
   
 Recenzovali: Eva Havelková, PhD. 

      Doc. PhDr. Silvia Miháliková, CSc. 

  
 

  
 

  
 

ŽENY VO VEDE Publikáciu zostavila PhDr. Magdalena Piscová 
 

– alebo deravé potrubie? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Publikácia vyšla s podporou projektu Jean Monnet Chair C02/0269 na 
Univerzite Komenského v Bratislave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafické a technické spracovanie: Jarmila Štrbavá 
Fotografie: PhDr. Mária Malíková 
Text neprešiel jazykovou úpravou. 
 
 
© Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava 
 
 
Tlač: Interlinqua, Hrachova 36, Bratislava 
 
 
ISBN 80-85544-36-9 
EAN 97880855544367 

2004 

  



 
 
 
OBSAH 
 
 
Úvod ....................................................................................................  5 
Piscová Magdaléna: Helsinská skupina ako nástroj posilnenia účasti 

žien vo vede ....................................................................................  7 
Velichová Daniela: Premárnené talenty: od osobných zápasov k veci 

verejnej. Ženy a veda v krajinách ENWISE....................................  19 
Kiczková Zuzana: Posun skleneného stropu na príklade zastúpenia 

žien – učiteliek a výskumných pracovníčok na FiF UK..................  33 
Porubänová Sylvia: Profesionálna kariéra verzus privátna sféra 

(Rekapitulácia a sebareflexia z rozhovorov s vedeckými 
pracovníčkami) ...............................................................................  40 

Szapuová Marianna: Poznámky k problematike androcentrizmu vedy 
alebo prečo je veda mužskou záležitosťou ......................................  45 

Farkašová Etela: Pokusy o korekciu androcentrizmu vo vede 
(na príkladoch Karen Horneyovej a Carol Gilliganovej) ...............  54 

Zezulová Jana: Sandra Harding – Feministické výskumné programy 
v oblasti vedy ..................................................................................  63 

 

 



 
 
 
Úvod 
 
 
Predložená publikácia prezentuje v neskrátenej podobe vystúpenia, ktoré odzneli 
na seminári „Ženy vo vede alebo deravé potrubie?“. Seminár sa uskutočnil 
v Bratislave dňa 19. októbra 2004 a na jeho organizovaní sa podieľalo viacero 
inštitúcií: Sociologický ústav SAV, Strojnícka fakulta Slovenskej technickej 
univerzity,  Centrum rodových štúdií pri Filozofickej fakulte UK a Jan Monet 
Chair pri UK. Zvolený názov je možno pre niekoho tak trochu úsmevný, avšak 
skrývajú sa za ním veľmi vážne otázky. Názov o „deravom potrubí“ je voľným 
prekladom anglického výrazu „leaky pipeline“, ktorý sa už pomaly udomácnil či 
v odbornej literatúre alebo v politických materiáloch a stanoviskách zaoberajúcich 
sa rodovými otázkami.  
 Názov však samozrejme nie je dôležitý. Dôležitejšie sú idey a ambície, ktoré 
nás viedli k zorganizovaniu seminára. V zárodku bola myšlienka vytvoriť priestor 
na prezentáciu aktivít a iniciatív, ale I analytických pohľadov na problematiku 
„rodovosti“ vedy, a to z rôznych aspektov. Rozhodujúcim impulzom pre zorga-
nizovanie seminára bolo publikovanie správy Európskej komisie s pracovným 
názvom ENWISE report, o postavení žien vo vede v nových členských krajinách 
Európskej únie a v balkánskych krajinách. Na tomto mieste je potrebné dodať, že 
problematika žien vo vede, posilnenie a ich postavenia a vôbec lepšie využitie ich 
vzdelanostného a intelektuálneho potenciálu patrí už dlhší čas k témam, ktorým je 
venovaná v rámci Európskej komisie mimoriadna pozornosť. Napokon aj 
samotný ENWISE report, ktorý v podtitule nesie názov „Premárnené talenty“ je 
toho najlepším dôkazom. Správa totiž vznikla vďaka iniciatíve Directorate-
General for Research EC a menovite p. Brigitte Degen, ktorá s veľkým 
entuziazmom pracovala so skupinou expertov a koordinovala všetky prípravné 
a vydavateľské činnosti. Na príprave správy sa ako expertka za Slovensko  
podieľala Doc. RNDr. Daniela Velichová zo Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave, ktorá bola tiež spolueditorkou správy. 
 Problematika žien vo vede sa síce veľmi pomaly ale predsa len začína stávať 
predmetom diskurzu i na Slovensku. Tento je zatiaľ veľmi limitovaný nie 
početnou komunitou  odbornej verejnosti. Ukazuje sa, že I s vedou samotnou sa 
spájajú otázky rodu a rodovosti a že z tohto pohľadu nie je veda – ako by sa 
očakávalo – neutrálna. Pozornosť venovaná rodovým otázkam aj v iných 
oblastiach spoločenského života začína postupne, i keď zatiaľ pomaly, prinášať 
prvé efekty pri zvyšovaní rodovej citlivosti v slovenskej spoločnosti. Dokladom 
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toho je napríklad to, že aj v štatistikách sa postupne začínajú objavovať niektoré 
údaje segregovane za mužov a za ženy, čo donedávna nebolo obvyklé. Podobne 
možno uviesť participáciu niektorých slovenských subjektov v projektoch 
Európskej únie, ktoré sú orientované na účasť žien vo vede a výskume ako aj 
v projektoch na prekonávanie zažitých stereotypov pri (ne)uplatňovaní sa žien 
v niektorých profesiách.  
 Organizátori si veľmi vážia, že záujem o účasť na seminári prejavili 
predstavitelia z rôznych oblastí, a to nielen z akademickej sféry ale aj decíznej 
sféry, z rozličných nadácií a aj z oblasti médií. Tento moment považujeme za 
mimoriadne významný, pretože sa spájal s ďalším zámerom seminára a síce 
poskytnúť možnosť stretnúť sa a zoznámiť ľuďom, ktorí sa každý zo svojho 
špecifického pohľadu problematikou žien vo vede zaoberajú alebo stretávajú vo 
svojej profesionálnej práci. Alebo inými slovami, chceli sme dať priestor pre 
vytvorenie siete z ľudí, ktorí sú do  veci viac či menej zainteresovaní. Aj preto 
bola na seminári pomerne veľká časť programu venovaná diskusii. I keď je zatiaľ 
predčasné hodnotiť, ale chceme veriť, že diskusia odkryla nové možnosti 
a impulzy k budúcej spolupráci.  
 Záverom by som chcela vysloviť vďaku na adresu Nadácie Friedricha Eberta, 
ktorá svojou podporou umožnila, aby sa seminár uskutočnil. 
 

