘ch, atì.
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c) Tretia línia relokácie sa uskutoãÀuje vo svete zdravotníctva a má v˘znamné dôsledky pre sociálnu starostlivosÈ.V tejto rovine môÏeme hovoriÈ o v˘znamnom posune od
lieãby k starostlivosti, ão súvisí napr. s nárastom chronick˘ch ochorení, s nárastom dæÏky
Ïivota, dlh‰ej aktivity, a vyÏaduje si nové spôsoby myslenia o kvalite Ïivota atì.
V dôsledku uveden˘ch procesov relokácie starostlivosti sa ukazuje v˘razná potreba
znaãnej diferenciácie v ponúkanej starostlivosti.
Tieto posuny tieÏ vyvolávajú potrebu nového typu uvaÏovania o starostlivosti a potrebu nového normatívneho rámca politick˘ch programov a dokumentov, ktoré sa starostlivosti, ãi uÏ priamo, alebo nepriamo, t˘kajú. Navy‰e sa ukazuje, Ïe tento nov˘ typ
uvaÏovania o starostlivosti vedie aj k roz‰íreniu samotného pojmu obãianstva o dimenziu starostlivosti, ão umoÏÀuje hovoriÈ o „starajúcom sa obãianstve“ (caring citizenship).

O „starajúcom sa obãianstve“
Koncepcia starostlivosti ako sociálnej, morálnej a politickej praxe vychádza z tézy,
podºa ktorej etika starostlivosti môÏe fungovaÈ ako dobr˘ teoretick˘ „sprievodca“ t˘chto
procesov, a to tak, Ïe pre-hodnotí starostlivosÈ tak v politickom, ako aj vo filozofickom
zmysle. UpriamiÈ pozornosÈ na problematiku starostlivosti, resp. prehodnotiÈ ju v politickom zmysle pritom znamená klásÈ otázky t˘kajúce sa toho, ãi sa v spoloãnosti venuje
starostlivosti adekvátna pozornosÈ, ãi sa k starostlivosti pristupuje ako k dôleÏitej
dimenzii ºudského Ïivota, alebo naopak, starostlivosÈ sa marginalizuje. StarostlivosÈ ako
sociálna prax totiÏ vÏdy operuje nielen v istom kultúrnom, ale aj v istom politickom
a ideologickom kontexte. Napr. ideológia autonómie, individualizmu a ãloveka ako
„kováãa vlastného ‰Èastia“ zastiera a marginalizuje starostlivosÈ, umiestÀuje ju do sféry
privátneho, osobného, prirodzeného, emocionálneho a vlastne upiera jej spoloãensk˘
v˘znam.
Ako sme uÏ spomenuli, relokácia starostlivosti a relokácia politiky nie sú dva oddelené
procesy, práve naopak, sú vzájomne prepojené.V rovine kaÏdodenného pozorovania
sme svedkami toho, ako sa kaÏdodenná starostlivosÈ stále viac stáva predmetom politického konania a vyjednávania, i toho, Ïe zaãali existovaÈ nové formy poradenstva a sluÏieb, v závislosti od druhu a kvality starostlivosti.V súvislosti s relokáciou starostlivosti
(a jej presunom do verejnej sféry) spoloãnosÈ ako celok stojí pred nevyhnutnosÈou
vytvoriÈ novú „sociálnu infra‰truktúru starostlivosti“, ktorá by garantovala kvalitatívne
dobr˘ systém poskytovania starostlivosti t˘m, ktorí ju potrebujú. Otázky kvality starostlivosti sa tak stávajú predmetom verejnej diskusie a musia byÈ skúmané nielen v kontexte
politick˘ch hodnôt, ako solidarita a spravodlivosÈ, ale aj cez prizmu hodnôt spojen˘ch
so starostlivosÈou, o ktor˘ch budeme bliÏ‰ie hovoriÈ v ìal‰ej ãasti na‰ej ‰túdie.
DôleÏit˘m dôsledkom relokácie politiky a relokácie starostlivosti je to, Ïe starostlivosÈ
sa nebude t˘kaÈ len tradiãn˘ch problémov, ale „cez objektív starostlivosti“ moÏno
nahliadaÈ napríklad aj na personálnu politiku in‰titúcií, politiku environmentálneho
plánovania, politiku vzdelávania alebo kvalitu medzinárodnej spolupráce.V dôsledku
toho bude potrebné vytvoriÈ priestor pre novú prax „starajúceho sa obãianstva“
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(Sevenhuijsen, 2003a), teda prax, v ktorej ºudia sa môÏu prejaviÈ aj ako poskytovatelia, aj
ako prijímatelia starostlivosti.
Nová sociálna politika, ktorá nasleduje po relokácii starostlivosti a relokácii politiky,
preto predpokladá, Ïe budeme s mnoh˘mi kºúãov˘mi hodnotami poskytovania dobrej
starostlivosti vo verejnej sfére narábaÈ starostlivo a dôsledne.To ale naznaãuje potrebu
znovuprehodnotenia starostlivosti v politike, pretoÏe starostlivosÈ sa z periférie presúva
do centra politického diania.V politickej rovine si to vyÏaduje in˘ vzÈah medzi vládou
a obãanom, presnej‰ie ide o to, aby sa starostlivosÈ „usadila“ vo sfére obãianskej spoloãnosti, teda v priestore medzi obãanmi a parlamentnou demokraciou. Nové politiky
starostlivosti budú realizovaÈ predov‰etk˘m in‰titúcie obãianskej spoloãnosti.
Obidve relokácie navzájom posilÀujú dôleÏitosÈ citlivého vytvárania takej politiky,
ktorá vychádza v ústrety potrebám ºudí a umoÏÀuje, aby viedli dobr˘ Ïivot. Z toho
aspektu je starostlivosÈ súãasÈou politiky interpretácie potrieb.
PredbeÏne moÏno teda zhrnúÈ, Ïe starostlivosÈ sa stáva dôleÏitou otázkou pre vlády
mnoh˘ch ‰tátov a dostáva sa do politickej agendy rôznymi spôsobmi, napr. prostredníctvom reformy zdravotníctva a sociálneho zabezpeãenia, nov˘mi programami pre reguláciu rodiãovskej dovolenky, starostlivosti o star‰ích ºudí a pod.Tieto „nové politiky
starostlivosti“ idú ruka v ruke s hºadaním nov˘ch normatívnych rámcov, ktoré by
umoÏnili integrovaÈ starostlivosÈ do praxe a roz‰írili systém politick˘ch hodnôt.V tejto
súvislosti do popredia vystupuje dôleÏitosÈ etiky starostlivosti pre súãasnú sociálnu
politiku.

Iné chápanie starostlivosti
Základná my‰lienka etiky starostlivosti vychádza z toho, Ïe starostlivosÈ je/má byÈ
centrálnou dimenziou ºudského Ïivota.V koncepcii Selmy Sevenhuijsen a Joan Tronto sa
starostlivosÈ neredukuje na vykonávanie istej práce v tradiãnom zmysle slova, ale sa
chápe v ‰ir‰om zmysle ako starostlivosÈ o seba, o in˘ch a o svet. Takéto vymedzenie
starostlivosti odmieta jej tradiãné, individualistické ponímanie, v rámci ktorej starostlivosÈ sa uchopuje primárne ako dyadick˘ vzÈah medzi dvoma osobami, za paradigmu
ktorého sa povaÏuje vzÈah matka–dieÈa.Takéto tradiãné ponímanie, ako na to upozorÀuje J.Tronto, vedie k istej romantizácii materinského vzÈahu a materinskej starostlivosti
a vytrháva ich z celého komplexu sociálnych vzÈahov a väzieb. Ponímanie zamerané na
starostlivosÈ v ‰ir‰om zmysle umoÏÀuje tematizovaÈ starostlivosÈ ako kultúrou podmienen˘ fenomén, a v jej rámci sa zdôrazÀuje predov‰etk˘m chápanie starostlivosti ako
sociálnej a morálnej praxe, ktorá sa spája s „dobr˘m Ïivotom“ ãloveka a in˘ch ºudí
a s udrÏateºnosÈou podmienok Ïivota (a sveta) (Tronto, 2003).
Etika starostlivosti ãerpá z diskusií, ktoré sa odohrali vo feministickej etike a uÏ
dávnej‰ie presiahli jej hranice. Jednou z ústredn˘ch my‰lienok feministickej etiky
starostlivosti je rozli‰ovanie dvoch modov morálnej reflexie (resp. morálnych orientaãn˘ch vzorov), ako ich vykresºuje C. Gilligan. Jednou z nich je „perspektíva spravodlivosti“, ktorá je zameraná predov‰etk˘m na v‰eobecnú platnosÈ, abstraktnosÈ, rozum, autonómnosÈ, a druhou je „perspektíva starostlivosti“, ktorá uprednostÀuje viac senzitívnosÈ
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na kontext, city a vzÈahy.Toto rozlí‰enie má zároveÀ rodovo-diferencované priradenie –
Ïenám sa spravidla pripisujú morálne rozhodnutia z hºadiska „perspektívy starostlivosti“, muÏom z hºadiska „perspektívy spravodlivosti“.V rámci feministickej etiky
(Jaggarová, 1992) sa uÏ dlhú dobu vedú diskusie o tom, ãi z t˘chto dvoch rozdielnych
morálnych orientaãn˘ch vzorov sa dá vyvodiÈ existencia dvoch morálok tak, ako to
podºa niektor˘ch autorov urobila aj C. Gilligan. Rovnako siln˘ je v argumentáciách aj
opoziãn˘ prúd, ktorého predstavitelia/ky nesúhlasia s t˘m, Ïe táto autorka opisuje
starostlivosÈ ako Ïenskú kategóriu, resp. ako Ïenskú vlastnosÈ (Nagl-Docekal, 1995). Sem
patrí aj názor S. Sevenhuijsen, podºa ktorej „v súvislosti s care má slovo ,Ïensk˘’ symbolick˘ v˘znam a v nijakom prípade sa ním nemyslí, Ïe by Ïeny ako sociálna kategória
mali urãit˘ svojsk˘ spôsob vysvetºovania morálnych stanovísk, alebo Ïe by to bola
prirodzená vlastnosÈ Ïien robiÈ urãité veci“ (Sevenhuijsen, 1999: 119). Podºa nej „rozhodujúcou otázkou je, ako symbolick˘ poriadok muÏskosti a Ïenskosti urãuje filozofiu
morálky.A to sa prejavuje na tom, ako ºudia rozm˘‰ºajú.Tu je potrebná feministická
anal˘za a feministick˘ di‰kurz“ (Sevenhuijsen, 1999: 119).
Vychádzajúc z uvedeného názoru sa ukazuje, Ïe tradiãn˘ pojem starostlivosti treba redefinovaÈ a oslobodiÈ ho od t˘ch znakov a konotácií, ktoré sa priraìujú k tradiãne
chápanej starostlivosti a spájajú sa s predstavou o Ïenskosti.Táto koncepcia sa kriticky
vyrovnáva s tak˘m chápaním starostlivosti, v rámci ktorého sa starostlivosÈ spája v˘luãne len s opatrovaním detí, chor˘ch, star˘ch ãi inak odkázan˘ch ºudí a povaÏuje sa za
typicky Ïenskú ãinnosÈ. StarostlivosÈ tradiãne sa vníma ako podstatn˘ znak „Ïenskej
prirodzenosti“, ako nieão, ão je Ïenám dané, ão patrí k ich podstate a je oddávna spojené so Ïensk˘mi cnosÈami, ako je sebaobetovanie. Deklaratívne neraz vyzdvihovaná
a ospevovaná starostlivosÈ ostáva v takomto ponímaní spojená s nezaplatenou alebo zle
platenou prácou, ktorá je spoloãensky málo cenená a je neraz odsunutá do súkromnej
sféry. Nazdávame sa, Ïe z vy‰‰ie uveden˘ch my‰lienok, ktoré tvoria jadro etiky starostlivosti, moÏno vyvodiÈ tézu zásadného v˘znamu, t. j. tézu, podºa ktorej chápanie starostlivosti treba dekon‰truovaÈ minimálne v troch aspektoch:
1. ZbaviÈ starostlivosÈ esencialistického základu, teda chápania starostlivosti ako
prirodzenej Ïenskej vlastnosti a uznaÈ, Ïe kaÏd˘ sa môÏe staraÈ, aj muÏi, aj Ïeny.
StarostlivosÈ je síce z historického hºadiska rodov˘ pojem, pretoÏe ako sme na to poukázali vy‰‰ie, bol doteraz priraìovan˘ predov‰etk˘m k Ïenám.V súãasnosti ale potrebujeme odãleniÈ starostlivosÈ od rodu (degendering).
2. NestotoÏÀovaÈ starostlivosÈ so Ïensk˘m sebaobetovaním, ale roz‰íriÈ jej chápanie
tak, aby sa vzÈahovala nielen k in˘m ºuìom, ale aj k sebe a k prírodnému alebo sociálnemu prostrediu.V tomto ‰ir‰om v˘zname starostlivosÈ znamená tak pozornosÈ voãi in˘m,
ako aj pozornosÈ voãi sebe a vlastn˘m potrebám.
3. PrekroãiÈ privátnu sféru a vidieÈ starostlivosÈ v ‰ir‰om rámci, aby sa mohla staÈ
politick˘m konceptom, t. j. de-privatizovaÈ starostlivosÈ.
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Etika starostlivosti ako v˘chodisko sociálnej politiky
Etika starostlivosti vrhá kritick˘ pohºad na koncept nezávislého obãana, odkláÀa sa od
jeho chápania. DôleÏité je pritom upozorniÈ, Ïe chápanie ãloveka ako (autonómneho)
a nezávislého indivídua je typické nielen pre mnohé vplyvné filozofické a etické teórie,
ale z takéhoto chápania vychádzajú aj mnohé súãasné politické programy a dokumenty.
Etika starostlivosti nás upozorÀuje na to, Ïe musíme rozvíjaÈ také sebapochopenie,
v ktorom sa nebudeme pokladaÈ za nezávislé indivíduá, ale za bytosti poskytujúce
starostlivosÈ a prijímajúce starostlivosÈ, a to tak Ïeny, ako aj muÏi.
Na tomto mieste treba upozorniÈ, Ïe takéto chápanie starostlivosti má isté dôsledky
pre ponímanie princípu autonómie, ktorá sa v na‰ej modernej spoloãnosti povaÏuje za
v˘znamnú kategóriu a je dôleÏitou súãasÈou hodnotového systému spoloãnosti. Etika
starostlivosti sa jej nechce vzdaÈ, ale pouÏíva jemnej‰í raster a za dôleÏité povaÏuje
rozli‰ovaÈ medzi sebestaãnosÈou a sebaurãenosÈou.Ak autonómiu chápeme ako sebestaãnosÈ, starostlivosÈ sa vysúva na perifériu pozornosti, ba priam sa stáva neviditeºnou,
nepostihnuteºnou a zodpovednosÈ voãi sebe a voãi in˘m sa ochudobÀuje.
Autonómiu v‰ak moÏno povaÏovaÈ za ekvivalent sebaurãenosti.Vzájomná previazanosÈ
sebaurãenosti a starostlivosti je rozpracovaná v koncepte relaãnej autonómie, podºa
ktorej ºudia sa stávajú autonómnymi vo vzÈahoch s in˘mi, ãlovek si vytvára zmysel
svojho Ja vìaka tomu, Ïe iní ho uznajú ako individualitu, autonómnu osobnosÈ, resp.
napomáhajú tomu, aby sa jeho zmysel pre vlastné Ja vyvinul.V tomto zmysle autonómia
ãloveka vÏdy závisí od in˘ch, je to relaãná autonómia.
Etika starostlivosti je zaloÏená na pojmoch vzÈahovosti a vzájomnej závislosti.
Vychádza z toho, Ïe ºudia sa navzájom potrebujú, aby mohli viesÈ dobr˘ Ïivot, a môÏu
existovaÈ ako indivíduá iba vìaka tomu, Ïe existujú vo vzÈahoch s in˘mi. Svoju individualitu, svoje Ja si môÏu vybudovaÈ iba vìaka tomu, Ïe iní ich v tom podporujú, akceptujú
a uznávajú.
ªudia kaÏdodenne potrebujú starostlivosÈ zo strany in˘ch, hoci formy tejto starostlivosti sa lí‰ia povahou a stupÀom. K t˘mto základn˘m tézam etiky starostlivosti sa
pridruÏuje aj ìal‰ia, podºa ktorej kaÏd˘ je v princípe schopn˘ poskytnúÈ starostlivosÈ.
Viaceré autorky sa zhodujú v tom, Ïe existujú isté ÈaÏkosti s definovaním pojmu
starostlivosti. S. Sevenhuijsen ho orientaãne vymedzuje ako „sociálnu a zároveÀ aj
morálnu prax“, priãom zdôrazÀuje, Ïe ide o prax, „pri ktorej sú konanie, cítenie a myslenie spojené“ (Sevenhuijsen, 1999: 99).
Na v‰eobecnej‰ej úrovni definuje starostlivosÈ Joan Tronto ako „ist˘ druh aktivity,
ktorá zahrnuje v‰etko, ão robíme pre udrÏanie, zachovanie a rozvinutie ná‰ho sveta tak,
aby sme v Àom mohli ÏiÈ tak dobre, ako je to len moÏné.Tento svet zahrnuje na‰e telá,
na‰e Ja a na‰e prostredie, ktoré sú navzájom previazané a tvoria komplexnú sieÈ podporujúcu Ïivot v naj‰ir‰om zmysle slova“ (Tronto, 1993: 103).
Z vy‰‰ie uvedeného vymedzenia vypl˘vajú aj isté dimenzie starostlivosti a hodnoty
s Àou spojené:
• StarostlivosÈ má vzÈahov˘, relaãn˘ charakter, z ãoho vypl˘va potreba „relaãného
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jazyka“ a „relaãnej etiky“, t. j. etiky, ktorej konceptuálna báza umoÏÀuje uchopovaÈ
vzÈahy.
• Rozbíja sa opozícia medzi nezávislosÈou a závislosÈou ºudí.
• StarostlivosÈ je lokalizovaná v najrozliãnej‰ích oblastiach a sférach, tak v privátnej,
ako aj vo verejnej.
• KaÏd˘ potrebuje starostlivosÈ a kaÏd˘ je schopn˘ poskytovaÈ starostlivosÈ.
• Na‰e sebapochopenie sa nezakladá na my‰lienke nezávisl˘ch indivíduí, ale indivíduí
dávajúcich starostlivosÈ a prijímajúcich starostlivosÈ.
• Cieºom starostlivosti je rozvoj ãloveka, jeho „dobr˘ Ïivot“.
Uvedené chápanie starostlivosti predpokladá koncept ãloveka, ktor˘ sa spája s tzv.
„slabou ontológiou“ starostlivosti (a ºudskej povahy).Túto „slabú ontológiu“ moÏno
bliÏ‰ie vymedziÈ prostredníctvom tak˘ch kategórií, ako vzÈahovosÈ, vzájomná previazanosÈ, vzájomná závislosÈ, zraniteºnosÈ, telesnosÈ a koneãnosÈ.
Sociálna politika akcentujúca starostlivosÈ v uvedenom zmysle by vychádzala z interpretácie potrieb. Povedané slovami Sevenhuijsen, „v starostlivej‰ej spoloãnosti by
existovala väã‰ia senzitivita pre potreby.A bol by to ãas staraÈ sa o tzv. vlastné blaho,
blaho ostatn˘ch i blaho Ïivotného prostredia, ako aj o spojenie, resp. vzÈahy medzi
t˘mito tromi krajn˘mi bodmi.To neimplikuje harmóniu alebo permanentné uspokojovanie v‰etk˘ch potrieb v‰etk˘ch ºudí, naopak. Nie v‰etky potreby sa dajú uspokojiÈ.Ale
v spoloãnosti, ktorá dbá o potreby ºudí, existuje otvorenej‰ia v˘mena názorov s väã‰ou
komunikáciou o potrebách. ªudské potreby sú dôleÏité“ (Sevenhuijsen, 1999: 120).
StarostlivosÈ sa tak stáva súãasÈou konceptu obãianstva, pochopeného v zmysle Hany
Arendt nielen ako legálny status, ale aj ako spolu-pôsobenie, spolu-práca, sú-ãinnosÈ vo
verejnej sfére.

StarostlivosÈ ako sociálna prax
Vo vy‰‰ie naãrtnutej koncepcii sa vyzdvihuje starostlivosÈ ako sociálny proces, ktor˘
podºa Tronto pozostáva zo ‰tyroch fáz alebo dimenzií, priãom s kaÏdou je spojená
‰pecifická hodnota (Tronto, 2003). Ide o nasledovné dimenzie ãi fázy starostlivosti:
1. StarostlivosÈ o (Caring about, Anteilnahme) znamená rozpoznanie (uznanie) toho,
Ïe existuje potreba starostlivosti. Kore‰pondujúcou hodnotou je pozornosÈ (voãi potrebám in˘ch a aj vlastn˘m). Základom pre dobrú starostlivosÈ je schopnosÈ a ochota vÏiÈ
sa do potrieb a perspektív in˘ch.
2. PostaraÈ sa o (Taking care of, Unterstützung) znamená urobiÈ nevyhnutné kroky
v konkrétnej situácii. Spoãíva v ochote a schopnosti prevziaÈ na seba zodpovednosÈ za
to, Ïe sa nieão urobí v záujme zabezpeãenia konkrétnej potreby.
3. Poskytnutie starostlivosti (Care-giving, Versorgen) pozostáva z vykonania konkrétnych aktivít starostlivosti, ão predpokladá kompetenciu a zdroje pre poskytovanie
starostlivosti v súlade s potrebami. Kompetencia znamená, Ïe poskytovateº, t. j. starajúci
sa, disponuje potrebn˘mi zdrojmi, napr. materiálnymi, ale aj ãasom, poznaním, sociálnymi a komunikatívnymi zruãnosÈami.
4. Prijímanie starostlivosti (Care-receiving, Reaktion der Anderen) poukazuje na
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interakciu medzi poskytovateºom a prijímateºom starostlivosti, poskytuje priestor pre
spätnú väzbu, pre schopnosÈ reagovaÈ, citlivosÈ, senzitivitu, prístupnosÈ, ãi otvorenosÈ
voãi poskytovateºovi (responsiveness); znamená aj udrÏanie komunikácie, re‰pekt voãi
starajúcemu sa.
Jednotlivé fázy starostlivosti môÏu byÈ realizované odli‰n˘mi subjektmi a dajú sa im
priradiÈ tieto ‰tyri hodnoty: pozornosÈ, zodpovednosÈ, kompetencia, spätná väzba
(senzitivita), ktoré zároveÀ tvoria jadro etiky starostlivosti ako morálnej orientácie
a starostlivosti ako sociálnej praxe.
Pochopením starostlivosti ako sociálnej praxe sa môÏeme vyvarovaÈ neustále sa
objavujúcich tendencií romantizácie a privatizácie starostlivosti a jej spájania s normami
a symbolmi femininity. Následne sa do popredia dostáva hodnota starostlivosti ako
politického konceptu. Morálna orientácia, akú ukazuje etika starostlivosti, ponúka tak
v˘chodisko pre obnovu (rekon‰trukciu) normatívneho rámca sociálnej politiky.Táto
rekon‰trukcia by mala byÈ zameraná na nasledujúce body:
a) Z hºadiska etiky starostlivosti a pre sociálnu politiku, ktorá z nej vychádza, je dôleÏitá otázka, ak˘m spôsobom ºudia dosahujú zladenie starostlivosti o seba, starostlivosti
o druh˘ch a starostlivosti o svet. Pre sociálnu politiku vyvstáva potom úloha úãinne
podporiÈ úsilie ºudí o zosúlaìovanie t˘chto troch starostlivostí tak, Ïe sa pritom re‰pektujú ich morálne predstavy a ich vlastné kompetencie.
b) Sociálna politika, ktorá je v súlade s etikou starostlivosti, by mala vychádzaÈ z rozpoznania a uvedomenia si toho, Ïe v kaÏdodennom Ïivote ºudí ich konanie sa odohráva
v situáciách závislosti a zraniteºnosti. ZávislosÈ a zraniteºnosÈ sú dôleÏitou súãasÈou
skúsenosti a existencie ºudí.Ak vychádzame z takejto perspektívy, potom morálne
pojmy, ako zodpovednosÈ a dôvera (Young, 1995), by mali byÈ prítomné v normatívnych
úvahách tvorcov politiky, pretoÏe etika starostlivosti predpokladá etiku dôvery.
V˘chodiskové body spojenia etiky starostlivosti a dôvery môÏeme nájsÈ v práci americkej filozofky Anette Baier (Baier, 1994), podºa ktorej dôvera/dôverovaÈ má aktívny
charakter a mala by sa vyjadrovaÈ viac ako sloveso neÏ podstatné meno. StarostlivosÈ
a dôvera sú dynamické aspekty medziºudsk˘ch vzÈahov. DôverovaÈ znamená spoliehaÈ sa
na kompetencie, ochotu a dobrú vôºu in˘ch ºudí postaraÈ sa o veci, na ktor˘ch nám
záleÏí.Vyjadruje zároveÀ aj to, Ïe ak niekomu dôverujem, tak som odkázan˘/á na jeho
dobrú vôºu voãi mne. Podobne ako v in˘ch oblastiach ºudskej aktivity, aj tu je moc
dôleÏit˘m faktorom. Dôvera je totiÏ vÏdy prepojená s mocou a zodpovednosÈou. Keì
niekto zverí niekomu nieão, na ãom mu záleÏí, stáva sa závisl˘m na benevolencii,
kompetencii a súdnosti toho druhého.Ten, komu sa dôveruje, musí zodpovedne a starostlivo zaobchádzaÈ so závislosÈou toho, kto mu dôveruje. Zah⁄Àa to ochotu pouÏívaÈ
túto moc pozitívnym a kreatívnym spôsobom, in˘mi slovami, dozeraÈ na dobro závislej
strany a nezneuÏívaÈ jej zraniteºnosÈ. Etick˘ moment rozvoja dôvery preto spoãíva
v tom, Ïe vÏdy, keì je to moÏné, ãlovek musí byÈ dôveryhodn˘ pre ostatn˘ch a vkladaÈ
dôveru do in˘ch.Táto vzÈahovosÈ nie je len empirickou premisou, ale aj kºúãov˘m
etick˘m konceptom v etike starostlivosti. Dôvera sa totiÏ vyvíja z ochoty vytvoriÈ a udrÏaÈ vzÈahy, a to aj vtedy, keì spoãiatku prevláda averzia, nedôvera a strach z neznámeho.
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Vybudovanie dôvery vyÏaduje rozpoznaÈ závislosÈ a zraniteºnosÈ t˘ch in˘ch, ako aj
vlastnú. Podºa Sevenhuijsen pre dôveru platí to isté, ão pre spravodlivosÈ – je to sociálna
prax, o hodnote a zmysle ktorej sa najlep‰ie moÏno nauãiÈ jej praktizovaním. Dôvere sa
napomáha ochotou byÈ otvoren˘ nielen pre „in˘ch“ a pre „svet“, ale tieÏ pre „druhého
v sebe“. Napredovaniu „kultúr dôvery“ pomáhajú vhodné kombinácie verejn˘ch a súkromn˘ch foriem rozpravy, reflexie a zodpovednosti.V tomto ohºade kvalita starostlivosti ako aj dôvera môÏu ÈaÏiÈ s relokácie starostlivosti do verejnej sféry.A preto je potrebné, aby sa etika starostlivosti a dôvera stali re‰pektovan˘m prvkom demokratického
zm˘‰ºania a konania.

Metóda TRACE
V druhej ãasti ‰túdie chceme predstaviÈ metódu TRACE, ktorú Sevenhuijsen vypracovala za úãelom normatívnej politickej anal˘zy z perspektívy konceptu starostlivosti.
Treba predov‰etk˘m zdôrazniÈ, Ïe starostlivosÈ v súãasnosti tvorí dôleÏitú politickú
agendu v mnoh˘ch krajinách a je témou viacer˘ch politick˘ch dokumentov, pojednávajúcich napr. o sociálnej starostlivosti, o zdravotnej starostlivosti a pod., priãom samotn˘
pojem starostlivosti sa pouÏíva v rôznych v˘znamoch.Aj keì sa tento pojem v rôznych
dokumentoch pouÏíva, nie je vÏdy jasné a evidentné, aké ciele by mala sledovaÈ starostlivosÈ ãi politika starostlivosti (v najrozliãnej‰ích oblastiach), o aké hodnoty by sa mala
opieraÈ, z akého poznania spoloãnosti by mala vychádzaÈ, na aké skupiny obyvateºstva
by sa mala orientovaÈ.
So zámerom vniesÈ viac svetla to t˘chto a podobn˘ch otázok, ktoré sú aj z teoretického hºadiska nesmierne komplikované, vyvinula holandská filozofka a etiãka, profesorka
Selma Sevenhuijsen z Utrechtskej univerzity metódu pre politickú anal˘zu, ktorú nazvala metódou TRACE, teda zisÈovania stôp, stopovania, a ktorá vychádza z feministickej
etiky starostlivosti.
Základn˘m cieºom tejto metódy je zistiÈ a vyhodnotiÈ normatívny rámec politick˘ch
dokumentov, ktoré sa nejak˘m spôsobom t˘kajú starostlivosti v tej ãi onej oblasti, ale aj
dokumentov, ktoré sa starostlivosti priamo net˘kajú.V normatívnom rámci sú implicitne
prítomné predstavy a oãakávania o tom, ão je dobré a zlé, spravodlivé a nespravodlivé,
uÏitoãné a ‰kodlivé apod., ako aj isté vízie Ïelateºného smeru ìal‰ieho v˘voja.
ëal‰ím dôleÏit˘m cieºom TRACE je rozvinúÈ starostlivosÈ ako politickú kategóriu,
pochopiÈ ju ako morálnu a politickú prax, úzko prepojenú s pojmom „starajúceho sa
obãianstva“. Metóda TRACE neslúÏi totiÏ len na anal˘zu existujúcich politick˘ch a programov˘ch dokumentov, ale aj na ich re-formulovanie, re-nováciu, presnej‰ie na vytvorenie tak˘ch politick˘ch vízií a sociálnych koncepcií, ktoré zohºadÀujú v˘znam starostlivosti pochopenej vo vy‰‰ie naãrtnutom zmysle.
Ako sme uÏ vy‰‰ie spomenuli, táto koncepcia je ovplyvnená my‰lienkami t˘ch feministick˘ch autoriek, ktoré tvrdia, Ïe na súãasnom stupni rozvoja spoloãnosti starostlivosÈ
treba „de-privatizovaÈ“, t. z. vyÀaÈ z privátnej sféry a odãleniÈ od rodu, t. z. „de-rodovaÈ“
ho, a tak vlastne pretransformovaÈ ten historick˘ kontext, ktor˘ starostlivosÈ – povedané
slovami Joan Tronto – feminizoval a privatizoval.
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MoÏno vychádzaÈ z toho, Ïe politické dokumenty b˘vajú nositeºmi normatívnych
paradigiem, vzorov, priãom normatívnu paradigmu definujeme ako istú konfiguráciu
poznania, ktorá urãuje deskripciu sociálnych problémov a t˘m pripravuje cestu ich
regulácie. Normatívne paradigmy sa neredukujú na súbor hodnotov˘ch súdov, ale sú
‰ir‰ie, obsahujú aj modely definovania problému, ist˘ slovník, ktor˘ sa pritom pouÏíva,
isté „naratívne konvencie“. Politické dokumenty t˘m, Ïe preferujú ist˘ typ naratívnych
prostriedkov, kon‰tituujú aj mocenské vzÈahy, hoci v zaobalenej podobe, neraz sú
nástrojom vytvárania mocenského hegemonistického di‰kurzu, uÏ len t˘m, Ïe zahrÀujú,
resp. vyluãujú isté spôsoby hovorenia.TRACE môÏe odhaliÈ práve tieto spôsoby tvorby
moci a môÏe viesÈ k vytvoreniu nového modelu sociálnych politík.
Aplikácia metódy TRACE pri anal˘ze politick˘ch dokumentov pozostáva zo ‰tyroch
krokov: v rámci prvého ide o „vystopovanie“, o zistenie toho, ak˘ je normatívny rámec
príslu‰ného dokumentu, z ak˘ch hodnôt ãerpá, resp. aké hodnoty preferuje.V tomto
‰tádiu je potrebné klásÈ otázky ohºadom definície problému, ktorému je dokument
venovan˘, aká koncepcia ãloveka je v jeho pozadí, ãi je v texte prítomn˘ koncept
starostlivosti, ako sa definuje úloha ‰tátu pri rie‰ení daného problému a pod. Druh˘
krok spoãíva v zaujatí hodnotiaceho stanoviska k zistenému normatívnemu rámcu
a v celkovom posúdení adekvátnosti definície problému a navrhovan˘ch rie‰ení, ako aj
v posúdení politick˘ch a filozofick˘ch ideí (napr. ideí liberalizmu, komunitarizmu,
konzervativizmu a pod.), na ktor˘ch je text dokumentu postaven˘.Tretí krok smeruje
k „renovácii“ textu, to znamená, Ïe pozornosÈ sa sústreìuje na to, ako by text vyzeral,
keby bol tvoren˘ z pohºadu akcentujúceho princípy etiky starostlivosti. Posledn˘ krok
je ist˘m vyústením vy‰‰ie spomenut˘ch a vedie k tvorbe alternatívnej koncepcie konkrétneho rie‰enia problému, ktorému je analyzovan˘ dokument venovan˘.

Anal˘za „Koncepcie rovností príleÏitostí Ïien a muÏov“ metódou TRACE
Po tomto krátkom predstavení metódy TRACE môÏeme pristúpiÈ k zhrnutiu základn˘ch zistení, ku ktor˘m sme dospeli na základe na‰ej anal˘zy „Koncepcie rovnosti
príleÏitostí Ïien a muÏov“ (ìalej len Koncepcia), ktorú sme uskutoãnili spolu s Mgr.
Katarínou Pafkovou v rámci jedného medzinárodného projektu vedeného Sevenhuijsen
(Szapuová, M., Pafková, K., Kiczková, Z., 2004).
Predt˘m v‰ak chceme upozorniÈ na to, Ïe Koncepcia je hlavn˘m oficiálnym politick˘m dokumentom, schválen˘m vládou SR v r. 2001, ktor˘ sa venuje problematike
rovnosti príleÏitostí a rodovej rovnosti. Práve tento dokument predstavuje politick˘
rámec konceptu rovnosti príleÏitostí Ïien a muÏov, definuje jeho hlavné princípy
a navrhuje isté nástroje pre implementáciu rovnosti príleÏitostí.V˘chodiskom dokumentu je téza, podºa ktorej „jedn˘m z hlavn˘ch atribútov demokratického ‰tátu je vybudovanie takého legislatívneho a in‰titucionálneho rámca, ktor˘ zaruãuje dôstojnosÈ obãanov
a dohliada na zabezpeãenie ich základn˘ch práv“ (Koncepcia, www.employment.gov.sk:
1). Otázky rovnosti príleÏitostí medzi Ïenami a muÏmi (ìalej len „rovnosÈ príleÏitostí“)
sa tu zasadzujú do kontextu problematiky ºudsk˘ch práv, priãom rovnosÈ príleÏitostí sa
definuje ako moÏnosÈ ºudsk˘ch bytostí „slobodne rozvíjaÈ svoje schopnosti a vyuÏívaÈ
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príleÏitosti bez trval˘ch obmedzení, ktoré by predstavovali rodové roly alebo akékoºvek
bariéry pre úãasÈ na ekonomickom, politickom a sociálnom Ïivote spoloãnosti na
základe pohlavia“ (tamÏe). Napriek takémuto v˘chodiskovému vymedzeniu sa v ìal‰ích
ãastiach textu zdôvodÀuje zavedenie princípov rovnosti príleÏitostí najãastej‰ie ekonomick˘mi argumentmi a potrebou efektívneho vyuÏívania ºudsk˘ch zdrojov v procese
ekonomickej transformácie spoloãnosti. Zaznieva aj argument zdôvodÀujúci rovnosÈ
príleÏitostí potrebou implementácie ‰tandardov Európskej únie.
Pri anal˘ze uvedeného dokumentu metódou TRACE, ktorá nám umoÏnila vysledovaÈ
stopy starostlivosti, sme zistili, Ïe koncept starostlivosti sa v Àom nachádza v troch
kontextoch:
a) v kontexte rodinného Ïivota (ako starostlivosÈ o rodinu, o domácnosÈ a o deti),
b) v kontexte tradiãne pochopenej roly Ïien a
c) v kontexte úvah o moÏnostiach zv˘‰eného profesijného uplatnenia sa Ïien, kde sa
uvádza, Ïe „participácia muÏa na rodinn˘ch povinnostiach a najmä starostlivosti o deti
a partnersk˘ prístup k zabezpeãeniu chodu domácnosti je jedna z moÏností väã‰ej
profesionálnej sebarealizácie Ïien“ (Koncepcia, www.employment.gov.sk: 14).
Koncept starostlivosti teda „vstupuje“ do dokumentu iba v kontexte rodinn˘ch rolí
a rodinnej zodpovednosti, a to v súvislosti so statusom Ïien a muÏov v rodinách a v súvislosti s nerovnomern˘m rozdelením rolí partnerov. Ukazuje sa teda, Ïe v dokumente
sa starostlivosÈ obmedzuje na sféru rodiny a starostlivosti o deti, ão okrem iného znamená, Ïe starostlivosÈ sa tu vníma ako privátna záleÏitosÈ a privátna zodpovednosÈ.Aj
spôsob, ako sa v dokumente tematizuje starostlivosÈ a hlavne jej lokalizácia, sa v podstate zhoduje s tradiãn˘m názorom na starostlivosÈ a ide skôr v smere jej privatizácie.Táto
orientácia nie je v súlade s uvedenou koncepciou starostlivosti, ktorá akcentuje procesy
de-privatizácie starostlivosti. Z anal˘zy normatívneho rámca dokumentu moÏno teda
vyvodiÈ prv˘ záver, podºa ktorého v Koncepcii je prítomn˘ trend k privatizácii starostlivosti a nie k de-privatizácii.
Treba poznamenaÈ, Ïe v dokumente je prítomn˘ aj kritick˘ pohºad na rodové stereotypy, predsa len prevládajú tradiãné názory, podºa ktor˘ch starostlivosÈ o rodinu a domácnosÈ je skoro v˘luãne úlohou Ïien a ony sú za starostlivosÈ zodpovedné. Namiesto
odãlenenia starostlivosti od rodu sa posilÀuje a podporuje obraz Ïeny ako starajúcej sa
bytosti a dôraz sa kladie na rolu Ïeny ako poskytovateºky starostlivosti.
Druh˘ záver sa bude t˘kaÈ spojenia starostlivosti a rodu – v nami analyzovanom
dokumente sú prítomné tendencie k feminizácii starostlivosti a snaha o odãlenenie
starostlivosti od Ïien skoro úplne absentuje.
Samotn˘ pojem starostlivosti, tak ako sa s ním v dokumente pracuje, prezrádza tradiãné chápanie, ktoré umiestÀuje starostlivosÈ do privátnej sféry a spája ju so Ïenami.
Tak˘to tradiãn˘ obraz starostlivosti nie je v súlade s perspektívou, ktorú nám ponúka
etika starostlivosti, a s návrhom chápaÈ ju nielen ako morálnu, ale aj ako politickú
a sociálnu prax.
MoÏno preto kon‰tatovaÈ, Ïe dokument neposkytuje dostatoãn˘ priestor pre interpretáciu a pochopenie starostlivosti v ‰ir‰om v˘zname ako sociálnej a politickej praxe.
SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA • 3/2005

67

Zlom 03/05-fakta

14.9.2005 17:40

AKADEMICKÉ
statě

Stránka 68

ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ CEZ PRIZMU ETIKY... / Z. KICZKOVÁ, M. SZAPUOVÁ

Ako pozitívny moment v dokumente treba vyzdvihnúÈ dôraz na potrebu „re‰trukturalizácie rodiãovstva na báze partnerstva“ (Koncepcia, www.employment.gov.sk: 14),
ktor˘ naznaãuje, Ïe potreba spravodlivej‰ieho rozdelenia aktivít starostlivosti medzi
Ïeny a muÏov je prinajmen‰om rozpoznaná. Uvedomenie si tejto potreby by mohlo
naznaãovaÈ aj presun, relokáciu starostlivosti od Ïien k muÏom, ako o tom hovorí S.
Sevenhuijsen. Na druhej strane sa ale ukazuje, Ïe Koncepcia nie je celkom konzistentná
napr. v tom, Ïe hovorí o v˘zname zosúladenia „roly pracovníãky a matky“ (Koncepcia,
www.employment.gov.sk: 14), zároveÀ sa ale vôbec nezmieÀuje o v˘zname zosúladenia
roly pracovníka a otca. Podºa ná‰ho názoru to indikuje aj to, Ïe spomenutá potreba
spravodlivej‰ieho rozdelenia aktivít starostlivosti medzi muÏov a Ïeny sa pohybuje skôr
v deklaratívnej rovine a napriek verbálnemu prihláseniu sa k potrebe zv˘‰iÈ participáciu
muÏov na starostlivosti (o deti, o domácnosÈ) sú to naìalej Ïeny, ktoré sú povaÏované za
primárne poskytovateºky starostlivosti.
MoÏno teda sformulovaÈ tretí záver, podºa ktorého v dokumente ide o formálnu
relokáciu starostlivosti zo Ïien na muÏov, ktorá ostáva v deklaratívnej rovine.
Dosvedãuje to aj fakt, Ïe dokument zabudol na formulovanie statusu otcovstva.
Otázka starostlivosti v kontexte problematiky rovnosti príleÏitostí sa najãastej‰ie dáva
do súvislosti s ekonomickou prospe‰nosÈou ãi uÏitoãnosÈou (resp. sa vníma ako podmienka vstupu Ïien na trh práce).Ak si poloÏíme otázku, ktorú sformulovala
Sevenhuijsen – „Je starostlivosÈ chápaná ako aktivita a hodnota sama o sebe, alebo je
podriadená in˘m cieºom?“ (Sevenhuijsen, 2003b: 9), musíme kon‰tatovaÈ, Ïe v prípade
ná‰ho dokumentu starostlivosÈ je chápaná in‰trumentálne, ako nástroj ãi prostriedok na
dosiahnutie nieãoho iného (napr. zv˘‰enia produktivity práce).
Ako ‰tvrt˘ záver na‰ej anal˘zy vystupuje skutoãnosÈ, Ïe v dokumente prevláda chápanie starostlivosti ako in‰trumentu a nie ako hodnoty o sebe.
KeìÏe starostlivosÈ sa tu vníma ako jednostranná (jedno-smerná) aktivita, ako vzÈah
medzi nezávisl˘m poskytovateºom a závisl˘m prijímateºom starostlivosti, v dokumente
sa vlastne reprodukuje dichotómia medzi autonómiou a závislosÈou. ZávislosÈ by bola
v opozícii k autonómii iba v prípade, ak autonómiu chápeme ako sebestaãnosÈ.Ako sme
uÏ v‰ak vy‰‰ie uviedli, autonómiu treba pochopiÈ predov‰etk˘m ako sebaurãenosÈ, ão
nielen nevyluãuje, ale z hºadiska konceptu relaãnej autonómie priam predpokladá
vzájomnú závislosÈ a vzÈahovosÈ.Teoretiãky etiky starostlivosti presvedãivo argumentujú, Ïe táto dichotómia je váÏnou prekáÏkou pri pochopení vzÈahovosti, vzájomnej
prepojenosti a vzájomnej závislosti ºudsk˘ch bytostí a neumoÏÀuje postrehnúÈ „slabú
ontológiu starostlivosti“.
Piatym záverom bude teda kon‰tatovanie, Ïe starostlivosÈ je tu chápaná ako jednosmern˘ (jednostrann˘) vzÈah a nie ako reciprocita.
V dokumente prevládajúce chápanie starostlivosti je úzko prepojené s urãit˘m obrazom ºudského Ïivota vo v‰eobecnosti. Koncepcia, podobne ako väã‰ina politick˘ch
dokumentov, obsahuje isté predpoklady – najãastej‰ie explicitne nevyjadrené a neartikulované – o povahe ãloveka ãi ºudskej prirodzenosti. Sledujúc stopy zamlãan˘ch predpokladov o tom, z akej koncepcie ãloveka dokument vychádza, moÏno identifikovaÈ
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klasick˘ osvietensk˘ pojem abstraktnej ºudskej bytosti ako autonómneho, racionálneho
a sebestaãného indivídua.Tak˘to individualistick˘ pohºad na ãloveka nie je kompatibiln˘
so základn˘mi princípmi etiky starostlivosti, ktorá vychádza z predpokladu, podºa
ktorého „k tomu, aby ºudia viedli dobré Ïivoty, potrebujú jeden druhého a ako indivíduá
môÏu existovaÈ iba prostredníctvom vzÈahov starostlivosti s in˘mi a cez takéto vzÈahy“
(Sevenhuijsen, 2003a: 19).
·iestym bodom na‰ich záverov je zistenie, Ïe v analyzovanom dokumente nedo‰lo
k posunu od chápania ãloveka ako autonómnej bytosti k jeho chápaniu ako bytosti
existujúcej v spojení s in˘mi. Takáto orientácia v dokumente absentuje, tak ão sa t˘ka
jeho celkového teoretického rámca a filozofick˘ch v˘chodísk, ako aj v prípade navrhovan˘ch opatrení a odporúãaní na implementáciu koncepcie rovnosti príleÏitostí do
praxe.

Záver
Etika starostlivosti vytvára teoretické v˘chodisko pre nov˘ spôsob uvaÏovania o politike starostlivosti, v centre ktorej stojí uvedomenie si toho, Ïe starostlivosÈ patrí k základn˘m dimenziám ºudského Ïivota.
StarostlivosÈ je morálnou, sociálnou a politickou praxou, a preto nemôÏe byÈ obmedzená len na privátnu sféru. Politick˘ prístup k starostlivosti potrebujeme aj preto, Ïe
starostlivosÈ ako ãinnosÈ prebieha v rámci, ktor˘ je politicky regulovan˘ a riaden˘ –
osobitne sociálnou politikou, rodinnou politikou, politikou verejného zdravotníctva,
politikou zamestnanosti a pod. Nie je preto irelevantné, z ak˘ch noriem a hodnôt
vychádzajú jednotlivé politické koncepcie, ak˘ je ich normatívny rámec.
Ukazuje sa, Ïe starostlivosÈ pochopená ako prax „starajúceho sa obãianstva“ otvára
nové cesty pre praktickú politiku a etika starostlivosti môÏe byÈ pre ne dobr˘m a uÏitoãn˘m sprievodcom.
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Anal˘za rozdílu pracovních pﬁíjmÛ
muÏÛ a Ïen (mzdová diskriminace podle pohlaví)

Analysis of Differences in the Wages
of Men and Women (Gender pay gap)
Abstrakt:
Problémem, kter˘ v poslední dobû nab˘vá znaãného
v˘znamu, je vylouãení v‰ech forem diskriminace. Jednou
z oblastí, které je tﬁeba vûnovat z mnoha dÛvodÛ zv˘‰enou pozornost, je rovnost mezd muÏÛ a Ïen.
Studie pﬁedstavuje dal‰í krok na poli anal˘zy rozdílu
pracovních pﬁíjmÛ muÏÛ a Ïen v âR. Základním cílem
studie bylo odpovûdût na otázky:
– zda existují rozdíly mezi prÛmûrn˘mi pﬁíjmy muÏÛ
a Ïen a v jakém rozsahu,
– zda pﬁíãinou tohoto rozdílu je diskriminace na základû
pohlaví,
– zda je rozsah tohoto rozdílu, jeho v˘‰e a pﬁíãiny konstantní nebo se v ãase mûní.
Práce je strukturována do nûkolika oblastí. V prvé ãásti je
vysvûtlen princip rovného odmûÀování muÏÛ a Ïen
v právních pﬁedpisech EU a âR. Dal‰í kapitoly se zab˘vají
oblastmi, které se dot˘kají (ãi ovlivÀují) rozdíly v pracovních pﬁíjmech – zákonné pracovní podmínky Ïen, postavení Ïen v souãasné spoleãnosti vãetnû historického
v˘voje, ekonomická aktivita Ïen. TûÏi‰tû práce potom
spoãívá v deskripci rozdílÛ mezd mezi muÏi a Ïenami
podle jednotliv˘ch skupin, resp. charakteristik, které jsou
statisticky sledované – vzdûlání, vûk, KZAM, typ hospodaﬁení, tarifní stupnû a odvûtví; a v anal˘ze tohoto rozdílu
zaloÏené na rozboru objektivních diferenciaãních faktorÛ
– odpracované hodiny, pﬁesãasová práce, druh a délka
úvazku aj.
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Abstract:
Very important issue at this time is the elimination of all forms of discrimination. One of these problems is the equality of wages between men and
women.
This research report is the next step concerning the analysis of the wage
gap between men and women in the Czech Republic. The essential aim of
this study is to respond to the questions:
– whether gaps in average earnings between men and women exist and
how great they are,
– whether discrimination on the basis of gender is a cause of the gap,
– whether the magnitude of this gap, extension and causes are constant or
variable in time.
The study is structured in several chapters. In the first chapter the principle of equal pay of men and women in legal acts in the EU and in the Czech
Republic is explained. Other chapters deal with fields, which affect differences in job earnings – the labour conditions of women, the situation of
women in contemporary society including the historical evolution and the
economic activity of women. The core of the study consists of a description of the differences of wages by particular categories, which are statistically monitored – education, age, classification of employment, ownership,
tariff scale, sectors – and an analysis of this difference based on the decomposition of objective differential factors – work hours, overtime job, type
and duration of employment etc.

Úvod
Problémem, kter˘ v poslední dobû nab˘vá znaãného v˘znamu, je vylouãení v‰ech
forem diskriminace. Jednou z oblastí, které je tﬁeba vûnovat v souãasné dobû z mnoha
dÛvodÛ zv˘‰enou pozornost, je rovnost mezd muÏÛ a Ïen.
V bﬁeznu 2000 byl v Lisabonu schválen strategick˘ cíl pro Evropskou unii – stát se do
roku 2010 nejkonkurenceschopnûj‰í a nejdynamiãtûj‰í znalostní ekonomikou, schopnou
udrÏitelného rÛstu, s lep‰ími pracovními místy a s více posílenou sociální soudrÏností.
Proto „nejv˘znamnûj‰ím, skuteãnû zásadním úkolem je zv˘‰it míry zamûstnanosti
a úãasti na trhu práce, pﬁedev‰ím pro zamûstnance vy‰‰ího vûku, ale rovnûÏ pro Ïeny ...
nejzﬁetelnûj‰í se jeví moÏnost zamûﬁit se na rozdíly mezi pohlavími, které jsou viditelné
v mnoha ãlensk˘ch státech“. 2)
âlenské státy EU mají „prostﬁednictvím integrovaného pﬁístupu sluãujícího genderov˘
mainstreaming a specifické kroky politiky podpoﬁit úãast Ïen na trhu práce a do roku
2010 dosáhnout podstatného zmen‰ení rozdílÛ mezi muÏi a Ïenami v míﬁe zamûstnanosti, nezamûstnanosti a platu“. (viz index 2)

72

SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA • 3/2005

Zlom 03/05-fakta

14.9.2005 17:40

Stránka 73

ANALÝZA ROZDÍLU PRACOVNÍCH PŘÍJMŮ MUŽŮ A ŽEN / D. FISCHLOVÁ

AKADEMICKÉ
statě

SníÏení mzdového rozdílu by mûlo b˘t dosaÏeno „mnohostrann˘m pﬁístupem orientovan˘m na zásadní faktory mzdového rozdílu, vãetnû segregace podle odvûtví a povolání,
vzdûlání a pﬁípravy, klasifikace práce a platov˘ch systémÛ, osvûty a prÛhlednosti“. (viz
index 2)

1. Nerovnost mezd muÏÛ a Ïen v ekonomice (národním hospodáﬁství)
Socioekonomické anal˘zy zji‰Èují, Ïe v˘dûlková úroveÀ (prÛmûrná mzda) dosahovaná
Ïenami je niÏ‰í oproti muÏÛm. Rozdíly jsou zji‰Èovány za rÛzná ãasová období, je moÏné
je identifikovat v zemích s rozvinutou trÏní ekonomikou i zemích transformaãních, za
rÛzné dílãí sociálnû ekonomické a organizaãní segmenty hospodáﬁství. Jejich rozsah
a pﬁíãiny se v‰ak mohou mûnit.
V âR dosahuje prÛmûrná mzda Ïen cca 74,6 % mzdy muÏÛ. Z hlediska dlouhodobûj‰ího v˘voje se prÛmûrn˘ rozdíl mezi mzdou Ïen a muÏÛ nepatrnû sníÏil; mezi lety 1984
a 2002 se úroveÀ prÛmûrné mzdy Ïen pﬁiblíÏila mzdû muÏÛ o pouh˘ch 5,7 procentního
bodu.
Bûhem sledovaného období v‰ak do‰lo ve v˘voji pomûru mezd muÏÛ a Ïen k nûkolika
zlomÛm trendu: od roku 1984 do roku 1996 se mzdy muÏÛ a Ïen postupnû srovnávají;
v dal‰ích dvou letech v‰ak tento pomûr klesá, ale od roku 1998 se v˘voj opût obrací
(maximum 1996: 77,2 %; minimum 1998: 72,0 %).
Tabulka 1 Vztahy prÛmûrn˘ch hrub˘ch mezd muÏÛ a Ïen v období 1984–2000

rok
1984
1988
1996
1997
1998
1999
2000
2001a)
2002a)

celkem
2 515
2 801
11 069
12 572
13 361
14 097
15 187
16 353
18 133

hrubá mûsíãní mzda (Kã)
muÏi
Ïeny
rozdíl Ïeny – muÏi
3 652
2 515
–1 137
3 968
2 801
–1 167
12 245
9 449
–2 796
14 166
10 730
–3 436
15 323
11 036
–4 287
16 109
11 793
–4 316
17 251
12 641
–4 610
18 481
13 755
–4 726
20 404
15 217
–5 187

pomûr %
Î/M
M/Î
68,9
145,2
70,6
141,7
77,2
129,6
75,7
132,0
72,0
138,8
73,2
136,6
73,3
136,5
74,4
25,6
74,6
25,4

Pramen: Ba‰t˘ﬁ, I.: Diferenciace individuálních v˘dûlkÛ, kvalifikaãní diferenciál, rozdíly
v odmûÀování muÏÛ a Ïen, postavení minimální mzdy,VÚPSV, 2001; a) Zaostﬁeno na
Ïeny, na muÏe, âSÚ, 2003.
Poznámky a vysvûtlivky: a) u v‰ech zamûstnancÛ bez ohledu na poãet placen˘ch
hodin
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V˘voj pomûru mezd muÏÛ a Ïen vykazuje vazbu na celkov˘ v˘voj ekonomiky (hospodáﬁsk˘ cyklus); pﬁi rÛstu ekonomiky dochází ke zmen‰ování rozdílÛ, v pﬁípadû recese se
naopak rozdíl roz‰iﬁuje.
Zamûstnanost Ïen citlivû reaguje na zmûny odehrávající se na trhu práce, coÏ umoÏÀuje niÏ‰í nastavení jejich mezd.Tûmito charakteristikami se Ïeny ﬁadí mezi jednu ze
znev˘hodnûné skupiny na trhu práce (Kuchaﬁová, 2000).

2. Faktory ovlivÀující rozdíly mzdy muÏÛ a Ïen
2.1. Specifika historického v˘voje zamûstnanosti Ïen
Zamûstnanost Ïen a charakter Ïenské pracovní síly v âR pro‰ly v období od konce
druhé svûtové války podstatn˘mi zmûnami, které se pﬁitom odli‰ovaly od v˘voje ve
státech západní Evropy.
Fundamentálním faktorem ovlivÀujícím rozdíly v zamûstnanosti, spoleãenském a pracovním postavení Ïen v âR a v západní Evropû byly spoleãenskopolitické pomûry –
totalitní, direktivní reÏim v âR a demokratick˘, pﬁeváÏnû sociálnû trÏní systém ve státech západní Evropy.To se promítalo do odli‰n˘ch trendÛ v âR a demokratick˘ch
státech Evropy v podmínkách a charakteru v˘voje zamûstnanosti a do ﬁady konkrétních
stránek spoleãenského a pracovního postavení Ïen – legislativa a pracovní normy,
pﬁístup k v˘znamu Ïenské práce, odli‰ná struktura a dûlba práce, odli‰né pojetí rodinn˘ch a pracovních rolí, nepsané vzorce jednání ãi chování, aktivita ãi pasivita Ïen v úsilí
o rovné pﬁíleÏitosti na trhu práce, ãasov˘ prÛbûh zmûn.
Tabulka 2 V˘voj podílu Ïen na celkovém poãtu pracovníkÛ v odvûtvích NH – %
Podíl Ïen na celkovém
poãtu pracovníkÛ 1948
zemûdûlství
51,4
prÛmysl (celkem)
28,0
stavebnictví
3,7
‰kolství
55,1
zdravotnictví
61,8
celkem
36,5

1950
52,0
29,3
3,3
55,5
62,5
37,0

1955
54,3
35,1
7,7
60,1
72,9
42,3

1960
53,7
38,4
11,1
64,4
74,9
43,7

1970
49,0
43,0
12,8
68,8
79,7
46,4

1980
42,3
40,7
14,0
71,4
80,0
45,6

1990
36,7
38,6
11,8
72,1
80,5
44,3

2000
32,3
37,4
10,5
74,5
79,6
44,8

Pramen: âasové ﬁady základních ukazatelÛ statistiky práce (1948–2000), âSÚ, 2001
V západních zemích se pﬁeváÏná vût‰ina Ïen po ukonãení druhé svûtové války vrací
z váleãné ekonomiky do domácností, zakládá rodiny, peãuje o dûti.Tento trend je
podporován ze strany státu a veﬁejn˘m mínûním; z pracovního trhu jsou Ïeny ve znaãné
míﬁe vytlaãeny.Teprve v 60. letech, v období ekonomického rÛstu, pracovní trh Ïenskou
pracovní sílu opût absorbuje; Ïeny jsou pﬁitom koncentrovány do nízkostatusov˘ch
pozic, mnoho profesí je jim uzavﬁeno, stávají se pohotovostním rezervoárem pracovních
sil.V 70. a 80. letech do‰lo k expanzi vzdûlávacích aktivit, kterou Ïeny plnû vyuÏily;
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pozornost se v té dobû soustﬁedila na sociální nerovnost Ïen a diskriminaci.To vyústilo
v pﬁijetí rÛzn˘ch legislativních úprav k zaji‰tûní rovnoprávného postavení muÏÛ a Ïen.
V 90. letech se Ïeny ve vyspûl˘ch ekonomikách prosadily do v‰ech úrovní ﬁízení,
nicménû nedosáhly parity ani v indikátorech prÛmûrn˘ch mezd, ani v kritériích sociálního statusu (âermáková, In: Promûny souãasné ãeské rodiny, 2000).
V âR v prvních pováleãn˘ch letech zdaleka ne v‰echny Ïeny odcházejí do domácností; tvoﬁí více neÏ tﬁetinu pracovních sil (témûﬁ 37 % – viz tabulka 2). JiÏ koncem první
pováleãné dekády a v 50. letech zaãínají Ïeny masovû vstupovat na ãesk˘ trh práce
(jejich zcela pﬁevaÏující ãást bez jakékoli profesní pﬁípravy). Jde o souvislosti spojené
s orientací státu na industrializaci, na extenzívní hospodáﬁsk˘ rozvoj, plnou zamûstnanost, nízkou produktivitu a nízké mzdy (jak muÏÛ, tak Ïen). Îeny obsazují nízkostatusové pozice v prÛmyslu a zemûdûlství; v 60. letech vstupují ve vût‰í míﬁe do administrativy
a sluÏeb. Pro ãeskou ekonomiku a spoleãnost vzniká charakteristické rozdûlení prací
a mzdov˘ch úrovní mezi muÏi a Ïenami; muÏi obsazují preferovaná v˘robní odvûtví
(tûÏba paliv a surovin, hutnictví, tûÏké strojírenství, stavebnictví) vãetnû manaÏersk˘ch
pozic v tûchto a dal‰ích odvûtvích, Ïeny se koncentrují do odvûtví zpracovatelského
prÛmyslu (potravináﬁství, textil, odûvní prÛmysl aj.) a do stﬁedních a niÏ‰ích pozic
v administrativû a sluÏbách s niÏ‰ími mzdami.V 70. letech vstupuje ve vût‰ím podílu do
práce generace stﬁednû a vysoce vzdûlan˘ch Ïen, které se prosazují na pozicích, které
odpovídají jejich dosaÏené kvalifikaci.V následujících letech kulminuje podíl Ïen na
zamûstnanosti v pováleãném období (rok 1980: 45,6 %; rok 1985: 46,2 %) a obsazení
resortÛ ‰kolství Ïenami (r. 1980: 71,4 %) a zdravotnictví (80,0 %).V 90. letech mûly Ïeny
jak moÏnost zaãít podnikat, tak se staly prvními, které byly propou‰tûny pﬁi restrukturalizaci podnikÛ. Prosazuje se orientace Ïen na v˘dûlek jako na podmínku udrÏení Ïivotního standardu rodiny (âermáková In Promûny souãasné ãeské rodiny, 2000).
Tyto trendy promûnily v âR charakter Ïenské pracovní síly, která na poãátku 50. let
byla reprezentována spí‰e nekvalifikovan˘mi manuálními pracovnicemi, zatímco v souãasné dobû pﬁevaÏuje v terciární sféﬁe (sluÏbách) na rÛzn˘ch úrovních pracovních
pozic.
Charakteristické rozdíly v zamûstnanosti a rysech Ïenské pracovní síly mezi âR
a západoevropsk˘mi zemûmi lze shrnout následovnû:
– v âR je dlouhodobû souãástí spoleãenské a hospodáﬁské reality vysoká zamûstnanost Ïen, která od 50. let ovlivÀuje Ïivotní styl a zamûﬁení jiÏ nûkolika generací obyvatel;
v západní Evropû se vy‰‰í úãast Ïen na trhu práce prosazovala obtíÏnû a s urãit˘m
ãasov˘m posunem (od 60. let),
– v charakteristick˘ch rysech Ïenské pracovní síly v âR se odráÏí pﬁedchozí extenzívní v˘voj (stále vysok˘ podíl Ïen má jen základní vzdûlání – cca 30 %, vysoko‰kolaãek je
necel˘ch 8 % Ïenské populace); vzdûlanostní úroveÀ pracujících Ïen v západní Evropû
je – zejména v podílu absolventek tﬁetího vzdûlávacího cyklu – vy‰‰í,
– spoleãenská aktivita Ïen (politická, zájmová apod.) na prosazování zájmÛ spjat˘ch
s vyrovnáváním rozdílÛ v zamûstnání, v odmûÀování aj. je podstatnû vy‰‰í v západní
Evropû oproti âR.
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V âR Ïeny i po roce 1989 tvoﬁí v˘znamn˘ podíl pracujících v produktivním vûku,
tímto se odli‰ují od západních státÛ, kde se zamûstnanost Ïen musela nejprve obtíÏnû
spoleãensky prosazovat.
V˘voj Ïenské zamûstnanosti, rozsah pracovní doby Ïen a odpracovan˘ch let, spjatost
rodinn˘ch a pracovních rolí jsou v porovnání s v˘vojem Ïenské zamûstnanosti v Evropû
unikátní. Jedním z faktorÛ minulého v˘voje, kter˘ se prolíná i do souãasné doby a ovlivÀuje mzdové moÏnosti Ïen, je skuteãnost, Ïe po dlouhé období byla sice podporována
pracovní aktivita Ïeny, ale spí‰e jako saturace nedostatku zdrojÛ pracovních sil (nedostatek muÏÛ) nebo rodinn˘ch rozpoãtÛ (nemoÏnost zabezpeãit rodinu z jednoho platu) ãi
obojího.
2.2 Genderová segregace pracovního trhu
Pro âeskou republiku je charakteristická v˘razná segregace Ïenské a muÏské pracovní
síly podle hospodáﬁsk˘ch odvûtví (ãinností); Ïenská pracovní síla na jedné stranû
a muÏská na druhé stranû se soustﬁeìuje do urãit˘ch ekonomick˘ch segmentÛ; tato
odvûtvová koncentrace pracovní síly ovlivÀuje i mzdové úrovnû a vztahy (Ba‰t˘ﬁ, 1993).
Na genderové rozmístûní pracovní síly do odvûtví a mzdové vztahy pÛsobí v âR cel˘
komplex souvislostí a vazeb, které se navzájem prolínají:
– historické faktory – dlouhodobû pÛsobící hospodáﬁská a sociální politika totalitního
reÏimu (1948–1989) prosazovaná ﬁadou direktivních mechanismÛ státu (plánování
pﬁípravy a rozmístûní pracovních sil do odvûtví – ãinností – v ãlenûní na muÏe a Ïeny,
plánování a regulace mezd podle odvûtví, s promítáním státnû politick˘ch priorit) vedla
k charakteristické, dlouhodobû reprodukované odvûtvové dûlbû práce mezi muÏi
a Ïenami. Proces pﬁekonávání takto zaloÏené genderové struktury zamûstnanosti
a mzdov˘ch proporcí je pozvoln˘ (omezená flexibilita pracovníkÛ, omezené zdroje –
zejména ve veﬁejném sektoru apod.);
– poÏadavky na pracovní sílu, které více vyhovují buì Ïenám, nebo muÏÛm (u Ïen
práce ménû namáhavé, vyÏadující preciznost, s pﬁeváÏnû pravidelnou pracovní dobou,
u muÏÛ práce fyzicky namáhavé, s vût‰í a kolísavou pracovní zátûÏí, pohybliv˘mi, resp.
prostorovû mûnliv˘mi pracovi‰ti atd.). PoÏadavky na pracovní sílu spí‰e akceptovatelné
Ïenami nebo muÏi jsou relativnû stabilní faktory a pÛsobí obdobnû ve v‰ech rozvinutûj‰ích (odvûtvovû strukturovan˘ch) ekonomikách; proto nûkteré rysy odvûtvové alokace
muÏÛ a Ïen jsou v evropsk˘ch státech podobné (napﬁ. vy‰‰í podíl Ïen ve zpracovatelsk˘ch odvûtvích prÛmyslu a sluÏbách, niÏ‰í podíl ve stavebnictví);
– trÏní konjunktura odvûtví – v 90. letech ovlivÀovala postavení ﬁady odvûtví i jejich
mzdové pozice na trhu práce konjunkturální situace. Podstatn˘ vzestup zaznamenal
segment penûÏnictví a poji‰Èovnictví, pád zaznamenalo odvûtví zemûdûlství; konjunkturální flexibilita mezd se prosazuje i v ﬁadû dal‰ích odvûtví podnikatelské sféry (stavebnictví, prÛmyslová odvûtví, obchod aj.).
Situaci ve struktuﬁe zamûstnancÛ – muÏÛ a Ïen a mzdové pozici hlavních odvûtví
národního hospodáﬁství âR koncem 90. let charakterizují následující údaje – viz tabulka
3 (odvûtví jsou ﬁazena sestupnû podle v˘‰e celkové prÛmûrné mûsíãní mzdy):
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Tabulka 3 Mzdy zamûstnancÛ v jednotliv˘ch odvûtvích v roce 1999
odvûtví
OKEâ

zamûstnancÛ % zamûstnancÛ
%z
(tis. osob)
v odv.
celk. zam.
m
Ï
m
Ï
m
Ï

PenûÏnictví a poj.
27,2 62,1
30,5 69,5
V˘roba a rozvod elektﬁiny, plynu aj.
60,8 17,7
77,5 22,5
Dob˘vání nerost. surovin
67,2 8,9
88,3 11,7
Stavebnictví
282 30,5
90,2 9,8
Zpracovatel. a elektrick˘ prÛmysl
718 495
59,2 40,8
Veﬁejná správa, obrana, soc. zabezp.
142 136
51,0 49,0
Pohostinství a ubytování
48
79
38,0 62,0
Obchod, opravárenství
183 276
39,9 60,1
Zdravotnictví, veterinár. a soc. ãinnost
43 213
16,8 83,2
·kolství
63 218
22,4 77,6
Odvûtví celkem
2 118 1 848 53,4 46,6

prÛmûrné mzdy
muÏi Ïeny celkem relace
Î/M

1,3 3,4

34 582 18 647 23 360 53,9

2,9 1,0

17 866 14 316 17 021 80,1

3,2 0,5

17 074 12 326 16 311 72,2

13,3 1,6

14 958 12 696 14 665 84,9

33,9 26,7

15 570 10 543 13 702 67,7

6,7 7,4

16 551 12 655 13 632 76,5

2,3 4,3

17 038 10 807 13 128 63,4

8,6 14,9

17 284 10 534 13 015 60,9

2,0 11,5

17 352 11 826 12 871 68,2

3,0 11,8

15 595 11 219 11 906 71,9

100a) 100a)

16 109 11 793 14 097 73,2

Pramen: Îeny a muÏi v ãíslech, âSÚ, MPSV, Praha, 2000
Poznámky a vysvûtlivky: a) souãet netvoﬁí cel˘ch 100 %, vylouãen sektor ostatní
ekonomické ãinnosti, vzhledem k absenci údajÛ o prÛmûrn˘ch mzdách v tomto sektoru; obory soustﬁedûné do odvûtví ostatní ekonomické ãinnosti se podílejí na celkové
zamûstnanosti Ïen 0,2 % a muÏÛ 0,1 %.
Z pﬁehledu plynou tato zji‰tûní:
a) nejniÏ‰í podíl zamûstnancÛ-Ïen je v odvûtvích, kde pﬁevaÏují práce vyÏadující
fyzickou sílu nebo se realizují ve ztíÏen˘ch pracovních podmínkách: stavebnictví (podíl
Ïen 9,8 %), dob˘vání nerostn˘ch surovin (11,7 %), v˘roba a rozvod plynu a elektﬁiny
(22,5 %).
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Pracovní ãinnost v tûchto odvûtvích je v˘raznû mzdovû oceÀována; v úrovni celkov˘ch prÛmûrn˘ch mezd zaujímají druhé (energetika), ãtvrté (dob˘vání nerostn˘ch
surovin) a ‰esté poﬁadí (stavebnictví);
b) pro odvûtví s vysok˘m podílem Ïensk˘ch zamûstnancÛ je pﬁeváÏnû charakteristická stﬁední aÏ vysoká odborná nároãnost pracovních ãinností a poskytovan˘ch sluÏeb
(zdravotnictví, veterinární a sociální ãinnost s podílem Ïen-zamûstnancÛ 83,2 %, ‰kolství
77,6 %, penûÏnictví a poji‰Èovnictví 69,5 %, obchod a opravárenství 60,1 %, pohostinství
a ubytování 62,0 %). Celkovou mzdovou úrovní patﬁí tato odvûtví – s v˘jimkou penûÏnictví a poji‰Èovnictví – do dolní poloviny v˘dûlkového Ïebﬁíãku; zejména mzdové
ocenûní vysoce odbornû nároãn˘ch ãinností v odvûtvích ‰kolství a zdravotnictví je
nízké.V˘znamná ãást podílu mezd muÏÛ a Ïen v âR se prolíná s problémem relativnû
nízké úrovnû mezd v tûchto odvûtvích;
c) v odvûtvích s pﬁevahou muÏské pracovní síly (energetika, dob˘vání surovin, doprava, stavebnictví) se v úrovni mezd men‰inové Ïenské pracovní síly prosazuje urãité
„mzdové vyrovnání“. PrÛmûrné mzdy Ïen v tûchto odvûtvích jsou v pomûru ke mzdám
Ïen v ostatních odvûtvích relativnû vysoké; v ‰esti odvûtvích s nejvy‰‰ími celkov˘mi
i prÛmûrn˘mi mzdami (v pûti z nich pﬁevaÏují zamûstnanci-muÏi) jsou rovnûÏ nejvy‰‰í
mzdy Ïen;
d) v odvûtvích s pﬁevahou Ïenské pracovní síly muÏi zaujímají vedoucí, ﬁídící a vysoce
odborné pozice a dosahují tomu odpovídajících – vysok˘ch – mezd (‰kolství, zdravotnictví);
e) uvádûné souvislosti ovlivÀují vzájemné proporce prÛmûrn˘ch mezd dosahovan˘ch
v jednotliv˘ch odvûtvích Ïenami a muÏi. Relace kolísají od nejniÏ‰í hodnoty cca 53 %
(penûÏnictví a poji‰Èovnictví) do hodnoty okolo 85 % (doprava, po‰ty, telekomunikace,
stavebnictví, lesní hospodáﬁství).
2.3 Struktura prací vykonávan˘ch muÏi a Ïenami
V˘znamn˘m prostﬁedkem zji‰Èování mzdov˘ch rozdílÛ mezi muÏi a Ïenami jsou
informace o rozloÏení zamûstnancÛ do platov˘ch stupÀÛ3) a o úrovni a rozdílech mezd
v jednotliv˘ch stupních; umoÏÀují analyzovat vliv nároãnosti, odpovûdnosti a namáhavosti prací vykonávan˘ch muÏi a Ïenami na mzdové úrovnû a jejich rozdíly. Do tarifních
stupÀÛ se zaﬁazují práce rÛzné nároãnosti z hlediska poÏadavkÛ na odbornou pﬁípravu,
odpovûdnost, psychickou a fyzickou námahu a dal‰í kritéria stanovená právními (mzdov˘mi) pﬁedpisy.
Ve v‰ech kvalifikaãních úrovních jsou v˘dûlky muÏÛ (hodinové mzdy) vy‰‰í neÏ
v˘dûlky Ïen (tabulka 4) a jejich rozdíly se zvy‰ují s rÛstem tarifního stupnû.V oblasti
prací niÏ‰í stﬁední a stﬁední kvalifikace se stﬁetávají dva druhy prací: muÏské práce, které
jsou spí‰e ﬁemeslného charakteru, Ïeny se uplatÀují více v administrativnû-technick˘ch
pozicích.V sedmé tarifní tﬁídû je nejvy‰‰í zastoupení Ïen a souãasnû nejvût‰í mzdová
disparita (rozdíl 36,6 %): zde se stﬁetávají muÏské ﬁemeslné práce vrcholového charakteru a administrativní práce Ïen. Lze ﬁíci, Ïe aãkoliv tarifní stupnû soustﬁeìují práce
blízkého druhu, rozdíly mezi nimi existují. âím vy‰‰í je tarifní stupeÀ, tím vy‰‰í je
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diferenciace prací uvnitﬁ stupnû.
Struktura zamûstnancÛ – muÏÛ a Ïen – podle tarifních stupÀÛ se znaãnû odli‰uje;
muÏi jsou nejãastûji zastoupeni v 5. platovém stupni (22,3 %), Ïeny ve vy‰‰ím – sedmém
– platovém stupni (23 %). Pﬁitom podíl Ïen v prvních tﬁech platov˘ch stupních (nenároãné, spí‰e manuální práce s nízkou potﬁebnou odbornou pﬁípravou, vyÏadující zpravidla jen zauãení, s malou odpovûdností a namáhavostí) ãiní 27,4 % jejich celkového
poãtu, zatímco muÏi jsou zde zastoupeni pouze 11,3 %. Naopak v nejvy‰‰ích stupních
(10 aÏ 12, kam se zaﬁazují pﬁedev‰ím intelektuální práce vyÏadující odbornou nebo
vysoko‰kolskou pﬁípravu, znaãné a dlouhodobé zku‰enosti, ﬁídící schopnosti s vysokou
odpovûdností) pﬁevaÏují muÏi (muÏi: 9,3 %, Ïeny 5,0 %).
Souhrnnû (pﬁi zahrnutí tzv. „mimotarifního“ tarifního stupnû do dvanácti úrovní
vzhledem k tomu, Ïe jde pﬁeváÏnû o speciální ﬁe‰ení pro vrcholové manaÏery, popﬁ.
vrcholové odborníky) ãinil prÛmûrn˘ tarifní stupeÀ v druhém ãtvrtletí 1999 u prací
vykonávan˘ch muÏi 6,27 a u Ïensk˘ch prací 5,84.Tento rozdíl v prÛmûrné nároãnosti
Tarifní
stupeÀ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 +
mimo
tarif.a)
celkem
%
celkem
abs.b)

Podíl zamûstnancÛ
z jejich poãtu

celkem
1,6
5,6
10,7
10,8
15,3
12,6
15,9
8,9
9,4
4,4
2,3

M
0,7
2,4
8,2
11,7
22,3
16,5
10,5
7,6
7,9
5,3
3,0

Î
2,5
9,0
13,2
9,7
7,8
8,3
22,0
10,4
11,2
3,4
1,4

2,6

3,9

100,0
671 914

Podíl Ïen
z poãtu
zamûstnancÛ
ve stupni

PrÛmûrná hodinová
mzda

Rozdíl
prÛmûrn˘ch
hodinov˘ch
mezd.c)

75,3
76,0
58,6
42,7
24,0
31,3
65,5
55,4
56,4
37,0
30,2

celkem M
36,0 36,6
44,6 49,3
51,2 56,2
61,3 66,9
70,1 73,3
75,7 81,1
72,4 87,9
86,5 95,8
87,6 100,5
11,0 118,2
129,4 133,9

Î
35,7
43,1
47,7
53,9
60,2
64,2
64,3
79,1
77,7
98,7
119,2

Kã
–0,9
–6,2
–8,6
–13,0
–13,1
–16,9
–23,5
–16,7
–22,8
–19,5
–14,6

%
2,6
14,3
18,0
24,1
21,8
26,3
36,6
21,1
29,3
19,7
12,3

1,1

20,3

191,5 199,2

160,2

-39,0

24,3

100,0

100,0

47,4

–

–

–

–

–

349 083

318 684

–

75,6

86,3

64,7

-22,1

34,4
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prací naznaãuje, Ïe vy‰‰í prÛmûrn˘ hodinov˘ v˘dûlek muÏÛ je v urãitém rozsahu tímto
faktorem ovlivnûn (pﬁi pouÏití struktury rozloÏení prací vykonávan˘ch muÏi by hodinov˘ v˘dûlek Ïen byl o 4,75 Kã vy‰‰í neÏ vykazovan˘; to pﬁedstavuje zhruba pûtinu
z procentního rozdílu – 34,4 % – prÛmûrn˘ch hodinov˘ch mezd muÏÛ a Ïen).
Genderové rozdíly v hodinov˘ch v˘dûlcích zji‰Èované v jednotliv˘ch tarifních stupních jsou ov‰em ovlivÀovány i jin˘mi faktory neÏ prÛmûrnou nároãností prací; pro
jejich ãíselnou anal˘zu nedávají v souãasné dobû prameny potﬁebné informace. Lze
vyslovit hypotézu, Ïe v rámci jednotliv˘ch tarifních stupÀÛ vykonávají muÏi ve vût‰ím
rozsahu neÏ Ïeny pracovní ãinnosti více oceÀované rÛzn˘mi mzdov˘mi pﬁíplatky (za
obtíÏné a zdraví ‰kodlivé prostﬁedí, za práci v nepﬁetrÏit˘ch provozech, za práci pﬁesãas
aj.) a dále ve vy‰‰ích tarifních stupních, v nichÏ je zahrnut˘ ‰ir‰í rozsah ãinností z hlediska jejich nároãnosti, je pﬁevaha muÏÛ v ãinnostech nejnároãnûj‰ích. Rozsah v˘dûlkov˘ch rozdílÛ v rámci tarifních stupÀÛ a jejich v‰eobecnost naznaãuje, Ïe je s velkou
pravdûpodobností nelze vysvûtlit jen rozdíly ve vykonávané práci, popﬁ. v˘konnosti.
Tabulka 4 PrÛmûrné hodinové v˘dûlky pro tarifní stupnû a pohlaví – 2. Q. 1999
(viz str. 91)
Pramen: Speciální statistiky, MPSV – Trexima; v˘poãty Trexima,VÚPSV
Poznámky a vysvûtlivky: a) do mimotarifního stupnû jsou zpravidla zaﬁazeni zamûstnanci na pozici vrcholov˘ch manaÏerÛ firem v podnikatelské sféﬁe; b) poãet zamûstnancÛ v ‰etﬁení; c) Kã: Î – M; % = (Î – M)/Î x 100
Data v této struktuﬁe jsou publikována pouze pﬁíleÏitostnû, k dispozici nejsou novûj‰í
údaje.
2.4 Délka, druh a trvání úvazku
Jedním z faktorÛ, kter˘ ovlivÀuje rozdíl v pﬁíjmech muÏÛ a Ïen, je rozdíl v poãtu
placen˘ch hodin. JestliÏe je odpracována v prÛmûru del‰í doba, jsou prÛmûrné mûsíãní
pﬁíjmy vy‰‰í, pﬁestoÏe jsou placeny ve stejné hodinové sazbû.
V âR je odpracováno na pln˘ úvazek prÛmûrnû 42,4 hodin, muÏi odpracují 43,5
hodin a Ïeny 40,8 hodin, coÏ pﬁedstavuje o 6,6 % ménû odpracovaného fondu. Men‰í
poãet odpracovan˘ch hodin Ïen se projevuje i v pﬁípadû roãního odpracovaného
fondu. Nejmen‰í poãet odpracovan˘ch hodin bez ohledu na pohlaví je v kategorii do
20 let, pracovní aktivita kulminuje ve vûkové kategorii 40–49 let a poté opût klesá. Îeny
ve v‰ech vûkov˘ch kategoriích nedosahují poãtu odpracovan˘ch hodin muÏÛ; nejvût‰ího pﬁiblíÏení je dosaÏeno v kategorii do 20 let, kde pracovní doba je pouze o 3 % niÏ‰í.
Nejvût‰í rozdíl je potom u kategorie 20–29 let (rozdíl jiÏ ãiní 6,7 % v neprospûch Ïen)
a 30–39 let (8,8 %), coÏ identicky kopíruje v˘voj mzdov˘ch rozdílÛ muÏÛ a Ïen.
Rozdíln˘ poãet odpracovan˘ch hodin se ukazuje b˘t základním faktorem, kter˘ determinuje velikost rozdílu pracovních pﬁíjmÛ muÏÛ a Ïen.
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Vûková
kategorie

do 20 let
20–29 let
30–39 let
40–49 let
50–59 let
60 a více let
celkem âR

AKADEMICKÉ
statě

Odpracovan˘ ãas
zamûstnance hod./rok – 2001

celkem

muÏi

Ïeny

646
1 472
1 576
1 610
1 608
1 344
1 557

656
1 513
1 633
1 646
1 639
1 420
1 598

638
1 418
1 501
1 574
1 565
1 175
1 506

pomûr
odpracované
doby Î/M (%)
97,3
93,7
91,9
95,6
95,5
82,7
94,3

Tabulka 5 PrÛmûrn˘ odpracovan˘ ãas podle pohlaví a vûkové kategorie a)
Pramen: MPSV – Trexima, 2002
Druh˘ z faktorÛ ovlivÀujících pﬁíjmy muÏÛ a Ïen, resp. velikost jejich rozdílu, je druh
úvazku. Rozdíl v pracovních pﬁíjmech mÛÏe ovlivnit vy‰‰í podíl Ïen pracujících v krat‰ím pracovním úvazku, kter˘ je spojen s niÏ‰ími hodinov˘mi sazbami. Jako v˘znamn˘
vystupuje tento faktor zejména v zemích EU (napﬁ. ve Velké Británii), kde na zkrácené
pracovní úvazky je zamûstnaná podstatná ãást Ïen (33 % zamûstnan˘ch Ïen). Situace
v âR se odli‰uje; vût‰ina zamûstnancÛ pracuje na pln˘ pracovní úvazek, zkrácenou
pracovní dobu deklaruje pouze 4,9 % v‰ech zamûstnan˘ch (2,1 % muÏÛ a 8,3 % Ïen).
Pﬁesto jsou zkrácené pracovní úvazky doménou Ïen; z celkového poãtu osob pracujících na zkrácenou pracovní dobu tvoﬁí Ïeny témûﬁ 77 % (EU cca 80 %).4)
Lze identifikovat tﬁi majoritní dÛvody, proã Ïeny nepracují na pln˘ úvazek:
– péãe o dûti (r. 1999: 22,9 %; r. 2000: 13,7 %)
– z iniciativy (rozhodnutí) zamûstnavatele
– a podzamûstnanost.
Av‰ak rozsah zkrácen˘ch pracovních úvazkÛ v âR nemÛÏe podstatn˘m zpÛsobem
ovlivnit rozdíly mezd muÏÛ a Ïen.
Dal‰ím faktorem pÛsobícím na rozdíly mezd muÏÛ a Ïen je kontinuita, resp. délka
trvání zamûstnání. Îeny obecnû deklarují krat‰í dobu zamûstnání (viz tabulka 6), coÏ
svûdãí o ménû stabilním postavení na trhu práce.
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Zamûstnání v civilním sektoru
(jediné nebo hlavní zamûstnání)
druh úvazku
na plnou pracovní dobu
na zkrácenou pracovní dobu
déle neÏ 4 t˘dny nepracuje
celkem %
délka trvání zamûstnání
do 6 m.
6 m.–1 rok
1 rok aÏ 3 roky
více neÏ 3 roky

IV. Q. 1999

2001

% muÏÛ
z celku
58,3
23,3
26,6
56,0

% Ïen
z celku
41,7
76,7
73,6
44,0

% muÏÛ
z celku
58,2
24,9
–
56,2

% Ïen
z celku
41,8
75,1
–
43,8

49,6
49,8
53,6
58,0

50,3
50,2
46,4
42,0

–
51,1
54,5
57,6

–
48,9
45,5
42,4

Tabulka 6 Zamûstnaní podle druhu a délky úvazku a)
Pramen: Zamûstnanost a nezamûstnanost v âeské republice podle V·PS, IV. Q. 1999
a roãní prÛmûry 2001
Poznámky a vysvûtlivky: a) bez nepracujících 4 t˘dny a více, údaj není k dispozici
âtvrt˘ pÛsobící faktor je rozsah pﬁesãasové práce.5) Pﬁesãasová práce je doménou
muÏÛ – více neÏ jedna tﬁetina udává zku‰enost s pﬁesãasovou prací, pﬁibliÏnû 80 % Ïen
pﬁesãas nikdy nepracovalo (podrobnûji tabulka 7).
Tabulka 7 Frekvence pﬁesãasové práce

frekvence pﬁesãasové práce
– kaÏd˘ t˘den
– obvykle ve dvou aÏ tﬁech t˘dnech v mûsíci
– zﬁídka, nejv˘‰e v jednom t˘dnu v mûsíci
– nikdy nepracují pﬁesãas
– pracovní dobu si urãují sami

%
muÏi
14,9
7,8
10,4
63,6
3,3

Ïeny
6,2
4,1
8,2
79,8
1,6

celkem
10,9
6,1
9,4
71,1
2,5

Pramen: Zamûstnanost a nezamûstnanost v âeské republice podle V·PS, roãní prÛmûry 2001
MuÏi odpracují t˘dnû pﬁesãas témûﬁ 10 hodin, coÏ mûsíãnû pﬁedstavuje cca 50 pﬁesãasov˘ch hodin; Ïeny odpracují mûsíãnû 35 hodin nad rámec bûÏné pracovní doby, tj.
témûﬁ o 27 % ménû.
Rozdíln˘ objem pﬁesãasové práce u muÏÛ a Ïen zpÛsobuje rozdíl ve v˘‰i jejich prÛ-
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mûrn˘ch mezd (pﬁesãasov˘ pﬁíplatek je rozloÏen do v‰ech odpracovan˘ch hodin, coÏ
zvy‰uje prÛmûrné hodinové pﬁíjmy).
Tabulka 8 PrÛmûrn˘ obvykl˘ poãet hodin pﬁesãasové práce

prÛmûrn˘ obvykl˘ poãet hodin
pﬁesãasové práce

muÏi
abs.
9,6

%
0,5

Ïeny
abs.
7,0

%
0,4

celkem
abs.
%
8,8
0,2

Pramen: Zamûstnanost a nezamûstnanost v âeské republice podle V·PS, roãní prÛmûry 2001
Odli‰ují se i dÛvody pﬁesãasové práce; na prvních tﬁech místech se shodnû u obou
pohlaví umisÈují: povaha práce vyÏaduje práci pﬁesãas, organizaãní a technické dÛvody
a pﬁíkaz vedoucího. Nicménû na dal‰ích místech se u muÏÛ objevuje dÛvod spoãívající
v zájmu si více vydûlat (4,3 %), zatímco u Ïen je tento dÛvod jedním z nejslab‰ích
(1,8 %).

Závûr
V EU je otázkám ekonomické a spoleãenské rovnosti pﬁíleÏitostí muÏÛ a Ïen, v tom
i rovného odmûÀování za práci (mezd, platÛ) vûnována stále rostoucí pozornost.6)
Rozbor rozdílÛ v úrovni mezd muÏÛ a Ïen v âR prokázal, Ïe Ïeny dosahují oproti
muÏÛm v‰eobecnû jak v souhrnu hospodáﬁství, tj. na makroekonomické úrovni, tak
v rÛzn˘ch prÛﬁezech – ekonomicky organizaãních (odvûtví) i pracovnû-profesních
(mzdové tarifní stupnû) niÏ‰í úroveÀ odmûn za práci (v˘dûlkÛ, mezd, platÛ).
V âR dosahuje prÛmûrná mzda Ïen cca 74,6 % mzdy muÏÛ.V prÛbûhu druhé poloviny devadesát˘ch let se v âR pohybovala relativní úroveÀ prÛmûrné mzdy Ïen v národním hospodáﬁství oproti mzdû muÏÛ mezi 77 % (1996) a 73 % (2000).
Naznaãená anal˘za mzdového rozdílu prokazuje rozsah souvislostí a vazeb mezi
charakterem práce, konjunkturální situací, historick˘mi determinantami a mzdovou
úrovní a pozicí zamûstnancÛ – muÏÛ a Ïen v hlavních národohospodáﬁsk˘ch odvûtvích.
Hodnocení statistick˘ch údajÛ vyústilo v tyto základní poznatky o rozdílech v úrovni
mezd muÏÛ a Ïen:
– polarizace rozdûlení muÏské a Ïenské práce do národohospodáﬁsk˘ch odvûtví na
jedné stranû s vysok˘mi (muÏi) a na druhé stranû s nízk˘mi (Ïeny) mûsíãními mzdami.
Tato genderová segregace pracovních ãinností je dosud ovlivÀována dÛsledky dlouhodobû uplatÀovan˘ch direktivních mechanismÛ pﬁed listopadem 1989 (rigidita odvûtvové alokace pracovních sil ovlivÀovaná profesní pﬁípravou a prací); její pﬁekonání bude
je‰tû dlouhodobé;
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– vy‰‰í úroveÀ zaﬁazení prací vykonávan˘ch muÏi do standardizovan˘ch tarifních
stupÀÛ, coÏ je ovlivnûno dosud existující niÏ‰í úrovní profesní pﬁípravy a zku‰enostmi
Ïen;
– vy‰‰ím rozsahem odpracovan˘ch (placen˘ch) hodin a pﬁesãasové práce dosahovan˘ch v prÛmûru muÏi proti Ïenám, u nichÏ men‰í fond pracovní doby je dán vût‰ím
rozsahem zkrácen˘ch pracovních úvazkÛ a zaneprázdnûním péãí o rodinu;
– ãasové v˘padky Ïen v pracovní kariéﬁe zpÛsobené péãí o dûti (mateﬁská dovolená,
dal‰í mateﬁská dovolená, péãe o dûti v pﬁípadû nemoci, placená a neplacená volna aj.),
vy‰‰í podíl péãe o rodinu v porovnání s muÏi; coÏ vede k niÏ‰í akumulaci odborn˘ch
zku‰eností a ménû stabilní profesní kariéﬁe Ïen v porovnání s muÏi;
– jak se ukazuje pﬁi anal˘ze mzdového rozdílu v pﬁípadû tarifních stupÀÛ, lze rozdíly
v prÛmûrné nároãnosti prací vykonávan˘ch muÏi a Ïenami vysvûtlit cca 7 % vykazovaného mzdového rozdílu.
¤ada faktorÛ naznaãuje, Ïe vy‰‰í úroveÀ mezd muÏÛ neÏ Ïen je v urãitém rozsahu
(míﬁe) dána vy‰‰í úrovní hodnoty jimi vykonávané práce, av‰ak celkov˘ rozsah v˘dûlkov˘ch rozdílÛ a jejich v‰eobecnost naznaãuje, Ïe s velkou pravdûpodobností je nelze
vysvûtlit pouze rozdíly ve vykonávané práci, popﬁ. v˘konnosti. Rozdíly mezi pracovními
pﬁíjmy muÏÛ a Ïen v âR jsou ovlivnûny celou ﬁadu faktorÛ, které mají jak své objektivní
pﬁíãiny, tak tûmi, které jiÏ nejsou platné, ale které se ve spoleãnosti reprodukují (zaÏité
zvyky, normy spoleãnosti). Ekonomická anal˘za mzdov˘ch rozdílÛ mÛÏe, na základû
dostupn˘ch statistick˘ch dat, podat pouze ãást vysvûtlení na základû anal˘zy urãit˘ch
objektivních kritérií (odpracovaná doba, sloÏitost a namáhavost práce, odpovûdnost),
nicménû v postiÏení dal‰ích promûnn˘ch, které tyto vztahy ovlivÀují, je omezená.
Z hlediska praktické politiky je tﬁeba podporovat faktory, které jsou spojeny nejen
s trhem práce, spoãívající ve zvy‰ování osobního kapitálu Ïen – vzdûláním, praxí v netradiãních povoláních, pomoci zkombinovat zamûstnanost a péãi o domácnost prostﬁednictvím zaji‰tûní péãe o dûti, pﬁizpÛsobením pracovní doby aj.
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Mzdová diferenciace zamûstnancÛ v roce 2000. Praha: âSÚ, 2001.
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1)Kontakt na autorku: VÚPSV, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, tel. 224 972 288, e-mail: drahomira.fischlova@vupsv.cz.
2)Volbou je rÛst: znalosti, inovace a pracovní pﬁíleÏitosti v soudrÏné spoleãnosti. Brusel: Evropská komise, 2003.
3)Od 1. ledna 2004 probûhla zásadní zmûna tarifního systému – pﬁechod na 16 platov˘ch tﬁíd, roztﬁídûní prací do 12 platov˘ch tﬁíd se v prÛbûhu
uplatÀování platového systému projevilo jako nedostateãné. Zv˘‰ení poãtu platov˘ch tﬁíd je dÛsledkem potﬁeby reagovat na rozvoj vzdûlávací soustavy,
resp. snahou o zv˘‰ení diferenciaãní úãinnosti platové soustavy. Jednotn˘ 16stupÀov˘ systém odmûÀování je závaznû uplatÀován ve veﬁejné správû,
v podnikatelské sféﬁe platí pouze minimální mzdové tarify.
4)âeská republika se od zemí EU odli‰uje v celkovém podílu zkrácen˘ch úvazkÛ, podíl Ïen mezi nimi se v˘raznû neli‰í.
5)Práce pﬁesãas je práce konaná nad stanovenou t˘denní pracovní dobu. Práci pﬁesãas naﬁizuje zamûstnanci zamûstnavatel ve v˘jimeãn˘ch pﬁípadech
pro zaji‰tûní naléhavé a mimoﬁádné potﬁeby práce. Maximálnû mÛÏe zamûstnavatel naﬁídit 150 pﬁesãasov˘ch hodin. Nad tento limit lze pﬁesãasové
práce konat jen v˘jimeãnû, v˘kon tûchto prací musí b˘t se zamûstnancem dohodnut (maximálnû v‰ak 266 hodin roãnû). JelikoÏ práce pﬁesãas
zasahuje do osobního volna zamûstnance, náleÏí proto zamûstnanci kromû pﬁíslu‰né mzdy je‰tû pﬁíplatek v minimální v˘‰i 25 % prÛmûrného v˘dûlku.
6)Ustanovení primárního i sekundárního unijního práva se poãínaje ¤ímskou smlouvou (1957) vyvíjelo od rámcov˘ch ustanovení bránících nerovn˘m
konkurenãním podmínkám ve mzdov˘ch nákladech k ‰ir‰ím a podrobnûj‰ím úpravám rovn˘ch sociálních podmínek postavení muÏÛ a Ïen, v nichÏ
odmûÀování za práci má podstatné postavení.
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Otázky moderní feministické sociální práce:
Emancipatorní, nebo genderovû
specifická sociální práce?
The Questions o f Modern Feminist Social Work:
Emancipatory Social Work o r Gender-specific Social Work?
Abstrakt:
V bûÏné realitû profese sociální práce je reflektována
pﬁevaha Ïen jako pracovnic i klientek. Cílem následujícího textu je vyjasnit feministické otázky a ukázat, jak
feministická perspektiva v praxi sociální práce mÛÏe
umoÏnit osobní a sociální zmûny. Tento text vysvûtluje
charakteristiky, hodnoty a cíle praxe feministické sociální
práce a její odli‰nosti od jin˘ch perspektiv. Pozornost
bude zamûﬁena na komparaci emancipatorního pﬁístupu
a genderovû specifické sociální práce.
Abstract:
The current realities of the social work profession are
reflected in the predominance of women as workers and
clients. This text is designed to clarify feminist issues and
to illustrate how a feminist perspective in social work
practice can facilitate personal and social change. This
text will explore the characteristics, values, and aims of
feminist social work practice and how it is distinguished
from other perspectives. Attention will be focused upon
comparison of emancipatory approaches and genderspecific social work.
Úvod
Tradiãní sociální práce se podle feministek orientuje na genderovû neutrální v˘klady nebo má tendenci stereotypizovat Ïenskou
roli. Z tûchto dÛvodÛ se zaãala rozvíjet feministická anal˘za, která se
zamûﬁuje na typicky Ïenskou zku‰enost.V âeské republice zatím
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nebylo feministickému pﬁínosu do sociální práce vûnováno pﬁíli‰ pozornosti, proto jsem
si v souvislosti s pomûrnû frekventovan˘m v˘skytem tohoto pﬁístupu v zahraniãní
odborné literatuﬁe kladla následující otázky:V ãem je feministická sociální práce jiná
neÏ tradiãní sociální práce? Je vÛbec feministická perspektiva potﬁebná? Pokud ano, tak
z jak˘ch dÛvodÛ?
Feministická sociální práce není jednotn˘m proudem, naopak obsahuje ﬁadu frakcí,
které mohou mít vzájemnû protikladné premisy. Proto musí b˘t odpovûdi hledány
v jednotliv˘ch proudech ãi typech Ïenské sociální práce zvlá‰È. Zde pro mne vznikla
zásadní otázka, a to, jaké základní typy feministické sociální práce lze nalézt a kter˘m
z nich mám vûnovat pozornost. Banks (Dominelli, 2002) napﬁíklad rozãlenila klíãové
proudy druhé vlny feministického my‰lení na liberální, radikální, marxistick˘ a socialistick˘. Pozdûji byl do základní typologie pﬁidán ãern˘ feminismus a v polovinû devadesát˘ch let vstoupily na pole feministické anal˘zy postmodernistické teorie.Toto ãlenûní
s men‰ími variacemi vyuÏívá ve sv˘ch statích ﬁada autorÛ (Orme, 1998; Denney, 1998),
naopak Dominelli (2002) shledává takovou kategorizaci pﬁi anal˘ze praxe za neadekvátní, protoÏe nereflektuje odli‰nosti, které mohou v rámci jednotliv˘ch proudÛ existovat.
Její v˘znam nalézá spí‰e pﬁi hledání tradic, ze kter˘ch feministická sociální práce
vychází.Vzhledem k tomu, Ïe jsem tento text chtûla orientovat na praxi více neÏ na
vymezování my‰lenkov˘ch tradic feministického hnutí, zvolila jsem typologii odvozenou od cílÛ intervencí.Van der Vlught (1994) v holandském kontextu rozli‰uje mezi
integraãní strategií typickou pro emancipatorní pﬁístupy a specificky genderovou prací,
jejímÏ cílem je podpora Ïenské odli‰nosti. Jedná se o dva dominující proudy moderní
feministické sociální práce, které jsem se rozhodla prozkoumat v rámci tohoto textu.
Bezpochyby se mohou objevit námitky, Ïe absentují minimálnû dva dal‰í v˘znamné
proudy feministické sociální práce, které nelze zahrnout pod v˘‰e uvedené. Marxistick˘
smûr jsem vyãlenila z toho dÛvodu, Ïe jsem se chtûla pohybovat v rámci stávajících
sociálních struktur, zatímco jeho cílem je zru‰ení welfare state jako zdroje patriarchátu.
Eliminaci postmodernistické sociální práce jsem provedla ãistû z prostorov˘ch dÛvodÛ.
Pﬁi psaní ãlánku jsem ﬁe‰ila dilema, zda napsat pﬁehledovou staÈ, nebo jít více do hloubky a pouÏít pﬁíklady z praxe. Rozhodla jsem se pro druhou alternativu a zamûﬁila se
pouze na moderní feministické proudy, ãímÏ jsem samozﬁejmû omezila platnost odpovûdí na otázky poloÏené v úvodu. Domnívám se, Ïe postmodernistick˘ smûr feministické
sociální práce je natolik v˘znamn˘, Ïe bude uÏiteãnûj‰í vûnovat mu celou staÈ.
V následujícím textu jednotlivé pﬁístupy struãnû charakterizuji z hlediska jejich
teoretického zdroje, popisuji základní v˘chodiska pro sociální práci a uvádím kritiku,
která k nim smûﬁuje. Pro vût‰í názornost se pokou‰ím na pﬁíkladu situace konkrétní
klientky demonstrovat specifika jednotliv˘ch typÛ práce. Hypotetické pﬁíklady z praxe
jsou u kaÏdého typu práce pouze jednou z mnoha variant, které by mohl pracovník
vyuÏít. ZdÛrazÀuji, Ïe se jedná o urãité karikatury, které nemají plnit roli úplné kasuistiky, ale spí‰e mají upozornit na slabiny a silné stránky jednotliv˘ch pﬁístupÛ.2)
Odpovûì na první otázku budu hledat v kaÏdém proudu zvlá‰È, následující dva dotazy
se pokusím zodpovûdût v závûru.Text bude ãlenûn od kritiky tradiãní sociální práce,
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pﬁes charakteristiku práce emancipaãní k práci typicky genderové.
Vzhledem k tomu, Ïe mi nejsou známy Ïádné ãeské v˘zkumné studie k tématu feministické anal˘zy, byla jsem nucena ãerpat z britsk˘ch, americk˘ch a holandsk˘ch zdrojÛ.
ZdÛrazÀuji, Ïe zahraniãní zku‰enosti nelze automaticky aplikovat na situaci v ãeské
sociální práci.

Kritika tradiãní sociální práce
Pod pojmem tradiãní sociální práce je my‰lena práce primárnû nereflektující gender3) jako specifick˘ aspekt reflexe situace. Z v˘vojového hlediska pod ni lze zahrnout
posun od diagnostick˘ch pﬁístupÛ k pﬁístupu úkolovû orientovanému.Tradiãní sociální
práce je feministkami kritizována za to, Ïe reprodukuje patriarchální uspoﬁádání spoleãnosti a zesiluje genderové stereotypy Ïen, eliminuje Ïenskou zku‰enost a patologizuje
Ïeny, které se vymykají z klasické ‰ablony Ïeny „ochránkynû domova“. Sociální práce je
chápána jako kontrolní mechanismus, jehoÏ cílem je udrÏet Ïenu uvnitﬁ soukromé sféry
(Hudson,Ayensu, Oadley a Patocchi, 1993). Feministkám nejde o zniãení sociální práce
jako takové, ale o její v˘raznou transformaci.
¤ada sociálních pracovnic a pracovníkÛ vnímá feministické pﬁístupy jako ohroÏující
jejich hodnoty, pﬁedev‰ím hodnotu rodiny. Sociální pracovnice a pracovníci se pﬁíli‰
neorientují v gender problematice, a tak nevûdomû nebo vûdomû mohou reprodukovat
genderové nerovnosti, které ve spoleãnosti existují. Hudson,Ayensu, Oadley a Patocchi
(1993) uvádûjí pﬁíklad, kdy pomáhající pﬁi kontrole klientÛ a klientek v jejich domácnostech jinak pﬁistupují k Ïenám a k muÏÛm. U Ïen mají tendenci kontrolovat jejich
rodiãovské kompetence, muÏÛm naopak v otázkách rodiãovství a péãe o domácnost
spí‰e radí a pomáhají.4) Podle Denneye (1998) dochází ke znev˘hodÀování Ïen pﬁedev‰ím jejich percepcí coby peãovatelek. Navíc má sociální stát tendenci tuto roli peãovatelek stále více kontrolovat. Peãovatelství s sebou pak nese dal‰í komplex dÛsledkÛ, jako
jsou napﬁíklad omezené moÏnosti zamûstnání, ztráta ãi sníÏení pﬁíjmu, ztráta osobní
svobody, genderové rozdíly v reakcích organizací, které jsou Ïádány o sluÏby. Îena je pﬁi
Ïádosti o pomoc konfrontována s tím, Ïe by mûla péãi o domácnost zvládnout sama,
zatímco pro muÏe tento pﬁedpoklad neplatí. Sociální pracovnice a pracovníci na Ïeny
v tomto smûru uplatÀují kontrolní funkce.5)
K závaÏn˘m a nespravedliv˘m dÛsledkÛm pro nûkteré Ïeny mÛÏe vést patologizace
odli‰n˘ch forem chování. Hudson,Ayensu, Oadley a Patocchi (1993) v britském kontextu popisují, jak instituce ãasto hledají souvislosti mezi sexuálním chováním Ïen a jejich
schopností b˘t dobr˘mi matkami.Tak mohou vznikat asociace, Ïe prostitutky jsou
nekompetentní matky. Denney (1998) na‰el stejn˘ pﬁedpoklad v pﬁípadû postiÏen˘ch
Ïen, které pomáhající povaÏovali za asexuální, neschopné poradit si s mateﬁstvím a od
mateﬁství je zrazovali. Podobné konstrukce mohou vznikat o mlad˘ch ãi svobodn˘ch
Ïenách nebo Ïenách jiné rasy neÏ bílé. Podle Hudson,Ayensu, Oadley a Patocchi (1993)
je v pﬁípadû svobodn˘ch matek ãasto uplatÀováno rozdílné mûﬁítko na Ïeny z niÏ‰ích
tﬁíd. UpozorÀují, Ïe zatímco chudé svobodné matky jsou v literatuﬁe i praxi v˘raznû
stigmatizovány, jejich kolegynû ze stﬁedních vrstev se stávají hrdinkami televizních
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sitcomÛ. Stejnû tak b˘vá aplikován dvojí morální standard na mladé dívky a chlapce, kdy
dívka, která je prohlá‰ena za promiskuitní, b˘vá onálepkována jako „dûvka“ a na základû
toho oznaãena jako problémová, zatímco u chlapcÛ se tak nedûje.6)
K eliminaci Ïenské zku‰enosti nûkdy dochází pﬁi konstrukci sociálních systémÛ.
Pﬁíkladem mÛÏe b˘t past chudoby, ve které se ocitají osamûlé matky peãující o malé
dûti, kdyÏ jsou postaveny pﬁed dilema, zda zÛstat doma na dávkách, nebo jít do zamûstnání a dávat nemalou ãást pﬁíjmu na hlídání dûtí. Je‰tû radikálnûj‰í variantou je transformace tohoto dilematu do tzv. politiky workfare, kdy je podmínkou pﬁiznání nároku na
dávku v˘kon urãité (neplacené) práce nebo úãast na rekvalifikaci. Osamûlé matky pak
musí dotovat hlídání dûtí pouze z dávek. Podobnou amnézii vÛãi Ïenám projevuje
komunitní plánování ignorující existenci Ïen bez domova. Neexistující nebo neadekvátnû volená metodologie k identifikaci a monitorování bezdomovcÛ se v˘znamnû dot˘ká
i Ïen. ·patná viditelnost této cílové skupiny se odráÏí v poddimenzovaném odhadu
potﬁeby azylov˘ch domÛ a lÛÏek pro Ïeny (Janebová, 2000/2001).
Feministická sociální práce reaguje na tradiãní pojetí sociální práce zdÛraznûním
Ïenské perspektivy. Sociální práce by mûla namísto své tradiãní ukázÀující role podporovat a posilovat autonomii Ïen. Cílem by mûl b˘t rozvoj strategií Ïen postavit se na
vlastní nohy a mûnit okolnosti sv˘ch ÏivotÛ. Individuální potﬁeby a problémy by pak
mûly b˘t propojeny se ‰ir‰í strukturální dynamikou.
Pﬁíklad:
Do obãanské poradny se dostaví paní Anna a svûﬁuje se sociální pracovnici, Ïe
nemá peníze na jídlo a nájem. ManÏel je nezamûstnan˘, nenosí domÛ Ïádné peníze.
Co dostane na dávkách, to propije. Paní Anna se bojí o jejich dvouletého syna,
protoÏe neví, jak mu vysvûtlí, Ïe pro nûj nemá tak dobré jídlo jako dﬁíve.
Hypotetick˘ postup pracovnice vycházející z tradiãní sociální práce
Pracovnice o gender problematice moc neví, orientuje se na individuální práci.
ProtoÏe je vzdûlaná, rozhodne se pouÏít pﬁístup orientovan˘ na úkoly. Nejprve sbírá
informace, naslouchá klientce, zji‰Èuje, zda je kompetentní. TáÏe se, které problémy
ji nejvíce zatûÏují, zji‰Èuje jejich ﬁe‰itelnost a následnû je formulován cíl, kterého
chce klientka dosáhnout. Tak postupnû zjistí, Ïe nejvíce ji pálí dluhy, nezamûstnanost manÏela a komunikace s dítûtem, kterému nemÛÏe poskytnout v‰e, co by
chtûla. ProtoÏe v‰ak manÏel odmítá do poradny pﬁijít, zamûﬁuje se intervence na
vyﬁe‰ení finanãní situace a komunikaci s dítûtem. Vedle toho poskytuje klientce
emoãní podporu. Pracovnice zprostﬁedkuje Ïenû pﬁeklenovací úvûr, je vytvoﬁen
splátkov˘ kalendáﬁ a podrobn˘ rozpoãet domácnosti z prostﬁedkÛ paní Anny. V‰e je
zaznamenáno v písemném kontraktu. S klientkou si nacviãí, jak synovi vysvûtlit
sníÏení Ïivotní úrovnû. Po vyrovnání dluhu je práce s klientkou po dohodû obou
stran ukonãena.
Reflexe
Situace byla stabilizována, rodina mÛÏe nadále v rámci sv˘ch moÏností fungovat.
Pracovnice i klientka se nacházejí ve stejnû zúÏené perspektivû normativních oãekávání, kdy je pﬁedpokládáno, Ïe Ïena peãuje o dítû a muÏ je Ïivitelem rodiny. Navíc
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fixace na dodrÏení metody pracovnici svazuje, protoÏe ztrácí moÏnost intervenovat
do problémÛ, které klientka nedefinuje. PouÏit˘ pﬁístup zanechal klientku v rodinné
situaci, kdy mÛÏe dojít k opakování finanãních problémÛ, v situaci, kdy je vystavena feminizaci chudoby uvnitﬁ rodiny, kdy hrozí riziko násilí ze strany muÏe zneuÏívajícího alkohol. Stav rodinné nerovnosti byl pouze zakonzervován. Víra ve schopnost klientky definovat své problémy a najít jejich ﬁe‰ení vede k tomu, Ïe Ïena
zÛstala uzavﬁena v rámci sv˘ch vlastních interpretací, které jí neumoÏnily prohlédnout situaci, kdy je v rodinû znev˘hodnûna.