  Magdalena Piscová 
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 kého inštitútu (ako prvá žena prednášala na tomto inštitúte). Neskôr odišla Hor-
neyová do Ameriky, pôsobila tu v Chicagu aj v New Yorku, kde spolupracovala 
s takými veličinami svojho odboru ako napríklad E. Fromm, či P. Tillich. 
Napokon zakotvila na Novej škole sociálneho výskumu – pôsobisku mnohých 
popredných európskych vedcov. 

 
 
POKUSY O KOREKCIU ANDROCENTRIZMU 
VO  VEDE1  

 V mnohých štúdiách sa autorka venovala otázkam ženskej psychiky, dávajúc 
na ne odpovede, ktoré sú často v rozpore s Freudovou teóriou, pretože pristupujú 
k problému z inej – ženskej – perspektívy. Zásluha Horneyovej spočíva najmä 
v tom, že – nadväzujúc na Freuda – rozpracovala vlastnú teóriu psychického 
vývoja, pričom korigovala isté miesta vo východiskovej freudovskej koncepcii 
tým, že si uvedomila „jednorodovosť“ pohľadu psychoanalytickej teórie a s ňou 
spätý redukcionizmus pri vysvetľovaní psychológie ženy. Vo svojich prácach 
predložila iný pohľad na ženskú psychiku (na jej vývin) ako bol Freudov – nepo-
chybne predpojatý – pohľad, modifikovala prístupy k výskumu tohto vývoja. 
V mnohých ohľadoch sa jej podarilo prekonať freudovský biologizmus a s ním 
spätý redukcionizmus pri vysvetľovaní dôležitých psychických fenoménov, 
k akým patrí napríklad úzkosť. V kontexte svojich výskumov neurotickej osob-
nosti poukázala Horneyová na nesprávnosť freudovskej koncepcie, podstata jej 
prístupu spočívala medziiným v zohľadňovaní spoločensko-kultúrnych podmie-
nok, v akých sa osobnosť vyvíja. Horneyová nepodceňovala sexualitu (sexuálny 
vývoj dieťaťa), zdôraznila však, že ide len o jeden z mnohých aspektov, ktoré 
hrajú vo vývine osobnosti dôležitú rolu. 

(na príkladoch Karen Horneyovej a Carol Gilliganovej) 

Etela FARKAŠOVÁ  

Základné prvky androcentrizmu vo vede sú historickým produktom patriarchál-
neho kultúrneho prostredia, v ktorom – v súlade s jeho tradíciou – nachádzajú ešte 
stále živnú pôdu (medziiným vďaka pretrvávajúcim dichotomickým formám 
myslenia prejavujúcim sa napríklad aj v rodových stereotypoch). Na genézu a 
povahu týchto prvkov poukázala vo svojom príspevku Mariana Szapuová, nebu-
dem teraz rozširovať argumenty potvrdzujúce konštatovanie o androcentrickom 
charaktere vedy, ani odkazovať na diskusie týkajúce sa daného problému, ale 
pozornosť obrátim k možným spôsobom, ako sa vymaniť z androcentrickej orien-
tácie v procese vedeckého poznávania. Pri pokuse o (zjednodušenú) rekonštrukciu 
možných postupov ako eliminovať aspoň niektoré prvky androcentrizmu z vedy, 
som sa rozhodla ilustratívne siahnuť za dvoma známymi príkladmi ani nie z tak 
dávnej histórie psychologických vied – konkrétne – za „prípadmi“ súvisiacimi 
s vedeckými prácami Karen Horneyovej a Carol Gilliganovej.  

 Priam za kopernikovský obrat v rámci psychoanalytickej teórie možno 
pokladať Horneyovej reinterpretáciu známeho „kastračného komplexu žien“ 
(„závisť penisu“), v tejto súvislosti Horneyová odmieta freudovské chápanie ženy 
ako nedokonalej, nedostatkovej bytosti, ktorá je v porovnaní s mužom aj bytosťou 
podradnejšou. Horneyová ide tak ďaleko, že neváha obrátiť freudovskú tézu a 
tvrdí, že naopak, muži závidia ženám ich dôležitejšiu rolu v procesoch ľudskej 
reprodukcie. Nielenže teda venuje v psychoanalytickej teórii oveľa viac pozor-
nosti ženám, ako to bolo v prípade Freuda, ale v novej optike nazerá na ženu a 
ženskú psychiku, podávajúc menej biologicky redukujúce vysvetlenia viacerých 
psychických fenoménov. Táto autorka jednak rozšírila horizont tradičnej psycho-
analytickej teórie, jednak prehodnotila zástoj ženy (matky) v psychickom vývoji 
dieťaťa, a čo je napokon nemenej dôležité, diagnostikovala klasickú psychoanaly-
tickú teóriu ako jednostranne spätú s mužským pohľadom (mužskou situáciou), a 
teda ako podávajúcu aj jednostranný výklad psychických fenoménov. V štúdii 
„Útek zo ženskosti“ Horneyová, odvolávajúc sa na práce Georga Simmela 
(myslím si však, že nemenej aj na svoju vlastnú skúsenosť) poukazuje na to, že 
naša kultúra je vo svojej podstate „mužskou kultúrou“, zhodne so Simmelom 
konštatuje, že „štát, zákony, morálka, náboženstvo, veda – to všetko je dielom 
muža“ ([1], s. 24). Za dôležitý pokladá Horneyová aj ďalší fakt, a to, že na všetky 
hodnoty, na psychológiu ženy a aj na všetky vedy „sa doteraz hľadelo len 

 Karen Horneyová, popredná predstaviteľka neofreudizmu a vôbec jedna z naj-
významnejších osobností modernej psychologickej teórie, označovaná (nie neprá-
vom) za „matku psychoanalýzy“, bola spočiatku presvedčenou žiačku S. Freuda, 
no neskôr sa vo svojich prácach vyslovila na margo jeho uznávanej teórie kri-
ticky, adresovala jej viaceré pripomienky, ba aj výhrady. Kritické vystúpenie voči 
takej kapacite akou bol Freud, však nemohlo ostať bez dôsledkov – a vskutku, 
negatívne ovplyvnilo profesionálnu dráhu talentovanej Horneyovej, vnieslo do jej 
života konflikty aj roztržky s inými členmi psychoanalytickej komunity, no 
v podstate nezastavilo jej ďalší odborný vývin. 
 Vedeckú cestu Karen Horneyovej v mnohom predurčili zážitky z detstva, ako 
aj celé rodinné prostredie, najmä nežičlivý postoj otca k ambíciám nadanej štu-
dentky. S matkinou podporou sa Karen predsa však podarilo vyštudovať medi-
cínu, špecializovať sa na psychiatriu, stať sa členkou Berlínskeho psychoanalytic-
                                                           
1 Prispevok  bol vypracovaný  v ramci grantového projektu VEGA 1/0015/03.  
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mužským okom“ Tento pohľad sa však interpretoval ako objektívny a ako taký si 
ho osvojovali aj ženy, prispôsobovali sa mu a dôsledkom tohto prispôsobenia 
bolo, že „chápali, resp. chápu samy seba tak, ako to od nich vyžaduje mužská 
vôľa; nevedomky teda podľahli sugestívnosti mužského myslenia“ ([1], 25). 
Horneyovej išlo predovšetkým o to, odhaliť, ako v jej vednej disciplíne fungovala 
takáto „objektivizácia“ mužského pohľadu, ako sa premietala nielen do tvorby 
obrazov ženy v danej vednej disciplíne, ale aj do tvorby sebaobrazov u samých 
žien. Na svoju dobu odvážne upozorňuje Horneyová na to, ako je „celé naše bytie, 
myslenie a konanie preniknuté… mužskými normami… a aké ťažké je pre jednot-
livca aj pre jednotlivé ženy, vymaniť sa z tohto spôsobu myslenia.“ ([1], 25) V 
súvislosti s týmto konštatovaním si kladie otázku, či aj psychoanalytická 
psychológia nepodlieha tomuto spôsobu myslenia, „keď sa ako predmetom svojho 
výskumu zaoberá ženou“, to by totiž znamenalo, že „ešte celkom neprekonala 
štádium, v ktorom muži s prirodzenou samozrejmosťou brali do úvahy iba vývoj u 
mužov. Inými slovami, ide o otázku, do akej miery sa psychický vývin ženy, ako 
ho dnes vidíme z analytického hľadiska, posudzuje podľa mužských noriem a do 
akej miery potom jeho obraz zodpovedá skutočnej ženskej podstate.“ ([1], 
25−26). Treba však pre úplnosť povedať, že sám Freud si v neskorších prácach 
uvedomoval istú jednostrannosť analytického výskumu spočívajúcu v tom, že 
predmetom jeho skúmania bola iba psychika chlapcov a mužov. Takýto výskum 
môže byť sám o sebe v istom kontexte oprávnený, problém však vzniká pri 
aplikácii záverov týchto výskumov aj na ženskú psychiku, t. j. pri neoprávnenej 
univerzalizácii nerešpektujúcej rodovú diferencovanosť a špecifickosť. Bez-
ohľadu na to, že ani Horneyovej sa nepodarilo celkom sa vyrovnať s rodovým 
redukcionizmom a neoprávneným univerzalizmom psychoanalytickej teórie a že 
sama sa vo vlastnej práci pohybovala medzi princípmi tejto teórie a ich kritikou, 
nemožno jej uprieť z hľadiska úsilia o transformáciu vedy zásluhu na tom, že 
poukázala nielen na dôležitosť „pohlavia pozorujúcej osoby“ ([1], 38) a takisto 
osoby pozorovanej, ale aj na zdroj omylov vyplývajúci z „pohlavia“ teórie, celého 
vedeckého poznania a v najširšom zmysle aj celej kultúry, v rámci ktorej daná 
veda vznikla a pôsobí. Ak sa teda na jednej strane Horneyová (úspešne) pokúsila 
prekročiť rámec klasickej psychoanalýzy, na druhej strane jej – paradoxne – sama 
ostávala v niektorých ohľadoch verná. V každom prípade však iniciovala 
prehodnotenie Freudových téz, ako aj nové prístupy v psychoanalýze, ktoré 
odstraňovali deformácie spôsobené „jednorodovým“ pohľadom a na ktoré mohli 
nadviazať viaceré súčasné teoretičky. 