Feministická sociální práce
Lze identifikovat dva základní typy moderní sociální práce zamûﬁené na genderovou
problematiku (van der Vlught, 1994: 18)7)
• První je emancipatorní sociální práce, která je zamûﬁena na zvy‰ování sebevûdomí,
autonomie Ïen a sniÏování mocenské nerovnosti mezi muÏi a Ïenami. Jejím cílem je
redukce ãi eliminace dÛsledkÛ genderové socializace, v rámci které jsou Ïeny uãeny b˘t
orientovány vztahovû na úkor vlastní autonomie. Cílem tohoto pﬁístupu je integrace Ïen
do rovnoprávné spoleãnosti.
• Genderovû specifická sociální práce 8) je zamûﬁena na podporu a rozvoj Ïenskosti.
Tento pﬁístup je v˘raznû diferencialistick˘ – odrazov˘m mÛstkem je pﬁirozen˘ biologicky dan˘ rozdíl mezi pohlavími.. Na rozdíl od pﬁedchozího typu není cílem diferencialistek garantovat Ïenám stejná práva jako muÏÛm, ale zaruãit jim „rovnost v odli‰nosti“.
V podstatû se jedná o separaãní strategii, která poÏaduje zvlá‰tní náhled na práva
a povinnosti Ïen.
Emancipatorní sociální práce
V následujícím textu se zamûﬁím na dva proudy emancipatorní sociální práce. První
vychází z liberálního feminismu, druh˘ pramení ze socialistické kritiky sociální práce.
Liberální kritika
Ideologick˘m zdrojem tohoto pﬁístupu je liberální feminismus s jeho kritikou
tradiãní sociální práce, která nezohledÀuje zku‰enosti Ïen.V˘chodiskem jsou rovná
práva pro Ïeny i muÏe, pﬁiãemÏ se soustﬁedí na rovnost pﬁíleÏitostí a rovnost voleb.Vidí
opresi jako strukturální. Prosazuje princip rovné (Ïenské) participace. Stoupenci a stoupenkynû liberalismu postulují, Ïe za situace, kdy Ïeny získají rovná práva a pﬁíleÏitosti,
zb˘vá jako nástroj intervence pouze individuální práce, jejímÏ cílem je zlep‰it Ïivoty
klientek (napﬁ. zv˘‰ení sebevûdomí, zmûna pﬁedpokladÛ, percepcí). Opakuje se zde tedy
primární zamûﬁenost na case work, jako tomu bylo v pﬁípadû tradiãní sociální práce.
Cílem práce je zachovat existující sociální struktury (za pﬁedpokladu, Ïe splÀují podmínku rovnoprávnosti pro obû pohlaví) a v jejich rámci emancipovat Ïeny, aby vyuÏívaly sv˘ch práv stejnû jako muÏi.
V praktické rovinû je zﬁeteln˘ dynamick˘ v˘voj tohoto proudu, kter˘ v reakci na
kritiku socialistick˘ch a marxistick˘ch feministek stále více zohledÀuje strukturální
aspekty.Tomuto trendu je ekvivalentní posun od liberálního minimalismu státních
intervencí k akcím radikálního liberalismu smûﬁujícím ke kulturní pluralitû a individuál-
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ní svobodû i za cenu rozkladu patriarchální rodiny.
Kritika liberální tradice
Podle Orme (1998) liberální pﬁístup se sv˘m individualismem zahrnuje pﬁedpoklad, Ïe
Ïena je zdrojem i ﬁe‰ením problému. Pak v‰ak mÛÏe docházet k eliminaci strukturálních
faktorÛ, jako jsou právû genderové nerovnosti ve spoleãnosti nebo chudoba a rasismus.
Ignoruje fakt, Ïe pro nûkteré Ïeny mohou b˘t volby ãi alternativy limitovány (napﬁ.
nedostatkem ãi nedostupností institucionální péãe o dûti). Fundamentálnû ﬁeãeno –
instituce sociálního zabezpeãení a jejich politika mohou sniÏovat pﬁíleÏitosti k participaci Ïen.
Liberální pﬁístup se podle feministek (napﬁ. Orme, 1998; Rossiter, Prilleltensky,WalschBowers, 2000) tváﬁí jako zamûﬁen˘ na strukturální zmûny, ale reálnû pracuje se Ïenami
pouze jako se subjekty, zatímco jejich roli objektÛ sociální diskriminace ﬁe‰í
minimálnû.9)
Pokud tento pﬁístup ignoruje skryté mocenské mechanismy zabudované ve struktuﬁe
spoleãnosti, logicky pak pﬁejímá stávající stereotypy Ïensk˘ch rolí. Podle Hudson,
Ayensu, Oadley a Patocchi (1993) reprodukuje pﬁedstavu Ïeny jako ochránkynû domácího krbu.Tím, Ïe je za vût‰inu problémÛ uãinûna zodpovûdná Ïena, pﬁená‰ejí se problémy, které mohou mít strukturální pÛvod, do nitra rodiny. Stát se pak nezab˘vá pÛvodem
a eliminací nerovností, ale naopak kontroluje Ïeny, nakolik plní funkce primárních
peãovatelek a stráÏkyÀ disciplíny.
Orme (1998) kritizuje tento pﬁístup je‰tû z dal‰ích hledisek. Prvním je jeho ignorace
diferenciace mezi Ïenami z hlediska tﬁídy, rasy a sexuality.Tyto faktory v˘znamnû ovlivÀují zku‰enosti Ïen, ale case work k nim pﬁistupuje, jako by jejich Ïivotní podmínky
a zku‰enosti byly totoÏné, jako by se nesetkávaly s rasismem a homofobií, jako by
v‰echny Ïeny sdílely zku‰enost bílé Ïeny ze stﬁední tﬁídy. Dal‰í hledisko se vûnuje moci
sociálního pracovníka v interpersonálních vztazích. Pokud je sociální pracovník svázán
pﬁedpokladem, Ïe pﬁíãinou problému i zdrojem jeho ﬁe‰ení je vÏdy Ïena, vytváﬁí to
asymetrick˘ postoj, kter˘ usnadÀuje zneuÏití profesionální moci. I pokud sociální
pracovník dokáÏe vybalancovat mocenské asymetrie ve vztahu s klientem, case work
mu nedává prostor pracovat s rodinn˘m systémem.V pﬁípadû konfliktu v rodinû tak
smûﬁují sluÏby pouze k emancipaci zneuÏívané osoby, nikoliv v‰ak k úpravû vztahÛ
v rodinû.
Hypotetick˘ postup pracovníka vycházejícího z liberální tradice v sociální práci
Pracovník má pﬁehled v genderové problematice, pﬁedev‰ím ohlednû distribuce
rovn˘ch práv a povinností pro muÏe a Ïeny. Po vymezení situace ze strany klientky
cítí povinnost vysvûtlit jí její práva – pﬁedev‰ím právo na v˘Ïivné od manÏela a také
moÏnost rozvést se s manÏelem. Vysvûtlí jí moÏn˘ postup, jak mÛÏe zaÏádat o v˘Ïivné soud. To Ïena odmítne. Dále smûruje diskusi k tomu, jak by bylo moÏno zlep‰it
její Ïivot, ptá se, která témata jsou pro ni prioritní. UkáÏe se, Ïe jsou to dluhy, nezamûstnanost manÏela a komunikace s dítûtem, kterému nemÛÏe poskytnout v‰e, co
by chtûla. Postup intervencí je stejn˘ jako v rámci tradiãní sociální práce (viz pﬁedchozí pﬁíklad). Pracovník v‰ak cítí potﬁebu upozornit Ïenu na ‰ikanu, jejíÏ obûtí je
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ze strany manÏela. Îena se rozhovoﬁí o problémech jejich vztahu a dohoda o cílech
bude obsahovat dal‰í téma, které bude zamûﬁeno na komunikaci s manÏelem,
vedoucí k rovnosti v rodinû. Sociální pracovník Ïenu podporuje v realizaci v‰ech
cílÛ. Spolupráce je ukonãena, kdyÏ jsou vyãerpány v‰echny strategie. Byly vyrovnány
dluhy, ale nic dal‰ího se v˘znamnû nezmûnilo.
Reflexe
Liberální pﬁístup obohatil práci o dal‰í dimenzi, kterou je emancipace Ïeny prostﬁednictvím poradenství o jejích právech. V momentû, kdy pracovník shledá, Ïe
Ïena není Ïádn˘m právním pﬁedpisem diskriminována, seznámí ji s jejími právy
a pak pracuje pouze na individuální úrovni. Situace zÛstává stejná, nicménû klientka má informace o svém utlaãování v rodinû. Za situace, kdy byla pracovníkem
uznána za kompetentní, zÛstává rozhodnutí na ní. V tomto pﬁípadû pracovník
zváÏí obsahovou stránku situace i z hlediska norem a hodnot spoleãnosti, takÏe
dojde k reflexi utlaãování v rodinû. Zvolená metoda intervence na individuální
úrovni v‰ak vede k tomu, Ïe je pracováno se Ïenou pouze na individuální úrovni
bez zapojení rodinného systému. DÛsledkem je pak opût konzervace stavu v rodinû.
Práce zamûﬁená na Ïeny (women centred practice)
Pﬁístup zamûﬁen˘ na Ïeny10) vytvoﬁily Hanmer a Statham, pﬁiãemÏ vycházely ze
socialistické kritiky sociální práce. Socialistická kritika vidí kapitalismus a patriarchát
jako související a vedoucí k Ïenské opresi. Pﬁínosem socialistické kritiky je velká pozornost vûnovaná pozici Ïen v kontextu sociální práce. Îeny sociální pracovnice jsou
objekty stejného utlaãování jako Ïeny klientky.To mÛÏe b˘t pÛvodem bezmoci, ale také
v˘znamn˘m zdrojem kolektivní moci pﬁi reflexi opresivních mechanismÛ. Hanmer
a Statham charakterizují svÛj pﬁístup jako na Ïeny zamûﬁen˘ a nesexistick˘, spí‰e neÏ
marxistick˘ a feministick˘ (Payne, 1997).
Tento pﬁístup se postupnû vyvíjel v reakci na kritiku liberálního feminismu ze strany
marxisticky ãi socialisticky ladûn˘ch feministek, takÏe z pÛvodní orientace na posílení
autonomie a participace Ïen se pﬁesouvá tûÏi‰tû na reflexi genderov˘ch stereotypÛ
a jejich dÛsledkÛ pro práci s klientkami.
Práce zamûﬁená na Ïeny podle Hanmer a Statham (Payne, 1997) stojí na nûkolika
základních v˘chodiscích:
Za prvé je to nezbytnost reflexe dominujícího pojetí sociální role Ïeny. Îeny jsou
primárnû definovány jejich genderem jako matky a manÏelky, zatímco muÏi jejich
statusem, konkrétnû pozicí v zamûstnání. Status Ïen je naopak definován manÏelstvím,
rozvodem nebo faktem, Ïe nejsou vdané. Role Ïen jsou silnû podhodnoceny ve srovnání
s rolemi muÏsk˘mi, a to pﬁesto, Ïe vyÏadují nemalé dovednosti a nároky. Nesplní-li Ïena
role matky a peãovatelky o domácnost, okolí ji ãasto povaÏuje za nekompetentní,
pﬁiãemÏ paradoxnû tento tlak vyvíjejí hlavnû Ïeny (Payne, 1997).
Definice genderem vede podle Hanmer a Statham (Payne, 1997) ke tﬁem dÛsledkÛm.
Jednak je od Ïen oãekáváno, Ïe budou plnit roli peãovatelek, zatímco od muÏÛ nikoliv.
Naopak je podceÀováno plnûní profesních rolí. Dále je oãekáváno, Ïe Ïeny budou
podﬁízené muÏi a budou na nûm závislé.To následnû ovlivÀuje oãekávání samotn˘ch
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Ïen. Rovnost mezi partnery vût‰inou funguje pouze do narození prvního dítûte, pak
jsou nastoleny nové vztahy.Tﬁetím dÛsledkem je, Ïe se Ïeny chovají jako inferiorní
minorita. ¤ada Ïen se napﬁíklad snaÏí distancovat od svého pohlaví a chovají se jako
muÏi.
Druh˘m v˘chodiskem sociální práce zamûﬁené na Ïeny je imperativ vyh˘bat se
kulturním stereotypÛm.. Pomáhající mohou mít napﬁíklad tendenci podceÀovat v˘znam
Ïenské placené práce na pﬁíjem rodiny a sebeúctu Ïen. Panuje také pﬁedstava, Ïe Ïeny
nejsou pﬁi hledání práce tak flexibilní jako muÏi, takÏe sociální pracovníci volí více
paternalistické pﬁístupy.
Práce zamûﬁená na Ïeny zdÛrazÀuje nezbytnost kontextuálního11) pﬁístupu.. PÛvodnû
univerzalistické pojetí sociální práce, které mûlo tendenci zobecÀovat zku‰enost bíl˘ch
Ïen ze stﬁedních tﬁíd na v‰echny ostatní Ïeny, zaãalo postupnû reflektovat pluralitu
Ïenské zku‰enosti. Rozdíly mezi Ïenami (z hlediska rasy, tﬁídy, vûku, sexuality) vedou
k rozdíln˘m zku‰enostem moci a bezmoci, takÏe nelze Ïeny kategorizovat do jedné
spoleãné skupiny.Tendence redukovat lidské Ïivoty do kategorií mÛÏe vést k jedné
z Laanem (1998) vymezen˘ch systematick˘ch chyb: nesprávnému zasáhnutí nebo
nesprávnému nezasáhnutí.
Podle Hanmer a Statham (Payne, 1997) je tﬁeba respektovat Ïivotní modely Ïen
v politickém kontextu.. Sociální pracovnice by mûly znát politick˘ kontext, kter˘ ovlivÀuje Ïivoty Ïen, a mûly by b˘t schopny provádût politické akce sniÏující politická
diskriminaãní opatﬁení.
Mezi principy práce zamûﬁené na Ïeny spadá sebereflexe pomáhajících. Mûly by si
b˘t vûdomy aspektÛ své vlastní socializace a porozumût socializaci, kterou procházejí
v dané kultuﬁe jiné Ïeny, a stejnû tak dÛsledkÛm nerovnosti mezi muÏi a Ïenami. Na
základû této sebereflexe by mûly b˘t schopny kriticky revidovat své vlastní hodnoty.
Systematická práce na zvy‰ování autonomie a sebeurãení klientek musí b˘t provázena
reflexí mocensk˘ch pozic. Práce by mûla b˘t symetrická bez prvkÛ hierarchie mezi
klientkou a sociální pracovnicí.
Pojetí Hanmer a Statham (Payne, 1997) je do znaãné míry eklektické, protoÏe v sobû
propojuje dÛraz na strukturální faktory oprese v jejich socialistickém pojetí, zároveÀ
klade dÛraz na kontextuální práci s klientkami a kritiku zobecÀování klientsk˘ch typÛ,
coÏ ukazuje na urãitou inspiraci v postmodernistickém feminismu.
Kritika práce zamûﬁené na Ïeny
Na tento pﬁístup (stejnû jako na v‰echny pﬁedchozí) lze vztáhnout pﬁedev‰ím kritiku
postmoderních ãi poststrukturalistick˘ch feministek.12) Ty se zamûﬁují na dÛsledky
zachování identit muÏe a Ïeny. Bipolární vidûní svûta vÏdy povede k hierarchizaci
rozdûlení moci. Dokud nedojde k dekonstrukci svûta kategorizovaného podle pohlaví
a souãasnû nebudou konstruovány nové jedineãné a pluralitní identity, vÏdy budou
existovat genderové stereotypy.Také kritizují nedostateãnou reflexi moci, protoÏe práce
zamûﬁená na Ïeny konãí své otázky o moci ve fázi sebereflexe sociálního pracovníka,
ale neklade si jiÏ otázky, ãí zájmy stojí za stávajícími konstrukcemi tzv. reality.
Hypotetick˘ postup pracovnice vycházející z práce zamûﬁené na Ïeny
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Pracovnice zaãne prostﬁednictvím symetricky koncipovaného rozhovoru zkoumat,
které stereotypy na sebe paní Anna v rámci definovaného problému uplatÀuje.
Souãasnû reflektuje sama své my‰lení, zda i ona není do urãité míry v zajetí genderov˘ch stereotypÛ. Zjistí, Ïe klientka povaÏuje role v rodinû za pevnû dané, tedy Ïe
muÏ má b˘t Ïivitelem rodiny a Ïena peãovat o dítû. Zatím ji nenapadlo, Ïe by si
mohla zaãít hledat práci sama a manÏel peãovat o dítû. Paní Anna si dûlá starosti,
jak by to sná‰el manÏel, pokud by byla Ïivitelem rodiny. Dal‰í setkání jsou orientována na rozbití tûchto stereotypÛ. Vedle toho pracovnice monitoruje, zda nedochází
k nûjaké diskriminaci paní Anny pﬁi hledání zamûstnání, a také sleduje, zda se
situace doma nezostﬁuje k násilí. KdyÏ se klientce nedaﬁí po nûkolik t˘dnÛ zamûstnání nalézt, pﬁestane docházet na schÛzky.
Reflexe
Pﬁístup otevírá klientce novou optiku na své postavení jako Ïeny. Pracovnice
zvaÏuje strukturální faktory (diskriminace ze strany zamûstnavatelÛ) a zároveÀ
pracuje na individuální emancipaci Ïeny. Aã vede rozhovory symetricky, projevuje
se u ní tendence preferovat témata zamûﬁená na stereotypy spojené s pohlavími, coÏ
mÛÏe vést k tomu, Ïe jí uniknou negenderové aspekty situace (napﬁ. deprese klientky). Hrozí riziko, Ïe pracovnice zredukuje obsahovou stránku situace pouze na
gender problematiku a je blokována zjistit v‰echna objektivní fakta. Oproti pﬁedchozím pﬁístupÛm je nov˘ posun ve vnímání normativního svûta, kter˘ není analyzován z hlediska dominujících hodnot a norem spoleãnosti, ale z hlediska Ïenské
rovnosti.
Genderovû specifická sociální práce (gender-specific social work)
Genderovû specifická sociální práce vychází z tzv. diferenãního feminismu, kter˘ je
zaloÏen na pﬁedpokladu odli‰né pﬁirozenosti muÏÛ a Ïen. „Feminismus diference zdÛrazÀuje oproti poÏadavku individuální rovnosti ideu rovnosti kolektivní – jeho ideálem
je vzájemné politické i morální vyrovnání muÏÛ a Ïen jako dvou skupin.“ (Bar‰a, 2002:
19.) Rovnost má b˘t nastolena nikoliv mezi jednotlivci, ale mezi pohlavími, která tvoﬁí
„dvû tûla lidství“. Îeny a muÏi jsou ze své biologické a psychické podstaty ãi pﬁirozenosti odli‰ní, a proto právní a politické procedury mají nejen zaji‰Èovat rovnost Ïen jako
jednotlivcÛ, ale také jako nositelek zvlá‰tní skupinové identity. Podle feministek diference jsou práva u‰ita na míru muÏské zku‰enosti, nezohledÀují v‰ak specifika Ïen.
Genderovû specifická sociální práce13) se pak zamûﬁuje na podporu a rozvoj Ïenskosti a staví primárnû na rozdílech mezi pohlavími. Snahou feminismu diference je zrovnoprávnit role obou pohlaví.Ve fundamentálním pojetí mÛÏe jít o tendenci otoãit znaménka hodnocení, tedy definovat pﬁirozenost Ïen jako lep‰í neÏ pﬁirozenost muÏskou.
Podle van der Vlught (1994) je cílem tohoto pﬁístupu hledání vlastních Ïensk˘ch
potﬁeb a realizace vlastního zpÛsobu jejich uspokojování. Sociální pracovník uplatÀující
genderovû specifick˘ pﬁístup by mûl znát aspekty genderové socializace, hodnoty
a standardy Ïenství a muÏství, mûl by reflektovat nespravedlivé rozdûlení moci mezi
muÏi a Ïenami a pracovat na zmûnû nerovného rozloÏení moci.Tento typ sociální práce
pﬁedpokládá, Ïe s klientkami budou pracovat Ïeny sociální pracovnice, i kdyÏ se nejed-
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ná o rigidní pravidlo. Hlavní dÛraz práce je vûnován specifick˘m problémÛm Ïen, mezi
které patﬁí pﬁedev‰ím sexuální násilí a ‰patné zacházení se Ïenami, mentální anorexie
a bulimie, specifická situace mateﬁství, ale také pojetí Ïenské agrese a vzteku v maskulinní spoleãnosti.14)
Diferenãní feministky zdÛrazÀují, Ïe problémy Ïen jsou stále definovány muÏi a zÛstávají ve stereotypech muÏsk˘ch percepcí. Dokonce i Ïeny pojímají sebe a své problémy
v muÏsk˘ch termínech. Proto by mûla sociální práce povzbuzovat Ïeny, aby hledaly své
vlastní tuÏby a umûly je pojmenovat ve svém vlastním jazyce.
Van der Vlugt (1994) jako pﬁíklad uvádí problém mentální anorexie, kter˘ se desetkrát
ãastûji vyskytuje mezi Ïenami neÏ mezi muÏi. Je chápána jako dÛsledek internalizace
standardÛ Ïenského vzhledu a krásy. Mentální anorexie a bulimie jsou povaÏovány za
formy protestu proti nastolen˘m standardÛm Ïenství. Úkolem sociální práce je pak
pomoci Ïenû najít jiné strategie pﬁeÏití. Podobnû jako pﬁíklad mÛÏe slouÏit pojetí agrese
a vzteku.Ty jsou povaÏovány za Ïádoucí u muÏÛ, nikoliv u Ïen. Îeny jsou socializovány
potlaãovat svou agresi, coÏ se mÛÏe obrátit do ﬁady problémÛ, jako napﬁíklad pocity
viny, pokud se neovládnou. Naopak Ïenská agresivita b˘vá onálepkována jako hysterie
nebo neuróza.V rámci genderovû specifické sociální práce je pak tﬁeba agresivitu
chápat jako pozitivní Ïivotní sílu a vést k takovému pojetí Ïeny klientky, které by nebylo
destruktivní. Nicménû ani feminismus diference není jednotn˘ smûr, takÏe lze nalézt
teorie o pﬁirozené mírumilovnosti Ïen v opozici k muÏské agresivitû, které ve sv˘ch
dÛsledcích mohou mít stejn˘ efekt jako tradiãní socializace Ïen.Tedy opût povedou
k vytyãení urãitého ideálu, kter˘ nemusí Ïena naplÀovat a jehoÏ dÛsledkem jsou nové
frustrace.15)
Kritika genderovû specifické sociální práce
Orme (1998) uvádí v˘ãet slabin genderové práce. Jednou z nich je, Ïe b˘vá ãasto
zamûﬁena na poznání pﬁíãin oprese. Faktem v‰ak je, Ïe porozumûní neznamená automaticky schopnost umût intervenovat.Tak je v mnoha pﬁípadech zaloÏena více teoreticky
neÏ prakticky. ¤ada pomáhajících uplatÀujících genderová v˘chodiska povaÏuje za
klíãov˘ aspekt intervence, kdyÏ Ïenû vysvûtí, Ïe je utlaãovaná, pﬁípadnû mechanismy
této oprese. Podle Orme není pro Ïenu sdûlení, Ïe je utlaãovaná, o nic více osvobozující, neÏ pokud jí dáme nálepku, Ïe je depresívní.Vedle toho kritizuje, Ïe hledání toho, co
mají Ïeny spoleãného, sice mÛÏe vést k vy‰‰í empatii, ale zároveÀ se zvy‰uje riziko
nebezpeãného zobecnûní.
Vût‰inou diferencialistek byla podle Orme (1998) opomenuta úvaha na téma pomoc
versus kontrola, tedy Ïe mohou nastat situace, ve kter˘ch je adekvátní uplatÀovat
kontrolu nad klientkou. Pau‰álnû sdílejí v˘chodisko, Ïe Ïeny jsou vÏdy obûÈmi násilí
a diskriminace a Ïe sociální pracovník musí popis Ïeny a její argumentaci plnû akceptovat. Faktem v‰ak je, Ïe i Ïeny páchají násilí a Ïe i Ïeny si mohou vym˘‰let.16) Absenci
v˘zkumÛ na téma Ïenského násilí kritizuje napﬁ. Badinter (2004). Pro ﬁadu radikálních
feministek je jiÏ toto samotné téma tabu.
Zjednodu‰ené bipolární vidûní muÏÛ a Ïen s hodnotov˘m znaménkem plus nebo
minus vedou k potvrzování muÏsko-Ïensk˘ch stereotypÛ a tradiãnímu vidûní svûta.
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V patriarchální interpretaci svûta jsou takov˘mi protiklady pasívní/aktivní ãi racionalita/iracionalita, samozﬁejmû s negativní konotací v neprospûch Ïen. Zatímco diferencialistky znaménka obracejí, ãehoÏ pﬁíkladem mÛÏe b˘t situace, kdy pﬁisuzují Ïenám
nálepky jako „dávající“ (muÏ je v opozitu „beroucí“) ãi „obûÈ“ (muÏ je „násilník“),
pﬁiãemÏ dÛsledkem zÛstává potvrzení Ïen v jejich pozicích peãovatelek a muÏÛ v pozici nekompetentních rodiãÛ. ¤ada diferenãních feministek se definuje v˘luãností Ïeny
jako matky, hovoﬁí o podstatû Ïenství v mateﬁství.17) Nelze pominout, Ïe ﬁada souãasn˘ch matek naopak definuje mateﬁství „jako pûknou dﬁinu“ a existenci „mateﬁského
pudu“ silnû zpochybÀuje (viz napﬁ. Badinter, 1998, 2004).
Hypotetick˘ postup pracovnice vycházející z genderovû specifické sociální práce
Pracovnice zbystﬁí, kdyÏ usly‰í o pití manÏela a chudobû Ïeny uvnitﬁ rodiny.
Vysvûtlí Ïenû, Ïe mÛÏe b˘t obûtí domácího násilí, a zji‰Èuje jeho dal‰í rozsah.
Nalezená fakta ji vedou k pﬁesvûdãení, Ïe by bylo nejlep‰í, pokud by Ïena opustila
manÏela, protoÏe se nachází ve velkém nebezpeãí. Zaãne na toto téma s paní Annou
diskutovat, pﬁiãemÏ jí vypráví pﬁíbûhy o domácím násilí, kter˘ch byla svûdkem. Paní
Anna nejprve tvrdí, Ïe to není její pﬁípad, ale cestou domÛ si zaãne i tuto moÏnost
pﬁipou‰tût. Rozhodne se, Ïe zaãne nav‰tûvovat skupinovou terapii Ïen – obûtí domácího násilí, kterou jí pracovnice doporuãila.
Reflexe
Pracovnice okamÏitû zaujme pozici na stranû Ïeny. Je silnû fixována pﬁedstavou
klientky jako obûti násilí, takÏe nezvaÏuje jiné varianty ﬁe‰ení situace neÏ odchod
od manÏela. Její perspektiva pohledu, typická pro sociální hnutí, je tak velice úzká
a má tendenci k systematické chybû jednostranného ﬁe‰ení (zasáhnutí) na úkor
situaãního uváÏlivého rozhodování. Pracovnice se dopustila nûkolika pochybení:
rezignuje na sbûr objektivních faktÛ, je pﬁíli‰ koncentrována na jakousi pﬁevrácenou moralizaci, coÏ vede k neadekvátnímu posuzování sociálního svûta norem
a hodnot, a také do jisté míry pracuje asymetricky, protoÏe, aã má rozhovor dialogickou formu a je vûnována velká pozornost subjektivnímu svûtu klienta, tak jeho
témata urãuje pracovník více neÏ klient.

Závûr
Odli‰nost moderní Ïenské sociální práce je zaloÏena na reflexi Ïenské zku‰enosti,
zatímco tradiãní sociální práce je pojata genderovû neutrálnû nebo mÛÏe vést ke znev˘hodnûní Ïen. Îenské pﬁístupy se odli‰ují od tradiãní sociální práce pﬁedev‰ím v cílech
intervencí. Klasická sociální práce povaÏuje za svÛj cíl sladit kapacitu jedince s poÏadavky spoleãnosti, pak se podaﬁí dosáhnout tzv. sociálního fungování. Îenské pﬁístupy
vnímají nûkteré poÏadavky spoleãnosti jako nespravedlivé aÏ diskriminaãní, protoÏe
v sobû zahrnují genderovou konstrukci. Zatímco cílem emancipatorního pﬁístupu je
vytvoﬁit stejn˘ metr pro obû pohlaví, diferencialistky touÏí po dvojím zvlá‰tním
mûﬁítku.18) Obojí zpochybnûní legitimity poÏadavkÛ spoleãnosti má zásadní dÛsledek
pro legitimitu sociální práce samotné.Vzniká otázka, zda neexistuje tenze mezi politickou rolí sociální práce a emancipací Ïeny. Odpovûì lze podle mého názoru hledat
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v etick˘ch principech sociální práce, které sociálním pracovníkÛm pﬁedepisují povinnost sledovat projevy diskriminace ve spoleãnosti a aktivnû proti nim bojovat.
Na otázku, zda je Ïenská moderní sociální práce potﬁebná, není jednoduché odpovûdût. Nûkteré pﬁístupy povaÏuji za více pﬁínosné, jiné ménû.Ve v‰ech pﬁístupech vûnují
pomáhající velkou pozornost otázce: Nakolik je situace klientek akceptovatelná z hlediska norem a hodnot? Zatímco liberálnû orientovan˘ pomáhající zkoumá nastavení
a dodrÏování rovnosti práv muÏÛ a Ïen, diferencialistky se soustﬁedí na zaji‰tûní spravedlnosti mezi Ïenami a muÏi, coÏ mÛÏe vést k ﬁadû problémÛ pﬁi definování toho, co je
spravedlivé19). Slabinou prvního je, Ïe rovnost práv nereflektuje rozdílné Ïenské
zku‰enosti a negarantuje reálnou rovnost, protoÏe nevûnuje pozornost genderov˘m
stereotypÛm.Ve druhém pﬁípadû sice dochází ke zpochybÀování dominujících norem
a hodnot, ale jejich redefinice b˘vá znaãnû problematická, protoÏe tzv. esenciální podstata spoleãná v‰em Ïenám je sporná. Slabiny obou pﬁístupÛ do jisté míry eliminuje
pﬁístup zamûﬁen˘ na Ïeny, kter˘ pracuje s genderov˘mi konstrukcemi a zároveÀ se
vyh˘bá zobecnûním, kdyÏ preferuje kontextuální práci.
V pﬁípadech práce zamûﬁené na Ïeny a pﬁedev‰ím genderovû specifického pﬁístupu
vnímám zv˘‰ené riziko redukce faktÛ pouze na Ïenské otázky, coÏ mÛÏe vést k pominutí jin˘ch dÛleÏit˘ch okolností situace. Na druhou stranu mÛÏe b˘t v˘hodou feministické
sociální práce empatie a dÛvûra, které vznikají mezi klientkami a pomáhajícími.
Nicménû i zde je tﬁeba zmínit riziko plynoucí ze situace, kdy se empatie zmûní v identifikaci a pomáhající zaãne nevûdomû pﬁesouvat klientãinu odpovûdnost na sebe.
Svûdomitá sociální práce by mûla zahrnovat peãlivou anal˘zu faktÛ, autenticity a kompetentnosti klientÛ a klientek, schopnosti sebereflexe a reflexe situací, vést dialog
a orientovat se v normativních oãekáváních. Pﬁínos feministick˘ch pﬁístupÛ vnímám
pﬁedev‰ím v urãité transformaci poslednû jmenovaného znaku. PruÏn˘ pﬁístup k sociálním normám a hodnotám dominujícím ve spoleãnosti povaÏuji za jejich hlavní plus.
Jedná se pﬁedev‰ím o reflexi genderov˘ch stereotypÛ, coÏ následnû umoÏÀuje roztáhnout tunelové vidûní svûta, jehoÏ obûÈmi lidé jsou v dÛsledku socializace. RoztaÏení ãi
dokonce zniãení perspektivy, která se zdá b˘t jednou provÏdy daná, mÛÏe vést nejen
k osvobození Ïen, ale i muÏÛ, kteﬁí jsou obûÈmi podobnû nesmysln˘ch konstrukcí jako
Ïeny. Îivotaschopnost feministick˘ch pﬁístupÛ prokazuje i jejich pronikání do sociální
práce s muÏi. S trochou nadsázky lze konstatovat, Ïe by mûla b˘t v‰echna sociální práce
feministická.
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1) Kontakt na autorku: e-mail: janebova@centrum.cz.
2) Zámûrnû vedou vÏdy k neúspûchu. Klíãem k porovnání pﬁístupÛ není podle mého názoru v˘sledek intervence, ale reflexe a postupy, které byly
pracovníkem pouÏity. Pro reflexi jednotliv˘ch pﬁíkladÛ jsou pouÏívány koncept a terminologie z Laanovy (1998) teorie uváÏlivé pomoci.
3) Gender se vztahuje ke kulturní konstrukci muÏÛ a Ïen. Vztahuje se k sociálním rolím, oãekáváním a chování pﬁipisovan˘m muÏÛm a Ïenám. Gender
je tﬁeba odli‰it od pohlaví, které je dáno biologickou odli‰ností muÏÛ a Ïen.
4) Ani muÏi nejsou u‰etﬁeni genderov˘ch stereotypÛ, protoÏe pomoc a rady jsou dÛsledkem pﬁedpokládané inkompetence muÏÛ peãovat o dûti. Pﬁi
kontrole muÏÛ sociální pracovníci hledají pﬁítomnost nûjak˘ch deviantních vztahÛ k okolí, jako jsou agresivita a alkoholismus (Hudson, Ayensu, Oadley,
Patocchi, 1993).
5) Denney (1998) popisuje zku‰enosti z Velké Británie, nicménû lze je podle mého názoru vztáhnout i na ãeské sociální pracovníky. KdyÏ jsem v roce
1998 provádûla interview se sociálními pracovníky ze sociálního odboru na mûstském úﬁadû, kteﬁí spravovali dávky sociální pomoci, a ﬁe‰ili jsme
otázku reciprocity klientÛ (co od nich oãekávají na oplátku za pﬁiznání nároku na nenárokovou dávku), sociální pracovníci velice ãasto uvádûli jako svá
oãekávání, „Ïe ty mamky budou mít doma ãisto, Ïe se budou starat o dûti a Ïe se budou chovat slu‰nû“. Tyto v˘roky se vztahovaly v˘luãnû na Ïeny.
6) Naopak mlad˘ muÏ, kter˘ pﬁivede do jiného stavu nûkolik adolescentek, mÛÏe b˘t oznaãen za „kance“ v pozitivním slova smyslu.
7) Vedle toho existují je‰tû dal‰í dva základní typy Ïenské sociální práce, kter˘m se v‰ak v tomto textu nebudu z prostorov˘ch dÛvodÛ vûnovat.
Prvním, je‰tû moderním typem je marxistická sociální práce orientovaná na propojenost kapitalismu a patriarchátu a na zru‰ení welfare state jako
typického projevu patriarchátu. Za druhé se jedná jiÏ o tzv. postmoderní ãi poststrukturalistickou sociální práci, která zdÛrazÀuje partikularismus, rozdíly
mezi lidmi, relativismus a fragmentaci bytí, v protikladu k modernistick˘m teoriím s jejich univerzalismem, pravdou, strukturou, esencialismem
a determinismem. Cílem není osvobození Ïeny jakoÏto skupinové identity, ale emancipace ze samotn˘ch patriarchálních kategorií „Ïena“, „muÏ“.
Gender je pouhou konstrukcí a musí b˘t rozbito, aby se lidé osvobodili. Pro sociální práci spoãívá dÛsledek v rozvoji metod práce zaloÏen˘ch na
hluboké sebereflexi problému moci a na reflexi plurality lidsk˘ch existencí. Poststrukturalistky nekladou otázky: Jak se projevuje moc? nebo Co to
znamená jednat eticky? Naopak se ptají: Jak jsou moc ãi standardy etiky konstruovány?
8) Po úvaze jsem se rozhodla pﬁeloÏit anglick˘ termín „gender-specific social work“ jako „genderovû specifická sociální práce“, protoÏe v nejstruãnûj‰í
podobû vystihuje zamûﬁenost na pﬁirozené rozdíly mezi muÏi a Ïenami.
9) Ohnisko pozornosti je na mikro-úrovni, coÏ znamená, Ïe práce probíhá pﬁedev‰ím na individuální rovinû. Ve sv˘ch dÛsledcích b˘vá tento pﬁístup
kritizován jako individualistick˘, krátkodob˘ a atraktivní pro sociální pracovníky, kteﬁí preferují case work jako metodu intervence.
10) Práce zamûﬁená na Ïeny b˘vá mezi odbornou veﬁejností vnímána ve dvou rozdíln˘ch v˘znamech. První ‰ir‰í (napﬁ. Orme, 1998) zahrnuje v‰echny
pﬁístupy, které nejsou diferencialistické, marxistické nebo postmodernistické. Znamená to, Ïe pod tímto oznaãením lze najít zpÛsoby práce se Ïenami
orientované na integraci Ïen do spoleãnosti. Pak pod toto ‰ir‰í pojetí spadá i liberální tradice v sociální práci.
11) Hanmer a Statham (Payne, 1997) pí‰í o nezbytnosti „individuálního“ pﬁístupu, nicménû vzhledem k pouÏité pﬁedchozí konotaci tohoto termínu jsem
se rozhodla pouÏít pﬁekladu „kontextuální“ pﬁístup.
12) Kritika postmoderních feministek nesmûﬁuje v˘luãnû ke konceptu Hanmer a Statham (Payne, 1997). V˘tky, které jsou urãeny obecnû moderní
feministické sociální práci, v‰ak lze docela dobﬁe uplatnit i zde.
13) Dochází zde k jistému paradoxu mezi terminologií a ideologií tohoto pﬁístupu. Feminismus diference si zakládá na biologick˘ch a psychologick˘ch
rozdílech mezi pohlavími, a tak vlastnû nepotﬁebuje pojem „gender“ pro vymezení rozdílÛ mezi muÏi a Ïenami. Tyto rozdíly jsou prostû dány pﬁirozenû,
nikoliv sociální konstrukcí, jak se domnívají emancipatornû zaloÏené feministky, jedná se tedy o pﬁirozenost pohlavní, nikoliv genderovou. Pﬁesto operují
s termínem „gender“ dokonce v názvu samotného pﬁístupu. Lze to vysvûtlit tak, Ïe pojetí v˘znamu „genderu“ pﬁesouvá dÛraz na hodnocení rolí
spojen˘ch s pohlavími. Îenské pﬁirozené role matek a peãovatelek jsou hodnoceny jako ménû v˘znamné neÏ role muÏské, realizované ve veﬁejném
sektoru. Vedle toho diferencialistky uznávají, Ïe stále dochází ke konstrukci stereotypizovan˘ch rolí muÏÛ a Ïen, nicménû tyto stereotypy neodráÏejí
skuteãné rozdíly mezi pohlavími. Zjednodu‰enû ﬁeãeno, rozdíly mezi pohlavími existují, ale maskulinní spoleãnost je karikuje do jin˘ch dimenzí.
14) Typická je pro tento pﬁístup argumentace s pomocí statistick˘ch v˘sledkÛ v˘zkumÛ zamûﬁen˘ch na zkoumání problémÛ Ïen. Nejfrekventovanûj‰í
jsou statistiky ke zku‰enosti domácího násilí a zdravotních problémÛ spojen˘ch se Ïenstvím. Radikální náhled na oba typy problémÛ poskytuje napﬁ.
Naomi Wolf (2000), kdyÏ obviÀuje spoleãnost, Ïe svou konstrukcí ideálu Ïenské krásy zabíjí polovinu lidstva. Vyslovuje hypotézu, Ïe lhostejnost
spoleãnosti ke hladovûní Ïen je zámûrná, protoÏe jde o racionální pacifikaci Ïen. „Ak z niãoho niã 60–80 % vysoko‰koláãok nemôÏe jesÈ, ÈaÏko uveriÈ,
Ïe 60–80 % rodín je práve v tejto ‰pecifickej oblasti zrazu dysfunkãn˘ch. Vzduchom sa nesie nákaza; bola úmyselne vyvolaná a postihuje mladé Ïeny.“
(Wolf, 2000: 223.) Toto radikální pojetí b˘vá kritizováno ze strany liberálnûj‰ích feministek za viktimizaci Ïenství.
15) Zde lze dobﬁe demonstrovat na pﬁíkladu z ãeského prostﬁedí. KdyÏ v rámci diskuse o Ïenské branné povinnosti, kdy mohou b˘t Ïeny povolány do
armády stejnû jako muÏi, psala Zdenka Ulmannová (zakladatelka strany Rovnost ‰ancí) o bytostném Ïenském pﬁesvûdãení proti násilí a válce,
nastoluje tak naprosto stejn˘ ideál jako konzervativci, Ïe Ïeny jsou pﬁedev‰ím matky a jako takové jsou vÏdy proti násilí.
Kritika bezpodmíneãné akceptace Ïen se nesmí obracet ani do protikladu v obviÀování Ïen za jejich problémy. Souãástí profesionální sociální práce
musí b˘t souãasné naslouchání tomu, co Ïeny spáchaly, a zároveÀ jejich akceptace. Potﬁeby Ïen musí b˘t zvaÏovány s potﬁebami dal‰ích aktérÛ.
Stejnû tak musí b˘t vzata do úvahy podstata Ïenské socializace do svûta, kter˘ utváﬁejí pﬁedev‰ím muÏi, a je tﬁeba reflektovat zúÏení perspektivy, které
limituje dosaÏení sociální zmûny.
17) Tím, Ïe oznaãují mateﬁství za pﬁirozenost, a tedy samozﬁejmost, je devalvují a vlastnû se tak shodují s konzervativní ideologií, ve které je také
Ïena povaÏována pﬁirozenû primárnû za matku a peãovatelku.
18) Emancipatorní pﬁístupy kritizují tvorbu pohlavních stereotypÛ jako Ïenu po‰kozující a cílem je jejich zniãení. Îeny a muÏi mají totoÏnou bytostnou
identitu, a proto musí b˘t Ïeny emancipovány do stejného sebevûdomí jako muÏi a zároveÀ spoleãnost se musí nauãit pﬁistupovat k obûma pohlavím
na principu rovnosti aÏ stejnosti. Genderovû specifická práce naopak kritizuje prosazování rovn˘ch práv a povinností pro muÏe a Ïeny, protoÏe z jejich
pohledu jsou muÏství a Ïenství dvû odli‰né identity. Jejím cílem je tedy zdÛrazÀovat odli‰nosti mezi pohlavími a ty pak projektovat do dvojích
poÏadavkÛ spoleãnosti.
19) Napﬁ. Mûl by muÏ ze zákona opustit povinnû byt, pokud ho Ïena obviní, Ïe ji t˘rá? Vzniká otázka, nakolik je takové ustanovení spravedlivé,
protoÏe a priori poãítá s tím, Ïe Ïena má vÏdy pravdu. Podobnû sporn˘ je poÏadavek, Ïe Ïeny nemají b˘t povolávány do války, protoÏe jsou to Ïeny.
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K podpoﬁe dÛstojnosti ãlovûka
v terminálním stadiu1)
About the promotion of human dignity
in terminal stages of human life
Abstrakt:
Podpora dÛstojnosti ãlovûka v terminálním stadiu je
sporn˘m tématem v na‰í spoleãnosti. Umírání a smrt se
stávají aktuálním tématem tûch, kteﬁí se setkali se skuteãností umírání a smrti v hospicov˘ch zaﬁízeních.
DÛleÏitou v˘zvou je, aby se lidé nauãili vnímat v umírajícím ãlovûku jeho dÛstojnost a neopakovatelnou individuálnost v celku jeho Ïivota. Smrt je nutno chápat v její
sociální a kulturní dimenzi. Je nutná prevence vÛãi nehumánnímu umírání a smrti, tj. umírání v izolaci a anonymitû. Po smrti ãlovûka poslední rozlouãení, bez jakékoli
ceremonie jako projevu vdûãnosti za Ïivot a dílo dotyãného, má rovnûÏ nehumánní charakter. V˘chodiskem pro
zachování humanity umírání a smrti je Ïidovsko-kﬁesÈanské pochopení ãlovûka od jeho narození po jeho smrt.
Abstract:
The thema „About the promotion of human dignity in
terminal stages of human life“ is a supressed theme in
our society. The death and dying is an actual theme for
those, who witness the phenomena of death and dying in
hospices. The important challenge of today is to learn
people to see in the dying human being the personality
endoved with personal dignity, and to see and accept his
unrepeatable individuality of his life as a whole. Death
must be understood in it’s social and cultural dimensions.
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The prevention of unhuman dying and death, i.e. the dying in anonymity
and insulation/seclusion is needed. After the death, the last farewell
without any ceremonial procedure, which would express the thanks for the
life and deeds of the dead, is also an event of utmost unhuman character.
The prerequisity for the preserving of humanity in death and dying is the
jewish-christian conceptualisation of human being from its birth until to
the death.
Úvod
Zda máme, ãi nemáme úctu k dÛstojnosti ãlovûka, se potvrzuje mj. také v dobû jeho
nemoci a umírání. Mnozí na‰i souãasníci se stále bojí my‰lenek na vlastní smrt nebo
sv˘ch blízk˘ch, potlaãují je, tabuizují a existují u nich komunikaãní bloky, pokud chceme na dané téma mluvit.Ve SRN v r. 1985 spoleãnost pﬁijala s povdûkem vznik a rozvoj
hospicové péãe (Rest, 1999: 308) a dialog spoleãnosti se smrtí zaãal mít netabuizovan˘
charakter.V âeské republice nastala podobná situace po r. 1990. Zaãínáme si uvûdomovat, Ïe odosobnûní umírajícího ãlovûka neprospívá jemu samotnému, ale ani o‰etﬁujícímu personálu.
1. V˘znam paliativní medicíny
Doba okolo roku 1840, kterou naz˘váme dobou industrializace, pﬁivedla pohled na
smrt do privátní sféry (Rest, 1999: 310). Lidé nebyli pﬁipraveni setrvávat u lÛÏka nemocného a byla to záleÏitost více ﬁeholních sester a knûÏí. Je nutno vzít v úvahu v tomto
tvrzení rozdílná geografická a kulturní prostﬁední. Umírající byli odloÏeni, umíralo se
v odlehl˘ch místnostech, nikoli tam, kde se bûÏnû bydlelo. Mentalita na‰ich souãasníkÛ
je jiÏ jiná. Smrt není pouze záleÏitostí nejbliÏ‰ích rodinn˘ch pﬁíslu‰níkÛ a vûcí specialistÛ v instituãních zaﬁízeních, o‰etﬁující personál i dobrovolníci jsou ochotni v dne‰ní
dobû setrvat u cizího umírajícího a tak mu vyjádﬁit svou solidaritu.V âeské republice
poãet hospicov˘ch zaﬁízení, která kladou znaãn˘ dÛraz na paliativní péãi, nedosahuje
dvaceti. Soukromé iniciativy lidí v péãi o umírající nejsou roz‰íﬁené. M. Munzarová
(str. 2) tvrdí: „Správná paliativní medicína vnímá a ﬁádnû o‰etﬁuje v‰echny vzájemnû
propojené dimenze umírajícího a navrací mu v umírání tu pravou dÛstojnost.“ Péãe
o du‰evní Ïivot pacientÛ se zv˘‰ila a v˘razné je mírnûní bolestí. Pozitivní jednání v péãi
o terminálnû nemocné mÛÏeme jiÏ konkretizovat, i kdyÏ existuje stále mnoho nedostatkÛ. Právem na nedostatky v âR v péãi o umírající poukazuje O. Sláma (str. 1–3). Sdûluje,
Ïe péãe o terminálnû nemocné zÛstává v pﬁípravû o‰etﬁujícího personálu zatím okrajovou záleÏitostí a Ïe v âeské republice chybûjí tzv. „paliativní lÛÏka“, doporuãen˘ poãet
pût lÛÏek Ministerstvem zdravotnictví âeské republiky na 100 000 obyvatel je nedostateãn˘. âTK uvedla dne 14. 2. 2005, Ïe z v˘zkumu sdruÏení Cesta domÛ vypl˘vá, Ïe pﬁes
70 % lidí umírá v instituãních zaﬁízeních, aãkoliv ãtyﬁi pûtiny dotázan˘ch si nepﬁejí
zemﬁít v tûchto zaﬁízeních. Podle H. Ha‰kovcové (2004: 439) v‰ak „vrátit umírajícího
zpût do rodin lze oznaãit za neodpovûdné aÏ iluzorní“. Je si ale vûdoma, Ïe je moÏná
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kombinace domácího a instituãního modelu, s kter˘m autor ãlánku souhlasí. Fond
otevﬁené spoleãnosti Praha (Open Society Fund) financoval projekt „Paliativní péãe
v âeské republice v letech 2003–2004“.Tento v˘zkum potvrdil, Ïe kvalita paliativní
péãe je v âeské republice nedostateãná a mnoho umírajících strádá zbyteãn˘m utrpením. Podle tohoto v˘zkumu není dostateãná komunikace mezi lékaﬁi a pacienty
o diagnóze a vyhlídkách nemocného, chybí úãast nemocného a jeho blízk˘ch na rozhodnutích o léãbû a lékaﬁi se necítí kompetentní hovoﬁit s umírajícím a jeho rodinou.
Chybí i podpora tûch rodin, které se rozhodly peãovat o umírajícího doma. Ekonomické
zázemí podpory dÛstojného umírání také chybí.