„odlišnosti“, „inakosti“ ženských hlasov. Usilovala sa rozpoznať, v čom táto 
inakosť spočíva, čo ju podmieňuje a vyvoláva a ako ju vníma a hodnotí hlav-
noprúdová psychologická teória. Jej priekopnícka kniha „Jiným hlasem“ („In 
a Different Voice“, Harvard University Press, Cambridge, 1982) zahrnuje vý-
sledky viacročného pozorného, empatického načúvania ženským hlasom v prie-
behu výskumu, ktorého predmetom boli otázky identity a morálneho vývinu 
v ranom dospelom veku, ako aj stupne psychologickej (morálnej) zrelosti. Gilliga-
nová mala v porovnaní s K. Horneyovou výhodu. Svojím výskumom mohla do 
istej miery nadviazať na existujúci teoretický aj empirický kontext feministického 
bádania, v rámci ktorého dochádzalo k spochybňovaniu tradičných teórií popie-
rajúcich schopnosť žien byť autonómnymi morálnymi bytosťami a na pôde 
ktorého sa čoraz výraznejšie presadzoval náhľad, že problém s „mužskou“ etikou 
nespočíva len v zľahčovaní morálnej kompetencie žien, ale predovšetkým v tom, 
že samotné chápanie morálnej kompetencie vychádza zo skúsenosti mužov a že 
to, čo sa tradične vnímalo ako univerzálne a všeobecne platné, takým vlastne 
nikdy nebolo. Podľa feministických autoriek tradične zdôrazňovaná „univerzálna“ 
racionalita a nestranná etická perspektíva boli: výrazom mužských záujmov a na-
pájali sa na mužskú skúsenosť (hlavne skúsenosť vo verejnej sfére), v tradičnom 
filozofickom myslení sa však všeobecné (ľudské) stotožnilo so zvláštnym (muž-
ským). Postupne sa artikulovala potreba kriticky prehodnotiť základné pojmy, 
k akým patrí aj pojem morálnej kompetencie, ale aj iných základných otázok, 
akou je napríklad vymedzenie pojmu morálneho problému. Následne vyvstala aj 
potreba novej, redukovaný pohľad korigujúcej etickej teórie – k jej vytvoreniu 
významnou mierou prispela práca psychologičky Carol Gilliganovej (podrobnej-
šia analýza jej koncepcie in [3]). 
 Idea o inakosti ženskej skúsenosti a morálky čerpala z viacerých zdrojov: bola 
to jednak reflexia životnej skúsenosti mnohých žien, jednak feministická kritika 
tradičného, falošne univerzalizujúceho etického diskurzu. Nemenej významné 
boli aj výdobytky psychoanalýzy (najmä teória o odlišnom psychologickom 
vývine chlapcov a dievčat a o odlišných, rodovo determinovaných spôsoboch 
utvárania osobnej identity, ktorú pregnantne sformulovala N. Chodorowa v práci 
The reproduction of mothering, 1978). Gilliganová však túto ideu nielen expli-
citne vyjadrila, ale ju aj zdôvodnila empirickým materiálom získaným v dlhodo-
bom výskume.  
 Na nesúlad a isté protirečivé momenty medzi ženským morálnym vývinom či 
ženskou morálnou skúsenosťou a rozličnými psychologickými teóriami vysvet-
ľujúcimi ľudský morálny vývin poukazovali viaceré psychologické teórie. Veľmi 
výrazne sa tieto momenty prejavovali v koncepciách morálnej zrelosti. Vo väčšine 
psychologických vysvetlení sa však tento nesúlad interpretoval ako prejav toho, 
že ženský vývoj je istým spôsobom problematický, vymyká sa norme, vykazuje 
istú defektnosť, nedostatkovosť, nižší stupeň morálnej zrelosti a morálnej kom-
petencie. Gilliganová z vlastných skúmaní vyvodila, že problematický môže byť 

 Takmer o polstoročie neskôr sa zopakuje podobný stret „učiteľa“ a „žiačky“, 
ktorá si tiež začína postupne uvedomovať nielen (pretrvávajúcu) dominanciu 
mužských noriem v psychologickom, resp. morálnofilozofickom výskume, ale aj 
deformujúce dôsledky rodovo nevyváženého, zúženého pohľadu na problematiku 
osobnosti. Ide o Carol Gilliganovú, ktorá sa vo svojich skúmaniach zamerala na 
význam rodovej diferencovanosti a základnou kategóriou sa pre ňu stala kategória 
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spôsob vysvetľovania daného javu a nedostatočná, obmedzená sa ukazuje byť 
koncepcia ľudského života a osobného rastu, o ktorú sa tieto explanácie a inter-
pretácie opierajú ([2], 31). Podľa jej názoru teda problém nespočíva v ženskom 
morálnom vývoji, ale v prevládajúcich teoretických explanáciách, ktoré vychá-
dzajú z výskumu mužov a zistenia, týkajúce sa morálneho vývinu mužov zovše-
obecňujú, vyhlasujú ich za „všeľudské“. Tieto teórie podľa Gilliganovej „impli-
citne chápali mužský život ako normu a snažili sa ženu vymodelovať podľa 
mužského vzoru“ ([2], 35), čo viedlo k jej definovaniu ako „inej“, „odchyľujúcej 
sa“ – a „nedostatkovej“ bytosti. 

konštrukcie vývoja osobnosti ženy. Ženské hlasy svedčiace o tom, že „ženy 
ustavične dbajú o to, aby nenarušili vzťahy a zachovali spojitosť s druhými“, 
znamenali pre ňu zásadne rozšírené pole jej výskumníckej skúsenosti a zároveň 
vytvárali nový zmysel výskumníckej činnosti, pretože odhalili možnosť nových 
prístupov k problematike a nové spôsoby jej explanácie ([2], 16). Práve vďaka 
inakosti ženských hlasov „objavila“ C. Gilliganová obrysy morálnej koncepcie, 
ktorá umožňuje zmenu perspektívy a zmenu interpretácie ženského vývoja. 
V rámci tejto koncepcie sa dôraz kladie predovšetkým na starostlivosť a morálny 
vývoj sa sústreďuje na chápanie zodpovednosti voči iným, na ľudské vzťahy, 
zatiaľ čo chápanie morálky ako nestrannosti spája morálny vývoj s porozumením 
práv a pravidiel ([2], 47). Tento náčrt dvoch typov morálky, resp. dvoch typov 
morálnej skúsenosti a morálneho usudzovania autorka ďalej rozvíja v kontexte 
kritiky Kohlbergovej teórie, ako aj v kontexte svojho empirického výskumu. 
Autorka hovorí o dvoch typoch morálnej skúsenosti a morálnej argumentácie: 
jeden typ (morálka práva/spravodlivosti) sa viaže na mužov, druhý (morálka 
starostlivosti) na ženy, pričom spojenie tohto iného hlasu so ženami, ako zdôraz-
ňuje, je empiricky odpozorované ([2], 31). Gilliganová (ktorá bola dlhoročnou 
vedeckou spolupracovníčkou L. Kohlberga na Harwardskej Univerzite) si ne-
mohla nevšimnúť fakt, že keď sa Kohlbergova koncepcia morálneho vývinu (s jej 
škálou) použila ako meradlo, dievčatá dosahovali horšie výsledky, akoby preu-
kazovali nižšie stupne morálnej zrelosti ako chlapci, ich rovesníci. Kohlberg totiž 
zisťoval morálny vývoj tak, že predostrel respondentom istý morálny problém, 
resp. situáciu morálneho konfliktu a skúmal logiku jeho riešenia; dievčatá 
zdôrazňujúce vzťahovosť a veriace v komunikáciu ako spôsob riešenia konfliktu, 
jednoducho nezapadali do obrazu videného cez Kohlbergove kritériá (postavené 
na usudzovaní na základe logických princípov a princípu spravodlivosti). Ostrie 
Gilliganovej kritiky smerovalo preto k samotným základným princípom Kohlber-
govej teórie, a tým spochybnilo použité meradlo, resp. princíp, ktorý sa chápe ako 
kritérium morálnej zrelosti. Gilliganová poukázala na to, že tento princíp – princíp 
spravodlivosti – je síce charakteristický pre morálne uvažovanie a usudzovanie 
mužov, no Kohlberg ho, podobne ako aj ďalší významní teoretici psychického 
vývinu, povýšil na univerzálnu normu.  