2. Odkaz na dûjiny
Strukturální danost spoleãnosti zapﬁíãinila, Ïe umírající byl odvezen do anonymních
instituãních zaﬁízení a jeho poslední cesta vedla do krematoria nebo na hﬁbitov.
V 19. století byli umírající pﬁijímáni do nemocnic a domovÛ pro umírající, ale ãasto do
tûchto domÛ nemûly pﬁístup ani nejbliÏ‰í osoby umírajících.3) Vznikla speciální povolání, jako „hrobník“, kter˘ se postaral o mrtvá tûla. Umírání doma se ve velk˘ch mûstech
stávalo v˘jimkou, a tak 90 % obyvatelstva umíralo v instituãních zaﬁízeních (Rest, 1999:
310). Rodina byla chránûna pﬁed pﬁítomností mrtvého ãlovûka doma a umírající b˘val
pﬁeváÏen do v˘‰e jmenovan˘ch zaﬁízení. Situace na vesnicích byla jiná, protoÏe tam
nedo‰lo k transformaci velké rodiny do rodiny jako malé buÀky.Tam se naopak smrt
chápala jako rodinná a veﬁejná událost.Ve mûstech se zaãal prosazovat trend v˘konu,
zisku, vzdûlání, umírající do tohoto svûta nepatﬁili. Smrt byla vehnána do instituãních
domÛ.
3. Smrt jiÏ není tabu a generaãním problémem
V souãasné dobû se my‰lení vÛãi umírání a smrti mûní. Péãe o terminálnû nemocné
se posunuje do rodinného okruhu, socialita s tûmito lidmi má mnohem vy‰‰í úroveÀ,
domov se stává místem umírání a smrti. PostiÏení nemocní AIDS vyjadﬁují vÛli zemﬁít
doma.4)
Doba, ve které byla smrt tabuizována, je podle autora ãlánku nenávratnû pryã (Rest,
1999: 308–309) a pﬁispívají tomu i sdûlovací prostﬁedky, které informují o mrtv˘ch na
silnicích a teroristick˘ch ãinech, kde náhle umírá mnoho lidí. Lidé na‰í doby Ïijí s my‰lenkou na smrt v prÛbûhu kaÏdodennosti.Téma umírání a smrti má své místo v profesní
etice o‰etﬁujícího personálu, kde se nutnû probírá téma pravdy na smrtelném lÛÏku
(Blumenthal-Barby, 1997: 67) nebo problematika eutanazie.5)
Symbolika umírání a smrti je velmi chudá. Pokud odhlédneme od kostlivce, kter˘
pﬁichází pro umírajícího, existuje touha po oÏivení ritÛ a symbolik, které mÛÏeme
pozorovat v okruhu lidí postiÏen˘ch nemocí AIDS, vzrostla symbolika svíãek a písní
kolem nich nebo meditaãního ticha.Vzrostl v˘znam náv‰tûv hﬁbitovÛ a symbolick˘ch
pﬁedmûtÛ na vzpomínkov˘ch místech.
Smrt jiÏ není generaãním problémem.6) Star˘ ãlovûk se jistû musí snaÏit integrovat
smrt do svého Ïivota, ale ãiní tak jiÏ mladí lidé, pﬁedev‰ím ti, kteﬁí pracují v bezpeãnost-
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ních sloÏkách, v nároãn˘ch sportech, smrt je téma v‰ech úãastníkÛ silniãního provozu.
Mladí lidé se setkávají se smrtí v prevenci nemoci AIDS a v sociální péãi o tyto jiÏ
nemocné lidi na ulicích. Star˘ ãlovûk musí integrovat smrt do svého Ïivota a mûl by mít
v poﬁádku administrativní záleÏitosti, jako je dûdictví, poslední vÛle, apod. Pﬁed smrt je
postavena kaÏdá generace a v‰ichni lidé tak Ïijí v jejím stínu.

4. Smrt je souãástí lidského Ïivota
Doprovázet umírající není samozﬁejmá dovednost a vyÏaduje kompetenci v psychosociální dovednosti. DÛleÏitá je také organizaãní práce v nemocnicích, kam umírající
umístit a jak tyto místnosti budou zaﬁízeny. Smrt je metaforou pro zniãení, odlouãení
a ztrátu, která doprovází atmosféru terminálnû nemocného. Smrt je chápána jako vrah,
v jehoÏ nebezpeãí trvale Ïijeme.Takto pochopená smrt vytváﬁí temnou atmosféru
strachu a témûﬁ zoufalství. Smrt je protikladem k Ïivotu. Péãe o pacienty vyÏaduje
vytvoﬁit jinou atmosféru. Je to pﬁijetí smrti jako souãásti Ïivota a vyrovnání se s ní (srov.
Valverde, 1999: 324–337). Pokud se podaﬁí pacientovi integrovat smrt do svého Ïivota
a dokonce ji vidût jako „dobr˘ konec“, pak se péãe o takového pacienta stává snadnûj‰í
záleÏitostí. Cíl ve‰keré organizace v nemocnici není smrt, ale Ïivot. Lékaﬁ a o‰etﬁující
personál jsou symboly Ïivota pro terminálnû nemocné, ale i oni musí ukázat, Ïe se
pokou‰ejí integrovat smrt do svého Ïivota a nejsou dárci Ïivota. Smrt je symbolem
koneãnosti Ïivota, tuto koneãnost Ïivota musí o‰etﬁující personál také signalizovat
nemocn˘m. K dobré organizaci práce s nemocn˘mi patﬁí i to, Ïe se o‰etﬁující personál
dokáÏe vyrovnat s frustrací nemocn˘ch, Ïe bude nabízet motivace k Ïivotu aÏ do jeho
konce.
5. Spiritualita o‰etﬁujícího personálu
O‰etﬁující personál, kter˘ peãuje o terminálnû nemocné, by se mûl vyznaãovat silnou
spirituální dimenzí v nej‰ir‰ím smyslu slova. Pokud tato spirituální dimenze má kﬁesÈansk˘ charakter, pak o‰etﬁující personál zastupuje v nûkter˘ch místech i duchovního,
kter˘ mÛÏe také zÛstat jako pﬁítomn˘, pokud je o to poÏádán, do posledního okamÏiku
Ïivota nemocného. Mnozí umírající rádi naslouchají slovÛm o nadûji, Ïe smrtí se jim
otevírá nov˘ zpÛsob Ïivota podle svûdectví JeÏí‰e z Nazareta. Jeho Ïivotní dílo dalo
základ kﬁesÈanské charitû. Dûjinné téma od kﬁesÈanské charity ke státní garanci dobﬁe
zpracoval Matou‰ek (2001: 87–88). KﬁesÈané svou praxí dosvûdãovali, Ïe smrt není
teãkou za Ïivotem ãlovûka, ale je to Ïivot, kter˘ pﬁesahuje lidské poznání a oãekávání.
O‰etﬁující personál musí respektovat náboÏenské pﬁesvûdãení umírajících a mÛÏe se
setkat s otázkou po Bohu, po smyslu Ïivota, po tom, co pﬁichází po smrti. DÛleÏité je
vÏdy respektovat pﬁání nemocného. Reflexe o umírání nás nutí nastavit v nemocnicích
umírání jako kulturní poÏadavek moderní spoleãnosti. Doporuãení Rady Evropy
ã. 1418/1999 „O ochranû lidsk˘ch práv a dÛstojnosti nevyléãitelnû nemocn˘ch a umírajících“ je dokument málo znám˘.Vyznané je konstatování, Ïe u umírajících se ãasto
nebere zﬁetel na psychologické, sociální a spirituální potﬁeby nemocn˘ch.
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6. Zachovat sociální Ïivot co nejdéle
Projevem kulturního ãlovûka je takové jednání, které nepﬁipou‰tí pﬁístup, „jako by
smrt neexistovala“. Právû naopak, kulturní ãlovûk dobﬁe rozli‰uje sociální, psychickou
a fyzickou stránku umírání. Je zajímavé vnímat tu skuteãnost, Ïe i kdyÏ terminálnû
nemocn˘ ãlovûk jiÏ zemﬁel fyzicky, sociálnû dále Ïije mezi pozÛstal˘mi. âasto se ale
stává, Ïe ãlovûk je‰tû Ïiv˘ se cítí jako dávno sociálnû mrtv˘. Mnozí nemocní proÏívají
svou sociální smrt mnohem dﬁíve neÏ fyzickou. Ha‰kovcová uvádí: „Odborníci se rovnûÏ
shodují v názoru, Ïe kaÏdá dlouhodobá anebo nevyléãitelná nemoc v˘raznû modifikuje
dÛleÏité a nosné interpersonální vztahy. Nûkdy dochází ke zhodnocení, jindy naopak
k jejich devalvaci“ (2004: 436). Zde je velké pole pÛsobení pro o‰etﬁující personál.Ten
má motivovat nemocné k psychickému a sociálnímu Ïivotu co nejdéle. Mnozí lidé
dosahovali je‰tû v 19. století pouze 40 let prÛmûrného vûku. Dnes je tomu v západní
spoleãnosti okolo 75 let. Mor, hlad a válka nezpÛsobují ãasné fyzické umírání, ale nové
je nebezpeãí smrti psychické a sociální. Nûkteré studie dokazují, Ïe kdo Ïije plnû
sociálním a psychick˘m Ïivotem, dosahuje del‰ího fyzického Ïivota neÏ ten, kdo Ïije
izolovanû (srov. Feldmann, 1997: 54).Tyto studie dokonce ukázaly, Ïe rané oddûlení
v dûtství od nemocn˘ch lidí má vliv na proÏívání v nemoci takového ãlovûka. Lidé, kteﬁí
zemﬁeli pﬁedãasnû, podle této studie vût‰inou proÏili v Ïivotû málo radosti, mûli málo
pﬁátel a distancovali se od spoleãensk˘ch vazeb. Podobnû dosahuje tûchto v˘sledkÛ
americk˘ lékaﬁ David Spiegel (1989: 888–891). Empiricky prokázal, Ïe Ïeny s pokroãilou
rakovinou prsu Ïily aÏ 2x déle neÏ ty, které proÏívaly jiÏ dlouhou dobu sociální smrt.
Sociální vztahy mají enormní v˘znam pro lidi v terminálním stavu.Tyto vztahy se
nemohou srovnávat s rodinn˘mi vazbami a vztahy, protoÏe jsou obvykle hlub‰í a v˘znamnûj‰í neÏ bûÏné sociální vztahy. Sociální vztahy v‰ak obohacují kvalitu Ïivota.
Pacienti mají potﬁebu intenzívní vazby s nûjakou osobou, se kterou by mohli komunikovat, sdílet své obavy a úzkost, popﬁ. sdûlit své drobné radosti. Sociální vztahy pomáhají
pﬁekonávat tûÏkou Ïivotní situaci a mají vliv na Ïivotní orientaci v pﬁítomné chvíli,
pomáhají pﬁekonat aktuální Ïivotní krize.Aãkoli rodinné vazby mají nezastupitelné
místo, nelze se omezovat jen na nû. Pokud je peãováno o terminálnû nemocného
v rodinû, proÏívá celá rodina s postiÏen˘m ãlenem rodiny velkou psychickou, fyzickou
a ãasovou zátûÏ. Proto nejen postiÏen˘, ale celá rodina potﬁebuje podporu dal‰ích
sociálních vazeb.
7. Láska jako klíã k pochopení smrti a péãi o umírající
âlovûka je stále nutno vidût v jeho sociální, psychické a somatické celistvosti. Péãe
o terminálnû nemocné poÏaduje zdÛraznûní pozornosti k jejich sociálním, psychick˘m
a spirituálním potﬁebám. Pﬁejeme si v‰ichni „dobrou“ smrt, to znamená umírat v humánních podmínkách a ve vûdomí, Ïe jsme nebyli opu‰tûni ani v poslední chvíli Ïivota.
Pokud je pouÏito slovo „spiritualita“ v péãi o nemocné a umírající, pak je nutno vnímat
základní obsah tohoto slova. Nejedná se o nic jiného neÏ o vûdomí, Ïe dotyãn˘ je
milován a Ïe mÛÏe nûkoho milovat. Láska je klíãov˘m obsahem pojmu spiritualita.
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Láska, která není závislá na v˘konu a zásluze. Filozof J. Lacroix právem pí‰e, Ïe po
filozofickém uvaÏování o lásce musíme dospût k poznání, Ïe láska je silnûj‰í neÏ smrt
(1970: 203–207). KﬁesÈanská tradice pouÏívá velmi ãasto pojem „spiritualita“, ale v péãi
o nemocné tím pﬁedev‰ím mínila konkrétní ãiny lásky ve sluÏbû chud˘m a umírajícím.
Jako pﬁíklad lze uvést známou, i kdyÏ jiÏ zesnulou osobnost, Matku Terezu, která se
vûnovala umírajícím a nabízela jim lásku a modlitbu. Byla to kﬁesÈanská spiritualita, která
pﬁivedla mnoho kﬁesÈanÛ v dûjinách zakládat hospice a nezi‰tnû se starat o tûÏce
nemocné a umírající.
Pokud mají získat kﬁesÈanské církve kredit ve spoleãnosti, pak to bude na základû
nezi‰tné péãe o postiÏené lidi v nouzi, terminálnû nemocné a umírající, kteﬁí potﬁebují
lidi kolem sebe, kteﬁí mají velkou schopnost empatie a nezi‰tnou lásku pomáhat a doprovázet nemocné aÏ k smrti. Odbornice v psychologii stáﬁí a nemoci H. Ha‰kovcová ve
sv˘ch dílech vÏdy prosazovala, aby umírající nezÛstávali v umírání sami (1989:
377–386). JestliÏe tito lidé budou chybût, pak lze pochopit tlak veﬁejného mínûní na
realizaci pozitivní eutanazie.Teolog G.Virt vÛãi kﬁesÈanÛm: „Kdo má dostateãnû silnou
víru a mravní sílu, bude se angaÏovat zvlá‰tû za takové spoleãenské a individuální
pomûry, jeÏ by umoÏÀovaly a usnadÀovaly Ïivot i umírání a v nichÏ by byla umírajícím
poskytována potﬁebná pomoc“ (2000: 90).

Závûr
O‰etﬁující personál a sociální pracovníci jsou vyzváni vytváﬁet takovou mentalitu ve
veﬁejném mínûní, aby lidé neumírali se strachem, Ïe se stali sociální a ekonomickou
zátûÏí, aby nebyli sociálnû diskriminováni a aby jim byla poskytnuta standardní paliativní péãe. Bylo by velmi vítanou skuteãností, kdyby âeská republika mûla podle Doporuãení Rady Evropy ã. 1418/1999 specializované oddûlení paliativní péãe a thanatologické
kliniky. Kvalitní péãe o umírající se v âeské republice nesmí stát v˘jimkou pro jednotlivce, ale musí b˘t pﬁístupná v‰em, i pﬁi vûdomí reáln˘ch ãísel, kdy kaÏdoroãnû bude
pﬁib˘vat podíl obyvatel v penzijním vûku v celkovém poãtu v‰ech obyvatel (srov.
pﬁílohu).7)
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1) Realizováno za finanãní podpory ze státních prostﬁedkÛ prostﬁednictvím Grantové agentury âeské republiky v rámci grantového projektu reg. ãíslo
ã. 401/05/2098.
2) Kontakt na autora: e-mail: josef.dolista@centrum.cz.
3) K tomuto tématu dále srov. K. Blumenthal-Barby a kol., Kapitoly z thanatologie, Avicenum, Praha 1987, s. 16.
4) Tímto tvrzením nemá b˘t ﬁeãeno, Ïe se zmûnil pﬁístup a postoj k smrti v celé spoleãnosti.
5) Jsou mínûny ty zemû, kde je uzákonûna moÏnost pozitivní eutanazie.
6) Srov. F. REST, Sterben und Tod in unserer Gesellschaft, in: Diakonia 30 (1999), s. 308–312. Autor ãlánku v‰ak nechce tvrdit, Ïe integrace smrti do
Ïivota lidí zdrav˘ch a mlad˘ch se stala samozﬁejmostí. Smrt je nadále u mnoha lidí vûdomû popírána a tabuizace pﬁirozené smrti má své promûny.
7) Srov. B. Burcin, T. Kuãera, Perspektivy populaãního v˘voje âeské republiky na období 2003–2065, DemoArt, Praha 2003, s. 35–40.
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Je povolání sestry
autonomní profesí?1)
Is the profession of a nurse
an autonomous profession?
Abstrakt:
Text se zab˘vá problematikou profesionalizace o‰etﬁovatelství a klade otázku, zda je profese sestry autonomní
profesí. Nové poÏadavky, které jsou kladeny na profesi
sestry, vycházejí pﬁedev‰ím z orientace profesní ãinnosti
sester na celek lidského zdraví a opírají se o vûdecké
poznatky spoleãensk˘ch vûd. Zákon ã. 96/2004 Sb. klade
dÛraz na vysoko‰kolsky vzdûlanou sestru, coÏ smûﬁuje
k restrukturalizaci rolí, které má plnit lékaﬁ, kvalifikovaná
sestra a dal‰í zdravotnick˘ personál. V ãlánku je struãnû
pojednáno o profesionalizaci o‰etﬁovatelství ve vyspûl˘ch
západních zemích a uvedeny názory nûkter˘ch autorÛ na
tento v˘voj. Závûrem se autorka zam˘‰lí nad situací
profesionalizace tohoto povolání v âR.
Abstract:
The text deals with the problems of professionalization
of nursing and asks a question, whether the profession of
a nurse is an autonomous profession. New demands that
are made on the profession of a nurse issue above all
from the orientation of professional activites of nurses at
the complex of human health, and they are based on
scientific knowledge of social sciences. The Act No.
96/2004 Coll. lays emphasis on a nurse with academic
education, which tends to restructuring of roles that
should be fulfilled by a doctor, a qualified nurse and other
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health professionals. The article briefly discusses the professionalization of
nursing in developed western countries, and gives opinions of some
authors of the above-mentioned development. In conclusion the author
reflects on the situation in professionalization of nursing in the Czech
Republic.

Úvod
Ve vût‰inû zemí tvoﬁí sestry nejpoãetnûj‰í skupinu pracovníkÛ ve zdravotnictví, a to
jak v nemocnicích, tak v ambulantní a zejména v primární péãi. Sestry a o‰etﬁovatelská
profese tak hrají v systému zdravotní péãe v˘znamnou úlohu. Nezastupitelné místo
v bádání a ﬁe‰ení hlavních otázek o‰etﬁovatelství vãetnû povolání sestry má sociologie
medicíny a zdravotnictví. Jde zejména o vliv spoleãensk˘ch a ekonomick˘ch zmûn na
zdraví populace, anal˘zu potﬁeb populace a jednotliv˘ch skupin ve sféﬁe zdraví, o vyjádﬁení modelu moderní role sestry, o profesionální strukturu o‰etﬁovatelského personálu,
o korelaci a komunikaci uvnitﬁ i vnû této skupiny, o její organizaci.Velk˘ v˘znam má
i ﬁe‰ení problematiky profesionalizace o‰etﬁovatelství.
I. Nové poÏadavky na vzdûlávání sester
Jen málo povolání prodûlalo v relativnû krátkém údobí takové zmûny jako profese
sestry. Role sestry nejen, Ïe prodûlala sloÏit˘ v˘voj v minulosti, ale podstatnû se mûní
i dnes. Mûní se profesionální, právní, regulaãní postavení sestry, ale i vzdûlání, pracovní
podmínky apod. Na jedné stranû v profesi sestry je snaha o zvy‰ování specializací, na
stranû druhé udrÏení holistického pﬁístupu v o‰etﬁovatelství.Tradiãnû byla sestra povaÏována za ãlena t˘mu, kter˘ poskytuje základní (fyzickou) péãi pacientÛm.Vznikly v‰ak
a stále se roz‰iﬁují nové odpovûdnosti.Vycházejí z orientace profesní ãinnosti sester na
celek lidského zdraví. Opírají se o vûdecké poznatky spoleãensk˘ch vûd, aplikované
psychologie, sociologie, o‰etﬁovatelské etiky apod. Do popﬁedí se dostávají ãinnosti ve
vztahu k psychické pomoci, kterou sestra poskytuje pacientovi pﬁi zdolávání nemoci
nebo pomáhá mu se s ní vyrovnat, dále ãinnosti spojené s funkcí vychovatele, neboÈ
i nejjednodu‰‰í léãení se mÛÏe stát zdrojem napûtí a stresÛ, a koneãnû spojené s roz‰iﬁováním odborné funkce sestry ve zvy‰ování úrovnû léãebné péãe i v její úãasti na rozvoji
o‰etﬁovatelské teorie. DosaÏení a udrÏení standardu péãe vyÏaduje na sestrách nové
dovednosti, které se nepoÏadovaly v minulosti.Tyto dovednosti jsou v mnoha smûrech
jiného ﬁádu, neÏ byly poÏadavky dﬁívûj‰í. Jde o ‰ir‰í spektrum dovedností, a to zejména
ve vztahu k sociálním problémÛm, které obklopují a provázejí stále více nemoc a zdraví
jedince nebo skupiny.
SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA • 3/2005

109

Zlom 03/05-fakta

14.9.2005 17:40

AKADEMICKÉ
statě

Stránka 110

JE POVOLÁNÍ SESTRY AUTONOMNÍ PROFESÍ? / SYLVA BÁRTLOVÁ

Sociologické teorie t˘kající se rozhodujících funkcí role sester v souãasné etapû
v˘voje se proto stávají souãástí vzdûlání sester a podmiÀují kvalitu jejich v˘konu v léãebné péãi. Jde napﬁíklad o sociologické poznatky, které pomáhají sestﬁe rozpoznat
a pochopit:
• postoje a hodnoty jednotlivcÛ nebo skupin vãetnû rodin, s nimiÏ pracuje, které ji
uãí provádût zmûny v tûchto postojích a hodnotách,
• dynamiku sociálního systému sestra–lékaﬁ–pacient, zejména specifiãnost její role
v nûm, tak aby dokázala spolupracovat v tomto systému k dosaÏení péãe, která podporuje pozitivní zdraví a solidaritu ve v‰ech skupinách, kde péãe probíhá,
• zdravotní potﬁeby jednotlivce i rodiny v populaci mimo terapeutické ústavy tak, aby
je pomocí sv˘ch dovedností vyﬁe‰ila nebo pacienta navázala na jiné zdravotní profesionály nebo ãinitele; aby dokázala vysvûtlit potﬁeby ostatnímu zdravotnickému personálu
i porozumût tomu, jak jsou potﬁeby vidûny ostatními pracovníky (looking-glass self),
• obecné i kulturnû specifické kompetence, aby byla sestra schopná pochopit hodnoty a kulturní imperativy fungující v rámci kulturního prostﬁedí dané osoby, zejména ty,
které mohou ovlivÀovat, jak˘m zpÛsobem tato osoba chápe zdraví a nemoc, a také její
oãekávání, pokud jde o tûlesné funkce, a poskytovat tak kulturnû citlivou péãi o nemocného,
• vlastní roli a normy pro její jednání a chování, neboÈ jedinû tak mÛÏe mûﬁit vlastní
praxi, aby mohla pracovat k jejímu zdokonalení, kdykoliv je to nutné,
• moÏnosti a zdroje spoleãnosti k udrÏení a k ochranû zdraví, aby vyuÏívala pﬁíleÏitostí, aby podnûcovala v rámci sv˘ch moÏností spoleãenské dûní k úãelnému a ekonomicky efektivnímu poskytování zdrojÛ a iniciativnímu jednání v oblasti zdravotní politiky
a péãe o zdraví atd.
Sociologická teorie se tak stává jedním z dÛleÏit˘ch ãlánkÛ nejen v objasÀování, ale
i v realizaci souãasn˘ch zmûn v roli sestry.A to nejen jako dÛleÏitá souãást odborné
v˘chovy a odborného profilu sestry, ale i jako teorie, pomocí které jsou zkoumány:
pracovní podmínky sester, napûtí a konflikty mezi sestrami a pacientem, mezi sestrami
a lékaﬁem a mezi ostatním zdravotnick˘m personálem navzájem. Stejnû tak nabízí
moÏnost zkoumání organizace ãinností sester, prestiÏe tohoto povolání a mnoho jin˘ch
sociologick˘ch problémÛ spjat˘ch nebo vyvolan˘ch transformaãním procesem, kter˘
probíhá v na‰em zdravotnictví vãetnû problému privatizace. Pokud je snaha rozvíjet
o‰etﬁovatelství jako praxi s v˘zkumnou základnou, vyÏaduje se rovnûÏ, aby sestry mûly
urãité vûdomosti a znalosti z v˘zkumné práce. Proto by v˘uka základních v˘zkumn˘ch
metod, technik a hodnocení v˘sledkÛ v˘zkumu mûla b˘t zahrnuta do v‰ech stupÀÛ
vzdûlávání sester.

II. PoÏadavek na profesionalizaci sestry
V posledních letech je v materiálech Svûtové zdravotnické organizace vûnována
pozornost problematice o‰etﬁovatelství a postavení sestry v systému zdravotnické péãe.
V tûchto materiálech se objevuje poÏadavek na profesionalizaci sestry.Také u nás je
ãastá frekvence termínÛ „profesionální o‰etﬁovatelství“ a „profesionální o‰etﬁování“.Ve
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vût‰inû dokumentÛ Svûtové zdravotnické organizace je zdÛrazÀováno, Ïe doporuãení
musí b˘t pﬁizpÛsobena stavu, podmínkám a moÏnostem jednotliv˘ch zemí.
Ze sociologického hlediska lze profesi oznaãit jako povolání, odbornost nebo odbornou pﬁípravu na poÏadované povolání. Pojem profese se vztahuje pﬁedev‰ím k pracovním rolím. Hlavním spoleãn˘m jmenovatelem pracovních rolí je omezen˘ a regulovan˘
pﬁístup k jejich v˘konu. Napﬁ. lékaﬁem se mÛÏe stát jen ten, kdo úspû‰nû absolvoval
zpravidla ‰estileté univerzitní studium.Toto studium zahrnuje teoretické i vûdecké
sloÏky medicínského vûdûní a obsahuje závazek celoÏivotního vzdûlávání. Pﬁíprava
sester v prÛmyslovû vyspûl˘ch zemích, ale i v âR je podle zákona ã. 96/2004 Sb. zpravidla tﬁíletá. Pod pojmem vysoko‰kolské vzdûlání sester v âR rozumíme pﬁedev‰ím
bakaláﬁské studium k získání zpÛsobilosti, bakaláﬁské roz‰iﬁující studium pro jiÏ kvalifikované sestry a navazující studium magisterské a doktorandské.Vysoko‰kolská erudice
sester je tedy odstupÀována, má urãitou hierarchii.To vyÏaduje diferenciaci v pojetí
jednotliv˘ch forem vysoko‰kolského vzdûlání a rozdílnost lze sledovat i v pomûru
obecnosti a specializace. âím vy‰‰í stupeÀ univerzitního vzdûlání, tím v˘raznûj‰í specializovaná orientace. Obsahuje rovnûÏ závazek celoÏivotního vzdûlávání. Jak˘mi znaky lze
profesi vymezit?
Profese je charakterizována následujícími znaky:
• Existencí systematické teorie, o kterou se opírá stránka v˘konu profese. Osvojení
profese vyÏaduje zvládnout teorii, jeÏ je s v˘konem profese spjata. Studium musí b˘t
provádûno urãitou spoleãensky uznávanou formou a je zpravidla legislativnû upraveno.
Z tohoto znaku plyne, Ïe pracovník jedné profese nemÛÏe b˘t nahrazen pracovníkem
jiné profese, aniÏ by si osvojil dal‰í jinou kvalifikaci.
• Profesní autoritou, jeÏ vychází z ovládnutí vûdomostí, jimiÏ bûÏn˘ laik nedisponuje.
Pracovník je schopen urãit, co jeho klient potﬁebuje a co mu ‰kodí.
• Systémem profesních asociací plnících více funkcí, pﬁedev‰ím peãujících o rÛst
kvalifikace sv˘ch ãlenÛ.Tím systémem je posilován monopol na odbornou kompetenci.
• Profesní etikou normující vztahy odborníka vÛãi klientÛm i vzájemné vztahy mezi
kolegy v profesi. Obsahem je napﬁ. zákaz zneuÏívání vlivu na klienta k prosazování
vlastních zájmÛ, sniÏování autority kolegÛ pﬁed klienty apod.
Existují i dal‰í znaky profesí, napﬁ. neostré ohraniãení pracovní doby a volného ãasu,
pocit závaznosti ãinící z v˘konu profese nûco víc neÏ jen prostﬁedek pro získávání
obÏivy apod. (Keller, 2002).
Snaha o profesionalizaci je ve vyspûl˘ch prÛmyslov˘ch zemích povaÏována za pﬁirozenou a legitimní. Pﬁesto se nûkteﬁí sociální kritici znepokojují nad pﬁíli‰ velk˘m dÛrazem,
kter˘ se klade na formální akreditaci (certifikaci) ‰kolsk˘mi diplomy.Tato snaha je
vedena pﬁedev‰ím touhou po prestiÏi, coÏ s profesionalizací úzce souvisí, ale i jin˘mi
ohledy, mezi nimiÏ hraje úlohu nadûje na vût‰í stálost pracovních míst, na pﬁíleÏitost
k opravdové kariéﬁe, na moÏnosti pravidelného postupu i zlep‰ení finanãního ohodnocení kvalifikovan˘ch ãinností.
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III. V˘voj profesionalizace o‰etﬁovatelství
NejdÛleÏitûj‰ím prvkem profesionalizace o‰etﬁovatelství byl nástup „nového systému
o‰etﬁovatelství“ v 80. letech 20. století.Tento systém ãásteãnû vycházel ze zmûn ve
zpÛsobu vzdûlávání sester.Ve vût‰inû vyspûl˘ch západních zemí byl zaveden radikálnû
zmûnûn˘ sylabus pro sestry, které Ïádají o státní registraci. Do konce 90. let minulého
století bylo v podstatû v‰echno vzdûlávání sester pﬁesunuto na univerzity. Nûkteﬁí
autoﬁi, jako napﬁ. Freidson, uvádûjí, Ïe profesionalizace se stala jedin˘m smûrem, jímÏ se
vydalo povolání o‰etﬁovatelství. Rozhodujícím kritériem profese je podle tohoto autora
autonomie a dominance. ¤íká: „Pﬁedstavitelé uchazeãsk˘ch povolání vãetnû o‰etﬁovatelství ... trvají na tom, Ïe jejich povolání vyÏaduje dlouhodobé vzdûlávání vedoucí k získání speciálních dovedností, vãetnû vzdûlání v teorii nebo abstraktních znalostech ... ale
jejichÏ v˘znam je sporn˘, protoÏe obsah a délka vzdûlání k urãitému povolání vãetnû
abstraktních znalostí a teorie je ãasto produktem zámûrné akce tûch, kdo chtûjí dokázat, Ïe jejich povolání je profesí, a mûlo by tudíÏ dostat autonomii.“ (Freidson,1988:
79–80.)
Problém o‰etﬁovatelství vidí v tom, Ïe zaãalo pﬁíli‰ zjevnû organizovat své vzdûlávání
s jedin˘m zámûrem získání vy‰‰ího postavení ve spoleãnosti. Je jisté, Ïe o‰etﬁovatelství
zv˘‰ilo svÛj status jako povolání a stále v tom pokraãuje. Pokus sester o autonomii
a dominanci v urãité oblasti práce je v‰ak mimo jiné nepﬁíznivû ovlivnûn také tlakem
poskytovat ekonomicky efektivní zdravotnické sluÏby s vy‰‰ím obratem pacientÛ.
Vût‰ina pacientÛ dnes v dÛsledku rozvoje medicíny nestráví, nebo by nemûla strávit
v nemocnici dlouhou dobu jen z toho dÛvodu, aby byly uplatnûny principy nového
o‰etﬁovatelství. Uspokojování biologick˘ch, psychick˘ch, sociálních a duchovních
potﬁeb pacientÛ je problematické, pokud pacient zÛstává v nemocnici pouze nûkolik
hodin. Zji‰Èování potﬁeb pacientÛ nemusí b˘t vÛbec moÏné bûhem jejich krátkodobého
pobytu v moderní nemocnici, v níÏ je rychl˘ obrat pacientÛ, nebo pﬁi náv‰tûvû v komunitû. Freidson (1988) tvrdí, Ïe o‰etﬁovatelství nemÛÏe b˘t nikdy nic jiného neÏ jakási
poloprofese (semiprofession), neboÈ vûdomostní základna o‰etﬁovatelství zÛstává
v kompetenci lékaﬁského modelu.
Lékaﬁi jsou odpovûdni za diagnózu, terapii, pﬁijímání a propou‰tûní „sv˘ch“ pacientÛ
ve vût‰inû klinick˘ch situací, a proto mají velk˘ vliv na o‰etﬁovatelskou praxi. Podle
Freidsona (1988), ale i jin˘ch autorÛ, jako jsou napﬁ. Smith (1993), Dingwall (1986),
Rafferty (1996), je o‰etﬁovatelství ve své podstatû podﬁízenou profesí. Na profesi lékaﬁÛ
lze nahlíÏet tak, Ïe je i nadále silná. Naproti tomu o‰etﬁovatelství pﬁedstavuje doposud
relativnû bezmocnou profesi.
Tak jako v‰echny spoleãenské organizace podléhají stejnû i profese zmûnám, které
jsou následkem v˘voje v globálním, celostátním i regionálním mûﬁítku. Profese o‰etﬁovatelství v boji o urãitou autonomii naráÏí na profesi lékaﬁÛ, která uÏ na jejím poli pÛsobí.
Tím se dot˘ká potﬁeb, zájmÛ a kompetence lékaﬁÛ a vzbuzuje protitlak. Bylo by ne‰Èastn˘m ﬁe‰ením, kdyby v hledání postavení sester docházelo mezi nimi a lékaﬁi ke konfrontaci, protoÏe v˘sledkem konfrontace b˘vá jeden vítûz a druh˘ poraÏen˘.V pﬁípadû
spolupráce je moÏn˘ prospûch pro v‰echny strany. Nároky na v˘kon a vzdûlávání lékaﬁÛ
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a sester jsou doposud znaãnû rozdílné. Pﬁesto lze sledovat v posledním desetiletí urãitou konvergenci statusu obou profesí. SbliÏování statusu tûchto obou zdravotnick˘ch
profesí (lékaﬁÛ a sester) mÛÏe zv˘‰it citlivost ve vzájemn˘ch vztazích sestra–lékaﬁ.

IV. Situace v âeské republice
Nová koncepce vzdûlávání sester v âR podle zákona ã. 96/2004 Sb. je v souladu se
strategií EU a zohledÀuje celosvûtov˘ trend. Jsou s tím ale spojeny i urãité poÏadavky na
promûnu celé hierarchie zdravotnického systému.Tento systém, kter˘ klade dÛraz na
vysoko‰kolsky vzdûlanou sestru, smûﬁuje k restrukturalizaci rolí, které má plnit lékaﬁ,
kvalifikovaná sestra a dal‰í zdravotnick˘ personál.
Sestra v âeské republice splÀuje nespornû v‰echny znaky profese. Povolání sestry je
tedy profesí a její hlavní ãinnost – o‰etﬁování – je také profesionální. Problémem u nás
není ani sama profesionalizace jako taková, ale úroveÀ, kterou nyní dosahuje. Proto se
nabízejí otázky, zda je adekvátnû o‰etﬁena úloha a postavení sestry ve stávající legislativû
(v zákonech, vyhlá‰kách, smûrnicích, ﬁádech apod.). Dále jaké má sestra podmínky pro
efektivní v˘kon sv˘ch profesionálních úloh, do jaké míry kooperující profese a pacienti
respektují její odbornou kompetenci, jakou úroveÀ mají kooperující vztahy, jaké postoje
má veﬁejnost k profesi sestry, jaká prestiÏ se jí pﬁipisuje a ﬁada dal‰ích otázek. Na tyto
otázky nelze dnes dát jednoznaãné odpovûdi pﬁedev‰ím proto, Ïe cel˘ zdravotnick˘
systém se nachází v souvislosti s ‰ir‰ím spoleãensk˘m rámcem v procesu hlubok˘ch
zmûn. Lze v‰ak jednoznaãnû ﬁíci, Ïe s pﬁib˘vajícím poãtem stárnoucí populace bude
profese sestry nab˘vat v ãeském zdravotnictví na v˘znamu.
PouÏitá literatura:
DINGWALL, R. Anatomy of a profession: training for a varied career. Nursing Times,
1986, 82 (13), 27–28.
FREIDSON, E. The profession of Medicine: A study of the Applied Sociology of
Knowledge – With a New Afterword. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1988.
KELLER, J. Úvod do sociologie. 4. roz‰íﬁ. vyd., Praha: SLON, 2002.
RAFFERTY,A. M. The Politics of Nursing Knowledge. London: Routledge, 1996.
SMITH, P. Nursing as an occupation. In TAYLOR, S. FIELD, D. (eds.), Sociology of Health
and Health Care, Oxford: Blackwell, 1993, chap. 12, pp. 205–233.


1) âlánek byl zpracován v souvislosti s ﬁe‰ením grantového úkolu IGA MZ âR ã.NR/7960-3.
2) Kontakt na autorku: e-mail: bartlova@nconzo.cz

SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA • 3/2005

113

Zlom 03/05-fakta

14.9.2005 17:40

AKADEMICKÉ
statě
PhDr. Michal
Oláh1) vyuãuje
sociálnu prácu
ako asistent na
Katedre kresÈanskej antropológie
a sociálnej
práce, PBF,
Pre‰ovskej
univerzity
v Pre‰ove, kde
sa venuje predov‰etk˘m
problematike
supervízie
v sociálnej práci.
Od roku 2003
vykonáva supervíziu v sociálnej
práci aj v praxi.
Je odborn˘m
garantom
sociálnej práce
Psychosociálneho
centra
v Ko‰iciach.

Stránka 114

SUPERVÍZIA V SOCIÁLNEJ PRÁCI NA SLOVENSKU / MICHAL OLÁH

Supervízia v sociálnej práci
na Slovensku
Supervision in social
work in Slovakia
Abstrakt
âlánok prehºadne spracováva tematiku supervízie v kontexte sociálnej práce v slovensk˘ch podmienkach, priãom
supervíziu uchopuje ako samostatnú vednú disciplínu
alebo súbor viacer˘ch disciplín, ktorá vznikla z potreby
pomôcÈ ãloveku v ‰ir‰om i uÏ‰om slova zmysle.
Realizovanie tejto ãinnosti so sebou priná‰a prirodzenú
nutnosÈ supervízie v celom rozsahu jej pôsobenia. V súãasnosti sa pojem supervízia vÏil hlavne v pomáhajúcich
profesiách, ak˘mi sú psychoterapia a sociálna práca.
V sociálnej práci plní úlohu sprostredkovateºa skvalitÀovania práce, umoÏÀuje predchádzaÈ chybám, priná‰a
alternatívne postupy a pod. Supervízia sa tieÏ chápe ako
poradenská ãinnosÈ vyuÏívaná pre zabezpeãenie a zv˘‰enie kvality profesionálnych aktivít, prípadne kompetencií
sociálnych pracovníkov.
Abstract
This article surveys the issue of supervision in the context of social work in Slovakian conditions. Social work is
a separate discipline of the humanities or a set of more
disciplines, which came into existence in a need to help
people. The realization of this activity brings a natural
necessity of supervision and its study. At present the
term supervision became common mainly in assistant
areas like psychotherapy and a social work. Supervision
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plays in social work a mediating role that improves work, precedes problems, brings alternative methods, etc. Supervision is also consultancy,
which exists in order to increase and secure greater quality of professional
activities or the competences of social workers.

Úvod
Supervízia je na Slovensku stále pomerne neznámy pojem.VyÏaduje si odborné
spracovanie a ‰túdium potrebné pre jej hlb‰ie pochopenie.
V star‰ích slovensk˘ch slovníkoch cudzích slov môÏeme len ÈaÏko hºadaÈ vysvetlenie
tohto pojmu, iba ak v súvislosti s úplne odli‰n˘mi nehumanitn˘mi vedn˘mi disciplínami. Je zrejmé, Ïe supervízia v sociálnej práci je na na‰om území urãitou novinkou,
hºadajúcou si svoje miesto v praxi, pre ktorú je predov‰etk˘m urãená.V súvislosti so
sociálnou prácou je v odbornej literatúre tento pojem pod vplyvom niekoºk˘ch autorov
známy aÏ od polovice 90. rokov. Mnohí autori spomínajú nevyhnutnú potrebu tejto
vednej disciplíny v praxi.V Slovníku sociálneho pracovníka z roku 1996 sa pod pojmom
supervízia myslí hlavne metóda nepretrÏitého zvy‰ovania profesionálnej kompetencie
sociálneho pracovníka. Nehovorí sa tu niã o psychohygiene supervizantov alebo o vedení v praxi.V ostatnej literatúre sa o supervízii hovorí skôr okrajovo (napr. Gabura,
PruÏinská, 1995: 96; StrieÏenec, 1996:155 a pod.).
1. Charakteristika a filozofia supervízie
Slovo „supervízia“ má svoj pôvod v latinãine a voºne sa prekladá ako vidieÈ nad
alebo hºadieÈ cez (·paÀár, 1969). Slovenãina tento pojem prevzala z anglického slova
supervision, ão znamená dohºad, dozor, kontrolu, riadenie, revíziu, vrchn˘ dozor a pod.
Podobne sa prekladá i slovo supervisor ako dozorca, kontrolór, starosta, revízor, vedúci,
vrchn˘ korektor a pod.V tomto v˘zname sa u nás vyskytuje len zriedkavo. Najãastej‰ie
sa tento pojem vyuÏíva v psychoterapii a v in˘ch pomáhajúcich profesiách.Vo v‰eobecnosti sa supervízia vzÈahuje na psychické, sociálne a in‰tituãné faktory (Schsotok,
1999). Etabluje sa tieÏ v rôznych podnikateºsk˘ch organizáciách, manaÏmente, podnikoch, bankách, politike, ale i v cirkviach, kde majú svojich extern˘ch a intern˘ch supervízorov.V sociálnej práci sa supervízia zväã‰a chápe ako poradenská metóda vyuÏívaná
pre zabezpeãenie a zv˘‰enie kvality profesionálnej ãinnosti, respektíve kompetencie
sociálnych pracovníkov.
Supervízia konãí tam, kde zaãína terapia. Supervízia by mala, podobne ako v psychoterapii, sociálnu prácu sprevádzaÈ na kaÏdom kroku. Filozofiu a podstatu supervízie
môÏeme tieÏ vystihnúÈ vetou: „Ak by bola sociálna práca náboÏenstvom, supervízia by
bola jej hlavnou bohosluÏbou“ (Eis, 1995: 39).
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2. Supervízor
Sociálny supervízor by mal bezpochyby byÈ vysoko profesionálny sociálny pracovník,
ktor˘ koná s vysokou mierou empatie, úcty, pravdivosti, flexibility, záujmu, zaujatia
a otvorenosti.
Dobr˘ supervízor má dostatok poznatkov, je skúsen˘ a konkrétny vo svojich prejavoch. Jeho v˘uãba b˘va primeraná pre zaãiatoãníka i pokroãilého, vie stanoviÈ ciele
a pouÏívaÈ v interakciách poãas supervízie techniky spätnej väzby.
Podstatné je taktieÏ, Ïe dobr˘ supervízor sa javí ako podporujúci, nie zbytoãne kritick˘, s re‰pektom voãi zaãiatoãníkovi, priãom sa nepokú‰a zmeniÈ supervíznu skúsenosÈ
na psychoterapiu.
Supervízor a supervizant by mali vychádzaÈ aspoÀ z príbuzn˘ch „filozofick˘ch“
pozícií prístupu ku klientovi a rie‰enia problémov klienta.
Z vy‰‰ie uvedeného teda vypl˘va, Ïe ideálny supervízor stelesÀuje tie isté osobnostné
charakteristiky, ako má ideálny psychoterapeut. Napríklad v rogeriánskom poradenstve
sa od supervízora oãakáva, Ïe bude so supervizantom udrÏiavaÈ dôvern˘ vzÈah a Ïe
nebude maÈ Ïiadnu zodpovednosÈ za riadenie jeho smerovania (Mearns, 1999).
Toto klasické ponímanie s dôrazom na priamu a primárnu zodpovednosÈ voãi supervizantovi sa od supervízie v sociálnej práci lí‰i t˘m, Ïe supervízor rozhoduje o smerovaní
a nesie primárnu zodpovednosÈ voãi organizácii, prípadne agentúre. Îiaº, len málo
z uveden˘ch ã⁄t sa dá demon‰trovaÈ aj empiricky, lebo väã‰ina publikácií (napr.
StrieÏenec, 1999) len popísala uÏitoãné ãrty supervízora, no uÏ ich nijako v˘skumne
nepotvrdila.
Zdá sa v‰ak, Ïe ideálny supervízor je ãlovek, ktor˘ preukazuje voãi in˘m re‰pekt,
empatiu, opravdivosÈ, konkrétnosÈ, ale aj istú mieru sebaodhalenia v konaní voãi supervidovanému.Väã‰ina supervízorov sa odli‰uje hlavne v tom, do akej miery a v ktor˘ch
situáciách tieto svoje ãrty prejavujú.
V rámci supervízneho vzÈahu obsahuje supervízia predov‰etk˘m aspekty vedenia,
poradenstva a uãenia, ktoré sa vyskytujú i v sprevádzaní v praxi a v poradenstve
pracovníkov v rámci sociálnej práce. Rovnaké agogické aspekty vyuÏíva aj supervízor
vo vzÈahu s praktikantom a klientom k vlastnému uãeniu so ‰pecifick˘m pohºadom na
ãloveka. Cieºom práce supervízora je odpútanie sa supervizanta od supervízora, schopnosÈ supervizanta zodpovedne a kreatívne pristupovaÈ k svojej práci.
3. Hlavné problémy supervízie
UÏ samotn˘ zaãiatok supervíznej ãinnosti – prvé stretnutie so supervidovan˘m, ktor˘
si supervízora buì vybral, alebo mu bol pridelen˘, otvára podobn˘ problém ako v psychoterapii s pacientom: otázku prenosu. Je samozrejmé, Ïe v tejto situácii je supervidovan˘ uÏ v˘razne pouãen˘ a predov‰etk˘m skúsen˘, ale aj tak nezabráni nevedom˘m, ale
i vedom˘m prenosov˘m prejavom voãi supervízorovi. Rovnako ako supervizant, ani
supervízor nie je imúnny voãi protiprenosu.A opäÈ, podobne ako v terapii, o ão viac je
táto skutoãnosÈ uvedomovaná, o to lep‰ie sa s Àou pracuje. Urãitá miera prenosu i protiprenosu, zvlá‰È medzi menej skúsen˘m supervizantom a skúsenej‰ím supervízorom,
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môÏe byÈ v prv˘ch fázach supervízie prospe‰ná.
VáÏne nebezpeãenstvo pre supervízora striehne tieÏ v príli‰nom zaujatí sebou sam˘m,
ão vedie k tomu, Ïe vlastne nepoãúva, ale iba produkuje (Eis, 1995). Supervizant je tak
ãasto zaplaven˘ supervízorovou verbalizáciou, ktorá klasifikuje, zhrÀuje, porovnáva,
interpretuje, namiesto skutoãného naãúvania. Je to teda ºudsk˘ faktor, od ktorého sa
odvíja kvalita a v‰etky úrovne supervízie.
Problém pri hºadaní moÏn˘ch pohºadov a rie‰ení v procese supervízie je v tom, Ïe
ºudia inklinujú k zachovávaniu návykov a techník na zvládnutie Ïivotn˘ch situácií
a urãit˘m spôsobom ku stálemu opakovaniu zabehnut˘ch spôsobov rie‰enia.V rámci
didaktiky ide o nové usporiadanie pevn˘ch ‰truktúr vnímania a správania – vidieÈ ich
z in˘ch hºadísk a uhlov pohºadu.V psychoterapii sa to naz˘va re‰trukturalizáciou –
hºadaním rie‰ení, pre úãely supervízie je rovnako dôleÏitá kognitívna i behaviorálna.
Tento vzÈah, ktor˘ v sebe skr˘va proces uãenia, sa t˘ka v‰etk˘ch personálno-vzÈahov˘ch
úrovní supervízie, a to: supersupervízora (supervízor supervízora) – supervízora –
supervizanta – klienta.
Znázornenie komplexn˘ch situácií analógov˘mi prostriedkami má didaktickú v˘hodu
(napr. plastové zvieratká, papierové postaviãky, kamienky, obyãajné pero a papier...).
Klient sa môÏe pozorovaÈ ako úãastník komplexnej situácie zhora alebo zvonka a môÏe
si hravou formou vyskú‰aÈ elementy analógie v rámci alternatív vnímania a postojov.
Po poradenskom rozhovore si môÏe klient vyskú‰aÈ tieto nové kon‰telácie a snáì
prísÈ na to, Ïe existujú viaceré alternatívne spôsoby ‰trukturovania skutoãnosti, ako
doteraz priznával a vnímal.T˘m sa môÏe uviesÈ do pohybu aj situácia, ktorá moÏno
uviazla vo vlastnom vedomí, resp. nevedomí.
ëal‰ím problémom je fakt, Ïe supervízia nemá na na‰om území dlhú tradíciu, ch˘bajú
skúsení supervízori, ktorí by vedeli rozlí‰iÈ medzi pomocou a kontrolou, dokonca
profesné zdruÏenia pracovníkov stále zdôrazÀujú kontrolnú stránku. Je preto dôleÏité
nenechaÈ si ubliÏovaÈ. Supervízia nemá bolieÈ, rovnako ako práca pomáhajúceho
nesmie bolieÈ klienta. Nesmie sa tak diaÈ pod hlaviãkou rôznych kurzov, v˘cvikov,
tréningov a podobne.Ten, kto najlep‰ie cíti a vie, ão potrebuje pre svoju prácu, je
samotn˘ supervizant, rovnako ako klient supervidovaného vie, ão najviac potrebuje pre
svoj Ïivot (Úlehla, 1999).

4. Supervízia v sociálnej práci
Práca sociálneho pracovníka si vyÏaduje obzvlá‰È ‰pecifickú prácu s ºuìmi, ktorí majú
ÈaÏkosti, problémy alebo sa ocitli v kríze.
Je to profesia, kde relevantn˘m pracovn˘m nástrojom je komunikácia; sociálni
pracovníci by preto mali byÈ (okrem in˘ch zruãností) profesionálnymi komunikátormi.
V porovnaní s tzv. „vecn˘mi“ (technick˘mi) profesiami obor sociálnej práce nepracuje so substanciálnym materiálom, ale centrom jej záujmu sú vzÈahy, názory, postoje,
emócie, správanie, konanie, pozorovanie, vnímanie ãloveka. Sociálny pracovník i jeho
klient sú autentické indivíduá, majú rôzne osobnostné charakteristiky, Ïivotné záÏitky
a pod.Tieto kompetencie sa nedajú jednoducho nauãiÈ z kníh a predná‰ok, ale len
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prostredníctvom vlastnej skúsenosti.
Potreba supervízie vypl˘va z profesionálnych stereotypov v práci s ºuìmi. Pomáha
sociálnemu pracovníkovi pri hºadaní alternatívnych rie‰ení klientovho problému, je
prevenciou jatropatogenizácie klienta a prostriedkom skvalitÀovania práce s klientom.
Supervízia v sociálnej práci podºa západoeurópskeho kontextu priamo súvisí
s kvalitou.
Vzhºadom na vy‰‰ie uvádzané nároky a potreby sociálneho pracovníka sa javí profesionálna sociálna práca bez supervízie skoro nemoÏnou.