 Analyzujúc niektoré názory Sigmunda Freuda, Jeana Piageta, Erika Eriksona a 
Lawrenca Kohlberga ako aj ďalších autorov, Gilliganová podrobne ukazuje, akým 
spôsobom a z akých dôvodov sa ženský vývoj a formovanie osobnosti stáva pre 
týchto teoretikov ľudského vývoja problémom. Ide totiž o to, že v psychologic-
kých teóriách psychosociálneho vývoja, formovania osobnej/rodovej identity, ako 
aj vývinu k psychologickej a morálnej zrelosti, sa kladie hlavný dôraz na princípy 
autonómie spojené so separáciou od druhých a individuáciou, pričom tieto 
princípy sú odvodené z mužskej životnej skúsenosti a sú povýšené na normu. 
Z perspektívy analyzovaných teórií, v ktorých sa tematizuje aj problém rozdielu 
medzi ženami a mužmi pri formovaní osobnej identity v detstve, sa tento rozdiel 
vníma ako (ženský) odklon od normy, odklon, ktorý je automaticky hodnotený 
ako negatívum. Autorka pri rozpracovaní svojej teórie sa opiera okrem iného 
o spomínanú koncepciu Nancy Chodorowej, konkrétne o jej tézu o odlišnosti 
interpersonálnej dynamiky formovania rodovej identity u chlapcov a dievčat. Vo 
svojej teórii objektových vzťahov táto psychologička – inšpirujúc sa a zároveň 
polemizujúc s freudovskou psychoanalýzou – vysvetľuje uvedenú odlišnosť na 
pozadí historicky vytvoreného spôsobu rodovej deľby práce a faktu prevažujúcej 
ženskej starostlivosti a kompetencie pri výchove detí. V dôsledku toho, že o 
chlapcov sa prevažne stará osoba opačného pohlavia, formovanie rodovej identity 
a maskulinity sa u nich nutne spája s potrebou separácie, kým u dievčat táto 
potreba nie je nijako výrazná a formovanie feminínnej identity sa odohráva 
v kontexte neprerušeného vzťahu. Nakoľko maskulinita sa definuje na základe 
separácie a femininita na základe primknutia, väzby a kontakty spolu s intimitou 
sa chápu ako niečo, čo ohrozuje mužskú identitu, zatiaľ čo pre ženskú identitu 
predstavuje v takomto chápaní ohrozenie – separácia. Gilliganová upozorňuje na 
dôležitý dôsledok takéhoto uvažovania, pretože „…toto zakotvenie v sociálnej 
interakcii a osobných vzťahoch, ktoré je charakteristické pre životy žien v porov-
naní so životmi mužov, však prestáva byť iba zaznamenanou odlišnosťou a stáva 
sa vývojovým nedostatkom…“, ak sa teda proces separácie povýši na základné 
kritérium osobného vývoja u detí a adolescentov, „skutočnosť, že sa ženy 
nedokážu separovať, sa tak a priori stáva vývojovým zlyhaním“ ([2], 37).  

 Z hľadiska rozvíjania feministickej metodológie a teórie vedy je však 
v každom prípade významné, že kritické prehodnocovanie výsledkov, ku ktorým 
dospel Kohlbergov mužsky orientovaný výskum a ktoré údajne potvrdzovali 
menšiu morálnu zrelosť žien v porovnaní s mužmi, vyústili u Gilliganovej do 
tvorby vlastnej koncepcie, v ktorej usiluje o korekciu Kohlbergových jednostran-
ností. Gilliganovej koncepcia sa odvíja od presvedčenia, že je nevyhnutné 
definovať také vývojové kritériá, pomocou ktorých možno identifikovať kategórie 
ženského morálneho usudzovania a načrtnúť obraz chápania vlastného Ja a 
morálky vo výpovediach dievčat a žien. Také kritériá, ktoré zároveň umožňujú 
uchopiť základné riadiace princípy etiky starostlivosti, definuje autorka na pozadí 

 Inakosť ženských hlasov C. Gilliganová započula pri sledovaní vývoja 
morálneho usudzovania žien, pri načúvaní ich hlasom, ktoré jej umožnilo odvodiť 
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svojej interrupčnej štúdie, v rámci ktorej analyzuje spôsoby, akými sa ženy 
vyrovnávajú s „otázkami zodpovednosti a voľby“ v situácii morálneho konfliktu 
spätého s interrupciou – nešlo však o ňu samu, ale o preskúmanie vzťahu medzi 
úsudkom a konaním, ktoré je späté s interrupciou ([2],  95). Autorka prichádza na 
základe výskumov k presvedčeniu, že kľúčovými pojmami v ponímaní žien (a ich 
morálneho usudzovania) sú pojmy zodpovednosti a starostlivosti, ktoré sa odví-
jajú od chápania vzťahov medzi Ja a druhými. Výsledky výskumu uskutočňo-
vaného v istých časových intervaloch síce neumožňujú širšiu generalizáciu, ale 
predsa len odhaľujú postupnosť troch perspektív, v ktorej po počiatočnej fáze 
sústredenia sa na prežitie nastupuje hľadisko zodpovednosti za druhých, ktoré je 
vystriedané tretím hľadiskom, sústredeným na dynamiku vzťahov, v ktorom 
starostlivosť sa stáva vedome zvoleným princípom úsudku ([2], 95). Pozna-
menávam, že Gilliganovej metodologický počin silne zarezonoval vo feministic-
kých kruhoch, bol totiž explicitným vyjadrením dlhšie pociťovanej nespokojnosti 
žien-výskumníčiek v danej oblasti s tradičnými psychologickými koncepciami, 
zároveň však vyvolal aj medzi samotnými feministkami živú polemiku. Niektoré 
teoretičky vyčítali Gilliganovej – hoci nie biologický, ale sociálny – esencializ-
mus (podrobnejšie in [3], 51). 

vytvárať komplexnejšie, jednostrannosťou (jednorodového) pohľadu menej zaťa-
žené teoretické koncepcie. Ako vyplýva aj z rekonštrukcie „obratov“, ktoré usku-
točnili K. Horneyová a C. Gilliganová, v úsilí o tvorbu takýchto koncepcií je 
potrebné pozorne sa zamerať na výber objektu vedeckého skúmania (vo vedách 
o  človeku/spoločnosti nemôže dochádzať k redukcii skúmaných osôb na jeden 
rod, t. j. len na mužov alebo len na ženy – pokiaľ len výskumná úloha zámerne 
necieli k skúmaniu jedného rodu); na poznávajúci subjekt (v našom prípade ide 
opäť o rodovú vyváženosť, pretože osobnosť výskumníka/ výskumníčky je deter-
minovaná aj svojou rodovo diferencovanou skúsenosťou, nevstupuje do procesu 
bádania a nepôsobí v ňom ako rodovo neutrálna bytosť). Dôležité je takisto 
kriticky prehodnotiť (s ohľadom na prítomnosť rodových predpojatostí a stereoty-
pov) charakter danej vednej disciplíny – preskúmať jej kľúčové teoretické 
koncepty a jej metodologický aparát. Ak totiž vedu vnímame, ako sociálny pro-
ces/produkt, ktorý je historicky a kultúrne podmienený a vedecké bádanie ako 
sociálnu aktivitu reálnych, historicky a kultúrne situovaných, do siete najrôznej-
ších spoločenských väzieb, vzťahov a záujmov vpletených subjektov, je potom 
zrejmé, že do procesov vedeckého skúmania vstupujú aj faktory súvisiace s 
rodovou príslušnosťou toho, kto skúmania koncipuje, realizuje, interpretuje. Na 
túto skutočnosť, že nielen objekt, ale aj subjekt poznania je formovaný tým istým 
typom sociálnych síl, ba aj celou kultúrou (s jej dominantnými ideami, presved-
čeniami, ale aj predpojatosťami), upozorňujú viaceré súčasné feministické episte-
mologičky (podrobnejšie in [3], 48−49). 

 Gilliganovej teda išlo predovšetkým o korigovanie jednostranností vyskytujú-
cich sa v prevládajúcich psychologických teóriách, túto korekciu sa rozhodla 
urobiť tak, že zakomponovala do vysvetľovania psychosociálneho a morálneho 
vývoja hlasy žien, ktoré (vyjadrujúc ženskú perspektívu a skúsenosť) zneli odlišne 
a ktoré odlišným spôsobom artikulovali morálku, resp. odlišným spôsobom 
konštruovali morálne problémy a dilemy. Týmto spôsobom chcela autorka vytvo-
riť širšiu a bohatšiu teóriu, ktorá by zachytávala nielen mužskú, ale aj ženskú 
(tradičnou vedou spravidla nereflektovanú, ba vytesňovanú) skúsenosť a nepo-
vyšovala by jednu z nich za normu. Je to veľmi podobné predsavzatie, o na-
plnenie akého sa usilovala Karen Horneyová, ktorá sa na margo svojich úvah 
o potrebe nového pohľadu v psychologickej teórii vyjadrila, že jej išlo o to, aby 
poukázala „na istý potenciálny zdroj omylov, vyplývajúci z pohlavia pozorujúcej 
osoby…“ a že sa tak chcela „priblížiť k cieľu, o ktorý sa všetci usilujeme, keď 
chceme získať obraz o psychickom vývoji ženy, zbavený subjektívnosti muž-
ského či ženského uvažovania, ktorý by viac ako doteraz zodpovedal jej faktickej 
osobitosti a inakosti“ ([1], 38). 

 Inovačné momenty vo výskumných prácach Karen Horneyovej a Carol 
Gilliganovej som tu priblížila len v hlavných obrysoch, aj tak dúfam, že sa mi 
podarilo ozrejmiť ich význam spočívajúci najmä v tom, že zreteľne poukazujú na 
potrebu rodovej diferencovanosti a komplementárnosti pri nastoľovaní, skúmaní a 
interpretovaní problémov – nielen v súvislosti s Kohlbergovou či Freudovou 
koncepciou, ale s akoukoľvek vedeckou teóriou zameranou na skúmanie človeka.  
 