5. Cieº supervízie v sociálnej práci
Ústredn˘m ‰pecifikom sociálnej práce je od jej poãiatkov poÏiadavka osobného
nasadenia pracovníkov pri rie‰ení problémov svojich klientov.
Hlavn˘m cieºom supervízie v sociálnej oblasti je daÈ sociálnym pracovníkom podnety
k tomu, aby mohli svojich klientov nauãiÈ, ako hºadaÈ nové cesty, perspektívy a rie‰enia
v ich ÈaÏkej ekonomickej a psychosociálnej situácii (Scherpner, 1998).
Princíp kontrolovaného osobného zaujatia spolu s poÏiadavkou hodnotovej neutrality
kladú znaãné nároky na emocionálnu rovnováhu a v˘konovú v˘drÏ sociálnych pracovníkov.Veºk˘m a v in˘ch krajinách uznávan˘m vnútorn˘m rozporom tejto profesie je, Ïe
sociálni pracovníci nemôÏu natrvalo preniesÈ na svoje vlastné bedrá rie‰enie problémov
svojich klientov, ale môÏu im iba ãiastoãne a doãasne vypomôcÈ. Poslaním sociálnej
práce je teda hlavne pomoc klientom.Takto opísan˘ ‰t˘l sociálnej práce je v‰ak v na‰ej
spoloãnosti ãasto v príkrom rozpore s realitou, ktorá poskytuje obraz zbyrokratizovanej
profesie, pri stretnutí s ktorou je klient neustále v podriadenej pozícii.
ëal‰ím dôleÏit˘m cieºom supervízie v sociálnej oblasti je nepretrÏité zvy‰ovanie
odborn˘ch kompetencií sociálnych pracovníkov a postupné profesionalizovanie supervízie ako úãinnej pomoci vo v‰etk˘ch oblastiach sociálnych intervencií (Gabura, 1995).
S ohºadom na prelínanie supervízie a terapie uÏ len t˘m, Ïe supervidovan˘ zasiahne
do osobn˘ch problémov, môÏe supervízia skæznuÈ do terapie. Nie je to v‰ak cieºom ani
úlohou supervízie.
6. Orientácie (‰koly) supervízie
KaÏdá supervízia má urãité centrálne zameranie a orientuje sa na urãit˘ determinujúci
fókus. Supervízor má niekoºko moÏností, na ão sa v procese supervízie zameraÈ, na ão
klásÈ najväã‰í dôraz. Centrom jeho záujmu môÏe byÈ klient, môÏe sa zameraÈ na obsahové tematizovanie sedenia, môÏe ho zaujímaÈ efektívnosÈ intervencií, môÏe sa zameraÈ
na vzÈah sociálny pracovník–klient, sociálny pracovník–supervízor a pod.
Vzhºadom na to, Ïe supervízor pracuje s ãlovekom a jeho problémami, mal by sa
vedieÈ orientovaÈ v niektor˘ch psychoterapeutick˘ch a poradensk˘ch smeroch.V súãasnosti rozli‰ujeme pribliÏne 13 psychoterapeutick˘ch a poradensk˘ch teórií ovplyvÀujúcich individuálnu orientáciu pomáhajúceho:
• Dynamické teórie
• Holistické teórie (K. Goldstein,A. Maslow)
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• Analytické teórie (C. G. Jung)
• Teórie individuálnej psychológie (A.Adler)
• Interpersonálne teórie (K. Horneyová)
• Psychosociálne teórie (E. Fromm, E. Erikson)
• Dollardove a Millerove teórie uãenia
• Rysové a faktorové teórie (R. B. Cattell)
• Teórie poºa (K. Lewin)
• Teórie systematického eklekticizmu (G.W.Allport)
• Teórie „ja“ (C. G. Rogers)
• Fenomenologické a existenciálne teórie
• Psychoanalytické teórie (S. Freud)
Solídna znalosÈ t˘chto teórií je nutn˘m predpokladom pre profesionálnu prácu
supervízora, pre úãinnú pomoc ºuìom, poznanie dynamiky správania ako aj diagnostiku
problému klienta. Orientáciou supervízora je ovplyvnen˘ vo svojej ãinnosti i sociálny
pracovník.
Ovládanie t˘chto teórií má na prácu sociálneho pracovníka (a supervízora) dvojak˘
vplyv:
1. Sociálny pracovník si osvojuje chápanie základn˘ch zdrojov ºudského správania
a sústredí sa na prvky spoloãné v‰etk˘m teóriám. Jeho odborná perspektíva sa t˘m
zjednocuje.
2. Názory vynikajúcich odborníkov na ºudskú osobnosÈ sa v‰ak vzájomne lí‰ia a ãasto
sú v priamom rozpore, ako napríklad v teórii Skinnera a Rogersa. Z tohto hºadiska majú
tieto teórie opaãn˘ vplyv, vedú k rozlí‰eniu a umoÏÀujú sociálnemu pracovníkovi
vytvoriÈ si vlastnú odbornú orientáciu.
Vybrané modely supervízie rozdelené podºa psychoterapeutick˘ch orientácií sú:
behaviorálny model sa zameriava primárne na kognitívnu aktivitu
• Kognitívno–b
supervidovaného. Cieºom supervízie je v˘chova pomáhajúceho, ktor˘ dokáÏe odpovedaÈ spôsobom relatívne zbaven˘m úzkosti, ktor˘ môÏe na základe pozorovania a verbalizácie klienta vytváraÈ hypotézy o povahe problematick˘ch predstáv klienta, o jeho
emóciách a správaniach, a ktor˘ si potom môÏe vyberaÈ a testovaÈ primerané techniky
a meniÈ ich.Tento model vychádza z úlohy kognitívno–behaviorálneho psychoterapeuta, ktor˘ vystupuje ako odborník na psychické problémy skôr v úlohe uãiteºa ako
trénera (na rozdiel od psychoanalytick˘ch a hlbinne dynamick˘ch orientácií).
• Dynamicky orientovan˘ model supervízie je obsahovo zameran˘ na minulosÈ
klienta i sociálneho pracovníka, aby spoloãne pochopili zdroj súãasn˘ch problémov
a hºadali v˘chodisko pre budúcnosÈ. Supervízor sa bude zaujímaÈ o nevedomé procesy
reprezentované najmä prenosom a obranami, identifikovaÈ náhradné objekty a ciele,
viesÈ sociálneho pracovníka k interpretáciám a nadhºadu. Centrom jeho supervízneho
záujmu b˘va vzÈah a obsah.
• Experienciálne orientovan˘ model preferuje nedirektívny prístup ÈaÏiskovo zameran˘ na aktuálnu situáciu supervidovaného, preferuje to, ão sa deje tu a teraz, orientuje
sa na preÏívanie, rovnocenn˘ vzÈah. Najv˘znamnej‰ou hodnotou je akceptácia, empatia
SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA • 3/2005

119

Zlom 03/05-fakta

14.9.2005 17:40

AKADEMICKÉ
statě

Stránka 120

SUPERVÍZIA V SOCIÁLNEJ PRÁCI NA SLOVENSKU / MICHAL OLÁH

vo vzÈahu k supervidovanému a kongruencia supervízora (napr.Teória „ja“ od C. G.
Rogersa).
Nie je jednoduché odpovedaÈ na otázku, ãi supervidovan˘ a supervízor musia byÈ tej
istej psychoterapeutickej orientácie. Osobne si z vlastnej skúsenosti myslím, Ïe pre
zaãínajúceho terapeuta je vhodnej‰ie, keì má supervízor rovnakú orientáciu ako
terapeut. Zaãiatoãníkovi je tak poskytnutá lep‰ia korekcia zvolen˘ch postupov v osvojovanej orientácii.

7. V˘cviky a ‰tandardy supervízie
V súvislosti so sociálnou prácou a supervíziou neexistuje Ïiadna stavovská organizácia
s povinn˘m ãlenstvom, ktorá by disponovala adekvátnymi kompetenciami, ako je
udeºovanie akreditácií ãi licencií vypl˘vajúcich zo zákona (ako napr. Slovenská psychoterapeutická spoloãnosÈ, Komora právnikov Slovenska a pod.). Z toho vypl˘va, Ïe
supervíziu môÏe zatiaº vykonávaÈ ktokoºvek.V porovnaní s niektor˘mi okolit˘mi krajinami nie je u nás v dostatoãnej miere rozpracovaná ani spolupráca s Európskou asociáciou pre supervíziu EAS (European Association for Supervision). Napriek tomu sa na
na‰om území na podnet nemecko-slovenskej pracovnej skupiny pre ìal‰ie vzdelávanie
v sociálnej sfére v roku 1997 spracoval projekt prípravy supervízorov v sociálnej
oblasti. Cieºom uvedeného projektu bola realizácia základného v˘cviku v supervízii so
zámerom skvalitnenia práce sociálnych pracovníkov v rámci svojich profesionálnych
kompetencií. Cieºom projektu bolo taktieÏ zabezpeãiÈ úãastníkom supervízneho v˘cviku základné zruãnosti a schopnosti pre supervíznu prax. Prv˘ v˘cvik absolvovalo
23 úãastníkov v rozsahu 160 hodín.Akreditované v˘cviky prebiehajú s prestávkami
dodnes v rozsahu 240 hodín.
PoÏiadavky kladené na adeptov boli prevzaté zo ‰tandardov Nemeckej spoloãnosti pre
supervíziu DGSv (Deutsche Gesellschaft für Supervision), ktorá ich stanovuje pribliÏne
v tomto rozsahu:
1. Vysoko‰kolské ‰túdium sociálnej práce, sociálnych vied alebo in˘ch humanitn˘ch
vied, minimálne 5-roãná prax, 30 supervíznych sedení poãas posledn˘ch troch rokov
a doklad o metodick˘ch znalostiach na základe úãasti v dlhodob˘ch nadstavbov˘ch
formách vzdelávania.V˘nimky môÏu byÈ udelené iba záujemcom, ktorí majú minimálne
8-roãnú prax, absolvovali 30 supervíznych sedení, majú doklad o metodick˘ch znalostiach na základe úãasti v dlhodob˘ch nadstavbov˘ch formách ìal‰ieho vzdelávania,
písomn˘ posudok zo strany in‰titútu vzdelávania a písomn˘ posudok zo strany supersupervízora, ktor˘ je menovan˘ prijímacím v˘borom.
2. Predpoklady pre absolvovanie splní ten frekventant, ktor˘ absolvuje kontinuálnu
úãasÈ na kurze so stanoven˘m poãtom vyuãovacích hodín, zúãastní sa najmenej troch
vlastn˘ch supervíznych procesov a absolvuje urãen˘ poãet supersupervízií.TaktieÏ je
potrebné písomné vyhodnotenie supersupervízie, samostatná závereãná písomná práca,
stanovisko vedenia kurzu a úspe‰ná úãasÈ na závereãnom kolokviu.
3. Koncepãné predpoklady musia spæÀaÈ poÏadovanú koncepciu vzdelávania a realizáciu supersupervízie. Celé vedenie kurzu musí pozostávaÈ zo supervízorov, ktorí
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absolvovali vzdelávanie podºa stanov stavovskej organizácie.
DGSv na záver odporúãa zaloÏiÈ grémiá, ktoré by zabezpeãovali zastúpenie záujmov
úãastníkov, supersupervízorov, vedúcich kurzov a in‰titútov vzdelávania.
Potreba zamerania prípravy tohto druhu je zdôvodÀovaná nevyhnutnosÈou permanentného usmerÀovania a poradenstva v rámci v˘konu sociálnej práce v praxi.
Supervízny v˘cvik aj samotnú supervíziu v sociálnej práci na úrovni vy‰‰ie uveden˘ch
‰tandardov v súãasnosti dokáÏe poskytnúÈ máloktorá in‰titúcia. Jednou z tak˘chto
organizácií je obãianske zdruÏenie Asociácia supervízorov a sociálnych pracovníkov
(ASSP – www.changenet.sk/assp), ktorá spolu s Centrom poradensk˘ch, vzdelávacích
a v˘cvikov˘ch sluÏieb v rámci svojich programov poskytuje okrem iného supersupervíziu i supervíziu podºa objednávky a na mieru klienta.Vzdelávanie v supervízii prebieha
prostredníctvom vzdelávacieho kurzu s certifikátom, ktor˘ je akreditovan˘ Akreditaãnou
komisiou pre ìal‰ie vzdelávanie pri Ministerstve ‰kolstva SR. Okrem podobn˘ch spoloãností poskytujú supervízne v˘cviky rôzne psychoterapeutické spoloãnosti, v˘skumné
ústavy, komerãné spoloãnosti ad.

8. Supervízia v kontexte financií a práva
Po páde totalitného reÏimu v roku 1989 a liberalizácii slovenského trhu sa do ponuky
niektor˘ch, zvlá‰È personálnych spoloãností dostala aj supervízia.V súãasnosti je ‰tandardom kaÏdej obdobnej spoloãnosti ponúkaÈ i tento „produkt“ ako súãasÈ svojho
portfólia.
Súãasne platn˘ zákon o sociálnej pomoci ã. 195/1998 Z. z., v znení neskor‰ích predpisov, supervíziu v sociálnej práci právne nijako neupravuje. Pre porovnanie napríklad
v NSR je systém vzdelávania v supervízii podrobne rozpracovan˘ do trojroãného postgraduálneho ‰túdia v rozsahu 500 hodín. Pre jej ãinnosÈ v‰ak platia ‰tandardné obchodné podmienky ako pri in˘ch sluÏbách.
DôleÏitou právnou súãasÈou medzi poskytujúcim a prijímateºom je kontrakt uzatvoren˘ medzi supersupervízorom, supervízorom a klientom (supervidovan˘m).
Kontrakt potvrdia svojím podpisom objednávateº i vykonávateº. Podobné náleÏitosti,
v ktor˘ch sa navy‰e upravujú platové, príp. iné podmienky, obsahuje i pracovná zmluva
o supervízii.
9. Predpoklady ìal‰ieho roz‰irovania supervízie
Predpoklady ìal‰ieho roz‰irovania sú podmienky pre vyuÏívanie supervízie, pre jej
roz‰irovanie, pokiaº ide o poãet prípadov a problémov, v ktor˘ch sa vyuÏíva. Pre lep‰iu
orientáciu sú predpoklady ìal‰ieho roz‰irovania supervízie rozdelené do niekoºk˘ch
skupín:
• teoreticko-praktické,
• legislatívno-marketingové,
• kvalifikaãno-profesné.
Praktické predpoklady roz‰irovania supervízie sú dané podmienkami pre jej praktické
zavádzanie. Supervízia je metódou najviac vyuÏívanou v západnej Európe, v USA
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a Kanade. (Holá, 2003: 174.) Je nutné stanoviÈ podmienky jej aplikácie v na‰om ‰pecifickom, sociálno-kultúrnom a ekonomickom prostredí. Niektoré zásady pre zavádzanie
supervízie je v‰ak vhodné ustanoviÈ novou legislatívou.
V súvislosti s rozvojom supervízie si môÏeme poloÏiÈ niektoré základné otázky, ak˘mi
sú napr.:
• Bude záujem o supervíziu?
• Bude supervízia cenovo dostupnou sluÏbou?
• Stane sa profesia supervízora profesiou s prísnymi licenciami a certifikaãn˘mi
‰tandardmi, alebo bude supervízia metódou zaloÏenou na skúsenostiach?
• Budú supervízne programy zamerané viac na klientov ãi na systém in‰titúcie,
v rámci ktorej sú uplatÀované?
• Do ktor˘ch oblastí bude supervízia expandovaÈ a pre ktoré sa ukáÏe ako nevyuÏiteºná?
• Bude supervízia zakotvená v legislatíve?
Marketingové predpoklady sú zanedbávané, ale veºmi úãinné podmienky pre ‰írenie
supervízie. Profesionáli aktívni v problematike supervízie by sa mali vystríhaÈ prísºubov
a záruk len pozitívnych v˘sledkov supervízie.
Marketingov˘ spôsob myslenia znamená, Ïe pri kaÏdom rozhodnutí uvaÏujeme, ãi
zvolen˘ krok prispel k dosahovaniu cieºov.
Zámerom marketingu supervízie je „vytvoriÈ“ a nas˘tiÈ dopyt po supervíznych sluÏbách.
Prijatie supervízie verejnosÈou a jej ochotu vyuÏiÈ supervízne sluÏby ovplyvÀuje:
• dostupnosÈ supervíznych sluÏieb,
• mnoÏstvo informácií o supervízii,
• úroveÀ a kvalita supervíznych sluÏieb,
• individuálne rozdielnosti t˘ch, komu je sluÏba supervízie ponúkaná,
• ponuka supervízie a vy‰kolen˘ch supervízorov a pod. (Holá, 2003:171–180).

Záver
âlánok poskytuje pre sociálnych pracovníkov a zainteresovan˘ch odborníkov z pomáhajúcich profesií mnoÏstvo podnetov na diskusiu. Pokúsil som sa o struãné vymedzenie
supervízie v kontexte sociálnej práce, jej rozãlenenie, vyhodnotenie predpokladov
a stavu súãasného fungovania. Usilujem sa vytvoriÈ priestor pre nové pohºady a názory,
ktoré môÏu prispieÈ k podrobnej‰iemu rozpracovaniu aktuálnej, ale zatiaº pomerne
málo rozpracovanej téme, akou je supervízia.
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1) I would like to thank to Mr. Martin Scherpner for his help and activities in implementing of supervision in Slovakia.
Kontakt na autora: e-mail: molah@post.cz.
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z nichÏ nûkteré
jsou vûnovány
problematice
psychologick˘ch
aspektÛ sociální
práce.
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Potenciální zdroje stresu
v sociální práci a jejich zvládání
Potential sources of stress
at social work and coping with them
Abstrakt:
Stres v sociální práci je v této studii konceptualizován
jako transakãní systém, kter˘ zahrnuje potenciální organizaãní a osobnostní zdroje ãi precipitory. Organizaãní
(expoziãní) precipitory se vztahují k interakcím sociálních
pracovníkÛ s jejich klienty, byrokratick˘m podmínkám,
nedostatku autonomie a kolegiality, konfliktu role
a k problémÛm sociální práce jako vûdní disciplíny a profese. Osobnostní (dispoziãní) precipitory se t˘kají emocionálních dimenzí (neuroticismu, negativní afektivity,
chování typu A), kognitivních dimenzí (místa kontroly,
vnímané zdatnosti, nezdolnosti, koherence osobnosti)
a sociálních dimenzí (sociální opory, sebepojetí). Stress
v sociální práci je také v ãlánku popsán v souvislosti
s akutními reakcemi a chronick˘mi následky (syndrom
vyhaslosti) a s nûkter˘mi individuálními a organizaãními
strategiemi zvládání.
Abstract:
The stress at social work in this study is conceptualized
as the transactional system, which includes potential
organizational and personal sources or precipitors. The
organizational (expositional) precipitors relate to interactions social worker with their clients, bureaucratic conditions, lack of autonomy and collegiality, role conflict and
to problems social work as scientific discipline and occupation. Personal (dispositional) precipitors involve emotional dimensions (neuroticism, negative affectivity,
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behavior type A), cognitive dimensions (locus of kontrol, self-efficacy,
hardiness, sense of coherence) and social dimensions (social support, selfconcept). Stress at social work is described in this paper also in context of
acute reactions and chronic consequences (burnout) and some individual
and organizational coping strategies.
Úvod
Sociální práce náleÏí k pomáhajícím profesím, v nichÏ se klient stává pﬁedmûtem
vysoce angaÏovaného a silnû podpÛrného zájmu sociálních pracovníkÛ. Podstatou
tohoto zájmu je efektivní uplatÀování procesÛ pomáhání a sociální kontroly, jejichÏ
primárním cílem je vyﬁe‰it sociální problémy klientÛ a zajistit jim optimální úroveÀ
jejich sociálního fungování.Toto profesionální úsilí sociálních pracovníkÛ by mûlo b˘t
spojeno se základními psychologick˘mi pﬁedpoklady sociální práce, za nûÏ lze povaÏovat prosociální chování, vycházející z afiliativní motivace a empatick˘ch dispozic osobnosti (podrobnûji viz napﬁ.Williams, 1989; Kopﬁiva, 1997; Mlãák, 2004a), ale také se
strategiemi, které mohou klientÛm pomoci efektivnû zvládat nároãné Ïivotní situace,
v nichÏ se ocitli.
V odborné literatuﬁe zahraniãní provenience je problematice pracovní zátûÏe a stresu
v sociální práci vûnována pomûrnû znaãná pozornost. Nûkteﬁí autoﬁi povaÏují vysokou
úroveÀ psychické zátûÏe za fenomén, kter˘ je inherentním atributem této profese, a jiní
ji dávají do souvislosti se specifick˘mi vlastnostmi mnoha sociálních pracovníkÛ, jako
jsou senzitivita, vulnerabilita, idealismus, nadmûrné pﬁebírání odpovûdnosti, ãi tendence
zpracovávat si v sociální práci vlastní nevyﬁe‰ené konflikty.
Mezi publikujícími autory existuje také relativnû vysok˘ konsensus v tom, Ïe angaÏovan˘ a efektivní v˘kon sociální práce je u sociálních pracovníkÛ spojen s ﬁadou nároãn˘ch profesních kompetencí, mezi nimiÏ dominuje jejich schopnost adaptivnû zvládat
relativnû vysokou úroveÀ pracovní zátûÏe a stresu (podrobnûji viz napﬁ. Jayaratne,
Chess, 1984; Sze, Ivker, 1985; Ruston, 1987; Poulin,Walter, 1993; Storey, Billingham, 2001;
Lloyd et al., 2002; Mlãák, 2004c aj.).
1. Pojetí stresu v sociální práci
V souãasné dobû v teorii pracovní zátûÏe a stresu pﬁevládají systémová pojetí, která
umoÏÀují zátûÏ a stres pojímat jako sloÏit˘ kybernetick˘ systém, v nûmÏ se uplatÀuje
cirkulární kauzalita. Systém pracovní zátûÏe a stresu b˘vá koncipován jako soubor
prvkÛ, mezi nimiÏ existují komplikované vazby (viz napﬁ. Cox, 1978; Lazarus, Folkman,
1984; Lazarus, 1991;Vollrath, 2001 aj.). Prvky systému stresu nejãastûji tvoﬁí následující
kategorie promûnn˘ch.
a) Objektivní faktory vnûj‰ího pracovního prostﬁedí (stresory).
b) Procesy percepce pracovní zátûÏe a stresu pracovníkem.
c) Aktuální reakce pracovníka na vnímanou pracovní zátûÏ a stres.
d) Dlouhodobé dÛsledky pracovní zátûÏe a stresu.
SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA • 3/2005
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e) Modifikující faktory, které mají vliv na prÛbûh pracovní zátûÏe a stresu.
Pracovní zátûÏ (stres) v sociální práci je moÏné s jist˘m zjednodu‰ením konceptualizovat jako dynamick˘ vztah (rozpor) mezi souborem vnûj‰ích pracovních nárokÛ ãi tlakÛ,
které jsou na sociální pracovníky kladeny, a souborem jejich vnitﬁních osobnostních
dispozic je adaptivním zpÛsobem zvládat.
Zatímco pojem pracovní zátûÏe v této studii vyjadﬁuje dynamick˘ vztah mezi úrovní
pracovních nárokÛ a osobnostních pﬁedpokladÛ, kter˘ nemá pro pracovní organizace
ani pracovníky Ïádné nepﬁíznivé dÛsledky, termín stres je v tomto pﬁíspûvku vyhrazen
k oznaãování dynamického rozporu, jehoÏ konsekvence jsou pro pracovní organizace
a pracovníky negativní.
ÚroveÀ stresu v sociální práci rezultuje z komplikované transakce mezi urãit˘mi
nepﬁízniv˘mi poÏadavky pracovní ãinnosti (expoziãními precipitory ãi spou‰tûãi stresu)
a nevhodnou strukturou ãi úrovní specifick˘ch osobnostních charakteristik (dispoziãními precipitory ãi spou‰tûãi stresu).
Na relevanci problematiky pracovního stresu u ãesk˘ch sociálních pracovníkÛ poukazují napﬁ. v˘sledky v˘zkumu realizovaného v roce 2001 u souboru 80 sociálních pracovnic ostravského regionu, které minimálnû u jedné pûtiny dotazovan˘ch respondentÛ
indikují zﬁetelnou symptomatologii syndromu vyhoﬁení (burnout) a její souvislost
s niÏ‰í úrovní sociální opory, zv˘‰enou tendencí k úzkostnosti, neuroticismu a snaze
vyh˘bat se v Ïivotû potenciálním ‰kodám (Mlãák, 2003).
Také v˘sledky jiného v˘zkumu, kter˘ se uskuteãnil v roce 2003 u souboru 33 sociálních pracovnic z ostravsk˘ch oddûlení péãe o dûti, dokládají v˘skyt syndromu vyhaslosti i to, Ïe jsou k nûmu disponovány pﬁedev‰ím ty sociální pracovnice, které vykazují
nízkou úroveÀ v takov˘ch osobnostních dimenzích, jako jsou neuropsychická stabilita,
sociální pﬁizpÛsobivost, snaha o uchování postavení, spontánní druÏnost, sebeuspokojení, akceptace prostﬁedí, dominance, flexibilita (Mlãák, 2004b).
V souãasné dobû není v odborné literatuﬁe pochybnosti o tom, Ïe pracovní stres
v dlouhodobé perspektivû mÛÏe v˘razn˘m zpÛsobem sniÏovat kvalitu práce, spokojenost klientÛ s úrovní poskytovan˘ch sluÏeb, kulturu a celkovou efektivitu pracovních
organizací a Ïe u sociálních pracovníkÛ mÛÏe vést k ‰irokému spektru neÏádoucích
fenoménÛ, jako jsou napﬁ. zv˘‰ená pracovní absence, sklon k rutinizaci práce, ãi maladaptaãní obtíÏe rÛzného typu, vãetnû syndromu vyhaslosti (burnout) ãi eventuálních
zdravotních dÛsledkÛ.

2. Expoziãní precipitory stresu
Expoziãní precipitory stresu v sociální práci tvoﬁí pomûrnû rozmanit˘ soubor spou‰tûcích faktorÛ, kter˘ lze roztﬁídit do tﬁí základních kategorií. Jedná se o expoziãní
precipitory vypl˘vající: a) z interakce sociálních pracovníkÛ s klienty, b) z organizaãních
aspektÛ pracovní ãinnosti a také c) z problémÛ sociální práce jako oboru, profese
a ãinnosti.
Vzhledem k tomu, Ïe v domácích podmínkách nebyly aspekty uveden˘ch kategorií
expoziãních precipitorÛ, které mohou vyvolávat stres sociálních pracovníkÛ, dosud
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v˘zkumnû ovûﬁovány, není moÏné pﬁesnû stanovit kauzální váhu popsan˘ch ãinitelÛ. Za
primární zdroje pracovní zátûÏe a stresu lze v‰ak hypoteticky, tj. s ohledem na zahraniãní zku‰enosti, povaÏovat precipitory, které spadají do kategorie interakce sociálních
pracovníkÛ s klienty a spou‰tûcí faktory tvoﬁící organizaãní aspekty jejich pracovní
ãinnosti. Problémy sociální práce jako oboru, profese, ãinnosti je moÏné oznaãit jako
expoziãní zdroje sekundární povahy, které nemusí b˘t sociálními pracovníky plnû
a vûdomû reflektovány.
V‰echny kategorie expoziãních precipitorÛ, které budou více popsány v následujícím
textu, v‰ak v reálné pracovní ãinnosti sociálních pracovníkÛ mohou pÛsobit v mnohoãetn˘ch a variabilních interakãních efektech.
2.1. Interakce sociálních pracovníkÛ a klientÛ
Interpersonální interakce sociálních pracovníkÛ s klienty se v odborné bibliografii
povaÏuje za rozhodující faktor pracovní zátûÏe a také za ãinitel, kter˘ je v rozhodující
míﬁe odpovûdn˘ za rozvoj akutních stresov˘ch reakcí i dlouhodob˘ch dÛsledkÛ stresu.
Interakce sociálních pracovníkÛ s klienty mohou stres vytváﬁet sv˘mi kvantitativními
i kvalitativními aspekty. Z kvantitativních aspektÛ se jeví jako v˘znamn˘ vysok˘ poãet,
frekvence a nadmûrná délka trvání jejich kontaktÛ s klienty. Z kvalitativních aspektÛ
hraje v˘znamnou roli vysoká intenzita kontaktÛ, jejich emocionálnû excesívní charakter
a úroveÀ odpovûdnosti. Konkrétnû se jedná o situace, kdy se pracovník musí vûnovat
klientÛm, kteﬁí jsou aktivnû ãi pasívnû agresívní, zaujímají rigidní obranné pozice, ãi
pﬁená‰ejí na sociální pracovníky nerealistická oãekávání.Také interakce pracovníkÛ
s v˘raznû tûlesnû, smyslovû ãi du‰evnû hendikepovan˘mi jedinci je povaÏována za
znaãnû zatûÏující. Kvalitativní aspekty interpersonálních interakcí se li‰í na základû
skuteãnosti, zda se jedná o akutní ãi chronickou problematiku, zda se jedná o dítû,
dospívajícího, dospûlého, zdravého ãi nemocného klienta, ãi zda se jedná o jednotlivce,
skupinu ãi komunitu.V neposlední ﬁadû rozhoduje i to, jaká je pravdûpodobnost pomoci, úspûchu ãi léãby.
Kvantitativní a kvalitativní aspekty interpersonálních interakcí vystupují ve vzájemné
kombinaci, potencují se a mohou vytváﬁet zdroje pracovního stresu se v‰emi negativními dÛsledky pro pracovní organizace i pracovníky.
2.2. Organizaãní aspekty pracovní ãinnosti
Sociální pracovníci pÛsobí v ‰iroké ‰kále pracovních organizací, které se li‰í mnoha
rÛzn˘mi parametry, jeÏ vypl˘vají napﬁ. z jejího typu (krizová, azylová, léãebná ãi v˘chovná zaﬁízení), sociálního sektoru (státní a nestátní zaﬁízení) ãi ze zpÛsobu získávání
finanãních zdrojÛ apod. Obecnû tyto pracovní organizace pﬁedstavují úãelovû vytvoﬁené
skupiny lidí, kteﬁí na základû formalizovan˘ch norem koordinují svou ãinnost za úãelem
dosaÏení stanoveného cíle.
Drtivé vût‰inû tûchto pracovních organizací je spoleãné, Ïe po sociálních pracovnících poÏadují tzv. emocionálnû podmínûnou práci (emotion work), kterou je moÏné (viz
Zapf et al.,1999; Zapf et al., 2001) vymezit jako pracovní ãinnost, pﬁi které se po sociálSOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA • 3/2005

127

Zlom 03/05-fakta

14.9.2005 17:40

AKADEMICKÉ
statě

Stránka 128

POTENCIÁLNÍ ZDROJE STRESU V SOCIÁLNÍ PRÁCI... / Z. MLČÁK

ních pracovnících ve vysoké míﬁe poÏaduje, aby projevovali a dobﬁe ovládali své pozitivní i negativní emoce, vykazovali vysokou senzitivitu vÛãi klientÛm, podrÏeli si svÛj
rozhodující vliv nad kontrolou sociální interakce a dokázali tolerovat vy‰‰í míru emoãního nesouladu mezi pociÈovan˘mi a vyjadﬁovan˘mi emocemi.
V kontextu s úrovní pracovního stresu se poukazuje na v˘znam kvality personálního
ﬁízení pracovních organizací a s ní související úroveÀ kultury pracovních organizací.
Kulturu organizace je moÏné pojímat jako systém charakteristick˘ch pﬁesvûdãení
a oãekávání sdílen˘ch jejími ãleny, kteﬁí vytváﬁejí spoleãné normy a hodnoty ovlivÀující
jejich chování.
ÚroveÀ personálního ﬁízení podstatn˘m zpÛsobem limituje charakter pracovních
organizací, v nichÏ sociální pracovníci pÛsobí.V˘znamn˘m potenciálním precipitorem
pracovního stresu jsou byrokratické organizace.V tûchto organizacích je akcentována
hierarchická struktura, je stanoven systém formálních pravidel dûlby práce, kontroly
práce a vzájemn˘ch kontaktÛ mezi pracovníky. Maximum rozhodnutí se realizuje
v jejich centru a pracovníci se s nimi musí identifikovat. Pracovníci jsou pﬁeváÏnû
ﬁízeni, neÏ aby sami pﬁijímali odpovûdnost, podporována je konformita, preferováno je
spí‰e tradiãní, administrativní ãi rutinní ﬁe‰ení problémÛ namísto flexibility a inovativnosti.V silnû byrokraticky strukturovan˘ch organizacích mÛÏe b˘t administrativní práce
dokonce nadﬁazena pﬁed prací s klienty, takÏe pro sociální pracovníky mÛÏe b˘t problémem zachovat poÏadovanou rovnováhu mezi povinnostmi vÛãi pracovní organizaci
a vÛãi sv˘m klientÛm.
Byrokratické pﬁekáÏky, které takové organizace zákonitû produkují, se stávají masívními
precipitory jejich pracovního stresu. K tomuto jevu dochází ve vysokém poãtu zejména
u tûch sociálních pracovníkÛ, kteﬁí do této profese nastupují s nerealistick˘mi oãekáváními t˘kajícími se pracovní autonomie a odpovûdnosti, kolegiální a podpÛrné t˘mové
kooperace a moÏností aplikovat ve své práci vlastní internalizované hodnoty a hledat
tvoﬁivá, flexibilní ﬁe‰ení. Jedním z negativních aspektÛ byrokraticky strukturovan˘ch
organizací mÛÏe b˘t také siln˘ osobnostnû deformaãní tlak. Je nasnadû, Ïe rozvoj osobnosti sociálních pracovníkÛ a jejich profese zaji‰Èují organizace, které fungují spí‰e na
principech komunitních zaﬁízení.Ty se vyznaãují pﬁedev‰ím antiautoritativním, demokratick˘m a konsensuálním stylem ﬁízení, spoleãn˘m sdílením pracovních hodnot, existencí
neformálních a variabilních pracovních skupin, programov˘m potlaãením vztahÛ nadﬁízenosti a podﬁízenosti, poskytováním sociální opory a pûstováním kolegiálních vztahÛ.
ÚroveÀ personálního ﬁízení, charakter pracovních organizací a s nimi související
kultura pracovních organizací ovlivÀují stupeÀ volnosti rozhodování sociálních pracovníkÛ i míru psychick˘ch nárokÛ na nû kladen˘ch. R.A. Karasek a T.Theorell (1990) ve
svém modelu pracovní zátûÏe pﬁedpokládají, Ïe o úrovni pracovní zátûÏe a stresu
rozhoduje interakce mezi úrovní kontroly, vztahující se k volnosti rozhodování pracovníkÛ, jak pracovat a uplatÀovat vlastní tvoﬁivost, a mírou psychick˘ch nárokÛ, které jsou
kladeny na jejich pracovní v˘kon. Logickou relaci mezi psychick˘mi nároky, jeÏ pracovní ãinnost sociálních pracovníkÛ vyÏaduje, a mírou volnosti samostatnû o ní rozhodovat
vyjadﬁuje tabulka ã. 1.
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DIMENZE PRÁCE

Nízké psychické
nároky

Vysoké psychické
nároky

Vysoká volnost rozhodování

Nízká pracovní zátûÏ
(hypostres)

Aktivní postoje
k práci

Nízká volnost rozhodování

Pasívní postoje k práci

Vysoká pracovní
zátûÏ (hyperstres)

Tabulka ã. 1 Psychická nároãnost práce a volnost rozhodování sociálních pracovníkÛ
jako ãinitelé ovlivÀující úroveÀ pracovního stresu
NejniÏ‰í míra psychické zátûÏe (hypostres) se pojí s nízk˘mi pracovními poÏadavky
a vysokou volností rozhodování a nejvy‰‰í úroveÀ psychické zátûÏe (hyperstres) s vysok˘mi pracovními nároky a s nízkou volností pracovníkÛ rozhodovat.
ÚroveÀ personálního ﬁízení, charakter pracovních organizací a s nimi související
kultura pracovních organizací spoluurãují také soubor pracovních a sociálních rolí,
které odráÏejí standardy chování, které od nich jak pracovní organizace, tak jejich
klienti oãekávají.Tyto role v‰ak mohou mít u jednotliv˘ch sociálních pracovníkÛ konfliktní nebo nejednoznaãn˘ charakter. Konflikt role se vyskytuje jako v˘sledek nesouladu ãi nesluãitelnosti oãekávání, kter˘ klienti nûjak˘m zpÛsobem sdûlují sociálním
pracovníkÛm. Nejednoznaãnost role je spojena s frustrovanou potﬁebou klienta vnímat
roli sociálního pracovníka jako jistou a pﬁedpovûditelnou a zvlá‰tû se t˘ká jeho cílÛ,
prostﬁedkÛ a moÏností. Konfliktní ãi nejednoznaãné pracovní role sociálních pracovníkÛ jsou povaÏovány nejen za potenciální zdroj pracovního stresu samotn˘ch sociálních
pracovníkÛ, ale také za potenciální zdroj zátûÏe jejich klientÛ.
V˘znamn˘m faktorem pracovní ãinnosti sociálních pracovníkÛ je úroveÀ poskytované
sociální opory ze strany pracovní organizace. Poskytovanou institucionální sociální
oporu reprezentuje soubor informací, které sociální pracovníky pﬁivádûjí k pﬁesvûdãení,
Ïe je jim ze strany organizace i spolupracovníkÛ poskytována péãe, kolegialita, váÏnost
a ãlenství v síti vzájemn˘ch pracovních závazkÛ. Deficit mezi oãekávanou a poskytovanou úrovní opory ze strany instituce je obecnû povaÏován za zdroj silného pracovního
stresu. Zejména nízká úroveÀ percipované emocionální opory od nejbliÏ‰ích ãlenÛ
pracovních t˘mÛ ãi supervizorÛ se u sociálních pracovníkÛ stává v˘razn˘m zdrojem
jejich pracovního stresu (podrobnûji viz napﬁ. Lait,Walace, 2002).
2.3. Problémy sociální práce jako oboru, profese a ãinnosti
Pro sociální práci v domácích podmínkách je typick˘ pﬁetrvávající rozpor mezi jejími
teoretick˘mi a praktick˘mi aspekty.Vzájemná reflexe mezi praktickou úrovní sociální práce,
která se u nás po roce 1989 zaãala prudce rozvíjet, a teoretickou úrovní sociální práce
rozvíjenou v akademickém prostﬁedí, je stále pomûrnû slabá. I kdyÏ vysoko‰kolská pracovi‰tû pﬁipravila základní podmínky pro vybudování systému vzdûlávání v oblasti sociální práce,
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hledání optimálního modelu vzdûlávání sociálních pracovníkÛ dosud pokraãuje.
Sociální práce v sobû zahrnuje ﬁadu vnitﬁních teoretick˘ch dilemat, která lze v souãasné dobû ﬁe‰it jen velmi obtíÏnû.VáÏná dilemata vypl˘vají také z praktické plurality
sociální práce, která se realizuje jako multiresortní ãinnost. Sociální práci v souãasné
dobû vykonávají profesionální, ale i neprofesionální pracovníci s pomûrnû variabilní
kvalifikací, kteﬁí pÛsobí v organizacích s velmi odli‰n˘mi institucionálními parametry.
Kvalifikaãní poÏadavky pro v˘kon sociální práce jsou v praxi naplÀovány nedostateãn˘m zpÛsobem, praktick˘ v˘kon sociální práce není v mnoha aspektech dostateãnû
kvalitnû legislativnû ukotven a pracovní role sociálních pracovníkÛ v organizacích jsou
mnohdy nedostateãnû vymezeny, stejnû jako finální poÏadavky, vztahující se k efektivitû
ãi profesionalitû jejich práce.Také spoleãensk˘ a ekonomick˘ status sociálních pracovníkÛ je ve vût‰inû pﬁípadÛ inadekvátní v˘znamu jejich profese.
Profese sociálních pracovníkÛ v sobû díky v˘‰e uveden˘m teoretick˘m a praktick˘m
obtíÏím zahrnuje urãitou míru disonance, neboÈ obsahem jejich pracovní ãinnosti mÛÏe
b˘t souãasnû sociální interakce, primárnû zamûﬁená k prospûchu jednotlivcÛ, skupin,
komunit ãi minorit, ale také ãinnost kontrolní, zamûﬁená pﬁedev‰ím na ochranu státu,
spoleãnosti a statkÛ veﬁejného blaha. ObtíÏnû eliminovatelné teoretické i praktické
rozpory sociální práce mohou b˘t sice potlaãovány ãi pﬁehlíÏeny, nicménû nelze zcela
vylouãit, Ïe mohou nab˘vat charakteru nepﬁíli‰ intenzívních, zato v‰ak trvale a skrytû
pÛsobících zdrojÛ pracovní zátûÏe a stresu.

3. Dispoziãní precipitory stresu
Vzhledem k tomu, Ïe u nás v souãasné dobû není dostateãnû v˘zkumnû objasnûno,
proã si lidé zvolili a nadále volí sociální práci jako svou profesi, je moÏné pﬁedpokládat,
Ïe v ní pÛsobí osobnosti s velmi variabilními osobnostními rysy. Lze také usuzovat, Ïe se
mezi nimi nacházejí i lidé, jejichÏ skladba osobnostních vlastností je z hlediska zvládání
pracovního stresu, kter˘ je v podstatû imanentní charakteristikou sociální práce, ménû
pﬁíznivá. Nepﬁíznivé osobnostní vlastnosti mohou zvy‰ovat úroveÀ jejich pracovní
zátûÏe a stresu, a tím komplikovat celkov˘ v˘sledn˘ efekt sociální práce. Riziko negativního dopadu nepﬁíznivé struktury osobnostních vlastností na efektivitu sociální práce
zvy‰uje skuteãnost, Ïe rozhodujícím faktorem, a v podstatû nejdÛleÏitûj‰ím nástrojem
procesu pomáhání, je právû osobnost sociálních pracovníkÛ.Ta má mimo jiné klientÛm
slouÏit také jako pozitivní identifikaãní model.
K dispoziãním precipitorÛm pracovního stresu je moÏné pﬁiﬁadit a) emocionální
dimenze osobnosti (neuroticismus, negativní afektivita, chování typu A), b) kognitivní
dimenze osobnosti (lokalizace kontroly, vnímaná zdatnost, nezdolnost v pojetí „hardiness a sense of coherence“) a c) sociální dimenze osobnosti (sociální opora).V‰echny
uvedené dimenze pracovního stresu lze v souãasné dobû jiÏ validním zpÛsobem diagnostikovat a mûﬁit.
3.1. Emocionální dimenze osobnosti
K emocionálním dimenzím osobnosti, které jsou v˘znamné z hlediska pracovního
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stresu, je moÏné pﬁiﬁadit neuroticismus, negativní afektivitu a chování typu A.
K proÏívání pracovního stresu jsou disponováni sociální pracovníci se zv˘‰enou
mírou neuroticismu. Neuroticismus H. J. Eysenck (1981) konceptualizuje jako osobnostní vlastnost, která je genotypicky determinována a vyjadﬁuje stupeÀ reaktibility autonomní nervové soustavy. Má charakter bipolárního kontinua, které je moÏné vyjádﬁit
pojmy emoãní stabilita – emoãní labilita. Emoãnû labilní sociální pracovníci vykazují
nadmûrné neurovegetativní odpovûdi na podnûty, coÏ u nich mÛÏe vést k nervozitû,
k rozpakÛm, k dráÏdivosti, k pocitÛm tenze a nejistoty, k úzkosti ãi strachu a k dal‰ím
negativnû ladûn˘m proÏitkÛm.Vysoká míra emoãní lability se u sociálních pracovníkÛ
mÛÏe projevovat sklonem chovat se rigidnû a vytváﬁet neurotické pﬁíznaky, které se
mohou fixovat do neurotick˘ch poruch, jeÏ váÏnû naru‰ují pracovní adaptaci sociálních
pracovníkÛ i jejich pocit Ïivotní spokojenosti. Naopak nízká úroveÀ neuroticismu
souvisí s dobrou úrovní integrace osobnosti, s citovou stabilitou, spolehlivou emoãní
kontrolou, du‰evním klidem a spokojeností.
V souãasné dobû se také v psychologii uvaÏuje o obsahovû ‰ir‰ím konceptu negativní
afektivity, která také mÛÏe z hlediska vzniku pracovního stresu pﬁedstavovat relevantní
rizikov˘ dispoziãní faktor. Sociální pracovníci s vysokou úrovní negativní afektivity,
kterou se nûkdy snaÏí potlaãovat, mají sklon k proÏívání nervozity, k pesimismu, k rozmrzelosti a nespokojenosti. B˘vají zamûﬁeni na nepﬁíznivé aspekty Ïivota, zatímco
sociální pracovníci s nízkou úrovní této charakteristiky jsou spokojenûj‰í, klidnûj‰í
a sebejistûj‰í. Naproti tomu sociální pracovníci s pﬁevahou pozitivní afektivity vyzaﬁují
energiãnost, aktivitu, entuziasmus, spokojenost a Ïivotní pohodu a z tûchto dÛvodÛ lépe
odolávají vzniku pracovního stresu.
Pracovním stresem jsou ãastûji ohroÏeni sociální pracovníci, kteﬁí vykazují vy‰‰í míru
chování typu A.Tento typ chování je moÏné vymezit jako specifick˘ akãní a emocionální komplex, vypl˘vající z dlouhodobé motivace sociálních pracovníkÛ dosahovat mimoﬁádnû vysokého a efektivního v˘konu v ãasovû krátk˘ch termínech, a to i pﬁes existenci
pÛsobících pﬁekáÏek ãi vznikajících interpersonálních konfliktÛ. Sociální pracovníci
s chováním typu A inklinují k asertivnímu, kompetitivnímu aÏ hostilnímu chování. Jsou
vedeni snahou dosahovat v˘razn˘ch úspûchÛ zejména v pracovní ãinnosti, kterou
preferují pﬁed jin˘mi Ïivotními oblastmi. Neúspûchy tyto pracovníky zneklidÀují a popouzejí k dal‰ímu zv˘‰ení jejich úsilí. Sociální pracovníci s chováním typu A vykazují
agresívní chování, které se u nich i pﬁes jejich snahu je potlaãovat ãi regulovat projevuje v jejich verbálním i nonverbálním chování.Takoví sociální pracovníci díky své chronicky zv˘‰ené aktivaci jen obtíÏnû odpoãívají a relaxují.V souvislosti s chováním typu
A se uvaÏuje o tom, Ïe tito sociální pracovníci jsou ãastûji vystaveni stresov˘m situacím,
které sami vyhledávají, ale kter˘ch se také souãasnû obávají. Stresové situace v nich
vyvolávají snahu o jejich usilovné zvládání a kontrolu, která se v‰ak stﬁídá s pocity
vyãerpání a bezmoci.Tyto typy sociálních pracovníkÛ se mohou ãastûji vyskytovat
zejména na rÛzn˘ch úrovních managementu, pﬁípadnû v pozicích zaloÏen˘ch na dobrovoln˘ch aktivitách.
Chování typu B je moÏné charakterizovat naopak tendencí pracovat uvolnûnû, klidnû,
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spokojenû a beze spûchu.V˘sledky ãinnosti sociální pracovníky s pﬁevahou chování
typu B spí‰e uklidÀují a povzbuzují. Nepﬁíznivou skuteãností v‰ak je, Ïe v situacích
pracovního stresu se, díky svému ãastûj‰ímu sklonu reagovat neuroticky a depresívnû,
relativnû snadno vzdávají (podrobnûji viz napﬁ. Greenglass, Burke, 1991; Mohapl, 1992).
3.2. Kognitivní dimenze osobnosti
Ke kognitivním dimenzím osobnosti majícím dÛleÏit˘ v˘znam pro chování a proÏívání
sociálních pracovníkÛ z hlediska pracovního stresu lze poãítat konstrukty, které jsou
odvozeny z atribuãních teorií.Tyto teorie se zab˘valy ﬁe‰ením problému, jak˘mi zpÛsoby lidé vnímají a hodnotí sebe, druhé i okolní svût. K nejãastûji uvádûn˘m konstruktÛm
patﬁí zejména lokalizace kontroly, vnímaná zdatnost a nezdolnost v pojetí hardiness ãi
sense of coherence.
Místo kontroly (locus of control) souvisí s faktem, Ïe si lidé obecnû vytváﬁejí generalizovanou expektaci vztahující se k umístûní vlivu ãi ﬁízení. Interní místo kontroly je
spojeno s oãekáváním sociálních pracovníkÛ, Ïe pracovní úspûchy ãi neúspûchy, které
se jich t˘kají, jsou urãeny jejich vlastními rozhodnutími a ãiny, zatímco externí místo
kontroly se vztahuje k oãekáváním sociálních pracovníkÛ, Ïe pﬁicházející úspûchy ãi
neúspûchy jsou zapﬁíãinûny vnûj‰ími vlivy, které sv˘mi silami nemohou ovlivnit.
Rizikov˘ faktor z hlediska vzniku pracovního stresu pﬁedstavuje pﬁevaÏující externí
místo kontroly (srov. Rotter, 1966).
ÚroveÀ pracovního stresu mÛÏe u sociálních pracovníkÛ souviset nejen s úrovní percepce pﬁíãin i s úrovní percepce moÏn˘ch dÛsledkÛ jejich chování, tj. s úrovní tzv. vnímané zdatnosti (self-efficacy).Tento moderní psychologick˘ konstrukt A. Bandury, kter˘ ‰íﬁeji
do domácí odborné literatury uvedl napﬁ. J. Kﬁivohlav˘ (2001), se zdá b˘t v kontextu
pracovního stresu v sociální práci zvlá‰tû v˘znamn˘. Sociální pracovníci s nízkou úrovní
vnímané zdatnosti se domnívají, Ïe mají niÏ‰í schopnost ﬁídit a kontrolovat své chování
a proÏívání, svou ãinnost i její praktické v˘sledky.Tito sociální pracovníci volí spí‰e pasívní
strategie zvládání stresu, hÛﬁe kontrolují své emocionální stavy, snadno se vzdávají a více
musí ãelit pocitÛm bezmoci.V sociální práci se v‰ak pomûrnû ãasto objevují situace, kdy
se sociální pracovníci cítí bezmocní i vlivem objektivních pﬁíãin. Pﬁíkladem jsou situace,
kdy se musí rozhodovat mezi dvûmi nepﬁízniv˘mi alternativami, ãi situace, v nichÏ se
dostávají do konfliktu jejich snaha pomoci s institucionálními pravidly.
K vy‰‰ímu proÏívání pracovního stresu jsou disponováni sociální pracovníci s nízk˘m
stupnûm nezdolnosti, kterou lze konceptualizovat v pojetí hardiness ãi v pojetí sense of
coherence. Nezdolnost v pojetí hardiness pﬁedstavuje osobnostní charakteristiku
sestávající z pﬁesvûdãení, zda ãlovûk je ãi není v urãité míﬁe schopen kontrolovat své
Ïivotní události (dimenze kontrola – bezmocnost), zda je v urãité míﬁe schopen ztotoÏnit se s nimi (dimenze závazek – odcizení) a zda je schopen tyto události v urãité míﬁe
vnímat jako Ïivotní v˘zvu (dimenze v˘zva – hrozba). Sociální pracovníci s niÏ‰ím stupnûm nezdolnosti v pojetí hardiness proÏívají více pracovního stresu, neboÈ Ïivotní
události vnímají spí‰e jako ohroÏující, odcizující a odehrávající se bez moÏnosti je
vlastními silami kontrolovat. Nezdolnost b˘vá v psychologii traktována i v pojetí kohe-
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rence osobnosti (sense of coherence). Sociální pracovníci s niÏ‰ím stupnûm této osobnostní charakteristiky mají pocit, Ïe svût, kter˘ je obklopuje, je spí‰e nesrozumiteln˘,
postrádající hlub‰í smysl a Ïe Ïivotní události jsou jen obtíÏnû zvládnutelné (podrobnûji
viz Kobasa,1979;Antonovsky 1987; Kﬁivohlav˘, 1990 aj.).
3.3. Sociální dimenze osobnosti
Ke stresov˘m situacím inklinují také sociální pracovníci, kteﬁí ve svém pracovním
prostﬁedí, ale i v soukromém Ïivotû mají nízkou úroveÀ sociální opory, která mÛÏe b˘t
nahlíÏena v rÛzn˘ch aspektech (podrobnûji viz Kﬁivohlav˘, 2001).Takov˘m sociálním
pracovníkÛm chybí pﬁi jejich profesionální ãinnosti pocity institucionální ãi t˘mové
opory a v soukromém Ïivotû blízkost osob, které vÛãi nim zaujímají pozitivní emocionální vztah. MÛÏe se jednat o deficit instrumentální sociální opory, která se váÏe k poskytování pomoci prostﬁednictvím konkrétních nástrojÛ, jak˘m mÛÏe b˘t napﬁ. pomoc
spolupracovníkÛ ãi blízk˘ch osob nebo nedostatek informaãní sociální opory, která se
t˘ká poskytování dÛleÏit˘ch poznatkÛ, které mohou sociálním pracovníkÛm usnadnit
jejich pracovní a Ïivotní zátûÏ. Pro zvládání pracovní zátûÏe je v˘znamná i evaluaãní
sociální opora, která se vztahuje k poskytování zpûtného pozitivního hodnocení.
Pomáhá sociálním pracovníkÛm získávat úctu, kladné sebevûdomí a vût‰í dÛvûru v jejich schopnosti. Nejv˘znamnûj‰í dopad na úroveÀ proÏívání pracovního stresu má
zejména nedostatek emocionální sociální opory, která spoãívá v percipovaném deficitu
poskytování blízkosti, náklonnosti a starostlivosti ze strany spolupracovníkÛ.
Jedním z vÛbec nejv˘znamnûj‰ích faktorÛ ovlivÀujících kvalitu proÏívání psychické
zátûÏe v sociální práci je úroveÀ sebepojetí sociálních pracovníkÛ. Sebepojetí, které
reprezentuje vlastní jádro lidské osobnosti, b˘vá konceptualizováno jako psychologick˘
konstrukt s pomûrnû sloÏit˘m uspoﬁádáním (srov. napﬁ. Smékal, 2002). Deficit v oblasti
této substruktury sebepojetí, tj. ve smyslu nedostateãného ãi nadmûrného kognitivního
a emocionálního sebepﬁijetí, se mÛÏe nepﬁízniv˘m zpÛsobem promítnout do rÛzn˘ch
strategií interpersonálního chování vÛãi klientÛm, jejichÏ cílem je pﬁedev‰ím adekvátní
poskytování sociální opory.
V souvislosti se sebepojetím je moÏné vymezit i jeho v˘znamnou souãást ve smyslu
profesního sebepojetí sociálních pracovníkÛ, které je dáno jejich kognitivním hodnocením, emocionálním proÏíváním a behaviorálními aspekty z hlediska zvolené profesní
kariéry. Kvalita profesního sebepojetí sociálních pracovníkÛ souvisí s mnoha vnûj‰ími
spoleãensk˘mi ãiniteli, jako jsou spoleãensk˘ v˘znam, platové hodnocení a prestiÏ
profese, ale také i s vnitﬁními aspekty, kter˘mi mohou b˘t napﬁ. úroveÀ spokojenosti
v profesi ãi kvalita percipovaného smyslu této profese. Lze pﬁedpokládat, i kdyÏ v této
oblasti chybí validní v˘zkumná evidence, Ïe profesní sebepojetí sociálních pracovníkÛ
je ve srovnání s jin˘mi pomáhajícími profesemi, jako jsou napﬁ. lékaﬁi, psychologové ãi
uãitelé, spí‰e niÏ‰í a Ïe je fenoménem, kter˘ se bude spolu s rostoucími kompetencemi
sociálních pracovníkÛ v budoucnu pozitivnû mûnit.
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4. Reakce na stres
Akutní reakce na pracovní stres jsou mnohoãetné a mohou probíhat na fyziologické,
kognitivní, emocionální a behaviorální úrovni, byly v odborné literatuﬁe jiÏ pomûrnû
dobﬁe popsány (viz napﬁ. Hladk˘, 1993).V tomto kontextu budou proto uvedeny spí‰e
dlouhodobé dÛsledky dlouhodobého pracovního stresu, které jsou typické pro v‰echny
pomáhající profese, vãetnû profese sociálních pracovníkÛ.
Sociální pracovníci mohou na pracovní stres odpovídat vznikem syndromu vyhaslosti
(burnout), kter˘ pﬁedstavuje tendenci reagovat na dlouhodobû pÛsobící interpersonální
pracovní zátûÏ variabilním souborem kognitivních, emocionálních, behaviorálních
a somatick˘ch pﬁíznakÛ.
K nejãastûj‰ím psychick˘m pﬁíznakÛm plnû rozvinutého syndromu vyhaslosti patﬁí
pocit, Ïe namáhavé úsilí nepﬁiná‰í oãekávan˘ efekt, pocit celkového du‰evního vyãerpání, útlum aktivity, pﬁetrvávající tenze, depresívní proÏitky smutku, frustrace, beznadûje,
apatie, nedostatku uznání a sebelítosti. K frekventovan˘m somatick˘m pﬁíznakÛm se
ﬁadí celková únava organismu, ochablost, bolesti u srdce, zaÏívací problémy, d˘chací
obtíÏe, bolesti hlavy, poruchy krevního tlaku, poruchy spánku. Za diagnosticky zvlá‰tû
v˘znamné se povaÏují také sociální pﬁíznaky, jako jsou projevy negativismu, cynismu
a hostility ke spolupracovníkÛm, celkov˘ útlum sociability, nezájem o hodnocení ze
strany druh˘ch osob, zjevná nechuÈ k vykonávané profesi, sníÏená schopnost empatie
a kumulace interpersonálních konfliktÛ.
Syndrom vyhaslosti zahrnuje tﬁi dimenze, které jsou tvoﬁeny pﬁíznaky exhausce,
depersonalizace a sníÏené osobní v˘konnosti. Centrální individuální stresovou dimenzi
reprezentuje exhausce, interpersonální dimenzi vyhoﬁení zastupuje depersonalizace
a dimenze sníÏené v˘konnosti pﬁedstavuje aspekt sebehodnocení.Tento tridimenzionální model je moÏné chápat i ve smyslu sekvence v˘vojov˘ch etap smûﬁujících od exhausce pﬁes depersonalizaci aÏ ke sníÏenému pracovnímu v˘konu. (podrobnûji viz napﬁ.
Soderfeldt, 1995; Kebza, ·olcová 1998; Maslachová, 2001, Mlãák 2003, 2004c).
V˘voj syndromu vyhaslosti od poãáteãního entuziasmu aÏ po koneãné vyãerpání ve
zkratce ilustruje model vzniku syndromu vyhaslosti J.W. Jamese (cit. podle Kﬁivohlav˘,
1998), kter˘ postihuje celkem dvanáct fází.
a) Tendence pozitivnû se pracovnû osvûdãit.
b) Tendence udûlat v‰echno samostatnû.
c) Ignorace vlastních potﬁeb.
d) Redukce zájmÛ na pracovní úkoly.
e) Ztráta schopnosti diferencovat mezi podstatn˘m a nepodstatn˘m.
f) Negace pﬁíznakÛ napûtí a únavy.
g) Únik, ztráta nadûje, cynismus.
h) Unikání ze sociálních situací a izolace.
i) Depersonalizace, ztráta autentiãnosti vlastní osobnosti.
j) Existenciální vakuum, pocity odcizení.
k) Depresívní pﬁíznaky.
l) Fyzické, mentální a emocionální vyãerpání.
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Zv˘‰ené riziko pracovního stresu vykazují sociální pracovníci s tzv. syndromem
pomáhajících, kter˘ u nich vyvûrá z hlub‰í narcistické poruchy osobnosti. Sociální
pracovníci trpící tímto syndromem se ve své práci snaÏí nevûdomû opakovanû uspokojovat skryté egocentrické potﬁeby, které nebyly plnû saturovány v jejich dûtství.Takové
osoby ãasto v dûtství proÏívaly pocity odmítání a nedostateãného uznání ze strany
sv˘ch rodiãÛ.Vlivem silné potﬁeby uznání a identifikace s rodiãovsk˘m superegem si
postupnû vybudovali rigidní sebeideál, kter˘ se navenek projevuje jako pevná a sociálnû
Ïádoucí fasáda orientovaná smûrem k pomáhání druh˘m lidem.Tato fasáda pﬁedstavuje
nevûdomou obranu pﬁed autentick˘mi, emocionálnû blízk˘mi vztahy. Sociální pracovníci trpící syndromem pomáhajících preferují ty klienty, kteﬁí potﬁebují pomoc, a jsou
ãasto nepﬁímo agresívní k tûm, kteﬁí ji nepoÏadují. Sociální ãinnost se tak stává podpÛrn˘m prostﬁedkem narcistického ega, které touÏí po uznání a obdivu (podrobnûji viz
Schmidbauer, 2000).

5. Strategie zvládání stresu v sociální práci
Pracovní nároky kladené na ãeské sociální pracovníky budou s velkou pravdûpodobností v budoucnu, a to zejména v nûkter˘ch oblastech jejich ãinnosti (viz napﬁ. sluÏby
krizové intervence, práce s hendikepovan˘mi lidmi, gerontologicky a klinicky zamûﬁená
sociální práce apod.), spí‰e narÛstat, a jejich pracovní zátûÏ se tak bude postupnû
pﬁibliÏovat relativnû vysoké úrovni zátûÏe sociálních pracovníkÛ ve vyspûl˘ch zemích,
o níÏ tak ãasto referují v˘‰e uvedení zahraniãní autoﬁi. Lze pﬁedpokládat, Ïe v dÛsledku
stoupajících pracovních poÏadavkÛ se bude zvy‰ovat nejen jejich pracovní zátûÏ, ale
také riziko pracovního stresu.
Optimalizovat pracovní zátûÏ a redukovat riziko pracovního stresu je moÏné v sociální
práci jednak prostﬁednictvím individuálních strategií, které jsou orientovány na kultivaci
personálních ãi t˘mov˘ch kompetencí sociálních pracovníkÛ zvládat zv˘‰enou pracovní
zátûÏ a minimalizovat pÛsobení pracovního stresu, a jednak pomocí organizaãních
strategií, které se zamûﬁují pﬁedev‰ím na zlep‰ení pracovních podmínek.
V individuálních programech zvládání stresu se pﬁeváÏnû aplikují psychologické
metody, organizaãní programy zvládání stresu vycházejí spí‰e z vyuÏití metod personálního ﬁízení a sociologie organizací. Nejúãinnûj‰í je kombinované a promy‰lené pÛsobení obou v˘‰e uveden˘ch pﬁístupÛ k optimalizaci pracovní zátûÏe.
5.1. Individuální strategie zvládání stresu
Dispoziãní precipitory pracovního stresu v sociální práci je moÏné pozitivnû ovlivÀovat prostﬁednictvím specifick˘ch, individuálnû ãi skupinovû zamûﬁen˘ch programÛ,
které vyuÏívají moderní psychologické poznatky.
Základy zvládání pracovní zátûÏe a stresu mohou b˘t vytvoﬁeny jiÏ bûhem pregraduálního ãi pﬁípadnû postgraduálního vysoko‰kolského studia.V teoretické perspektivû se
studenti sociální práce mohou seznámit se základními poznatky o psychologii stresu ve
speciálnû zamûﬁen˘ch studijních pﬁedmûtech.V prÛbûhu povinn˘ch praxí by se studenti
pod supervizním vedením mûli nauãit tyto poznatky prakticky vyuÏívat a dokázat identifiSOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA • 3/2005

135

Zlom 03/05-fakta

14.9.2005 17:40

AKADEMICKÉ
statě

Stránka 136

POTENCIÁLNÍ ZDROJE STRESU V SOCIÁLNÍ PRÁCI... / Z. MLČÁK

kovat nejdÛleÏitûj‰í potenciální i reálnû pÛsobící pracovní stresory, rozumût zákonitostem
jejich kognitivního hodnocení a ovûﬁit si efektivitu vhodn˘ch strategií jejich zvládání.
Roz‰iﬁující poznatky o problematice optimálního zvládání pracovní zátûÏe v sociální
práci mohou sociální pracovníci i jejich nadﬁízení a vedoucí získat formou cílen˘ch
v˘ukov˘ch kursÛ a zejména sebezku‰enostních programÛ, které mohou organizovat
vysoko‰kolská pracovi‰tû ãi jiná, pro tyto úãely speciálnû akreditovaná pracovi‰tû.
V tûchto programech se vyuÏívá hlub‰í anal˘zy a nácviku zvládání modelov˘ch stresov˘ch situací i praktick˘ch tréninkÛ vhodn˘ch komunikaãních, autoregulaãních a relaxaãních technik, které mohou napomoci eliminaci ãi redukci pracovního stresu.
Publikovan˘m pﬁíkladem uveden˘ch programÛ je Propres O. Kondá‰e (1986), kter˘
zahrnuje prezentaci poznatkÛ t˘kajících se vzniku, prÛbûhu, dÛsledkÛ a proÏívání
stresu, trénink relaxace a regulace emocionálního napûtí a nácvik korekce vnitﬁního
dialogu, jehoÏ cílem je nahrazení iracionálních a zneklidÀujících kognitivních schémat
pozitivním my‰lením.
5.2. Organizaãní strategie zvládání pracovního stresu
Organizaãní precipitory stresu sociálních pracovníkÛ je moÏné redukovat vytváﬁením
vhodn˘ch pracovních podmínek, které by naplÀovaly jejich pracovní oãekávání, poskytovaly jim vysokou míru pracovní autonomie a zaji‰Èovaly jim kolegiální a podpÛrné
pracovní vztahy.V odborné literatuﬁe lze najít ﬁadu organizaãních parametrÛ, které
minimalizují vznik pracovního stresu na pracovi‰tích. Za nejdÛleÏitûj‰í je moÏné povaÏovat následující:
a) Vysoká úroveÀ vzájemné komunikace v pracovním kolektivu.
b) Existence silného pocitu kolegiality a pozitivní atmosféry.
c) Vedení instituce rozhoduje po konzultacích s pracovníky.
d) Vzájemná shoda zaloÏená na klíãov˘ch hodnotách a standardech práce.
e) Pﬁimûﬁenost v‰ech pomáhajících i kontrolních postupÛ.
f) Jasné definice pracovních míst, rolí, zvykÛ a oãekávání.
g) Vzájemné poskytování a pﬁijímání zpûtné vazby mezi pracovníky.
h) Vysoká úroveÀ zdrojÛ, které slouÏí k podpoﬁe práce sociálních pracovníkÛ.
ch) Vysoká podpora, která se poskytuje sociálním pracovníkÛm pro ﬁe‰ení problémÛ.
i) Jasnû stanovené metody práce a jejich aplikace v organizaci.
j) Minimalizace byrokratické zátûÏe a papírové práce.
k) Povinnosti v organizaci odpovídají kompetencím sociálních pracovníkÛ.
l) Existence pﬁíjemného fyzického pracovního prostﬁedí.
m) Vedoucí instituce plánuje s pﬁedstihem a je dobr˘m interpersonálním manaÏerem.
n) VyuÏívá se promy‰leného uvádûní zaãínajících sociálních pracovníkÛ do profese.
Je zapotﬁebí poznamenat, Ïe organizaãní strategie zvládání pracovního stresu nejsou
v domácích podmínkách sociální práce zatím dostateãnû a systematicky propracovány,
na rozdíl od nûkter˘ch moderních zahraniãních pracovi‰È, jako jsou napﬁ. krizová,
klinická ãi psychoterapeutická zaﬁízení, která se snaÏí preventivnû zvládat stres sv˘ch
pracovníkÛ stál˘m monitoringem jeho úrovnû, variabilnûj‰í dûlbou jejich pracovních
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úkolÛ, dodrÏováním mentálnû hygienick˘ch aspektÛ pracovní ãinnosti a aktivním
vytváﬁením optimálních pracovních podmínek.
K optimalizaci pracovní ãinnosti je moÏné v budoucnu i u nás vyuÏít citlivé aplikace
modifikovan˘ch procesÛ a metod ﬁízení lidsk˘ch zdrojÛ, t˘kající se uplatÀování vhodného v˘bûru pracovníkÛ, ﬁízení jejich pracovního v˘konu a plánování jejich osobního
rozvoje.
Jedním z vhodn˘ch nástrojÛ zvy‰ování efektivity pracovního v˘konu mÛÏe b˘t i v na‰ich domácích podmínkách postupné zavádûní tzv. kompetenãního pﬁístupu v sociální
práci (viz napﬁ. O’Hagan, 1996, Havrdová, 1999).Aplikace vhodn˘ch metod ﬁízení
lidsk˘ch zdrojÛ v‰ak pﬁedpokládá také existenci vysoce erudovan˘ch manaÏerÛ, kteﬁí
budou postupnû v budoucnu pÛsobit také v této pomáhající profesi (podrobnûji viz
napﬁ.Armstrong, 2002).
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Program je postaven˘ na vedeck˘ch
základoch etiky ako vedy
Tentoraz sme zavítali v na‰ej pravidelnej rubrike na stredné Slovensko.
Katedru sociálnej práce a sociálnych vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Kon‰tantína Filozofa v Nitre predstavil jej vedúci
PaedDr. Miroslav TvrdoÀ, Ph.D.
• Kedy bola va‰a ‰kola/katedra zaloÏená? Kto stál pri jej zrode?
Na‰a katedra sociálnej práce a sociálnych vied vznikla koncom roka 1997 na
fakulte humanitn˘ch vied, kde z pôvodnej
katedry etiky a sociálnych vied vznikli
dve samostatné katedry. Pri jej zrode stál
aj súãasn˘ vedúci katedry PaedDr.
Miroslav TvrdoÀ, Ph.D. ëal‰ími osobnosÈami kvalitného tímu boli: prof. PhDr. Peter
Liba, DrSc., vtedaj‰í rektor UKF v Nitre
a dekanka FHV doc. PhDr. Eva Tuãná,
CSc., prof. PhDr. Ján Lukáã Veverka, CSc.,
prof. PhDr.Viera Îbirková, CSc., doc.
RNDr. Jozef Michalov, CSc., doc. PhDr. Eva
Fandelová, Ph.D., PaedDr. Igor Lomnick˘,
PhDr. Eva Lajchová, PhDr.Anna KriÏanová,
CSc., PhDr. Pavol Csáder, JUDr. Jana
·tefanková, doc. PhDr. Cyril Diatka, CSc.,
a iní. Prví absolventi odboru sociálna
práca promovali v akademickom roku
2000/2001.
V súãasnosti je katedra sociálnej práce
zastre‰ená druhou najmlad‰ou fakultou
univerzity – Fakultou sociálnych vied
a zdravotníctva, ktorej dekanom je prof.
PhDr. Peter Ondrejkoviã, Ph.D.Táto
fakulta vznikla 15. 11. 2001.

• Aké je zameraní katedry?
Cieºom päÈroãného magisterského
‰tudijného programu Sociálna práca
(interná aj externá forma) je príprava
odborn˘ch pracovníkov pre v˘kon
povolaní sociálneho pracovníka v rôznych oblastiach pôsobenia v rezorte
ministerstva ‰kolstva, ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny, ministerstva
vnútra, ministerstva zdravotníctva a ministerstva spravodlivosti.Toho dôkazom je
uplatnenie na‰ich absolventov v sociálnej
sfére, ktorí pracujú aj v mimovládnych
organizáciách v‰etk˘ch typov, tieÏ v ‰tátnych a samosprávnych in‰titúciách
zaoberajúcich sa problematikou bezdomovcov, cez pomoc ºuìom závisl˘m, aÏ
po koncipovanie regionálnej a komunitnej sociálnej politiky. Profil absolventa
odboru sociálna práca vychádza z poÀatia
pojmu sociálnej práce ako ‰pecifickej
profesie. PoÏiadavky na vedomosti a zruãnosti vychádzajú z minimálnych ‰tandardov vo vzdelávaní a takisto z profesijn˘ch
profilov definovan˘ch jednotliv˘mi
zamestnávateºmi a oblasÈami pôsobenia
sociálnych pracovníkov.

SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA • 3/2005

139

Zlom 03/05-fakta

14.9.2005 17:40

školy se
PŘEDSTAVUJÍ

Stránka 140

PROGRAM JE POSTAVENÝ NA VEDECKÝCH ZÁKLADOCH ETIKY...

• Aká je podoba praxe na va‰ej katedre?
Prax na na‰ej katedre prebieha v kaÏdom roãníku in˘m spôsobom.V prvom
roãníku majú ‰tudenti povinne urãené
miesto v˘konu úvodnej praxe. Od druhého roãníka majú moÏnosÈ voºby priebeÏnej praxe podºa zamerania a miesta,
ktor˘m môÏe byÈ aj miesto bydliska, vÏdy
jeden deÀ v t˘Ïdni poãas semestra. Prax
môÏu ‰tudenti absolvovaÈ aj v priebehu
prázdnin. Miesto praxe odsúhlasuje jej
tútor praxe, s ktor˘m môÏu ‰tudenti tieÏ
konzultovaÈ ìal‰ie moÏnosti praxe do
budúcna. Súvislá prax v treÈom roãníku
‰túdia kore‰ponduje s témou bakalárskej
práce a je vykonávaná blokovo v zimnom
semestri.V blízkej budúcnosti uvaÏujeme
o zv˘‰ení hodinovej dotácie tak, aby
rozsah praxe kore‰pondoval s európskymi ‰tandardmi sociálnej práce. PriebeÏná
prax vo ‰tvrtom roãníku prebieha podobne.V piatom roãníku sa ‰tudent zameriava na absolvovanie praxe v zariadení,
ktoré priamo vypl˘va z témy diplomovej
práce, a vtedy ‰tudent odchádza na ‰esÈ
t˘ÏdÀovú stáÏ do konkrétneho zariadenia.
UprednostÀujeme v˘kon praxe ‰tudentov na vytipovan˘ch supervíznych pracoviskách katedry nielen v nitrianskom
regióne, ale aj za hranicami Slovenskej
republiky. Supervízori z t˘chto zariadení
participujú nielen v praktickej ãasti
prípravy mlad˘ch sociálnych pracovníkov, ale aj v teoretickej oblasti v˘chovnovzdelávacieho procesu.
• Spolupracujete s niektorou ìal‰ou
fakultou alebo ‰kolou podobného zame rania? Ako?
Predov‰etk˘m chceme vyzdvihnúÈ, Ïe
na‰a katedra sociálnej práce spolupracuje
s viacer˘mi ‰kolami a in‰titúciami, ktoré
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sa zaoberajú prípravou profesionálnych
sociálnych pracovníkov na rôznych
úrovniach (Bc., Mgr., Ph.D.), vysoko‰kolského aj stredo‰kolského vzdelania. Medzi
na‰ich dlhoroãn˘ch partnerov patria
pracoviská: katedra sociálnej práce
Univerzity Komenského v Bratislave,
katedra teórie sociálnej práce a aplikovanej sociálnej práce Trnavskej univerzity
v Trnave, Katedra sociálnej práce na
Katolíckej univerzite v RuÏomberku,
katedra sociálnej práce na Univerzite
Mateja Bela v Banskej Bystrici, katedra
vzdelávania dospel˘ch a sociálnej práce
na Pre‰ovskej univerzite v Pre‰ove.
Medzi hlavné oblasti na‰ej spolupráce
patrí veda a v˘skum a participácia na
tvorbe ‰tudijn˘ch programov.
Nezanedbateºnou je aj práca v celoslovensk˘ch kolách ·tudentskej vedeckoodbornej ãinnosti. Prvé celoslovenské
kolo ·VOâ sa po prv˘krát uskutoãnilo
v roku 2004 práve u nás v Nitre, ão
povaÏujeme za dôleÏitú indíciu v oblasti
vedeckej práce so ‰tudentmi.
• Nadviazali ste spoluprácu s niektorou
zahraniãnou ‰kolou (katedrou)?
Vzhºadom k otvoreniu sa európskeho
priestoru v rôznych oblastiach, ako aj vo
vzdelávaní, je pre nás dôleÏitá spolupráca
so zahraniãn˘mi vzdelávacími subjektami.
UÏ tradiãne za najkvalitnej‰iu povaÏujeme
spoluprácu s na‰imi najbliÏ‰ími susedmi,
a to s âeskou republikou, kde dlhodobo
spolupracujeme so Zdravotne sociálnou
fakultou Juhoãeskej univerzity v âesk˘ch
Budûjoviciach; Fakultou sociálnych ‰túdií
Masarykovej univerzity v Brne, Zdravotne
sociálnou fakultou Ostravskej univerzity
v Ostrave a PraÏskou vysokou ‰kolou
psychosociálnych ‰túdií v Prahe.
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Roz‰irujeme spoluprácu s Olomoucom,
Ústím nad Labe ako aj ìal‰ími ‰kolami.
ëal‰ími zahraniãn˘mi partnermi sú
PápeÏská gregoriánska univerzita
a PápeÏská saleziánska univerzita v Ríme,
Pedagogická akadémia v Krakove
a Instytut Filologii Polskiej v Opole
v Poºsku,Vysoká ‰kola pedagogická vo
Freiburgu a Univerzita v Mníchove
v Nemecku, Univerzita v Pécsi, Univerzita
v Szegede v Maìarsku, University of
North London vo Veºkej Británii, Kijevská
Slavistická Univerzita v Kyjeve na
Ukrajine,Adelaide university v Austrálii,
tieÏ INAH Facultad de ciencias politicas
y sociales ciudad Universitaria v Mexiku.
• MôÏete priblíÏiÈ ‰pecifiká, odli‰nosti
fakulty?
Za ‰pecifikum zamerania na‰ej katedry
povaÏujeme tvorbu ‰tudijného programu,
ktor˘ je postaven˘ predov‰etk˘m na
vedeck˘ch základoch etiky ako vedy.Tieto
v˘chodiská sú jedineãné v porovnaní
s genézou ostatn˘ch ‰tudijn˘ch programov in˘ch univerzít v Slovenskej republike.
Z ìal‰ích ‰pecifík by sme chceli spomenúÈ fakt, Ïe si absolvent po ukonãení
bakalárskeho ‰tudijného programu
vyberá v magisterskom ‰tudijnom programe z veºkého poãtu voliteºn˘ch jednotiek
disciplínu, ktorá je oblasÈou jeho budúceho profesionálneho záujmu.
Od roku 1998 sa kaÏdoroãne uskutoãÀuje katedrové kolo ·VOâ, kde ‰tudenti
navzájom preukazujú svoje poznatky
a uãia sa vedecky pracovaÈ, tí najúspe‰nej‰í pokraãujú do celoslovenského kola.
Za dôleÏité povaÏujeme taktieÏ, Ïe
‰tudenti participujú na realizácii v˘skumn˘ch projektov na‰ej katedry, pracujú na
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jednotliv˘ch projektoch, ktoré sú zameriavané na nové metódy práce s klientom.
Napr. v súãasnej dobe prebieha na na‰ej
katedre projekt pod názvom Rodina na
prelome tisícroãia, ktor˘ je realizovan˘ na
základe grantovej podpory VEGA.TieÏ sa
môÏeme pochváliÈ skutoãnosÈou, Ïe
v priestoroch fakulty sídli mimovládna
organizácia – obãianske zdruÏenie
STORM pri UKF v Nitre, ktorú pred
troma rokmi zaloÏili ‰tudenti sociálnej
práce a v súãasnosti v nej pracujú jej
absolventi alebo teraj‰í ‰tudenti. Je pre
nich dobrou príleÏitosÈou oboznámiÈ sa
so sekundárnou prevenciou drogov˘ch
závislostí v praxi.
Zo skúseností z posledn˘ch rokov
chceme poukázaÈ na fakt, Ïe sa na na‰u
katedru kaÏdoroãne hlási stále veºk˘
poãet uchádzaãov (viac ako 1 000) nielen
z Nitry a okolia, ale tieÏ z celého
Slovenska i zahraniãia, najmä zahraniãní
Slováci z Ukrajiny, Slovinska,
Rumunska, Srbska a âiernej Hory.
• Ako vyzerá Ïivot va‰ich ‰tudentov
v priestoroch fakulty?
V˘uka prebieha v priestoroch celej
univerzity, ale predov‰etk˘m v tichej ãasti
mesta Nitra, pod Kalváriou a v blízkosti
rieky Nitra, v sídle fakulty sociálnych vied
a zdravotníctva. K dispozícii majú ‰tudenti uãebne a jednu viacúãelovú sálu pre
100 poslucháãov.V budove sa nachádza
kniÏnica so ‰tudovÀou a poãítaãová
uãebÀa s pripojením na internet.V areáli
fakulty sa tieÏ nachádza tenisov˘ kurt
s viacúãelov˘m vyuÏitím. Bohat˘ kultúrny
a spoloãensk˘ Ïivot prebieha v zariadeniach, v ktor˘ch sú na‰i ‰tudenti ubytovaní. Ide o dva celouniverzitné ‰tudentské
domovy. ·tudenti sociálnej práce aktívne
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participujú na ãinnosti filmového klubu,
podieºajú sa na organizácii beánií ako aj
organizovaní domácich a zahraniãn˘ch
exkurzií. Posledná v tomto roku bola
zameraná na spoznanie kvality sociálnych
sluÏieb v âeskej republike. SúãasÈou tejto
exkurzie bola náv‰teva vytypovan˘ch
zariadení s odborn˘mi predná‰kami.
• âo v‰etko bude vedieÈ a poznaÈ vá‰
absolvent?
Absolvent odboru Sociálna práca
získava podstatné fakty a informácie zo
základov teórie a praxe sociálnej práce,
osvojí si koncepcie teórie a metodiky
sociálnej práce a jej interdisciplinárne
súvislosti, bude vedieÈ analyzovaÈ problematiku cieºov, obsahu, metód a foriem
pomoci jednotlivcovi, komunite, skupine,
pochopí rôznorodosÈ a komplexnosÈ
príãin sociálnych problémov, dokáÏe
odborne interpretovaÈ ich sociálnopoliticko-ekonomické a kultúrne súvislosti. Bude vedieÈ aplikovaÈ základné poznatky v psychologick˘ch, sociologick˘ch,
filozofick˘ch, pedagogick˘ch, ekonomick˘ch, politologick˘ch a právnych vied pri
rie‰ení sociálnych problémov, kriticky
analyzovaÈ a tieÏ bude vedieÈ preukazovaÈ
efektívne rozhodovanie v súvislosti
s v˘berom a pouÏitím metód, techník
a prostriedkov pri práci v sociálnej sfére
spoloãnosti.
Absolventi ‰tudijného odboru sociálna
práca sú spôsobilí vykonávaÈ podºa
dosiahnutého stupÀa profesiu
– Bakalár sociálnej práce (Bc. social
work) – 1. stupeÀ
– Magister sociálnej práce (Mgr. social
work) – 2. stupeÀ
– Philosophie doctor sociálnej práce
(Ph.D. social work) – 3. stupeÀ
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Absolvent bakalárskeho ‰túdia ovláda
základy teórie a praxe sociálnej práce, má
znalosti o úlohách ‰tátnej správy, samosprávnych orgánov a ne‰tátnych subjektov v oblasti sociálnej politiky. Je pripraven˘ pre v˘kon: sociálno-správnych
ãinností, sociálno-právneho poradenstva
prvého kontaktu, sociálneho diagnostikovania a prognózovania, sociálnej prevencie, sociálno-právnej ochrany a depistáÏe,
inej formy sociálnej pomoci (napr.
krízová intervencia, terénna práca,
resocializácia, vyjednávanie a zastupovanie klienta, pomoc obãanom v hmotnej
a sociálnej núdzi ap.), zriaìovanie, koordinovanie a organizovanie sociálnych
sluÏieb.
Absolvent magisterského ‰túdia ovláda
teoretické koncepcie a metódy sociálnej
práce, má znalosti o ekonomike a legislatíve sociálnej sféry, pozná metódy riadenia sociálnej sféry a dokáÏe analyzovaÈ
sociálnu situáciu v danej lokalite, navrhuje, prijíma a realizuje koncepãné rie‰enia
sociálnych problémov, spolupracuje
s orgánmi ãinn˘mi v trestnom konaní,
zdravotníctve, ‰kolstve a psychologickom
a pedagogickom poradenstve, podieºa sa
na rie‰ení otázok kvality Ïivota a socioenvironmentálnych problémov, rie‰i
otázky minority, rómskeho etnika, rie‰i
problémy rodinnej politiky, rodinného
Ïivota, chudoby, bezdomovectva, drogov˘ch závislostí, sociálno-patologick˘ch
javov a rezidenciálnej i terénnej sociálnej
práce. Samostatne plánuje a organizuje
aktivity v oblasti sociálnej pomoci a sociálnych sluÏieb.
Absolvent doktorandského ‰túdia
ovláda vedecké metódy a techniky
vedeckého v˘skumu v oblasti vied o ãloveku a spoloãnosti, je schopn˘ rie‰iÈ
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problémy v rámci v˘skumn˘ch projektov,
‰pecializovaného sociálneho poradenstva
a sociálnej terapie ako i supervízie,
sociálneho projektovania s orientáciou na
rie‰enie makro- i mikrosociálnych problémov, usmerÀovania a koordinácie sociálnych projektov a programov.
• Na ak˘ hodnotov˘ systém je va‰a
‰kola/katedra orientovaná?
Hodnotov˘ systém – axiologická entita
na‰ej katedry sa snaÏí vyjsÈ najmä
z Montrealskej definície (rok 2000)
sociálnej práce, ktorá ju povaÏuje za
„‰pecifickú profesiu, ktorá sa snaÏí
aktívne podporovaÈ sociálne zmeny“
v SR, ktorá chce rie‰iÈ problémy v medziºudsk˘ch vzÈahoch na v‰etk˘ch úrovniach
sociálnej sféry, a tak nastoliÈ rast ich
blahobytu. Praktickou oporou sociálnej
práce sú najmä sociálne zákony (zákon
o sociálnej pomoci ã. 195/1998 Z. z.), ako
aj ìal‰ia sociálna legislatíva.
Orientujeme sa aj na filozoficko-etické,
kresÈanské a sociálno-právne základy.
Kladieme dôraz na prax a supervíziu
a na‰ím cieºom je pripravovaÈ dobr˘ch
sociálnych manaÏérov pre prax.V budúcnosti chceme poloÏiÈ dôraz na prípravu
odborníka v oblasti sociálneho manaÏmentu, probaãnej a mediaãnej sluÏby so
zameraním na tri kategórie sociálnej
práce: pomoc, pomoc k svojpomoci
a rozvoj ºudského potenciálu.
Rozhovor pripravil Pavel Bajer

Informácie o prijímacích skú‰kach:
Prijímacia skú‰ka pozostáva z testu
v rozsahu stredo‰kolskej uãebnej látky
z predmetu Náuka o spoloãnosti so
zameraním na filozofiu, estetiku, etiku,
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psychológiu, sociológiu, politológiu,
právo a základy biológie ãloveka.
SúãasÈou celkového bodového hodnotenia prijímacích skú‰ok sú aktivity na
strednej ‰kole. Predov‰etk˘m ide o úãasÈ
v stredo‰kolskej odbornej ãinnosti (SOâ).
K získaniu adekvátneho poãtu bodov za
umiestnenie na prv˘ch miestach v ‰kolskom kole SOâ poãnúc, aÏ po úãasÈ
v celo‰tátnom kole SOâ je potrebné
priniesÈ na prijímacie skú‰ky originál
dokladu, resp. notárom overen˘ doklad.
ëalej sú to doklady – diplomy, certifikáty
o dosiahnut˘ch úspechoch, potvrdenie
o odbornej praxi alebo zruãnostiach.
U uchádzaãov so zdravotn˘m postihnutím o ‰túdium na na‰ej katedre sa postupuje v zmysle zákona ã. 131/2002 Z. z.,
§ 57, bod 4, priãom sa pri prijímacom
konaní prihliada na zdravotné postihnutie
a v prípade potreby sa vytvoria potrebné
podmienky pre úspe‰né zvládnutie
prijímacích skú‰ok (úãasÈ osobného
asistenta, predæÏenie pracovného ãasu
a pod.)

Poãty uchádzaãov a ‰tudentov
V akademickom roku 2004/2005
‰tudovalo 273 ‰tudentov v internej forme
‰túdia, pre zaujímavosÈ – z toho deväÈ
zahraniãn˘ch ‰tudentov.V strediskách,
kde sa realizuje externá forma v˘uãby
(Nitra, Sládkoviãovo, Mojmírovce, Spi‰ská
Nová Ves, Luãenec a Dunajská Streda)
v ‰tudijnom programe sociálna práca
‰tudovalo spolu 1 411 ‰tudentov bakalárskeho a magisterského ‰túdia.
Informácie o odboru, forme,
dobe ‰túdia
Sústava ‰tudijn˘ch odborov vysoko‰kolského vzdelávania SR vydaná rozhodnu-
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tím Ministerstva ‰kolstva SR ã. 2090/2002sekr. zo dÀa 16. decembra 2002 stanovuje, Ïe v skupine ‰tudijn˘ch odborov
ã. 3 – Sociálne, ekonomické a právne
vedy, v podskupine Spoloãenské a behaviorálne vedy (3.1) pod ãíslom 3.1.14 sa
nachádza ‰tudijn˘ odbor Sociálna práca
v‰etk˘ch troch stupÀov ‰túdia.
Magistersk˘ ‰tudijn˘ program sociálna
práca so zameraním na poradenstvo
v sociálnej práci bol znovu akreditovan˘
v júli 2004.V roku 2004 bol tieÏ akreditovan˘ bakalársky ‰tudijn˘ program, s moÏnosÈou pokraãovania v magisterskom
a doktorandskom ‰túdiu sociálnej práce.
·tudijn˘ odbor v bakalárskom ‰túdiu
trvá tri roky. Forma ‰túdia je interná aj
externá. Konãí sa obhájením bakalárskej
práce, vykonaním ‰tátnych bakalárskych
skú‰ok.Vedn˘ odbor sociálna práca –
magisterské ‰túdium trvá päÈ rokov
v internej alebo externej forme ‰túdia.
Konãí sa obhájením diplomovej práce,
vykonaním ‰tátnych skú‰ok.
Rigorózne pokraãovanie vo vednom
odbore sociálna práca je v trvaní spravidla do dvoch rokov. Forma ‰túdia je
externá a interná. Konãí sa obhájením
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rigoróznej práce a vykonaním rigoróznych skú‰ok.
Tretí stupeÀ vysoko‰kolského ‰túdia
Ph.D. je v internej a externej forme
‰túdia. Interná forma ‰túdia je v trvaní
troch rokov a externá forma ‰túdia je
v trvaní maximálne 5 rokov. Konãí sa
vykonaním dizertaãnej skú‰ky a obhájením dizertaãnej práce.

Informácie pre uchádzaãov
V snahe uºahãiÈ vám prípravu na
prijímacie skú‰ky vo v‰etk˘ch troch
stupÀoch v odbore sociálna práca sa
kaÏdoroãne organizuje pracovn˘ seminár,
spojen˘ s dÀom otvoren˘ch dverí, na
ktorom oboznámime záujemcov o ‰túdium s modelov˘m typom testov prijímacích skú‰ok.
BliÏ‰ie informácie nájdete na webovej
stránke: www.fsv.ukf.sk
Adresa katedry:
Katedra sociálnej práce a sociálnych vied
FSVaZ UKF v Nitre
949 74 Nitra
tel.: +421 907 670 216
mail: mtvrdon@ukf.sk; ahruba@ukf.sk


SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA • 3/2005

Zlom 03/05-fakta

14.9.2005 17:40

Stránka 145

AKO Z FEMPOWERMENTU PROFITUJÚ ŽENY S NÍZKOU KVALIFIKÁCIOU...

inspirace
PRO PRAXI

Ako z Fempowermentu profitujú Ïeny
s nízkou kvalifikáciou a firmy v Rakúsku
V posledn˘ch mesiacoch pocítili Ïeny
v Rakúsku stúpajúcu nezamestnanosÈ: len
v júni 2004 bolo evidovan˘ch 94 156
nezamestnan˘ch Ïien - o 2,7 % viac, ako
v tom istom mesiaci 2003. Dochádza
k tomu preto, lebo táto cieºová skupina sa
nachádza nadpriemerne ãasto v atypick˘ch
formách zamestnania, ão sa t˘ka napr. dæÏky
pracovného ãasu.Táto forma pracovnej
ãinnosti Ïenám sÈaÏuje a znemoÏÀuje istotu
ich existencie. O to dôleÏitej‰ie sú preto
kvalifikaãné programy, ktor˘ch ÈaÏiskovou
a cieºovou skupinou sú Ïeny, ktoré sú nízko
kvalifikované, alebo (znovu) nastupujú do
práce. S Fempowermentom zv˘‰ilo svoje
‰ance na trhu práce 80 viedensk˘ch Ïien
a spolupracujúce organizácie a firmy získali
nové, kvalitné pracovníãky.
Fempowerment je EQUAL partnerstvom,
ktoré vzniklo z iniciatívy európskeho
spoloãenstva pre rozvoj, obsahovo je
koordinované organizáciou Aby Wien,
s finanãnou zodpovednosÈou Waff programm management, s. r. o., dcérskou
spoloãnosÈou Waffu (Fondy pre podporu
viedensk˘ch zamestnancov).Vo
Fempowermente prv˘ raz spolupracovali
viedenské vzdelávacie in‰titúcie s príslu‰n˘mi skúsenosÈami, ako napr.Abz Wien, Bfi
Wien (In‰titút pre podporu práce), Ibis
Acam a Die Berater (poradcovia), aby tu
spojili svoje kompetencie a vyuÏili efekty
vzájomného pôsobenia.
Fempowerment pripravoval Ïeny v rámci
bezplatn˘ch kurzov pre aktuálne poÏiadav-

ky trhu práce. „V 26 – t˘ÏdÀov˘ch kurzoch
zohráva podstatnú úlohu vysporiadanie sa
s rastúcim v˘znamom atypick˘ch foriem
zamestnania. Îeny teraz napríklad presne
vedia, kde nájdu informácie o t˘chto
atypick˘ch formách,“ uvádza Sabine Strobl,
vedúca projektu Fempowerment a pracovníãka Abz Wien.Ani ohºadom celoÏivotného
vzdelávania nezostalo vo Fempowermente
len pri slovách. S. Strobl hovorí: „Zo skúseností vieme, Ïe u na‰ich Ïien sa v priebehu
projektu Fempowerment rozvinula silnej‰ia
potreba po poznatkoch a informáciách. I‰lo
to dokonca tak ìaleko, Ïe jedna Ïena
v priebehu projektu dokonãila preru‰enú
povinnú ‰kolskú dochádzku.“
V˘sledky: 78 % Ïien na‰lo svoj profesijn˘
cieº
V zmysle posilnenia Ïien (fempowerment) bolo dôleÏité definovaÈ jedno podstatné kritérium: kvalifikaãné a pracovné
plány Ïien. Z 80 Ïien ukonãilo Fempowerment aÏ 62 úãastníãok (t.j. 78 %). Iba 10
Ïien na základe prijatia do zamestnania,
prípadne na základe rozhodnutia sa pre in˘
kurz, Fempowerment predãasne preru‰ilo.
14 úãastníãok Fempowermentu malo uÏ
poãas kurzu ist˘ prísºub na konkrétne
pracovné miesto. „To znamená, Ïe zamestnávatelia oceÀujú kvalifikáciu a úsilie Ïien
a potom im aj radi dajú ‰ancu,“ potvrdzuje
Sabine Gall, pracovníãka Fempowermentu
pre kontakt s organizáciami a pracovníãka
Abz Wien, úspe‰nú spoluprácu medzi
Fempowermentom, úãastníãkami kurzu
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AKO Z FEMPOWERMENTU PROFITUJÚ ŽENY S NÍZKOU KVALIFIKÁCIOU...

a spolupracujúcimi zamestnávateºmi.
Obsah: Posilnenie, základná kvalifikácia,
internetová platforma, e-learning
Fempowerment ponúka v ‰tyroch odboroch 40 mlad˘m Ïenám od 15 do 21 rokov,
40 Ïenám od 22 rokov v rôznych odboroch
26 – t˘ÏdÀov˘ kvalifikaãn˘ program pre trh
práce.Vìaka nemu sú Ïeny kontinuálne
posilÀované vo svojich osobn˘ch kompetenciách a svojpomoci. „Odkryla som
v sebe zruãnosti, o ktor˘ch som ani netu‰ila. Na nich môÏem zaãaÈ stavaÈ a ìalej sa
rozvíjaÈ. PretoÏe teraz viem, Ïe sa toho vo
mne e‰te veºa skr˘va,“ t˘mito slovami
opísala úãastníãka kurzu svoje posilnenie
(empowerment) v rámci projektu
Fempowerment.
Fempowerment informuje o aktuálnom
v˘voji na trhu práce a o rastúcom v˘zname
atypick˘ch foriem zamestnania.V organizácii Ibis Acam Ïeny vidia, ako funguje vyho-
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tovovanie internetov˘ch stránok v praxi.
V organizácii Die Berater sa Ïeny s nízkou
kvalifikáciou ìalej vzdelávajú v mnoh˘ch
oblastiach prostredníctvom poãítaãov
(e-learning).V Bfi Wien sa nauãia viac
o sebaprezentácii, konfliktovom (krízovom)
a ãasovom managemente a vyplnia si
medzery v nemeckom a anglickom jazyku
a matematike. Fempowerment poskytuje
tzv. „Schnuppertage“ (sku‰obné dni) a prax
vo firme, ktoré sú organizované prostredníctvom Abz Wien.
Projekt Fempowerment prebiehal do
marca 2005. ëal‰ie informácie nájdete na
adrese: www.fempowerment.at. Informácie
o ponukách zainteresovan˘ch vzdelávacích
in‰titúcií: www.abzwien.at, www.bfiwien.or.at, www.die-berater.com, www.ibiVeronika Weisskircher
sacam.com.
PreloÏila Mária Smékalová
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Jan Ponû‰ick˘: Fenomén Ïenství
a muÏství. Psychologie Ïeny a muÏe,
rozdíly a vztahy, Triton, Praha,
2004.
Autor, lékaﬁ a psychoterapeut, primáﬁ
Psychoterapeutické kliniky Median
v Berggiesshübel v Nûmecku, se vydává
zkoumat velmi populární téma vztahu
„Ïenství“ a „muÏství“. ZároveÀ v‰ak
vstupuje do nesmírnû komplikovaného
vztahu, kdy ani nejserióznûj‰í genderové
v˘zkumy nemohou poukázat s urãitou
vûdeckou fundovaností (kterou se autor
v‰ak v míﬁe hojné vyznaãuje) na „fakta“
o tomto fenoménu. Ponû‰ick˘, aãkoli jeho
pohled je pﬁeváÏnû psychoanalytick˘ (coÏ
mÛÏe b˘t právû pﬁedmûtem mnoha
kontroverzí), sám v závûru své knihy
poukazuje na souvislost zkoumaného
jevu s fenomenologií Husserla,
Heideggera a Patoãky, kdy ãlovûk v pokoﬁe „nechá vûci hovoﬁit“, aby se samy
„ukázaly ve své jsoucnosti, pravdû a autenticitû“ (str. 163).
Publikace se pokou‰í zkoumat (jiÏ ve
druhém vydání této studie) v˘voj osobnosti Ïeny a muÏe, a to prizmatem v˘vojovû-psychologick˘m (alespoÀ formálnû),
neboÈ sám vliv v˘vojovû-psychologick˘
pokládá Ponû‰ick˘ za sekundární (str.
161), primární je kulturní a spoleãensk˘
vliv na dítû.Tento velmi zral˘ pohled si
jistû zaslouÏí hlub‰ího zkoumání.
âtenáﬁ mÛÏe vyzískat z nabízeného
pohledu mnoho cenného, autor se, jak jiÏ
bylo ﬁeãeno, nebrání nov˘m inspirativním
proudÛm v psychoterapii a provází tímto
neotﬁel˘m pohledem ãtenáﬁe celou
knihou. Od reality „relativity biologick˘ch
vlivÛ na v˘slednou ... identitu“ ãlovûka
(str. 14) aÏ po novodob˘ poznatek, se

kter˘m pﬁi‰el feminismus, Ïe v˘znamné
jsou pﬁedev‰ím kulturní a psychosociální
faktory v˘voje jedince, aÈ muÏe nebo
Ïeny.
Zaãátek lidského pob˘vání na zemi
doprovází „symbiotick˘ ráj“ (str. 18), kdy
se dítû pokou‰í z vnûj‰ích daností vytvoﬁit smyslupln˘ celek, ve spjatosti s pﬁírodou a jejím ﬁádem.V novém v˘vojovém
stadiu je ztráta „ráje“ nahrazena moÏností
se dorozumívat s ostatními lidmi. Ov‰em
touha po celistvosti (muÏské) a splynutí
(Ïenské), spoleãná obûma pohlavím,
zÛstává v tzv. primárním nevûdomí, které
se nese cel˘m jejich Ïivotem, projevuje se
v‰ak pﬁedev‰ím v sexuálním Ïivotû, popﬁ.
ve vztazích k opaãnému pohlaví.Autor
zdÛrazÀuje nutnost individuace (stávání
se sebou), která v‰ak je velmi komplikovaná. Mimo jiné proto, Ïe dûti jsou jiÏ od
narození vystaveny mnoha vlivÛm a spoleãensk˘m a kulturním pﬁedstavám, které
pﬁedurãují ve velké vût‰inû jejich v˘chovu (vyjma napﬁ. pﬁípadu, kdy dívka je
vychovávaná „jako chlapec“, v chlapci
mohou b˘t naopak podporovány tzv.
femininní reakce, viz nejrÛznûj‰í pohádky).Vztahy mezi Ïenami a muÏi opﬁádají
mnohé projekce, promítnutí vlastních
(nevûdom˘ch) pﬁání do druhého.Tûmto
fenoménÛm se autor dÛkladnû vûnuje.
„MuÏi deponují do Ïen animálnost,
emocionalitu na úkor logického rozumu
atd., sami se identifikují s vÛlí, v˘konem
a racionalitou ... na druhé stranû Ïenám
pﬁisuzují to, co je daleko zdravûj‰í, spontaneitu a sepûtí s pﬁírodou.“ (Str. 29.) To je
dÛvodem zamyslet se nad konstituováním
Ïenské a muÏské psychologie. Ponû‰ick˘
zastává umírnûn˘ názor, Ïe Ïenám i muÏÛm jde o to samé (vztahovost a lásku,
rezonanci a jistotu, individuaci a úspûch,

SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA • 3/2005

147

Zlom 03/05-fakta

14.9.2005 17:40

Stránka 148

RECENZE
dát Ïivotu smysl a cíl (str. 35)), pouze se
o to pokou‰ejí rÛzn˘mi cestami.
Identita Ïeny je jistûj‰í (bez problémÛ
nosí muÏsk˘ odûv, coÏ v‰ak znaãí i „vyrovnání“ se muÏÛm, muÏi si bûÏnû Ïensk˘
odûv neoblékají), mohou se identifikovat
s matkou, na rozdíl od chlapcÛ, kteﬁí se
od matky distancují, aby se nenechali
pohltit symbiózou s ní, proto potlaãují
v‰e, co je podle nich „Ïenského“.
V˘hodou, ale i nev˘hodou dívek a jejich
spojením s mateﬁskostí matky b˘vá
„regrese ve sluÏbách já“ – organismus
automaticky ustupuje do regrese, napﬁ. pﬁi
porodu, kdy Ïena musí vytrpût velkou
bolest, ale regreduje i v situacích, kdy
Ïena zaÏívá terorizování, coÏ ukazuje její
slabiny. MuÏi reagují v podobn˘ch situacích obvykle agresivitou. Îena i v regresivním splynutí zÛstává sama sebou,
oproti muÏi (str. 39). Îeny se vyznaãují
vût‰í empatií, a proto si vybírají profese
lékaﬁek, uãitelek, sociálních pracovnic
a angaÏují se v ekologickém hnutí. Do
individuace v‰ak také patﬁí vymezení
vlastní osoby vÛãi matce, coÏ má zase
lehãí chlapec, neboÈ rozdíly mezi sebou
a matkou vidí, matky zase (ãasto nevûdomû) prokazují chlapcÛm urãit˘ respekt
k jejich jinakosti (a to i matky feministky), a dûvãátka opomíjejí, jakoby je
nevidí.Vztah matka–syn je ãasto velmi
hlubok˘, syn uspokojuje matãiny potﬁeby
(str. 69) a matka mu vûnuje lásku, pro niÏ
syn nemusí nic udûlat (na rozdíl od
dcery, která je „samozﬁejm˘m“ pokraãováním matky). Pﬁesto je zﬁejmû zbyteãné
hloubat, zda matky mají radûji chlapce
neÏ dívky.
Ponû‰ick˘ se dále zab˘vá agresí, potlaãením (sebe, sexuality), narcismem (kter˘
nemusí b˘t pouze negativní, ale je to
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prostﬁedek vnímání a seberegulace sebe),
nejrÛznûj‰ími kompenzacemi a samozﬁejmû základními psychoanalytick˘mi
pojmy, jako oidipální stadium v˘voje,
nástup sexuality v pubertû, a srovnává
jednotlivé vlastnosti muÏÛ a Ïen (racionalitu, emotivitu, vztah ke svûtu, hodnoty),
lásku a partnerství u obou genderÛ.
Poznamenává, Ïe „teprve upevnûní
vlastní identity (u muÏe) a vztahovosti
(u Ïeny) umoÏní pﬁíklon k druhému,
vzájemné vcítûní“ (str. 109). DÛleÏitou
souãást tvoﬁí kapitola vûnovaná psychopatologii muÏÛ (srdeãní infarkt, hypertenze a alkoholismus) a Ïen (deprese,
bulimie, anorexie), ãímÏ pﬁecházíme do
aplikované ãásti pﬁedkládané publikace.
Zde autor poukazuje rovnûÏ na limity
stávajícího patriarchálního uspoﬁádání
spoleãnosti (str. 140nn), ale i na (moÏná)
slepou cestu feminismu, na jehoÏ obranu
je tﬁeba ﬁíci, Ïe kdyÏ razil cestu jako
ochranu pﬁed neudrÏiteln˘m stavem
patriarchální spoleãnosti, nemûl se kde
pouãit.
Ponû‰ick˘ shrnuje svÛj vlastní pﬁínos
v rámci nejrÛznûj‰ích koncepcí muÏství
a Ïenství (str. 151nn) – v ãasném v˘voji je
dÛleÏitá vztahovost, coÏ pﬁedstavuje
identifikaci dívek s matkou, u chlapcÛ jde
spí‰e o vztah k matce. Snaz‰í individuace
a separace (vztah k otci) chlapcÛ a naopak obtíÏnûj‰í u dívek ovlivÀuje pﬁedchozí v˘voj. Kritizuje tzv. kastraãní úzkost, popﬁ. závist, kterou pÛvodnû
postulovala psychoanal˘za.V˘znam
oidipálního stadia spoãívá pﬁedev‰ím
v pﬁechodu z dyadického vztahu na
triangulární a koneãnû: pro partnersk˘
vztah platí, Ïe partnerská láska smû‰uje
lásku k matce i k otci, které v sobû
obsahuje napûtí, tabu erotické lásky
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k matce a otci a jiÏ tolikrát zmiÀovaná
odli‰nost obou genderÛ a „ﬁe‰ení bazálního lidského konfliktu mezi touhou po
splynutí a potﬁebou individuace, osamostatnûní a svobody“ (str. 153).
Autor velmi dobﬁe vyuÏívá svÛj psychoanalytick˘ potenciál a napﬁíklad brilantnû
analyzuje pohádky a nejrÛznûj‰í pﬁíbûhy
(Carmen) jako cestu k nevûdomí, k nitru
ãlovûka.Téma psychologie Ïen a muÏÛ
jako takové je snad nevyãerpatelné
a Ponû‰ick˘ si pochopitelnû ani neãiní
nárok na vyãerpávající úplnost. Drobnou
stylistickou pﬁipomínku bych mûla ke str.
13, kdy autor hovoﬁí o „charakteristikách
Ïenskosti a muÏnosti“ – mûl zﬁejmû na
mysli „muÏskosti“. Kniha je vybavena
nadprÛmûrnû bohat˘m rejstﬁíkem a velmi
dobﬁe zapadá do souãasné odborné
diskuse nad fenoménem „Ïenství“
a „muÏství“. Rozhodnû ji lze doporuãit
pracovníkÛm pomáhajících profesí, aby
se s její pomocí pokusili pohlíÏet na vûci
odli‰n˘m (nebo shodn˘m) pohledem
a tﬁeba odkr˘t potenciál kaÏdého rodu
napﬁíklad k svépomoci.
Stanislava ·evãíková
•••

Petr ·molka: MuÏ a Ïena – návod
k pouÏití, Portál, Praha, 2004.
Skuteãnû znaãnû populárnû pojal
návod k pouÏití pro muÏe a Ïeny ãesk˘
psycholog Petr ·molka, mediálnû znám˘
napﬁíklad z televizního poﬁadu Trní. Jeho
snaha zaujmout ãtenáﬁe se v obecnûj‰ích
úvodech k jednotliv˘m kapitolám pohybuje v nûkter˘ch pasáÏích aÏ na hranici
vkusu, zavání Ïoviálností aÏ podbízivostí.
Touha b˘t vtipn˘ za kaÏdou cenu vede
k nepﬁesnostem. ·molka se hned na

zaãátku svûﬁuje, Ïe jej motivovala touha
vtisknout kniÏní podobu sv˘m ãlánkÛm
roztrou‰en˘m po rÛzn˘ch ãasopisech.
Struãn˘mi a pﬁitom v˘stiÏn˘mi oznaãeními ·molka provede ãtenáﬁe
v Seznámení s. r. o.V této kapitole pﬁibliÏuje, jak a kde se muÏi a Ïeny poznávají,
co je dobré oãekávat od partnera a také,
Ïe 10–15 % muÏÛ a Ïen nejsou pro
trvalej‰í vztah vhodné. Znaãnû negativnû
se vyjadﬁuje o internetovém seznámení.
Vtipnûj‰í neÏ autorovo provázení po ﬁí‰i
Ïen a muÏÛ se mi jeví spí‰e jeden citovan˘ dopis, kde dotyãná Ïena pﬁesnû
a pﬁitom s humorem popisuje své manÏelské souÏití. „Periodicky se mû dotazuje, zdalipak vím, jaká tﬁi slova zaãínají
v ãe‰tinû na tch. Pr˘ tchán, tchynû
a tchoﬁ. Smûje se jak ponûkud dementní
racek chechtav˘ a nûkdy se i plácá do
stehen. Jsou chvíle, kdy bych ho dokázala zabít. Vût‰inou právû ty, kdy se
rozhodne b˘t neodolatelnû vtipn˘.“
Psycholog pﬁíznaãnû charakterizuje
rozdûlení rolí v manÏelství, otevﬁenost ãi
uzavﬁenost vÛãi okolí, distribuci financí
a styl komunikace, které si pﬁiná‰íme
z pÛvodní rodiny.Tvrdí, na základû sv˘ch
poradensk˘ch zku‰eností, Ïe bezproblémov˘ vûkov˘ rozdíl partnerÛ mÛÏe b˘t
do plus deseti let muÏe a maximálnû plus
dva roky u Ïeny.Vyvrací ‰est m˘tÛ spojen˘ch s partnerstvím: muÏ by mûl b˘t
vy‰‰í, v˘‰ka partnerÛ ovlivÀuje jejich
Ïivot, malí muÏi trpí napoleonsk˘m
komplexem, okolí vnímá malé muÏe
negativnû, vysoké Ïeny by nemûly propagovat svou v˘‰ku a men‰í muÏi jsou lep‰í
milenci.
Nejpﬁesvûdãivûj‰í je ·molka, kdyÏ zcela
obyãejnû popisuje zákonitosti vztahÛ
a vynechává okrasné v˘razy a rádoby
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vtipná pﬁirovnání. Názornû ukazuje, jak
pﬁeÏít rozchod. Místo Ïivoﬁení v oãekávání, Ïe se milovaná bytost vrátí, se lze tﬁeba
zajít vypovídat do poradny k psychologovi, kde kupodivu neradí, nebo se snaÏit
vûnovat bûÏn˘m ãinnostem. Zam˘‰lí se,
jak optimálnû nastavit tzv. rozvodovou
bariéru, aby se nezvy‰oval poãet párÛ,
které pojí láska bez prst˘nku. Propaguje
v˘znam svatebního rituálu, nejen církevního. Pﬁíãiny, proã nûkteﬁí muÏi zÛstávají
sami, b˘vají rÛzné. MÛÏe jít o stárnoucího
donchuána, hodného ho‰íka, vydû‰ené
kuﬁe, bájného Narcise, postmoderního
skeptika ãi ohleduplného yettiho.
Do nebe, ãi do peklíãka, tak oznaãuje
·molka manÏelství. Jak mít dobré manÏelství? Psycholog radí drÏet se Deseti
stupÀÛ ke zlaté. Pro ilustraci dva stupnû:
„Kompromis není projevem slabosti, ale
zralé moudrosti!“ „Ochota ustoupit
a omluvit se není projevem slabosti, ale
dokladem partnerské zralosti.“
PartnerÛm doporuãuje formulovat kaÏd˘
sám za sebe svá oãekávání v otázkách
bydlení, dûtí, provozu domácnosti, finanãního hospodaﬁení, kontaktu s rodiãi,
pﬁíbuzn˘mi a volného ãasu. „Pro rodinnou harmonii jsou nûkterá základní
pravidla nutná,“ tvrdí ·molka, kter˘
varuje pﬁed uzavíráním ne‰Èastn˘ch
kompromisÛ, napﬁíklad pﬁi v˘bûru místa
dovolené. Opakuje typologii muÏsk˘ch
a Ïensk˘ch potﬁeb, kterou vypracoval
profesor Kratochvíl. U muÏÛ: obdiv stále,
nezatûÏovat starostmi, sex, kdy se mu
zachce, a uvaﬁeno, uklizeno. U Ïen:
posedût, popovídat, du‰evní porozumûní,
vyjadﬁovat lásku cel˘m Ïivotem a vycítit,
co Ïena potﬁebuje. Sám ·molka pﬁidává,
jak se postavit k této své (partnerovû)
potﬁebû. Pro Ïeny jsou urãena úsmûvná
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muÏská pravidla. Patﬁí k nim: „Nedûle =
sport. Je to totéÏ, co úplnûk nebo pﬁíliv
a odliv.“ „¤eknûte jasnû, co chcete.
Vyjasnûme si jedno: Jemné náznaky
nezabírají, dÛraznûj‰í náznaky nezabírají. Prostû to ﬁeknûte.“ „Ano a ne jsou
dokonale pﬁijatelné odpovûdi takﬁka na
kaÏdou otázku.“
Autor pﬁeskakuje od vztahu k penûzÛm
náhle k sexualitû a najednou zase ke
zvládání mateﬁské dovolené. Chybí tzv.
pﬁemostûní, struãné vysvûtlení, proã
pﬁechází od jednoho tématu k jinému.
Nadále nabízí pﬁiléhavé rady, tﬁeba k manÏelské sexualitû, zejména, ke které se
základních typÛ sexuální reaktivity patﬁí
partnerka, coÏ by mûl muÏ rozpoznat.
·molka podporuje partnery, aby se
nebáli komunikovat i o tûch nejintimnûj‰ích otázkách.A Ïenám dává k dispozici
desatero, aby ani skuteãná muÏova
impotence nemusela b˘t problémem.
V úvaze, Ïe muÏi uÏ nejsou tak zdatn˘mi
milenci jako dﬁíve, si vypomáhá analogií
s ﬁidiãi. K vytvoﬁení pouÏitelného partnera pﬁi mateﬁství opût slouÏí zásoba deseti
doporuãení.V podobném duchu pokraãuje autor nadále, aÈ uÏ se t˘kají dohody manÏelÛ o poãtu dûtí, ãi v kolika letech dítûte
se má vrátit manÏelka do zamûstnání.
K rizikov˘m obdobím partnerského
vztahu patﬁí dovolená a Vánoce, kdy
rodina opou‰tí zabûhané stereotypy, coÏ
b˘vá ãas poradensk˘ch doÏínek. Nûkdy je
lep‰í pﬁeskoãit ·molkova teoretická
pojednání o daném tématu a rovnou si
pﬁeãíst praktické rady, tﬁeba o tom, jak
dobﬁe strávit Vánoce, kdyÏ jsme sami.
Najednou jeho slova zní pﬁíjemnû, hﬁejivû
a povzbudivû.
O ãem by mohla b˘t kapitola Jev
moÏn˘, nikoliv v‰ak nutn˘? Pokud jste
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hádali, Ïe o nevûﬁe, trefili jste se.
Psycholog jasnû sdûluje: „VÛãi nevûﬁe
není nikdo imunní. Dokonce ani ãlovûk
v zásadû monogamní. Nevûra je pak
chorobou párového souÏití.
MimomanÏelsk˘m vztahem si nejãastûji
kompenzujeme nûco, ãeho se nám
v manÏelství jaksi nedostává.“ Dozvíte
se, proã se Ïeny se rozvádûjí a jak se pﬁi
prozrazení partnerovy nevûry chovají
muÏi a jak Ïeny. Podnûtnû vysvûtluje
souvislost pojmÛ se stejn˘m základem:
nevûra a dÛvûra. Jak se vyrovnat s nevûrou, opût dokládá desatero, doplnûné
dal‰ím bodem. „Nevûra mÛÏe b˘t i ‰ancí
na nov˘ zaãátek ve vztahu, kter˘ jiÏ
pomalu vyhasínal.“ Které typy muÏÛ
Ïeny opou‰tûjí? Napﬁíklad malicherné
mentory ãi Ïárlivce a agresory. Které typy
Ïen opou‰tûjí muÏi? Extrémnû obûtavé,
kompetentní a v˘konné, vãelí královny
a frigidní. KdyÏ pﬁijde druhá míza, ãastûji
u muÏÛ, mohou za to rizikové osobnostní,
situaãní ãi vztahové faktory. ¤ada ãtenáﬁÛ
bude asi kroutit hlavou nad ·molkov˘m
pﬁedpisem na nové oãkovací sérum
Flirtin, k nûmuÏ se zatím podaﬁilo získat
jen pﬁíbalov˘ letáãek. Jde o afrodisiakum
proti nevûrám.
V kapitole typicky asociující jiná díla
V˘chova dítek (nejen v âechách) rozptyluje obavy, Ïe dítû bude zmatené z rozdílného v˘chovného pﬁístupÛ rodiãÛ, kdyÏ
bude jeden pﬁísnûj‰í a druh˘ laskavûj‰í.
RovnûÏ upozorÀuje, Ïe neshody kolem
dûtí patﬁí k tûm nejzáludnûj‰ím. âasto
bohuÏel pﬁetrvávají tam, kde manÏelství
samo uÏ skonãilo... Psycholog samozﬁejmû poradí, jak vychovat chlapce a jak
dívky. Pﬁipou‰tí, Ïe muÏi ponûkud zdegenerovali, alespoÀ co se t˘ká pﬁimûﬁené
rozhodnosti, schopnosti unést zátûÏ,

zabezpeãit rodinu, pro syna b˘t vhodn˘m
modelem k nápodobû a pro dceru modelem pro partnerskou volbu, tedy typick˘ch muÏsk˘ch rolí. ZároveÀ jej toto
zji‰tûní nepﬁekvapuje, protoÏe nemûli
moÏnosti zaÏít vhodn˘ muÏsk˘ vzor. Proto
prosí Ïeny, aby nedokonãovaly dílo zkázy
a nepﬁipomínaly muÏÛm, jak jsou ve
v‰ech oblastech nemoÏní. Pokud to jde,
doporuãuje v‰imnout si toho, kdyÏ se
muÏÛm cokoliv povede, a náleÏitû to
ocenit. Jak˘ v˘chovn˘ model bychom
mûli zvolit? Jednoznaãnou volbu ·molka
nenabídne, ov‰em navrhuje takov˘, kter˘
by byl nejen pro dcery „vnitﬁnû pﬁijateln˘, ale i dostateãnû pruÏn˘, snáze
sluãiteln˘ s tím, kter˘ si pﬁinese její
pﬁípadn˘ partner“. Kapitolu zakonãuje
kupodivu ne deset, ale Dvacet vzkazÛ
rodiãÛm. Oã pﬁesvûdãivûj‰í, pﬁesnûj‰í
a pÛsobivûj‰í se jeví autorovy vzkazy, o to
víc nejasnû se projevuje ve své pﬁedchozí
úvaze Bezdûtnost budiÏ pochválena?
Velmi rychl˘m tempem projde ·molka
mezigeneraãní vztahy pod názvem Taková
(ne)normální rodinka. Za zmínku stojí jen
opût povedené desatero, tentokrát pro
tchynû. Nejv˘stiÏnûj‰í se jeví body:
„NevyÏádána pomoc je vnímána jako
kontrola“ ãi „Vá‰ syn není po‰Èák ani
arbitr“.Velmi alibisticky vyznívá autorovo
vysvûtlení, Ïe desatero by si zaslouÏily
i snachy, nechá je v‰ak na jindy.
Nepﬁíli‰ pﬁíjemné ãtení ãeká v kapitole
KaÏdé druhé? Bystﬁej‰í se dovtípí, Ïe bude
ﬁeã o rozvodech. Z psychologického
hlediska má pût fází – popﬁení, zoufalství,
zlost, druhá adolescence a vyrovnání.
O rozvod podle statistik Ïádají ze 70 %
Ïeny. Pﬁíãiny, které vedou Ïeny k podání
rozluky, prozrazují mikropﬁíbûhy muÏÛ,
kteﬁí se brání tomu, aby jejich manÏelství
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právnû skonãilo. DÛvodem mohou b˘t
uraÏená je‰itnost, napadená rigidita,
uloupené vlastnictví, poboﬁené závûtﬁí,
poniãená povûst a v lep‰ím pﬁípadû
ohroÏené otcovství a v nejlep‰ím neopûtovaná láska. ¤ada Ïen si pr˘ klade
otázku, zda má b˘t nov˘ muÏ v jejich
Ïivotû spí‰e partnerem, nebo tátou.
Univerzálnû platné návody neexistují,
·molka ov‰em tradiãnû nabídne deset
inspirací.V poslední varuje a zároveÀ
povzbuzuje: „Spûch opravdu neb˘vá
dobr˘m rádcem. Tﬁeba by staãilo poãkat
v ponûkud ménû závazném vztahu, neÏ
i vám bude jasné, jak si na poloÏené
otázky odpovûdût. I zdánlivû nejposlednûj‰í ‰ance b˘vá zpravidla ‰ancí nanejv˘‰ pﬁedposlední.“
Nic pﬁevratného se nedozvíme v kapitole Noãní mÛry vûnované plastick˘m
operacím, odli‰n˘m stravovacím návykÛm
partnerÛ, tomu, jestli velikost Ïensk˘ch
prsou je ozdoba, ãi feti‰ a zda muÏi
s ple‰í Ïeny tû‰í. Îeny, které se rozhodly
pro vylep‰ení svého tûla svûﬁit se do
rukou plastického chirurga, ·molka dûlí
na resuscitátory manÏelství, ãekanky,
popelky, ledové královny a objektivnû
vzhledovû handicapované.
Otﬁepan˘ název Bez práce nejsou
koláãe jasnû znaãí, Ïe ﬁeã bude dále
o (ne)zamûstnání. Podnikání ﬁadí autor
k rizikov˘m sportÛm v âechách. Îeny
podnikatelky upozorÀuje v pasáÏi Jak
nezabít svého muÏe, Ïe jde o bytost
kﬁehkou, protoÏe jen tûÏko se vyrovnává
s úspûchem své Ïeny a nosí v sobû
archetyp muÏe-dobyvatele a Ïeny-ochránkynû rodinného krbu. Rodinné podnikání
mÛÏe b˘t buì ‰ancí k vytvoﬁení soudrÏnosti, nebo pastí, do níÏ se chytí rodina
v podobû odhalení skryt˘ch napûtí ãi
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vyhrocení mezigeneraãních sporÛ.
Pﬁiléhavû a zároveÀ s úctou a respektem mluví o situaci nezamûstnan˘ch.
Pﬁedev‰ím se zab˘vá situací lidí bez
práce, hlavnû vy‰‰ího vûku. „Pokud se se
ztrátou zamûstnání vyrovnává nûkdo
opravdu obtíÏnû, pak právû dne‰ní
padesátníci.“
V závûreãném pel-melu se zab˘vá
·molka nelehk˘m postavením feministek
v âechách, transvestity, Ïivotem s telenovelou a situací muÏÛ, kteﬁí si vzali slavnou
Ïenu. DÛvody mohou b˘t rÛzné: citová
plochost, nebo jde o vyÏírky, exhibicionisty ãi také nenároãné spokojené koníãkáﬁe.V úvahu pﬁipadají i stejnû slavní ãi
je‰tû slavnûj‰í muÏi. Ideálem, kter˘ „v na‰ich podmínkách byl jiÏ asi pﬁed 40 lety
zaﬁazen mezi druhy akutnû ohroÏené
vyhynutím“, je muÏ pﬁirozenû imponující.
Na závûr ãeká malá futurologická vize,
co bude s padesátníky, k nimÏ autor patﬁí,
v sedmdesáti.V tomto vûku bude pro
vztah dÛleÏité strukturování ãasu, vzájemné sdílení, rÛst ménû atraktivních vlastností partnera a kontakt s vrstevníky. Pro
Ïivot ve stáﬁí je moÏné si vybrat dva
scénáﬁe. Buì se lze ubíjet ve stereotypu,
stûÏování na bolesti, hádat se a doÏít,
nebo dûlat jeden druhému drobné
radosti, mít svoje aktivity a Ïít, jako by byl
kaÏd˘ den ten poslední.
Bylo by jistû zajímavé srovnání, kdyby
podobn˘ návod pro obû pohlaví napsala
Ïena.
Jaká jsou doporuãení k pﬁeãtení této
knihy: znovu si osvûÏíte, utﬁídíte, co v‰e
ohroÏuje ãi zpﬁíjemÀuje partnersk˘ Ïivot.
Pﬁedpokládá to v‰ak pﬁijetí ·molkova
„populárního“ jazyka, kter˘, obávám se,
polovinû ãtenáﬁÛ bude vadit. MoÏná
nûkoho odradí k˘ãovit˘ obrázek na
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obálce asociující, Ïe souÏití muÏe a Ïeny
se odehrává pouze na rozkvetlé louce,
kde si spolu zamilovanû lebedí s humornou kníÏkou a kyticí v ruce. Návodu
k pouÏití chybí ucelenost, jednotná
koncepce, k pﬁednostem zase patﬁí
autorÛv pﬁehled, znalost problémÛ
v partnerském souÏití a pﬁedev‰ím
v˘bornû zpracovaná pravidla na závûr
jednotliv˘ch kapitol.
Pavel Bajer
•••

Harold Gordon Skilling: Matka
a dcera. Charlotta a Alice Masarykovy, Gender Studies, o. p. s.,
Praha, 2001.
Harold Gordon Skilling (1912–2001)
pÛsobil jako profesor politick˘ch vûd na
univerzitû v Torontu,, byl v˘znamn˘m
historikem a politologem.Ve svém Ïivotû
spojoval duchovní tradice amerického
kontinentu a anglosaské kultury spolu
s celoÏivotním zájmem o âeskoslovensko,
které se pro nûho stalo pﬁedmûtem
dlouholetého badatelského úsilí.Tuto
zemi opakovanû nav‰tívil a ve sv˘ch
knihách ji zachytil v rÛzn˘ch krizích
provázejících 20. století. Pamatoval
Masarykovu republiku a mûl k ní vztah
nejen akademick˘, n˘brÏ i osobní a emocionální.
Kniha Matka a dcera obrací pozornost
ke dvûma v˘razn˘m osobnostem historie
na‰eho národa a státu, charakteristick˘m
sv˘m vztahem k demokracii, vûrností
ideálÛm svobody a lidské dÛstojnosti.
Obecnû je pﬁipisována nedocenûná úloha
Ïen v ãeské historii nerovnosti pohlaví
v Evropû. Osudy v˘znamn˘ch Ïen jako by
zÛstávaly pﬁed veﬁejností skryty právû

proto, Ïe tyto Ïeny vystupují ãasto ve
stínu sv˘ch proslul˘ch a veﬁejnû ãinn˘ch
manÏelÛ, v tomto pﬁípadû konkrétnû
manÏela a otce.
Skilling ve své knize vûcnû podává
informace o vlivu Charlotty a Alice
Masarykov˘ch nejen na ãeskou historii
obecnû, zejména ve spojení se jménem
Tomá‰e Garrigua Masaryka, ale i o jejich
v˘znamn˘ch rolích a funkcích na poli
profesním a vzdûlávacím. Souãasnû
ãásteãné pﬁiblíÏení osobního zázemí
a konkrétních zku‰eností v jednotliv˘ch
obdobích Ïivota pomáhá ãtenáﬁi pochopit postoje a my‰lenky, které následnû
ovlivnily veﬁejné pÛsobení obou Ïen
a jejich celoÏivotní úsilí v sociální oblasti.
V knize jsou prezentovány dvû studie,
jedna vûnovaná Charlottû Garrigue
Masarykové (str. 11–61) a druhá vûnovaná
Alici Garrigue Masarykové (str. 63–157).
Zvlá‰tû studie o Alici Masarykové mÛÏe
b˘t pro sociální pracovníky pramenem
inspirace v mnohém smûru. Skilling ve
vybran˘ch ãástech napﬁ. podrobnû
popisuje teoretick˘ základ i praktické
uplatnûní koncepce âeskoslovenského
ãerveného kﬁíÏe, u jejíhoÏ zrodu stála
právû Alice Masaryková. I dal‰í její my‰lenky a zku‰enosti, ovlivnûné zvlá‰tû
v˘vojem sociální práce v USA, mohou
poskytnout pﬁíklad specifického vnímání
i dnes aktuálních otázek, jako jsou principy sociální politiky a sociální práce,
zapojení dobrovolníkÛ, aktivizace obãanÛ, efektivní síÈ sociálních zaﬁízení,
profesionalizace sociální práce atp.
Charlotta G. Masaryková je zde popisována jako rozhodná, energická a inteligentní Ïena, demokratka s pﬁísnou morálkou a hlubok˘m cítûním, aã narozena
v Americe duchem âe‰ka. Svého muÏe
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oslovila pﬁeváÏnû my‰lenkami humanity,
mezinárodní solidarity, sympatiemi
k dûlnictvu a ovlivnila ho v nahlíÏení
Ïenské otázky.Autor ve své stati neopakuje známá fakta, t˘kající se napﬁ. pÛvodu
Charlotty a spoleãného Ïivota
Masarykov˘ch, coÏ se mÛÏe jevit jako
nedostatek. Pokud ãtenáﬁ alespoÀ zevrubnû nezná v˘chozí kontext, obtíÏnû zaﬁazuje nûkteré zde prezentované „nadstavbové“ informace. Základními zdroji se pro
Skillinga staly fragmentární zápisky
z rÛzn˘ch období Ïivota Charlotty
v Praze, rodinná korespondence, poznámky, novinové v˘stﬁiÏky, legitimace ad.
Ústﬁední téma Charlottina osobního
i profesního Ïivota – Ïenská otázka – se
prolíná ve‰kerou její ãinností.
Spolupracovala se sv˘m manÏelem a do
ãasopisu Na‰e doba psala ãlánky o postavení Ïen, o moÏnostech jejich studia
a zamûstnanosti, o volebním právu,
Ïenském hnutí, o dûtské otázce, prostituci, bytové otázce a o boji proti alkoholismu. Charlotta pojímala Ïenskou otázku
jako souãást sociální otázky, vnímala
souvislosti sociální a ekonomické a poÏadovala nutné sociální reformy. Na poli
náboÏenské víry usilovala o vytvoﬁení
moderního náboÏenství, spojovaného
s rovností muÏÛ a Ïen.V tomto ohledu lze
její názory povaÏovat za velmi pokrokové, nezﬁídka aktuální i pro dne‰ní dobu.
Sympatické je, Ïe na problémy nejen
poukazovala, ale snaÏila se je analyzovat
v souvislostech a pﬁedkládala návody na
jejich ﬁe‰ení.To v‰e dokládá ‰irok˘ zábûr
Charlottin˘ch aktivit a její rozhled.
Co se t˘ká rodinného Ïivota, vztah
Charlotty k manÏelovi a dûtem popisuje
Skilling jako harmonick˘, manÏelé spolupracují, zvlá‰tû matka pak pomáhá dûtem
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pﬁi zdravotních, finanãních a studijních
problémech. Zatímco podle Alice byl otec
pﬁísn˘ a dbal na morální zásady, matka
poskytovala více svobody pro vyjádﬁení
vlastní individuality. Dûti mûly nezﬁídka
problémy s tím, Ïe byly konfrontovány
s mimoﬁádností sv˘ch rodiãÛ, a zaÏívaly
tak pocit nedostateãnosti.Váleãná léta
rozdûlila rodinu Masarykov˘ch –
Charlotta zÛstala prakticky izolována
v Praze,Tomá‰ Garrigue Masaryk a dcera
Olga odjeli do exilu, dcera Alice byla
uvûznûna, syn Herbert zemﬁel a syn Jan
nastoupil vojenskou sluÏbu.Ani se vznikem samostatné âeskoslovenské republiky neproÏívala Charlotta ‰Èastné období,
nervovû se zhroutila a byla hospitalizována v sanatoriu. Málo se objevovala ve
veﬁejném Ïivotû a její roli první dámy
pﬁevzala Alice. Charlotta zemﬁela náhle
v dÛsledku fyzického a psychického
vyãerpání v roce 1923.
Alice Garrigue Masaryková se do
ãesk˘ch dûjin zapsala za habsburské
monarchie, za první republiky, za první
i druhé svûtové války a v první polovinû
období komunistické totality. Narodila se
v roce 1879 ve Vídni a s rodiãi se pozdûji
pﬁestûhovala do Prahy, kde otec pÛsobil
jako profesor na ãeské univerzitû.Alice
nav‰tûvovala ãeskou ‰kolu, první dívãí
gymnázium Minerva. JiÏ v té dobû se
zajímala o sociální otázky (alkoholismus,
negramotnost) a zahájila svou literární
ãinnost (autobiografické ãlánky, pﬁeklady
knih). Svá univerzitní studia dûjin a filozofie na Filozofické fakultû Univerzity
Karlovy ukonãila v˘bornou disertací,
a stala se tak jednou z prvních Ïen, které
získaly titul doktor filozofie. Osudov˘m
mezníkem v Alicinû profesní dráze bylo
její setkání s Mary E. Mc Dowell v Praze,
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ﬁeditelkou Settlement House. Díky jejímu
pozvání do Chicaga mûla Alice jedineãnou pﬁíleÏitost seznámit se s americk˘mi
prÛkopnicemi moderní sociální práce.
Napﬁíklad pﬁi praxi v Hull House u Jane
Addams analyzovala Alice sociální a ekonomické podmínky pﬁistûhovalcÛ v prÛmyslové zónû mûsta a zajímala se o problém jejich asimilace. Z Chicaga pﬁijela
Alice s mnoha podnûtn˘mi ideami o fungování sociálních zaﬁízení, které chtûla
rozvinout v ãesk˘ch podmínkách.To v‰ak
je‰tû nebylo v té dobû moÏné, a proto se
vydala na dráhu pedagoga (âeské
Budûjovice, Praha). Intenzívnû se zab˘vala
problematikou alkoholismu, úãastnila se
kongresÛ, absolvovala praxe v psychiatrick˘ch léãebnách.V letech 1911–1912
pomohla zaloÏit sociologick˘ semináﬁ na
ãeské univerzitû a stala se jeho vedoucí.
Spolupracovala s dr. Foustkou a dr.
Bene‰em, vedla oblast praxe a je povaÏována za zakladatelku sociologického
v˘zkumu v âechách.
V dobû první svûtové války Alice
v Praze aktivnû organizovala humanitární,
sociální a sanitární pomoc pro ãeské
obyvatelstvo.V roce 1915 byla obvinûna
z velezrady, neãekanû zatãena a nûkolik
mûsícÛ vûznûna.V knize je toto období
Alicina Ïivota podrobnû popsáno, vãetnû
v˘znamné podpory ze strany matky
formou pravidelné korespondence. O síle
Aliciny osobnosti svûdãí fakt, Ïe vûzeÀské
útrapy provázené depresemi nejen
pﬁestála, ale dokonce své osobní zku‰enosti pojala jako pﬁínos pro svou profesní
dráhu sociální pracovnice.
Se vznikem samostatného âeskoslovenska zaãala pro Alici nová Ïivotní
etapa, provázená rÛzn˘mi veﬁejn˘mi
aktivitami v sociální a politické oblasti

a zastáváním v˘znamn˘ch pﬁedsednick˘ch funkcí jak na národní, tak na mezinárodní úrovni, kde na‰i republiku
úspû‰nû reprezentovala. Zásadní roli pro
sociální práci sehrála Alice nejen v praxi,
kdy se snaÏila systematicky a profesionálnû organizovat sociální péãi, ale i na poli
vzdûlávání. Jako pﬁedsedkynû
âeskoslovenského ãerveného kﬁíÏe
pﬁedloÏila jeho zcela novou, pﬁepracovanou koncepci, která podmiÀovala vznik
nov˘ch institucí, jeÏ budou o psychické
a fyzické zdraví obyvatelstva peãovat jak
v dobû války, tak v dobû míru.Alice se
podílela na vzniku odborn˘ch ‰kol
sociální práce v âechách i na Slovensku,
organizovala také vzdûlávací kursy v zahraniãí.Vymezila kritéria pro profesionalizaci sociální práce a její praktické a vzdûlávací aktivity smûﬁovaly do rÛzn˘ch
úrovní v této oblasti, vãetnû aktivizace
samotn˘ch obãanÛ. SnaÏila se o prosazení
sociální práce, orientované na sociologii
a kulturu.
Druhá svûtová válka a následná léta
komunistické nadvlády nebyly pro Alici
právû ‰Èastn˘m Ïivotním obdobím.V roce
1938 odstoupila ze v‰ech sv˘ch veﬁejn˘ch funkcí a nechtûla v âeskoslovensku
dále Ïít. Poslední stránky studie popisují
Alicinu penzi, její návrat do Prahy v roce
1945 a opûtovn˘ odjezd do exilu do USA,
kam ji doprovázela sestra Olga.Veﬁejného
Ïivota se Alice úãastnila zﬁídka, i pﬁes své
zdravotní problémy se v‰ak snaÏila
organizovat humanitární pomoc pro
âeskoslovensko, spolupracovala s Rádiem
Svobodná Evropa.AÏ do své smrti (1966)
zÛstala Alice ãeskoslovenskou státní
obãankou, její majetek v‰ak komunisté
zkonfiskovali a rovnûÏ i její jméno z historie vymazali.
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Kniha z historické perspektivy pﬁispívá
sv˘m obsahem pﬁinejmen‰ím do oblastí
sociální práce, sociální politika a sociální
patologie.Vyzdvihuje nûkterá i dnes
palãivá témata, jako je tﬁeba zrovnoprávnûní muÏÛ a Ïen, které v souãasnosti
dostává novou tváﬁ napﬁ. i v podobû
legislativy, dále prezentuje specifick˘,
dnes moÏná z ãásti kontroverzní pohled
na svût ukotven˘ v konkrétních morálních zásadách.
Martina My‰íková
•••

Jaro Kﬁivohlav˘: Konflikty mezi
lidmi. Praha, Portál, 2002.
Kniha Konflikty mezi lidmi pﬁedního
ãeského psychologa komunikace a mezilidsk˘ch vztahÛ Jaro Kﬁivohlavého má b˘t
vûdeck˘m pojednáním o tak v‰edním
jevu, jak˘m jsou mezilidské konflikty, pro
mnohé kaÏdodenní zku‰enost.Autor sám
charakterizuje hlavní téma knihy jako
„...pokus hloubûji porozumût tomu, co
se dûje v mezilidsk˘ch vztazích, jak se
rodí vzájemná dÛvûra, jak se tvoﬁivû
ﬁe‰í mezilidské konflikty a jak se rodí,
udrÏuje a posiluje pﬁátelství“. (Str.10.)
Cestu vûdy k tomuto porozumûní pak
volí proto, Ïe „nûkteﬁí lidé jsou málo
citliví k ﬁeãi umûní. Jiní jsou podobnû
málo vnímaví k hlubok˘m my‰lenkám.
[...] ﬁeã psychologick˘ch pokusÛ jakoÏto
jin˘ druh ,ﬁeãi’ by mohla promluvit
k mnoh˘m“. (Str.10.) Proã se v‰ak
konflikty vÛbec zab˘vat? Snad kaÏd˘
z nás má s mezilidsk˘mi konflikty svou
osobní zku‰enost, jsou bûÏnou a pro
mnohé samozﬁejmou souãástí na‰ich
ÏivotÛ, ov‰em souãástí nepﬁíjemnou,
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nepohodlnou. Cílem knihy je proto
vytvoﬁit psychologick˘ model mezilidsk˘ch konfliktÛ, kter˘ by nám pomohl
pochopit, jak vznikají, a tedy i nauãit se
konflikty konstruktivnû, tvoﬁivû ﬁe‰it ãi
je‰tû lépe pﬁedcházet jim.
Pﬁirozenû se první kapitola knihy
zab˘vá pﬁedev‰ím vymezením pojmu
konflikt, jeho definicemi a popisem.
„Konflikt pak znamená stﬁetnutí dvou
nebo více zcela nebo do urãité míry
navzájem se vyluãujících ãi protichÛdn˘ch snah, sil a tendencí.“ (Str.17.) Místo
slova konflikt si pﬁitom mÛÏeme doplnit
ﬁadu synonym, aÈ uÏ ãesk˘ch ãi cizojazyãn˘ch, tou základní charakteristikou v‰ak
zÛstává ono stﬁetnutí antagonistick˘ch sil
ãi tendencí.A právû tato charakteristika
se stává v˘chodiskem rozli‰ení druhÛ
konfliktÛ, jednou podle toho, kolika osob
se konflikt t˘ká, na konflikty intrapersonální, interpersonální, skupinové a meziskupinové, podruhé podle psychologické
povahy stﬁetávajících se tendencí, na
konflikty pﬁedstav, názorÛ, postojÛ ãi
zájmÛ, pﬁíp. smí‰ené.Autor se v této
kapitole soustﬁeìuje pﬁedev‰ím na
konflikty interpersonální a uvádí vysvûtlení mezilidsk˘ch konfliktÛ podle jejich
psychologické povahy vãetnû vysvûtlení
pojmÛ: pﬁedstavy, postoje, zájmy ãi
názory, v˘klad doplÀuje pﬁíklady a uzavírá
doporuãeními, jak jednotliv˘m druhÛm
konfliktÛ pﬁedcházet a jak uÏ vzniklé
ﬁe‰it. Jen velmi struãnû zmiÀuje v první
kapitole konflikty intrapersonální a skupinové.
Druhou kapitolu vûnoval Kﬁivohlav˘
dvûma krajním formám ﬁe‰ení konfliktÛ,
soupeﬁení a spolupráci. „Na jedné stranû
zá‰È, nenávist a boj sokÛ, soupeﬁÛ
a nepﬁátel na Ïivot a na smrt. Na druhé
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stranû pak vzájemná dÛvûra, dohoda
a spolupráce pﬁátel.“ (Str. 39.) Hlavní
rozdíl mezi tûmito dvûma extrémy je ve
v˘sledku ziskÛ a ztrát, v koneãném
zúãtování prospûchu a újmy. Soupeﬁení se
objevuje v situaci, kdy zvítûzit mÛÏe jen
jeden, zatímco druh˘ naprosto ztrácí
v boji o nûco, ãeho je nedostatek –
u zvíﬁat ve vztahu k uspokojení základních biologick˘ch potﬁeb, u ãlovûka ve
vztahu i k dal‰ím, psychologick˘m potﬁebám, u zvíﬁat v podobû bojÛ „kdo s koho“, u ãlovûka rovnûÏ tak, ov‰em v pozmûnûné formû kulturnû zformovan˘ch
soubojÛ (duelÛ, rytíﬁsk˘ch klání ad.), ale
i symbolick˘ch – verbálních i neverbálních – v˘padÛ a útokÛ. Spolupráci charakterizuje zisk v‰ech zúãastnûn˘ch, tedy
„[...] kaÏd˘ nakonec dostane nûco, takÏe
v‰ichni jsou na konci o nûco bohat‰í
neÏ na zaãátku. [Tedy] celkov˘ objem
hodnot se zvy‰uje.“. (Str. 42.) Zisk v‰ak
nemÛÏe b˘t mûﬁítkem pozitivnosti
spolupráce, proto autor rozli‰uje kooperaci asociální a prosociální, jak z hlediska
etického, tak z hlediska perspektivní
nadûje. K podrobnûj‰ímu porovnání
soupeﬁení a spolupráce Kﬁivohlav˘ uvádí
tabulku porovnání tûchto dvou vztahÛ
v dimenzi percepce (vnímání sebe
a druhého), postoje jedné strany ke
druhé, chodu informací a koneãnû
dimenze orientace. Poslední ãást kapitoly
se vûnuje v˘vojovû-psychologickému
vysvûtlení rozvoje vztahÛ spolupráce
a pﬁátelství.
Kapitola tﬁetí Modelování konfliktních
situací má ryze metodologick˘ charakter.
Autor se zde zab˘vá otázkou psychologick˘ch studií ﬁe‰ení konfliktních situací,
pﬁedstavuje laboratorní model situace
mezilidsk˘ch konfliktÛ a pozastavuje se

nad faktory, které ovlivÀují rozhodování
v konfliktní situaci – velikost skupin,
které se podílejí na konfliktní situaci,
anonymita rozhodování v této situaci,
zájem úãastníkÛ na úspû‰ném ﬁe‰ení
konfliktu, sociální komunikace mezi
úãastníky konfliktu ãi povaha samotné
konfliktní situace. PﬁeváÏná ãást tﬁetí
kapitoly je vûnována popisu a vysvûtlení
dílãích modelÛ mezilidsk˘ch konfliktÛ, aÈ
uÏ modelÛ v˘platních matic, modelÛ
dvouhodnotov˘ch, modelu soupeﬁivé
situace nebo modelÛ situací, kdy lze ﬁe‰it
konflikt spoluprací.Tato kapitola se stává
uÏiteãnou pro experimentální psychology, v˘zkumníky, ale postrádá v˘znam pro
bûÏného ãtenáﬁe, kter˘ se musí probrat
ﬁadou such˘ch popisÛ, zkratek a grafÛ
a aÏ v závûru kapitoly narazí na zmínku
o v˘znamu dÛvûry, pokání a odpu‰tûní
pro udrÏení vztahu spolupráce.
Ve ãtvrté kapitole se Kﬁivohlav˘ zab˘vá
otázkou vlivu osobnosti na vznik a rozvoj
konfliktÛ. Svou úvahu rozvíjí v nûkolika
smûrech, a to s ohledem na konflikty
mezigeneraãní, mezi muÏi a Ïenami, mezi
lidmi s rÛzn˘mi rysy osobnosti a koneãnû
s ohledem na konflikty lidí s abnormálními rysy osobnosti. Ke kaÏdému z tûchto
dílãích okruhÛ prezentuje zpravidla
zahraniãní experiment, jeho v˘sledky, jeÏ
následnû interpretuje a komentuje. I tato
kapitola je tak pﬁeváÏnû v˘zkumnû
zamûﬁená, nicménû její pﬁitaÏlivosti pro
bûÏného ãtenáﬁe prospívají ãasté shrnující poznámky a glosy, z nichÏ se napﬁíklad
dozvídáme: „Ochoty ke spolupráci u dûtí
ub˘vá tím více, ãím více se dostávají do
období puberty. [...] MuÏi zﬁejmû daleko
spí‰e neÏ Ïeny jsou naklonûni k tomu
nejprve se s druh˘m »poprat« a pak
s ním spolupracovat. [...] MuÏ spí‰e
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pﬁitáhne druhého muÏe ke spolupráci
neÏ Ïena Ïenu. Se soupeﬁením je tomu
naopak: Ïena spí‰e pﬁitáhne Ïenu
k soupeﬁení neÏ muÏ muÏe. [...] Ti lidé,
u nichÏ bylo ‰kálou dÛvûry zji‰tûno, Ïe
druh˘m lidem dosti v˘raznû dÛvûﬁují,
volili daleko kooperativnûji neÏ ti,
u nichÏ byl tento rys velice slab˘. [...]
Osoby s urãit˘mi rysy psychické abnormality se odli‰ovaly od psychicky normálních osob zvlá‰tû tím, Ïe nedovedly
vyuÏít pﬁíleÏitosti k tomu, aby si dojednaly dal‰í kooperativní formu ﬁe‰ení
konfliktÛ.“ (Str. 83–95.)
Pátá kapitola se zamûﬁuje na situaãní
podmínky vzniku dÛvûry a rozvoje
spolupráce. Jak Kﬁivohlav˘ upozorÀuje,
pro rozvoj a rÛst dÛvûry a spolupráce je
potﬁebné znát vhodné podmínky, jejich
správné hodnoty, ale také znát nepﬁíznivé
ãinitele. Podle míry vlivu na zmûnu
úrovnû dÛvûry mÛÏeme rozli‰it pût
skupin situaãních podmínek. První
skupinu pﬁedstavují hodnotové struktury
konfliktní situace, kdy roli hrají jednak
kvalitativní odli‰nosti hodnotov˘ch
struktur situace konfliktu, hodnotová
symetriãnost konfliktní situace pro
zúãastnûné a koneãnû kvantitativní
odli‰nosti intenzity ãi v˘znamu konfliktu.
Druhá skupina podmínek souvisí se
znalostmi úãastníkÛ o konfliktní situaci:
„...jejich pﬁesné znalosti charakteru
vzájemného stavu, jejich znalosti
partnera, toho, co od nich partner
oãekává, znalosti pﬁedcházejících
partnerov˘ch rozhodnutí atp.“ (Str. 100.)
Tﬁetí skupinu podmínek pﬁedstavují
postoje úãastníkÛ konfliktní situace,
skupinu ãtvrtou moÏnost komunikace,
a tedy domluvy mezi úãastníky. Poslední,
pátá skupina zahrnuje sociální podmínky,
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napﬁ. anonymita úãastníkÛ konfliktu,
jejich vztah ke tﬁetí, nezúãastnûné osobû,
pﬁihlíÏející, pozorující skupina lidí atd.
I tato kapitola vychází pﬁedev‰ím z experimentálních zji‰tûní a v˘sledkÛ studií
rÛzn˘ch autorÛ, které Kﬁivohlav˘ pouÏívá
k argumentaci v˘znamu jednotliv˘ch
podmínek a faktorÛ ovlivÀujících rozvoj
dÛvûry a spolupráce ve vztahu ãi vÛbec
k odvození tûchto podmínek.
Strategie a taktika pﬁi ﬁe‰ení konfliktÛ,
kapitola ‰está pﬁedkládané knihy, sleduje
základní charakteristiky procesu ﬁe‰ení
konfliktÛ – strategie a taktiky, jeÏ leÏí
v pozadí rozhodování v situacích konfliktu. Strategie znamená pro autora „peãlivû
vypracovan˘ plán, postup, program
k dosaÏení urãitého cíle. [...] tento
pﬁedpis musí bezpodmíneãnû pﬁesnû
a jednoznaãnû stanovit, co se má dûlat,
nastane-li kterákoliv moÏná situace“.
(Str. 142.) Rozli‰it mÛÏeme strategie
statické, které zÛstávají nemûnné v prÛbûhu celého konfliktu, a strategie dynamické, které se promûÀují v prÛbûhu jednotliv˘ch konfliktních situací. Jin˘m
hlediskem rozli‰ení strategií je hledisko
jejich podmínûnosti vzhledem k chování
druhého, partnera v konfliktu.Autor
následnû podává popis a vysvûtlení
dílãích strategií, odkazuje na experimenty, jeÏ mûﬁily efektivitu vybran˘ch strategií, zab˘vá se vícefázov˘mi strategiemi,
jejich pﬁedehrami a mezihrami, nastiÀuje
i postup detekce strategick˘ch zámûrÛ
partnera v konfliktu.AÏ potud se jeví tato
kapitola podobná kapitole tﬁetí v mnoÏství popisÛ, zkratek a grafÛ, ãásteãnû jiÏ
zmírnûn˘mi vloÏen˘mi shrnujícími
a vysvûtlujícími poznámkami.V druhé
ãásti ‰esté kapitoly se Kﬁivohlav˘ zamûﬁil
na tzv. taktické zásahy, tedy na schopnost
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vyuÏít dílãích prostﬁedkÛ k dosaÏení cílÛ.
Mezi tyto taktické zásahy ﬁadí sliby (tedy
spojení sdûlení s podmínkou a odmûnou), pﬁísahy (tedy sdûlení závazku),
inspekce (tedy nahlédnutí do situace
partnera a její prozkoumání) a koneãnû
také hrozbu, trest a napadení (tedy
prohlá‰ení zámûru zpÛsobit partnerovi
nûco nepﬁíjemného).Také v této kapitole
autor vychází pﬁedev‰ím ze závûrÛ
experimentálních studií a v˘zkumÛ, které
vyuÏívá k dokreslení a podpoﬁení prezentované teorie.
Kniha Konflikty mezi lidmi poskytuje
velmi zajímav˘ souhrn poznatkÛ o mezilidsk˘ch konfliktech, pﬁedstavuje ojedinûlou práci podávající vyãerpávající pﬁehled
o souãasném stavu v˘zkumu v oblasti
mezilidské komunikace, mezilidsk˘ch
konfliktÛ. Nev˘hodou knihy se mi jeví
zahlcení detailními popisy experimentálních a dal‰ích modelÛ, zkratek a grafÛ,
v nichÏ se ãtenáﬁ po chvíli ztrácí, a kniha
tak pozb˘vá zajímavosti a pﬁitaÏlivosti pro
ãtenáﬁe neznalého metodologie v˘zkumu
v sociálních vûdách. Knihu lze tedy
doporuãit tûm, kteﬁí postrádají ucelené
vûdecké pojednání o faktorech interpersonálních konfliktÛ, av‰ak jen stûÏí tûm,
kteﬁí doufají v poutavé vysvûtlení obecn˘ch principÛ a zákonitostí konfliktÛ
mezi lidmi.
Jana Mosesová
•••

Ernie J. Zelinski: Nebojte se nepracovat, Portál, Praha, 2003.
„Pﬁíruãka pro zkvalitnûní volného ãasu“
– tak sám autor svou knihu naz˘vá.
A opravdu kniha je návodem, jak plno-

hodnotnû strávit mimopracovní ãást dne,
ale i období bez zamûstnání. „Tato kniha
popisuje celou ﬁadu radostí, které ãlovûk
mÛÏe vychutnávat, kdyÏ nepracuje.
PomÛÏe dÛchodcÛm zvládat a zkvalitnit
tu spoustu volného ãasu, která se jim
dostává, lidem bez místa vychutnat voln˘
ãas, kter˘ mají k dispozici, neÏ nastoupí
do nového zamûstnání, a koneãnû tûm,
kteﬁí mají stálou práci, se více tû‰it
z omezeného volna, které se jim nabízí.“
(Str. 11.)
Publikace pﬁivádí ãtenáﬁe k zamy‰lení
nejen nad tím, jak vyuÏívají svÛj voln˘
ãas, ale zachází i k úvahám o smyslu
Ïivota, k úvahám nad osobním poslání
kaÏdého z nás.AÏ po uvûdomûní si toho,
po ãem ãlovûk vlastnû touÏí, co chce
objevit, co chce umût, mÛÏe vûnovat svÛj
voln˘ ãas aktivitám, které budou jeho
potﬁeby, sny a touhy naplÀovat.
Autor chce ãtenáﬁe také pﬁimût, aby se
zamysleli nad svou dosavadní prací
a pﬁehodnotili svÛj pﬁístup k ní. Klade
dotûrné otázky nutící pﬁem˘‰let nad tím,
proã dûláme to, co dûláme, zda jsme ve
svém zamûstnání opravdu ‰Èastní, zda
nám stále pﬁiná‰í radost, nebo zda uÏ je
jen „nutnou“ (nudnou) povinností,
stereotypem, kter˘ nemûníme právû
z obavy ze zmûn.
Zelinski se ve své knize implicitnû
vyhraÀuje proti protestantské pracovní
morálce, proti tradiãnímu a v na‰í spoleãnosti stále pﬁevaÏujícímu pohledu na
práci jako centrální instituci, skrze niÏ se
definujeme a která uspokojuje na‰i
potﬁebu smysluplnû strukturovat den.
Dále potﬁebu sociálních kontaktÛ, potﬁebu podílet se na kolektivních cílech,
potﬁebu pravideln˘ch aktivit a v neposlední ﬁadû i potﬁebu vûdût, kde má
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ãlovûk, v porovnání s ostatními, své místo
ve spoleãnosti, aby si mohl ujasnit svou
osobní identitu. Zelinski ve své pﬁíruãce
tento „konzervativní“ pohled na placenou práci (na zamûstnání) zcela pﬁevrací
a nabízí jinou alternativu, která ãlovûku
umoÏÀuje uvedené potﬁeby naplÀovat,
a tou je smysluplné trávení volného ãasu.
Nezodpovûzenou otázkou ale zÛstává, jak
tûmito mimopracovními aktivitami získat
potﬁebné finanãní zdroje k tomu, abychom si Ïivota mohli opravdu „uÏívat“.
Pokud byste si po pﬁeãtení pﬁedchozí
ﬁádkÛ zaãali myslet, Ïe kniha má charakter odborného filozofického, psychologického ãi sociologického díla, byli byste na
velkém omylu. Naopak, jedná se o jednu
z tûch „populárních pﬁíruãek“, kter˘ch
najdeme na pultech knihkupectví nepﬁebernû a které pﬁiná‰ejí ãtenáﬁÛm „moudra“ snad ze v‰ech oblastí lidského Ïití, na
nûÏ si vzpomenete.
Pﬁesto, bereme-li Zelinského knihu
s nadhledem a nikterak dogmaticky,
mÛÏeme se v ní mnohému pﬁiuãit. ¤adu
prezentovan˘ch nápadÛ lze vyuÏít v reálném Ïivotû kaÏdého z nás, mnoÏství
dílãích my‰lenek opravdu vede k hlub‰ímu zamy‰lení nad smyslem na‰ich dosavadních pracovních i mimopracovních
aktivit.Autor se navíc snaÏí knihu oÏivit
pomocí rÛzn˘ch pﬁíbûhÛ, cviãení, diagramÛ, kreseb ãi citátÛ znám˘ch i ménû
znám˘ch osobností, a tak je kniha pﬁíjemn˘m ãtivem k vodû v letních parn˘ch
dnech, nebo tﬁeba na dlouhé zimní
veãery.
Lenka Klimplová
•••
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Albert Ellis: Trénink emocí. Práce
s emocemi na základû racionálnû
emoãní terapie, Portál, Praha, 2002.
U zrodu tohoto psychoterapeutického
pﬁístupu stálo autorovo zji‰tûní, Ïe jeho
psychoanalytická sezení s klienty nejsou
tak úãinná, jak by se zdálo.A. Ellis proto
zaãal hledat pﬁístup, kter˘ by opravdu
efektivnû ﬁe‰il problémy pacientÛ. UÏ
v roce 1956 vystoupil s tím, Ïe pﬁíãinou
emoãních potíÏí podle nûj nejsou události (napﬁíklad nadmûrnû pﬁísná v˘chova
rodiãÛ v dûtství), ale postoje klientÛ
k tûmto událostem, iracionální uvaÏování
jako napﬁíklad: „KdyÏ neudûlám tuto
zkou‰ku, nikdy nedokonãím ‰kolu a skonãím jako pobuda a pobûhlice.“ (str. 33)
nebo „Matka vûdûla, Ïe jsem budiÏkniãemu, a proto mû poﬁád kritizovala. Mûla
pravdu!“ (str. 39). Autor vychází z uãení
stoick˘ch filozofÛ Epiktéta a Marka
Aurelia, z jejich konstatování, Ïe my‰lení
lze do jisté míry ovlivnit. EllisÛv pﬁístup
má své koﬁeny také v teoriích nûkter˘ch
novodobûj‰ích filozofÛ – uvádí Johna
Deweyho, Bertranda Russella
a Immanuela Kanta. âerpá také z teze
o „tyranii mûl bych“ vypracované Karen
Horneyovou a z my‰lenek zakladatele
obecné sémantiky Alfreda Korzybského.
Zﬁetelnû se dá vysledovat i vliv odkazu
psychiatra Viktora Frankla. Ellis ve své
knize v mnoha obmûnách nepﬁestává
zdÛrazÀovat, Ïe pﬁíãinou na‰eho psychického strádání nejsou v minulosti proÏitá
traumata a nepﬁíznivé události ãi nynûj‰í
„stresující“ okolnosti, ale ‰kodlivé pﬁetrvávající iracionální postoje a dogmata.Tyto
postoje si udrÏujeme tím, Ïe je odmítáme
pﬁehodnotit a uznat jejich ‰kodlivost
a neuÏiteãnost, ãi dokonce nemorálnost –
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tvrdí nekompromisnû autor knihy.
Nevyluãuje sice vliv dûdiãnosti, to je
ov‰em mimo dosah ovlivnitelnosti,
a proto se bez v˘jimky touto oblastí
nezaobírá. Zamûﬁuje se na fakt (doloÏen˘
mnoh˘mi v˘zkumy), Ïe iracionální postoje v˘znamnou mûrou ovlivÀují emoãní
rozru‰ení. Ukazuje také na mnoha pﬁíkladech ze své praxe, Ïe velká ãást zbyteãného trápení a neurotiãnosti se ãasto
odehrává v na‰í reÏii, a dÛraznû k tomu
dodává: „V minulosti jste si sami ustlali
svou neurotickou postel a je‰tû dnes
trváte na tom, Ïe v ní budete leÏet!“ (Str.
67.) Pozitivní stranu tohoto pﬁístupu
pﬁedstavuje zji‰tûní, Ïe pokud si vût‰inu
emoãních obtíÏí vyvoláváme sami – sv˘m
postojem – pak ji lze také skrze ovlivnûní
postoje zmûnit. Dále staví svÛj pﬁístup na
pﬁesvûdãení, Ïe na‰e emoce vznikají na
základû na‰ich pﬁedstav a my‰lenek.
Z toho logicky vzato vypl˘vá, Ïe pokud
pﬁezkoumáme a pﬁehodnotíme své
my‰lení, získáme tak klíã k ovlivÀování
sv˘ch pocitÛ.
Ellis zaãíná „trénink emocí“ tím, Ïe
ãtenáﬁe uãí rozli‰ovat mezi pﬁimûﬁen˘mi
a nepﬁimûﬁen˘mi pocity. Mezi pﬁimûﬁené
ﬁadí znepokojení, obezﬁetnost, smutek,
lítost, znechucení a podráÏdûní. Za
nepﬁimûﬁené a zhoubné pokládá pocity
deprese (sklíãenosti), zuﬁivosti, úzkosti,
panického strachu, sebelítosti a poníÏení
– ty mohou jedince natolik ochromit, Ïe
pod jejich vlivem produkuje nevhodné
chování a jedná proti sv˘m vlastním
zájmÛm i zdraví. „MÛÏeme si opravdu
zvolit, abychom místo ,nezdravé’ úzkosti,
zoufalství, nepﬁátelství, poníÏení a paniky
cítili v té které situaci ,zdravû’ pﬁimûﬁen˘
smutek, lítost nebo zklamání?“ ptala jsem
se trochu nedÛvûﬁivû sama sebe.Autor na

mnoha místech horlivû pﬁesvûdãuje, Ïe
ano.V následujících kapitolách se dozvíme, Ïe je ov‰em nezbytné na zlep‰ení
zapracovat a hlavnû vytrvat. Kdo se
pﬁedãasnû uvelebí ve svém úspûchu, ten
sice mÛÏe krátkodobû odstranit nûjak˘
problém ve svém Ïivotû, ale dal‰í se mÛÏe
kdykoli objevit.To v‰e znovu hrozí, pokud
si nedáme práci s tím, abychom zjistili,
jaká forma pokﬁiveného uvaÏování stojí
za v‰ím tím trápením, a pokud se neodváÏíme tato zhoubná dogmata dÛraznû
zpochybnit. Ellis ãtenáﬁi nabídl ãtrnáct
„postﬁehÛ“ – zásadních my‰lenek –
k jejichÏ vysvûtlení je vÏdy urãena celá
kapitola. Dozvíme se v nich, jak aktivnû
bojovat se sv˘mi iracionálními postoji, jak
zapomenout na svou „prokletou“ minulost, jak se zbavit tyranie „mûl bych“, jak
se pﬁestat trápit nad tím, Ïe zaÏíváme
trápení, jak zmûnit my‰lenky, kdyÏ budeme aktivnû jednat proti nim, jak dÛraznû
zmûnit své postoje a chování a nakonec
jak nejen dosáhnout emoãní zmûny, ale
jak si ji také udrÏet a nevrátit se ke
star˘m zlozvykÛm.
Albert Ellis jako velmi plodn˘ autor se
mÛÏe pochlubit dlouh˘m seznamem
publikací uveden˘ch v závûru knihy,
kter˘ obsahuje neuvûﬁiteln˘ch 47 monografií a knih s jeho autorstvím ãi spoluautorstvím (o nepﬁeberném mnoÏství
odborn˘ch ãlánkÛ nemluvû). Kniha, jejíÏ
recenzi právû ãtete, byla pÛvodnû vydána
roku 1988 v New Yorku a za 17 let
neztratila nic ze své aktuálnosti. Nejspí‰
vás také strhne sv˘m sugestivním aÏ
autoritativním stylem a navíc – populární
a jednoduch˘ jazyk knihy není na úkor
její odbornosti. Kniha beze zbytku plní
svÛj úãel, zamûﬁuje se na trénink odolnosti vÛãi frustraci podle pravidel racionálnû
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emoãní terapie. Její síla spoãívá v racionalitû a pedagogické dÛslednosti, se kterou
Ellis znovu v rÛzn˘ch obmûnách vysvûtluje své teze a postupuje se systematiãností
vûdce. Ponûkud mi ov‰em scházel dynamiãtûj‰í my‰lenkov˘ v˘voj, autor v‰echny
dÛleÏité poznatky odhalí hned v prvních
nûkolika kapitolách, a tak ãtenáﬁe trochu
ochudí o záÏitek z postupného objevování jeho my‰lenkového svûta.To jsou
ov‰em jen drobné nedostatky proti tomu
v‰emu cennému, co kniha nabízí.
V˘borné jsou kupﬁíkladu ãetné pﬁíklady
z praxe, skrze které autor vysvûtluje své
pojetí. Zcela nepostradatelná jsou jistû
i podrobná cviãení uvedená na konci
kaÏdé ze v‰ech 18 kapitol, které zavádûjí
ãtenáﬁe pomocí „vûdecké metody“
(racionálního uvaÏování) ke k˘Ïenému
cíli – du‰evní rovnováze. Drobnou v˘tku
bych mûla jen k jisté „monotematiãnosti“
tûchto cviãení, vnímala jsem je jako
dÛleÏitá a zajímavá, ale v podstatû urãit˘m
zpÛsobem stejná. Mûla jsem dojem, Ïe
procviãuji stále to samé.Autor v knize
usiluje o pﬁímoãarost, efektivitu a pedagogickou dÛslednost a to je v˘hodné zejména proto, Ïe pﬁirozen˘ sklon vût‰iny z nás
k nerealistickému uvaÏování mÛÏe b˘t
nûkdy opravdu úporn˘ (jak jsem se sama
mnohokrát pﬁesvûdãila). MoÏná budete
mít chuÈ knihu nûkde v pÛlce odhodit, aÏ
se zase zaãtete do dal‰í vûty, která vám
sdûlí, Ïe si své problémy z velké ãásti
zpÛsobujete jen a jen sami.Autor v knize
plnû dostál cílÛm, které si vytyãil – je
maximálnû vûcn˘ a praktick˘ a text
adresuje ‰irokému okruhu ãtenáﬁÛ.
Doporuãila bych knihu zejména v‰em
tûm, kteﬁí právû bojují s nûjakou emoãní
tr˘zní, a samozﬁejmû i tûm, kteﬁí nabízejí
krizové intervence ãi psychoterapii...
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a vlastnû kaÏdému, kdo uÏ se nechce
nechat obtûÏovat obãasnou zuﬁivostí,
sklíãeností, úzkostí nebo panick˘mi stavy.
Pospû‰te si pﬁeãíst tuto hodnotnou
pﬁíruãku, která provûﬁí va‰e dosud
odolávající iracionální dogmata! V‰e, co
se zde dozvíte, moÏná i pro vás bude aÏ
neuvûﬁitelnû jednoduché, rychlé a úãinné. Nic ale není zadarmo. Pﬁipravte se, Ïe
vás ãeká jen a jen práce na pﬁekonávání
nerealistick˘ch nárokÛ a oãekávání. Co
jste od Alberta Ellise ãekali?! Myslím, Ïe
by na to odvûtil: „To je mrzuté.Ale není
to stra‰né, dûsné nebo pﬁí‰erné. Je to jen
mrzuté.“ A moÏná by dodal povzbudivû:
„I kdyÏ vûdecká metoda není neomylná
nebo posvátná, pomÛÏe vám objevit,
které z va‰ich postojÛ jsou iracionální
a pÛsobí proti va‰im zájmÛm. Prozradí
vám také, jak se jich zbavit pomocí faktÛ
a logického my‰lení. Budete-li myslet
vûdecky, vyhnete se dogmatÛm a va‰e
hypotézy o sobû, o ostatních lidech
a o svûtu zÛstanou vÏdy otevﬁené pro
zmûnu.“ (Str.156.)
Edita Hrstková
•••

Edwige Antier: Agresivita dûtí,
Portál, Praha, 2004.
Odbornice v oblasti dûtské psychiatrie
pomáhá rodiãÛm vyznat se v dûtské
agresivitû, ze které b˘vají ãasto na rozpacích. Uji‰Èuje, Ïe násilí a agresívní impulsy
jsou pro Ïivotaschopnost ãlovûka nezbytné. Dne‰ní rodiãe se snaÏí co nejvíce
naslouchat sv˘m dûtem, ale ãasto nerozli‰ují jejich potﬁeby a pﬁání. Dûti, které si
zvyknou, Ïe se jim splní v‰echna pﬁání,
reagují agresívnû na pﬁekáÏky a nedoká-
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Ïou své sobecké impulsy kontrolovat.
V jedenácti kapitolách autorka pomáhá
rozeznávat specifické projevy dûtí v jednotliv˘ch obdobích od narození do
dospívání a radí, jak na nû reagovat.
Nabízí rodiãÛm a vychovatelÛm podnûty
pro v˘chovné pÛsobení. Zvlá‰È se vûnuje
úloze tatínka v jednotliv˘ch obdobích,
coÏ je velk˘m pﬁínosem této knihy.
Praktick˘mi pﬁíklady ze své psychoterapeutické praxe dokresluje autorka poznatky a rady.
Temperament dítûte se utváﬁí dûdiãností a nûkteré dûti jsou uÏ jako embrya
velmi klidné, jiné jsou naopak velmi
vzru‰ivé.V období prenatálního v˘voje
mohou úzkosti promítané na dítû ovlivnit
jeho budoucí temperament. Nûkteré dûti
se uÏ od narození jeví jako vzru‰ené
a sv˘m neklidem útoãí na maminku.Tyto
projevy nejsou namíﬁeny proti matce.
Útoãn˘ kﬁik dítûte vÏdy souvisí s jeho
reáln˘mi potﬁebami. Reakce na volání
nerozmazluje, ale vzbuzuje dÛvûru v lásku
rodiãÛ. Ran˘ rozvoj mírného nebo agresívního charakteru závisí na tom, nakolik
rodiãe dokáÏou interpretovat kﬁik dítûte.
Dûti, které byly nejvíc chovány, na nûÏ se
mnoho mluvilo, s nimiÏ si ostatní okolo
nejvíc hráli, b˘vají nejdruÏnûj‰í. Házení
pﬁedmûtÛ, oblíbená ãinnost dûtí kolem
sedmého mûsíce, není manipulací, jak
nûkteﬁí interpretují. Dítû pouze zkoumá
prostor a své okolí. JestliÏe je mu házení
zakázáno, pouãí se, Ïe házení pﬁedmûtÛ
mÛÏe mít agresívní úmysl.
Od té doby, co se dítû dokáÏe pﬁemisÈovat, zaãíná pﬁestupovat zákazy. První
zbraní, kterou dítû disponuje, kdyÏ chce
odporovat pﬁáním rodiãÛ, je odmítání
jídla, coÏ se zvlá‰È dot˘ká maminek. Dûti,
které mají potíÏe s usínáním a s noãním

probouzením, by rodiãe nemûli nechat
pﬁíli‰ dlouho plakat. Nenaplnûná potﬁeba
blízkosti podporuje agresivitu.
Vûk dítûte od osmnácti mûsícÛ do tﬁí
let je obdobím, kdy si dítû zaãíná uvûdomovat své já. âasto kolem sebe kope, bu‰í
pûstiãkami a kou‰e, vybíjí se na pﬁedmûtech – panenka, medvídek –, aby se
vyvarovalo pﬁímého útoku na rodiãe.AÏ
do pátého roku vûku se dítû je‰tû nedokáÏe ovládat, proÏívá-li rozporné emoce.
Jeho mozek je je‰tû nezral˘. Emoce
a pﬁání ho mohou úplnû opanovat.V˘voj
mozku mÛÏe b˘t naru‰en, jestliÏe je dítû
ãasto vystavováno ranám a v˘praskÛm.
Rány nepatﬁí k dobr˘m prostﬁedkÛm pro
nastavování limitÛ. V atmosféﬁe konfliktÛ, kﬁiku, ran a strachu se dûti uãí násilí
jako bûÏnému jazyku. Z mnoha takov˘ch dûtí vyrostou rodiãe, kteﬁí zase bijí
své dûti. Je to pro nû norma chování.
Dûti, které brzy mluví, jsou ménû
agresívní neÏ ty, které se v ﬁeãi opoÏìují.
Povzbuzováním verbální komunikace
umoÏníme dítûti, aby formulovalo své
pocity a srozumitelnû sdûlovalo svá pﬁání
namísto toho, aby volilo jako zpÛsob
vyjadﬁování zlost. Rodiãe, kteﬁí si sednou
na zem a hrají si se sv˘mi dûtmi, pojmenovávají vykonávané ãinnosti. Budou mít
dûti ménû agresívní.Autorka konstatuje,
Ïe hra s dítûtem je preventivním opatﬁením proti rozvoji jeho agresivity. Uãí se
zamûﬁovat pozornost, soustﬁedit se, mírnit
zv˘‰enou pohyblivost, uãí se sdílet
s rodiãi své pocity. Fyzicky zaloÏen˘m
otcÛm, kteﬁí rádi se sv˘m dítûtem pﬁi hﬁe
zápasí, radí, aby k tomu dítû nepodnûcovali. Domnívat se, Ïe si dítû vybije psychické napûtí a bude potom klidnûj‰í, je
omyl. Naopak tímto zpÛsobem si násilí
procviãuje. Úlohou tatínka není nauãit
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chlapce zápasit a násilnû si hrát, ale
zamûﬁovat energii na pozitivní zájmy.
Otázka vymezování hranic bez násilí je
pro usmûrÀování dûtí zásadní.Vstupují-li
dûti do konverzace dospûl˘ch a tahají pﬁi
tom za obleãení, nemají se tvrdû odstrkovat. Má se jim dát na srozumûnou, Ïe musí
poãkat. Potﬁebují ale pﬁitulit nebo dát
ruku na rameno, aby vûdûly, Ïe rodiã bere
na vûdomí jejich Ïádost. Stejnû tak pﬁi
telefonování je moÏné posadit si dítû na
kolena, pokraãovat v hovoru a pﬁitom ho
objímat. Pocit bezpeãí pomáhá regulovat
agresívní sklony dítûte.Autorka se rezolutnû staví proti názoru, Ïe v kolektivu
násiln˘ch dûtí „je tﬁeba, aby se dítû
bránilo“.Vût‰inou jde o dítû, které pouze
není zvyklé takto komunikovat. Potﬁebuje
podpoﬁit, aby ani v budoucnu nenapadalo
ostatní. KdyÏ bude rozdávat kousance
a rány, bude pﬁitahovat rváãe a rvaãky
budou ãím dál ãastûj‰í.Také pﬁíchod
sourozence je obdobím, kdy dûti zaãínají
b˘t více agresívní a vzteklé. Pﬁíbûh
o Ïárlivé Alici dokresluje rady rodiãÛm,
jak pomoci dûtem s jejich pocity.
Období tﬁí aÏ pûti let charakterizují
nadávky a neslu‰ná slova. Dítû dobﬁe ví,
Ïe jsou zakázaná, právû tímto zpÛsobem
ukazuje, Ïe umí rodiãÛm oponovat.Tady
je potﬁeba b˘t spontánní. Poprvé se lze
zasmát, ale pak je tﬁeba poÏadovat, aby si
dítû neslu‰né v˘razy nechalo pro sebe.
KdyÏ ho rodiãe budou trestat, hrozí, Ïe si
zvykne provokovat je‰tû více, protoÏe se
pﬁesvûdãilo, Ïe to úãinkuje. Pokud dûti
napodobují humor dospûl˘ch, jehoÏ
základem je v˘smûch, jsou pﬁi tom
mnohem agresívnûj‰í. Proto není dobré
tento druh humoru vÛãi dûtem pouÏívat.
Nauãit dítû komunikovat gesty a slovy,
aby se nevyjadﬁovalo pûstmi a nohama,
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je velmi dÛleÏitou souãástí v˘chovy..
Dûti, které mají náskok ve slovním projevu, jsou ménû agresívní. Existuje totiÏ
pﬁímá úmûra mezi agresivitou a opoÏdûn˘m v˘vojem ﬁeãi. Neznamená to ale
„ﬁeãnûní“. Na neustálé úãelové a moralizující proslovy reagují dûti zv˘‰enou
agresivitou, daleko ãastûji odmlouvají
a smlouvají. Rodiãe by mûli dávat dûtem
najevo, Ïe berou jejich slova váÏnû a snaÏí
se jim rozumût.
Na první pohled se zdá, Ïe agresivita je
spí‰e v˘sadou chlapcÛ, kteﬁí mají rádi hry
plné násilí.V kapitole vûnované chlapcÛm
a dívkám autorka ukazuje, Ïe v dne‰ní
dobû agresivita dívek narÛstá. Rodiãe ji
nevûdomky podporují tím, Ïe vedou
dívky k nové Ïenské identitû. Malá nebojácná dívka byla kdysi posuzována spí‰e
negativnû, dnes je oceÀována jako ‰ikovné dítû, které si tak jako muÏi poradí
s Ïivotními nesnázemi. Nová agresivita
dívek je znepokojující, protoÏe místo aby
tlumily pﬁirozenou agresivitu chlapcÛ,
naopak ji provokují.
V˘znamnou úlohu v rozvoji agresivity
dûtí hraje televize, coÏ potvrzují v˘sledky
dlouhodobého prÛzkumu na Kolumbijské
univerzitû v USA. âím del‰í ãas bude dítû
trávit pﬁed televizní obrazovkou, tím vût‰í
bude pravdûpodobnost, Ïe se zaãne
chovat násilnû.Televize mûní zpÛsob,
kter˘m jedinec vnímá svût. Pﬁedev‰ím
otupuje citlivost. âím více násiln˘ch ãinÛ
v ní dûti zhlédnou, tím ménû litují jejich
obûti. Koneãn˘m dÛsledkem je imunizace
vÛãi násilí a lhostejnost vÛãi zranûn˘m
osobám.Autorka radí vybírat poﬁady
spoleãnû s dítûtem, dívat se na televizi
s dûtmi a komentovat poﬁady, aby pochopily jejich smysl, nepﬁekraãovat dobu
sledování televize a hlavnû nedávat
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televizi do dûtského pokoje.
Pokud jde o chlapecké hry, není dobré
radikálnû zakazovat bojové hry. Rodiãe by
mûli dát najevo, Ïe takové hry nemají
rádi, Ïe si nebudou s dûtmi hrát.Také
videohry pouÏívají agresívních podnûtÛ,
aby zaujaly pozornost dítûte. Hru, ve
které je tﬁeba bojovat a zabít, by mûli
rodiãe zakázat. Dítû si ji moÏná pÛjde
zahrát ke kamarádovi, ale bude mít
povûdomí o hodnotách vlastních jeho
rodiãÛm. Hry zaloÏené na ‰ikovnosti,
které neprovokují násilí, lze jen doporuãit. Model chování, kter˘ nabízí dívenkám
panenka Barbie, vzbuzuje ãasto rodiãovské obavy, aby dítû nezÛstalo uvûznûno
ve snu o luxusním Ïivotû. Skuteãné
nebezpeãí dûtem hrozí, pokud s nimi
nebudeme komunikovat. Agresívním se
dítû stává kvÛli nedostatku slovní
komunikace, nikoliv volbou své hry.
Rodiãe se ãasto domnívají, Ïe zapsáním
chlapce do oddílu juda nebo kopané
zklidní jeho agresivitu. Sport je dobrá vûc
pro tûlo a ducha, ale hry zaloÏené na
pﬁem˘‰livosti a pﬁedstavivosti, vãetnû
spoleãensk˘ch her, umûlecká tvoﬁivost
nebo amatérské divadlo umoÏní dítûti
pojmenovat své pﬁedstavy a nauãí ho
mluvit jinak neÏ rukama a nohama.
·arvátky mezi sourozenci vypadají
chvíli jako hra, ale za chvíli jeden pláãe,
druh˘ rozdává rány.Autorka upozorÀuje
na to, Ïe bitky sourozencÛ jsou ãastûj‰í
v pﬁítomnosti rodiãÛ. Pûstní souboje patﬁí
totiÏ k nejlep‰ím prostﬁedkÛm, jak stoprocentnû získat rodiãe úplnû pro sebe. Kﬁik,
kázání a domlouvání nebo prosby se
míjejí úãinkem. Rodiãe se sami chovají
jako dítû a to byl cíl, kterého chtûly dûti
podvûdomû dosáhnout. Jakmile se sourozenci zaãnou vzájemnû provokovat,

doporuãuje se je od sebe oddûlit a nûãím
zamûstnat.
Poslední kapitolu autorka vûnuje
bouﬁlivému období dospívání, ve kterém
se obnovují pﬁirozené impulsy proti
rodiãÛm. Pﬁíliv hormonÛ v pubertû
postupnû mûní charakter dítûte. Chlapci
v tomto období snadno podléhají emocím. Plandav˘m obleãením se distancují
od rodiãÛ a zároveÀ pod ním schovávají
tûlo, jehoÏ zmûny je pﬁivádûjí do rozpakÛ.
Dívky, které se ve svém novém tûle cítí
nepﬁíjemnû, rovnûÏ útoãí na rodiãe
obleãením, které není v souladu s jejich
mûﬁítky.Adolescent útoãí na své okolí,
aby prozkoumal jeho reakce a krÛãek po
krÛãku pﬁicházel na to, kdo vlastnû je.
Proto by rodiãe nemûli utíkat pﬁed
agresivitou sv˘ch dûtí. Tím ji jen vystupÀují. Lep‰í je b˘t v tomto období co
nejvíce s dûtmi, reagovat na jejich
agresivitu bez násilí a s respektem. Tak
se mohou nauãit respektovat rodiãe
i sebe. Piercing, anorexie, bulimie ãi
tetování a neforemné obleãení jsou
agresivitou obrácenou nejen proti rodiãÛm, ale pﬁedev‰ím proti sobû.V období
adolescence je také zásadní role otce:
musí respektovat dítû s pomocí klidné
autority a zároveÀ respektovat matku.
Respekt, kter˘ otec prokazuje matce,
pomáhá dospívajícímu potomkovi nalézt
vlastní osobnost. Pokud se rodiãe roze‰li,
je tﬁeba se snaÏit manÏelsk˘ pár nahradit
párem rodiãovsk˘m, aby si dítû mohlo
uchovat své postavení dítûte a nebylo
nuceno vyjadﬁovat svÛj pocit, Ïe bylo
zrazeno, agresí.
Edwige Antier svou knihu uzavírá slovy:
„Ve‰kerá v˘chova spoãívá v usmûrnûní
agresivity tak, aby se stala pozitivní silou
ve vztazích s ostatními, kreativním prv-
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kem v práci, aby dítûti v dospûlosti
umoÏnila získat povolání, zaloÏit rodinu,
pﬁivádût na svût potomky a vychovávat
je.“ Rodiãe, prarodiãe a vychovatelé, kteﬁí
si nevûdí rady s agresivitou dûtí, najdou
v této knize praktickou pomoc i povzbuzení.
Jana ·ilhavá
•••

Zuzana Polaãková: Fundraisingové
aktivity. Jak získat finanãní prostﬁedky od místní komunity, Portál,
Praha, 2005.
Knih o fundraisingu není na na‰em trhu
pﬁíli‰ mnoho. Osobnû jsem zaznamenal
pﬁed nûkolika lety jen jednu.
Nakladatelství Portál je známé vydáváním
knih s problematikou psychologie, pedagogiky a ãinnosti neziskov˘ch organizací.
Touto knihou tak úspû‰nû zaplÀuje
mezeru na trhu. BohuÏel autorka v úvodu
pﬁiznává, Ïe ji k napsání knihy podnítila
bûhem jejího pobytu v Anglii ãást knihy,
kterou na‰la mezi vyﬁazen˘mi knihami
v místní knihovnû. Pﬁipadá mi tak, jako by
znaãnou ãást knihy autorka opsala.
Doufám v‰ak, Ïe se jen inspirovala.
Polaãkova zaãíná vysvûtlením slova
fundraising jako zvy‰ování ãi budování
fondu, respektive finanãního obnosu
urãeného k urãitému cíli. Kniha má dvû
základní ãásti. První pojednává o metodách získávání prostﬁedkÛ a druhá popisuje hry, jejichÏ provozováním mÛÏeme
získávat peníze od veﬁejnosti. BohuÏel
první ãást se mi jeví znaãnû struãná, má
jen zhruba 40 stran.Vût‰í ãást knihy
vûnovala autorka popisu her, které vût‰ina
z nás zná. Jedná se o hry s kartami,
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kostkami, na ãas nebo hry tipovací atd.
Tuto ãást jsem jen zbûÏnû prolistoval,
nepovaÏoval jsem za nutné se seznamovat
s tím, jak nechat soutûÏící hádat tﬁi karty
apod.
První ãást, od které jsem si tak hodnû
sliboval, má dvû kapitoly. První se zab˘vá
organizováním akcí, druhá metodami
získávání penûz nebo darÛ v místû
ãinnosti neziskové organizace. BohuÏel
nûkteré údaje v tûchto kapitolách mi
pﬁipadají banální, obecnû známé nebo
takové, které bûÏn˘ inteligentní ãlovûk
dokáÏe vymyslet sám. Mají moÏná smysl
jako základní informace pro zaãáteãníky
v neziskovém sektoru. Pro dosaÏení
vût‰ího efektu pro ãtenáﬁe bych urãitû
doporuãil podstatné roz‰íﬁení první ãásti.
Na‰tûstí autorka uvádí seznam literatury.
Ocenil bych snad jen absenci gramatick˘ch chyb nebo pﬁeklepÛ.
Knihu povaÏuji za dÛleÏitou vzhledem
k omezen˘m prostﬁedkÛm, které mají
k dispozici na‰e neziskové organizace ze
strany státu, a tím pádem stále vût‰í
nutnosti rozliãn˘ch zdrojÛ financování.
Karel Va‰íãek
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Konference Supervize v sociální
práci a její institucionální souvislosti
V kvûtnu se konala na Univerzitû J. E.
Purkynû, Fakultû sociálnû ekonomické
v Ústí nad Labem konference k supervizi
v sociální práci. Konferenci poﬁádala
katedra sociální práce vedená PhDr.
Petrem Balkem. Pokud je mi známo,
jednalo se o první mezinárodní konferenci v âR.
Motto konference bylo následující:
Supervize jako fenomén vstupuje do
sociální práce nejen prostﬁednictvím
praktické ãinnosti, ale i teorie a v˘uky.
Kde na této cestû jsme a jak pÛjdeme
dál? Jaká jsou pouãení z této pouti, jaké
úspûchy a jaká selhání? Jaká rizika a jaké
v˘hody z ní vypl˘vají pro dal‰í profesionalitu? Otázky byly poloÏeny a v prÛbûhu
konference jsme se pokou‰eli na nûkteré
hledat odpovûì úspû‰nûji, na jiné ménû
úspû‰nû.
Úvodního referátu se ujala PhDr. Zuzana
Havrdová, která zhodnotila minulost,
pﬁítomnost a v˘hledy do budoucnosti. Za
dÛleÏité pro souãasnost povaÏuje pomûrnû vysokou poptávku po supervizi a fakt,
Ïe existuje vzdûlávání na rÛzn˘ch úrovních. Jako úkoly pro budoucnost vnímá
pﬁedev‰ím roz‰iﬁování báze kvalitních
supervizorÛ a v˘zkum v oblasti supervize.
Dal‰í pﬁíspûvky lze rozdûlit zhruba do
tﬁí tematick˘ch blokÛ.Velmi zajímav˘ byl
blok, kter˘ umoÏÀoval konfrontaci v oblasti realizace supervize u nás, v Polsku,
na Slovensku a v Nûmecku. Shoda mezi
úãastníky byla v tom, Ïe problematika,
kterou se supervize zab˘vá v jednotliv˘ch
zemích, je totoÏná. O její opodstatnûnosti
v oblasti sociální práce také není sporu.

Rozdíly jsou v organizaãních kontextech,
ve zpÛsobu financování, zpÛsobu vzdûlávání a poÏadavcích na vzdûlávání supervizorÛ. Zajímavé bylo hlavnû srovnání
s Nûmeckem. Po sjednocení Nûmecka
pﬁejala vlastnû celá zemû model supervize západního Nûmecka, znaãnû ovlivnûného kontakty s USA (1964 byl první
vzdûlávací kurs pro supervizory), a posunula se proto rychle kupﬁedu.V souãasné
dobû je v Nûmecku asi 7 000 vystudovan˘ch supervizorÛ, zaãlenûn˘ch v rÛzn˘ch
odborn˘ch spoleãnostech.
A pohled do budoucnosti? Zde budu
citovat ãást pﬁíspûvku W. Bartela:
„Bouﬁliv˘ rozvoj supervize v Nûmecku
mÛÏe sotva ve stejném tempu pokraãovat. Prázdná veﬁejná kasa vede k úsporn˘m opatﬁením v sociální oblasti.To bude
také tlumit její dal‰í v˘voj. Proto bude
nutné podporovat ménû nákladné formy
praktického doprovázení, jako napﬁíklad
intervize.“ Vidím zde urãitou inspiraci
pro orientaci supervize i u nás, neboÈ co
se t˘ká kasy, nebude situace u nás asi jiná.
Pol‰tí kolegové (Institut Sociologii
i psychologii, Universitet zczeciski,
Szczecin) uvádûjí, Ïe supervize v sociální
práci je zatím „v plenkách“. Konstatovali,
Ïe supervize je pﬁedev‰ím doménou
psychologie a psychiatrie a do sociální
práce se dostává pomalu, pﬁedev‰ím jako
reflexe nad jakostí vykonávané práce,
jako reflexe dynamického JÁ a také jako
forma dohledu nad projekty.
Druh˘ balíãek pﬁíspûvkÛ reflektoval
v˘kon supervize pﬁímo v zaﬁízeních
a zku‰enosti s touto ãinností. ·lo napﬁíklad o pﬁíspûvky z Diakonie âCE
v Mysliboﬁicích (P. Ha‰ka), Domov pro
zrakovû postiÏené Palata (Ing. ·tûrba),
dobrovolnické programy (Mgr. L. Motlová,
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Mgr. B. Bﬁízová).Vût‰inou pﬁíspûvkÛ se
táhl problém, jak zaãlenit supervizi do
konkrétního zaﬁízení, jak ji nastavit, aby
byla pracovníky pﬁijata jako dÛleÏitá
pomoc ve v˘konu jejich profese.Ve v‰ech
zmínûn˘ch institucích se v poãátcích
setkávali s problémy pramenícími z nepochopení vedení zaﬁízení nebo pracovníkÛ.A jak je pﬁekonávali? Trpûliv˘m a postupn˘m zavádûním supervize v nûkolika
fázích, vlastním pﬁíkladem, v˘bûrem
kvalitního supervizora.V˘stiÏnû to uvedl
jeden referující, vedoucí zaﬁízení: „...‰el
jsem tam s úmyslem bouﬁit se. Pﬁeãetl
jsem si nûco o supervizi a na lektorku
jsem se pﬁipravil ... chtûl jsem supervizi
oznaãit jako nezodpovûdné zahrávání si
s dÛvûrou lidí. Dnes jsem rád, Ïe se mi
tyto destruktivní plány nepodaﬁily.“ Jak je
vidût, ãasto na nás neãekají v organizacích s otevﬁenou náruãí. Své zku‰enosti
zde popsala i PhDr I.Veltrubská, která
uvádí, Ïe nejtûÏ‰ím úkolem supervizora je
pﬁesvûdãit dlouholeté pracovníky sociálnû-zdravotních zaﬁízení, Ïe také oni mají
právo o‰etﬁit své potﬁeby a vÛbec si b˘t
sv˘ch potﬁeb vûdomi. Dále uvádí, Ïe má
dobrou zku‰enost s nastartováním supervize, pokud se koná jako „v˘jezdní“,
mimo zaﬁízení a na více dní. Pﬁi pﬁípravû
supervize je také tﬁeba zohledÀovat typ
zaﬁízení nebo ãinnost, pro kterou je
supervize urãena.
Tﬁetí okruh témat se t˘kal supervize
jako v˘uky, aÈ na vysok˘ch ‰kolách nebo
jako v˘uky supervizorÛ. Za nejdÛleÏitûj‰í
signál z této skupiny pﬁíspûvkÛ (Mgr.
Ehrlichová, Mgr. Hanáková, Mgr. Bärtlová,
Mgr. MuÏíková) vnímám to, Ïe se supervize postupnû stává pﬁedmûtem v˘uky na
vysok˘ch ‰kolách. Pochopitelnû se to
setkává s mnoha problémy, za jeden,
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nejzávaÏnûj‰í, povaÏuji dvojroli pedagog–supervizor: hodnocení–dÛvûra
a pomûrnû malou zku‰enost studentÛ
v oboru. Za dÛleÏité v rámci v˘uky
povaÏují autorky vytvoﬁení dobré skupinové atmosféry a uzavﬁení kontraktu.
Nicménû doufáme, Ïe setkání se supervizí
ve ‰kole napomÛÏe snaz‰ímu zavádûní
nebo pﬁijetí supervize v organizacích, coÏ
je vlastnû pro budoucnost podstatné.
Eva Bärtlová

Festival 3 + 1 otevírá nejen prostor
pro setkání zástupcÛ obãanské
spoleãnosti
Na sklonku letních prázdnin uspoﬁádalo
brnûnské obãanské sdruÏení Trialog jiÏ
pát˘ roãník festivalu 3 + 1.V areálu
letního koupali‰tû v Letovicích se tak
opût otevﬁel prostor pro neformální
setkání zástupcÛ tﬁí sektorÛ obãanské
spoleãnosti (místní samosprávy, podnikatelsk˘ch subjektÛ a nestátních neziskov˘ch organizací) s cílem pﬁedstavit své
aktivity, navázat nové kontakty a zahájit,
popﬁípadû prohloubit vzájemnou spolupráci. Záhadnou jedniãkou navíc je
hudební produkce, název festivalu tak
symbolizuje tﬁi sektory obãanské spoleãnosti + jednu kapelu. Letos v‰ak nezÛstalo jen u hudby. Podle koordinátorky
festivalu Venduly Zachovalové se program
kaÏdého roãníku obohacuje o dal‰í
kulturní aktivitu. Letos pﬁibyla bubenická
‰kola a v˘stava navazující na projekt
Místo pro ãlovûka.
Festivalu tradiãnû pﬁedcházela dvoudenní Letní ‰kola Trialog, v rámci níÏ se
diskutovalo o aktuálních tématech, jako je
návrh zákona o veﬁejné prospû‰nosti,
novela obãanského zákoníku ãi partner-
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ství a spolupráce podnikatelsk˘ch subjektÛ a neziskov˘ch organizací. Sobotní
festivalov˘ den uÏ patﬁil jen hudbû
a prezentaci úãastníkÛ. Jednotlivé neziskové organizace, starostové
a podnikatelé blanenského okresu se
dostali ke slovu bûhem technick˘ch
pﬁestávek mezi takov˘mi hvûzdami, jako
je Fru Fru, November 2nd,Vladimír Mi‰ík
ãi MÀága a Îìorp. „Jedním z hlavních cílÛ
je zviditelnit místní neziskovky a umoÏnit

lep‰í spolupráci se samosprávou a ziskov˘m sektorem. Stále vût‰í zájem ze strany
v‰ech tûchto tﬁí sektorÛ dokazuje, Ïe akce
má svÛj smysl,“ uvedla na závûr V. Zachovalová a dodala, Ïe právû díky tomu se
festival v budoucích letech patrnû rozroste i do jin˘ch mûst.V˘borná my‰lenka,
zdatná organizace a skvûlá hudba. Lep‰í
program si na proslunûné sobotní odpoPetra Zoubková
ledne neumím pﬁedstavit.P


ÎENSKÁ PRÁVA JSOU LIDSKÁ PRÁVA – pozvánka na semináﬁe
NESEHNUTÍ Brno – kampaÀ Îenská práva jsou lidská práva – po ãtyﬁech letech
poﬁádání semináﬁÛ pro ‰irokou veﬁejnost poﬁádá dva specializované vzdûlávací semináﬁe o Ïensk˘ch právech a rovnosti Ïen a muÏÛ, feminismu a genderov˘ch studiích.
Semináﬁe jsou bezplatné, místem konání je Brno. Pﬁedná‰ejícími budou odbornice
a odborníci z rÛzn˘ch oblastí této problematiky. Finanãnû projekt podpoﬁilo
Ministerstvo práce a sociálních vûcí âR.
• pedagogicky zamûﬁen˘ dvoudenní semináﬁ
– pro pedagogické pracovníky/pracovnice, osoby pracující s dûtmi a mládeÏí,
studenty/studentky pedagogick˘ch oborÛ
• úvod – gender a genderové stereotypy, historie feminismu • genderová socializace rovné pﬁíleÏitosti dívek a chlapcÛ ve vzdûlání gender a jazyk genderovû korektní
uãebnice rovné pﬁíleÏitosti Ïen a muÏÛ v rodinû rovné pﬁíleÏitosti v zamûstnání
slaìování rodinného a pracovního Ïivota rovné pﬁíleÏitosti Ïen a muÏÛ ve veﬁejném
Ïivotû a politice
• Termín konání: sobota 5. listopadu 9–16.30 h nedûle 6. listopadu 9–14.00 h
(uzávûrka pﬁihlá‰ek 16. ﬁíjna 2005)
• dvoudenní semináﬁ zamûﬁen˘ na oblast sociální práce
– pro sociální pracovnice/pracovníky, pracovnice/pracovníky státní správy a samosprávy, úﬁadÛ práce, obãansk˘ch poraden, sociálních NNO, studentky/studenty
pﬁíslu‰n˘ch oborÛ
• úvod – gender a genderové stereotypy, historie feminismu • genderová socializace
násilí na Ïenách (zamûﬁeno na domácí násilí) rovné pﬁíleÏitosti Ïen a muÏÛ v rodinû
rovné pﬁíleÏitosti a paragrafy rovné pﬁíleÏitosti v zamûstnání • slaìování rodinného
a pracovního Ïivota rovné pﬁíleÏitosti Ïen a muÏÛ ve veﬁejném Ïivotû a politice
• Termín konání: ãtvrtek 1. prosince 8–15.30 h ãtvrtek 8. prosince 8–15.30 h
(uzávûrka pﬁihlá‰ek 6. listopadu 2005)
• pﬁihlá‰ky a více informací na: http://zenskaprava.ecn.cz
Nezávislé sociálnû ekologické hnutí – NESEHNUTÍ, Údolní 44, 602 00 Brno
tel./fax: 543 245 342, e-mail: brno@nesehnuti.cz, www.nesehnuti.cz
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KONTAKTY
Adresáﬁ organizací a institucí zab˘vajících se rovností Ïen a muÏÛ
Acorus – psychosociální centrum
Tel.: +420 283 892 772 – nonstop
Fax: +420 228 389 067
acorus@atlas.cz
Agentura Gaia, MládeÏnická 3/3063
106 00 Praha 10
Marie.Haisova@seznam.cz
http://www.ecn.cz/gaia
Altisa International Network
U Písecké brány 18, 160 00 Praha 6
Fax: +420 233 321 881
outrata@socialclubs.cz
Aperio – spoleãnost pro zdravé
rodiãovství
Truhláﬁská 20, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 222 317 867
Fax: +420 222 326 652
aperio@aperio.cz, www.aperio.cz
Asociace podnikatelek a manaÏerek âR
PlzeÀská 221/130, 150 00 Praha 5
Tel.: +420 257 218 416
Fax: +420 257 218 416
apmcz@bohem-net.cz, info@apmcr.cz
http://www.apmcr.cz
Bíl˘ kruh bezpeãí (BKB)
Du‰kova 20, 150 00 Praha 5
Tel.: +420 257 317 110 (100)
Fax: +420 251 512 299
bkb@volny.cz
dona@donalinka.cz
http://www.bkb.cz/
http://donalinka.cz
http://domacinasili.cz
CAP, o. s. – Centrum aktivního porodu
Augustinova 2, 148 00 Praha 4
Tel.: 420 602 958 396, 420 272 932 472
stromer@chello.cz, www.rodina.cz/cap
âAPA – âeská asociace
porodních asistentek
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c/o Gorazdova 20, 120 00 Praha 2
Ivana Königsmarková
GSM: 602 816 081, fax: 224 252 195
capa@capacz.cz, http://www.capacz.cz
âeská asociace dul
âerného 513/5, 182 00 Praha 8
Tel.: +420 776 153 123
Fax: +420 286 587 011
duly@volny.cz, www.rodina.cz/duly
âesko-nûmecké fórum Ïen (obãanské
sdruÏení)
Bendlova 1130/15, 460 01 Liberec
Tel.: +420 485 105 222
Fax: +420 485 105 222
cn-zeny@volny.cz
âesk˘ svaz Ïen
Panská 7, P. O. Box 457, 111 53 Praha 1
Tel.: +420 224 211 017
Fax: +420 222 243 993
info@csz.cz, sekretariat@csz.cz
http://www.csz.cz
Demokratická alternativa
– Hana Voseãková
Kukelská 1, 198 00 Praha 9
Tel.: +420 281 867 284
jehly.a.nite@seznam.cz
Econnect – informaãní servis pro NNO
http://econnect.ecn.cz/
Elektra – centrum pomoci Ïenám zneuÏit˘m v dûtství
Michnova 1622, 149 00 Praha 4
Tel.: +420 272 911 110
Fax: +420 272 911 110
Krizová telefonní linka: 283 872 410
elektra@braillnet.cz
http://www.centrumelektra.cz
Feminet.sk o Ïenách, ktoré menia svet
http://www.feminet.sk/index.stm
Fenestra
Tel.: 421 956 256 237, 421 905 204 414
www.stopnasiliu.sk/stopnasiliu.html
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KONTAKTY
Fórum Ïen
Husova 9, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 222 316 806
Fax: +420 222 316 806
office@forumzen.cz
http://www.forumzen.cz
Gender Studies, o. p. s.
Gorazdova 20, 120 00 Praha 2
Tel.: 420 224 915 666, 420 224 913 350
– knihovna
Fax: +420 224 915 666
gender.office@ecn.cz
http://www.feminismus.cz
http://www.genderstudies.cz
http://rovneprilezitosti.ecn.cz
Hlídací fena
c/o Profem a Gender Studies
Gorazdova 20, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 606 613 619
info@hlidacifena.cz, www.hlidacifena.cz
Hnutí za aktivní mateﬁství (HAM)
Nová 152, 252 25 Zbuzany
Tel.: +420 257 960 362
ham@hyperlinx.cz, www.iham.cz
Jantar – svépomocná skupina Ïen po
ablaci prsu (byt M. Koudelkové)
Na Balkánû 94, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 266 315 279
marie.koudelkova@centrum.cz
www.feminismus.cz/org/jantar
KARO – poradna Marita T., streetwork
pro Ïeny pracující v sexbyznysu
Karlova 17, 350 01 Cheb
Tel.: +420 166 435 446
Klub moderních maminek
– Ivana BaroÀová
I. BaroÀová,Vladislava Perutky 1275
686 05 Maﬁatice – Uherské Hradi‰tû
Tel.: +420 632 578 205
ivana.baronova@quick.cz

Klub ÎAP – pomoc Ïenám s rakovinou
prsu
Kladrubská 305, 199 00 Praha 9
Tel.: 420 283 920 891
klub.zap@seznam.cz
http://sweb.cz/klub.zap
Kluby kﬁesÈansk˘ch Ïen
– PhDr. Eli‰ka Jan‰ová
¤ípská 15, 130 00 Praha 3
Tel.: 420 222 512 606, 420 603 553 290
Komise Ïen pﬁi Ekumenické radû církví
Donská 5/370, 101 00 Praha 10
Tel.: +420 271 742 326
Fax: +420 271 742 326
info@ekumenickarada.cz
La Strada – prevence obchodu se Ïenami
P. O. Box 305, 111 21 Praha 1
Tel.: +420 222 721 810
Fax: +420 222 721 810
lastrada@strada.cz, www.strada.cz
Mamma HELP – sdruÏení pacientek
s nádorov˘m onemocnûním prsu
U Vinohradské nemocnice 2256/4
130 00 Praha 3
Tel.: 420 272 732 691, 420 272 731 000
Linka pomoci: 800 180 880
Fax.: 420 272 731 000
mammahelp@volny.cz
www.mammahelp.cz
Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky
·pitálska 4–6, 816 43 Bratislava
Tel. : +421 259 751 111
http://www.employment.gov.sk/mpsvrsr/
internet/home/index.php?id=713&lang=
sk&dir=1
Ministerstvo vnitra âR
Nad ·tolou 3, 170 34 Praha
Tel.: +420 974 832 972-4
Fax: +420 974 833 552
dotazy@mvcr.cz
http://www.mvcr.cz/nasili/default.htm
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KONTAKTY
Moravská asociace podnikatelek a manaÏerek – Centrála
Mariánské nám. 1, 617 00 Brno-Komárov
Tel.: 420 545 129 260, 420 545 129 393
Fax: 420 545 129 260, 420 545 129 393
centrala_mapm@hotmail.com
www.podnikatelky.cz
Most k Ïivotu, o. p. s.
·ikmá 300, 541 03 Trutnov 3
Tel.: 420 499 841 998, 420 777 303 115
most.k.zivotu@volny.cz
http://www.mostkzivotu.cz
Nadace RÛÏe
U prÛhonu 23, 170 00 Praha 7
Tel.: +420 266 711 266
Fax: +420 266 711 267
Nadace Îena – zﬁizovatel âesk˘ svaz Ïen
V Závûtﬁí 4, 170 00 Praha 7
Tel.: +420 224 212 555
Fax: +420 224 233 708
Csz13@sendme.cz
www.csz.cz/texty_zdroj/nadace/nadace.htm
Národní kontaktní centrum – Îeny a vûda
Husova 7, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 222 221 031
Fax: +420 222 221 031
info@zenyaveda.cz
http://www.zenyaveda.cz
Nezávislé sociálnû ekologické hnutí –
NESEHNUTÍ Brno, KampaÀ „Îenská
práva jsou lidská práva“
Údolní 44, 602 00 Brno
Tel.: +420 543 245 342
nesehnuti.brno@email.cz,
zenskaprava@seznam.cz
http://zenskaprava.ecn.cz
Obãanské sdruÏení
ZNOVUZROZEN¯ POROD
Fügnerova 50, 543 01 Vrchlabí
Tel.: +420 499 502 355
znovuzrozeny.porod@seznam.cz
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One Woman Press – nakladatelství Marie
Chﬁibkové
P. O. Box, Rybná 14, 110 00 Praha 5
Tel.: +420 777 944 790
owp@owp.cz, www.owp.cz
Otevﬁená spoleãnost, o. p. s.
Seifertova 47, 130 00 Praha 3, ÎiÏkov
Tel.: 420 222 540 979
Fax: 420 222 540 978
ops@osf.cz
Pansophia – sdruÏení pro v˘chovu
v sociální oblasti âeské Budûjovice
J. Ha‰ka 136/1516
370 04 âeské Budûjovice
Tel.: 420 607 185 069, 420 602 409 030
pansophia@seznam.cz
http://pansophia.hyperlink.cz
Poradna pro Ïeny v tísni – program Ligy
lidsk˘ch práv
Brno
Tel. (help line): +420 737 834 345
(kaÏd˘ den 7.00–22.00)
Tel.: 545 245 996, fax: 545 240 012
zenavtisni@llp.cz, www.llp.cz
Porodní dÛm U ãápa o. p. s.
Augustinova 2, 148 00 Praha 4, âR
Tel.: +420 602 958 396, 272 932 472
Stromer@chello.cz, www.rodina.cz/cap
PraÏské matky
LublaÀská 18, 120 00 Praha 2
Tel.: 420 224 324 256, 420 222 517 143
(Zelen˘ kruh), +420 608 774 119
prazskematky@ecn.cz
http://www.prazskematky.cz
proFem, o. p. s.
Gorazdova 20, 120 00 Praha 2
Tel.: 420 224 917 224 – krizová linka
420 224 910 744 – linka právní pomoci
pro Ïeny
Fax: +420 224 917 224
profem@ecn.cz, info@profem.cz
http://www.profem.cz
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KONTAKTY
Regionální klub MAPM Ostrava
S. K. Neumanna 609/8 (Sanox CZ, s. r. o.)
702 00 Ostrava
ROSA – obãanské sdruÏení, centrum pro
t˘rané a osamûlé Ïeny
Podolská 25, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 241 432 466 (pondûlí/úter˘
10.00-18.00), +420 602 246 102 – krizová
linka
Fax: +420 241 432 466
rosa@telecom.cz, www.rosa-os.cz
Rozdílné rytmy
– pro lesbické a bisexuální Ïeny
Rozdilnerytmy@seznam.cz
http://www.rozdilnerytmy.webzdarma.cz
Rozko‰ bez rizika – sdruÏení osob poskytujících placené sexuální sluÏby
Bolzanova 1, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 234 453
Fax: +420 224 236 162
rozkos@volny.cz, www.volny.cz/rozkos
SdruÏení Jihoãeské matky
Bedﬁicha Smetany 19
370 01 âeské Budûjovice
Tel.: 420 387 427 091, 420 387 312 650
Fax: 420 387 312 650
jihoceske.matky@ecn.cz
www.jihoceskematky.cz
SdruÏení Ïen a muÏÛ samoÏivitelÛ, jejich
dûtí a mládeÏe
Al‰ova 1142, 742 21 Kopﬁivnice
Tel.: +420 556 821 540
marinova@cmail.cz
SíÈ mateﬁsk˘ch center v âeské republice
·iroká 15, 110 00 Praha 1, âR
Tel.: +420 222 316 407
krut@volny.cz, www.materskacentra.cz
Slovensk˘ virtuálny feministick˘ portál
http://www.feminizmus.sk/
Slovo 21 o. s. – Manushe
Blanická 4, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 222 520 037

Fax: +420 222 520 337
slovo21@centrum.cz,
manushe@centrum.cz
Stﬁedoãeská asociace podnikatelek
a manaÏerek – STAMP
stamp@stredoceske-podnikatelky.cz
Unie katolick˘ch Ïen
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, âR
Tel.: +420 220 181 329
Fax: +420 220 181 329
ukz@volny.cz
Îensk˘ vzdûlávací spolek – VESNA
Údolní 10, 602 00 Brno
Tel.: +420 541 321 296
Fax: +420 541 321 296
ssvesna@volny.cz
http://vesna.vesnabrno.cz
Nadaãní fond Slovak-Czech
Women’s Fund
Boﬁivojova 105, 130 00 Praha 3
Tel./fax: 00420 222 716 823
hronkova@womensfund.cz
www.womensfund.cz
Akademická pracovi‰tû:
FHS UK – genderová studia (dﬁíve
Centrum genderov˘ch studií FF UK)
Areál HÛrka,
Husníkova 2075, 158 00 Praha 13
Tel.: +420 251 620 364
gender@fhs.cuni.cz
http://www.fhs.cuni.cz/gender
Gender centrum Fakulty sociálních studií
Masarykovy univerzity katedra sociologie,
Jo‰tova 10, 602 00 Brno
Tel.: +420 541 615 244
Fax: +420 541 615 100
gender@fss.muni.cz
http://www.fss.muni.cz/gender
Tel.: +420 549 497 090
http://www.management.gendernora.cz/
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KONTAKTY
Asociace a sdruÏení:
Asociace pro rovné pﬁíleÏitosti muÏÛ
a Ïen
c/o Gender Studies, o. p. s.
Gorazdova 20, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 224 915 666
asociace_pro_rp@seznam.cz
âeská Ïenská lobby
Kontakt: JUDr. Marie Boháãová
Tel./ fax: +420 220 502 32
judr.bohacova@volny.cz
European Women’s Lobby (Lobby
Europeen des Femmes)
18 rue Hydraulique, B-1210 Bruxelles
Tel.: +3222179020, fax: +3222198451,
ewl@womenlobby.org
http://www.womenlobby.org
Koalice organizací proti domácímu násilí
(KORDONA)
c/o proFem, Gorazdova 20, 120 00 Praha 2
koordona@seznam.cz
http://www.koordona.cz
Gender & sociologie – Sociologick˘ ústav
Akademie vûd âR
Jilská 1, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 222 220 924
Fax: +420 222 220 143

genderteam@soc.cas.cz
http://www.genderonline.cz
Mezirezortní komise pro rovné
pﬁíleÏitosti pﬁi MPSV
Na Poﬁíãním právu 1, 128 00 Praha 2
Tel.: 420 221 923 598, 420 221 922 393
www.mpsv.cz/clanek.php?lg=1&id=228
Rada vlády pro lidská práva – V˘bor pro
odstranûní v‰ech forem diskriminace Ïen
NábﬁeÏí Edvarda Bene‰e 4, 118 01 Praha 1
Tel.: 420 296 153 318, 420 296 153 501
Fax: 420 224 946 615
http://www.vlada.cz

V˘bor pro rovnost âMKOS
(âeskomoravské komory odborov˘ch
svazÛ)
nám.W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3, âR
Tel.: +420 222 540 878
Poznámka: Vût‰ina adres je pﬁevzata
z kapesního atlasu iniciativ na podporu
rovn˘ch pﬁíleÏitostí pro Ïeny a muÏe
Alty a soprány II, vydané Gender
Studies o. p. s., Praha, 2005.


âasopis Sociální práce / Sociálna práca –

Ceny inzerce

2. nebo 3. strana obálky 160 x 230 mm (2 barvy) ..............................15 000 Kã
4. strana obálky 160 x 230 mm (2 barvy) ...........................................18 000 Kã
Formát 160 x 230 mm – celá vnitﬁní strana .......................................6 000 Kã
Formát 160 x 115 (80 x 230) mm 1/2 vnitﬁní strany .......................... 4 000 Kã
Formát 80 x 115 mm, 1/4 vnitﬁní strany ............................................. 2 000 Kã
Formát 40 x 67 mm, 1/8 vnitﬁní strany ............................................... 1 500 Kã
¤ádková inzerce ....................................................................... 150 Kã za ﬁádku
Objednávky inzerce a kontakt na redakci:
ASVSP – Sociální práce / Sociálna práca
Jo‰tova 10, 602 00 Brno
Tel.: +420 549 493 895
e-mail: socialni_prace@quick.cz • www.socialniprace.cz
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předplatné

Objednávka pﬁedplatného 2005

Tuto objednávku vystřihněte a odešlete na adresu redakce

Jméno a adresa objednavatele (nezapomeňte prosím uvést PSČ):

Fakturační adresa (nezapomeňte prosím uvést PSČ):
Uvádějte prosím tehdy, je-li fakturační adresa odlišná od adresy zasílací. Platí pro objednávky organizací.

tel./mobil:

e-mail:

IČO, DIČ objednavatele:
Závazně objednávám předplatné časopisu SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA:

 (vypište počet setů)
 1/05 Aktivní politika zaměstnanosti
 2/05 Sociální práce s rodinou
 3/05 Rovnost příležitostí
 4/05 Probace a mediace
2005 (set 4 čísel)

Prosím o zaslání minulých čísel (vypište počet kusů):

 ks 2/05 Sociální práce s rodinou
 ks 1/05 Aktivní politika zaměstnanosti
 ks 4/04 Hodnoty a etika v sociální práci
 ks 3/04 Komunitní práce
 ks 2/04 Rodina a péče o seniory*
 ks 1/04 Standardy kvality v sociální službě*

 ks 4/03 Sociální práce v romských komunit.
 ks 3/03 Teorie a metody sociální práce*
 ks 2/03 Děti a náhradní výchovná péče*
 ks 1/03 Vzdělávání*
 ks 2/02 Romové v české společnosti*
 ks 1/02

* Čísla označená hvězdičkou již nejsou dostupná v tištěné podobě. Můžeme vám je zaslat v el. formátu (PDF – pro Acrobat Reader). Cena je shodná s cenou výtisku.
V případě zájmu tato číslo odešleme na vámi uvedenou e-mailovou adresu. Velikost souboru se pohybuje kolem 1 MB.

Druh předplatného (zakřížkujte):

 studentské – 4 x 59 Kč za rok 2005: celkem 236 Kč
 občanské – 4 x 89 Kč za rok 2005: celkem 356 Kč
 pro organizace – 4 x 189 Kč za rok 2005: celkem 756 Kč
Studenty žádáme o zaslání potvrzení o studiu (možno i e-mailem scan ISICu – oboustranně)

Platbu provedu (zakřížkujte):

 složenkou  převodem z účtu

Adresa redakce: Časopis Sociální práce / Sociálna práca
ASVSP, Joštova 10, 602 00 Brno,
tel.: +420 549 496 428, fax: +420 549 491 920
IČO: 49465619, číslo účtu: 777630001/2400
e-mail: socialni_prace@quick.cz • www:socialniprace.cz

Podpis/razítko:
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