 
Katedra filozofie a dejín filozofie / Centrum rodových štúdií 
Gondova 2, 818 01 Bratislava 
kfdf@fphil.uniba.sk 
 

 Podobné „oslobodzovacie stratégie“, na aké sa podujali K. Horneyová a 
C. Gilliganová, si bude musieť každá vedná disciplína vytvárať na základe 
vlastných skúseností (a ich kritickej reflexie), zohľadňovaním vlastných špecifík, 
pretože implantácia akýchsi univerzálnych, špecifiká prehliadajúcich receptúr by 
mohla byť kontraproduktívna. Napriek tomu sa nazdávam, že plodné môžu byť 
vzájomné podnety, interakcie medzi jednotlivými vednými disciplínami – najmä 
v rovine prehodnocovania metodologického aparátu a tiež si myslím, že je možné 
sformulovať aspoň niektoré spoločné, resp. príbuzné princípy, ktoré by pomohli 
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  Medzi aktivitami, ktoré iniciovala Európska komisia a ktoré o.i. tiež viedli ku 
vzniku Helsinskej skupiny, možno ako osobitne dôležité pre agendu žien vo vede 
uviesť nasledujúce:  

   Konferencia „Ženy a veda“, ktorá sa uskutočnila v apríli 1998 v Bruseli. 
Na konferencii bola po prvýkrát artikulovaná problematika žien a vedy a to 
z niekoľkých uhlov pohľadu: z hľadiska odbornej reflexie, z hľadiska 
osobnej skúsenosti, z hľadiska analýz a z pozície deklarovania politickej 
vôle. 

HELSINSKÁ SKUPINA AKO NÁSTROJ 
POSILNENIA ÚČASTI ŽIEN VO VEDE1

Magdalena PISCOVÁ   Komuniké Európskej komisie „Women in science – Mobilising women to 
enrich European Research“ prijaté vo februári 1999, v ktorom bol vytý-
čený akčný plán na podporu rodovej rovnosti vo vede. V tom istom roku 
Research Council prijal rezolúciu o ženách vo vede, ktorou vyzval členské 
krajiny EÚ na dialóg a na výmenu skúseností o politikách a pozitívnych 
praktikách v oblasti vedy. Zároveň vyzval členské krajiny, aby začali 
sledovať účasť vo vede a výskume z rodového hľadiska a aby vypracovali 
metódy zberu údajov ako aj indikátory , ktoré by relevantne vypovedali 
o účasti žien vo vede a výskume v rámci Európy. Prijatý akčný plán záro-
veň poveril tzv. European Technology Assessment Network vypracovaním 
správy o situácii žien v krajinách EÚ. Táto správa sa neskôr stala známa 
pod názvom ETAN report. 

V polovici 90tych rokov sa v Európe postupne začala čím ďalej tým viac artiku-
lovať otázka postavenia a úlohy vedy v spoločnosti a účasti žien vo vede. Tento 
diskurz takmer paralelne začal prebiehať po osi odbornej verejnosti ale i po osi 
politicky relevantných subjektov. Aj keď sa prebiehajúci diskurz dotýkal viace-
rých obecnejších problémov, jeho hlavné témy by sa dali zhrnúť do dvoch oblastí: 
− neutešený stav vo výkonnosti a efektívnosti Európskej vedy v porovnaní 

s inými vedeckými veľmocami ako sú Spojené štáty a Japonsko a 
− veľmi nízka angažovanosť a zastúpenie žien vo vede a výskume. 
 Tieto dva problémy spolu veľmi úzko súvisia, pretože mobilizácia vedeckej 
základne smerom k vyššej akcieschopnosti a efektívnosti vyžaduje aj mobilizáciu 
ľudského potenciálu. A práve ženy predstavujú veľký vzdelanostný a intelektu-
álny potenciál, ktorého využitie sa ukazuje ako veľmi nedostatočné. Spočiatku 
existovalo veľmi málo relevantných ukazovateľov o nedostatočnom zastúpení 
žien vo vede – ak za také samozrejme nepovažujeme čísla o nositeľkách Nobelo-
vej ceny. Iba pre zaujímavosť uvediem, že od roku 1901 doteraz boli ženám 
v oblasti fyziky udelené 2 ceny zo 158, v oblasti chémie 3 ceny zo 131 udelených 
a v oblasti fyziológie a medicíny to bolo 7 cien zo 168, pričom tá posledná bola 
udelená v tomto roku. 

  Vznik Helsinskej skupiny: výsledkom aktivít prebiehajúcich v rámci 
Európskej komisie bol v novembri 1999 vznik skupiny expertov zo zástu-
pov decíznej sféry a výskumnej sféry z vtedajších 15 členských a 15 krajín 
asociovaných v 5. Rámcovom programe. Vzhľadom k tomu, že v danom 
čase malo predsedníctvo EÚ Fínsko, ustanovujúce stretnutie tejto komisie 
bolo v Helsinkách, z čoho bol neskôr odvodený aj názov Helsinská sku-
pina. Je treba podotknúť, že členmi skupiny sa stali aj predstavitelia krajín 
nekandidujúcich do EÚ, a síce Island, Izrael a Nórsko. Aj keď je v skupine 
prevaha ženských reprezentantov, nie je to výlučným pravidlom. (Preto 
tiež neupoužívam termín členky skupiny.) Mandát Helsinskej skupiny spo-
číval najmä v tom, aby stimuloval diskusiu a výmenu skúseností o opatre-
niach a politikách, ktoré sú formované a implementované na lokálnej, 
regionálnej a európskej úrovni a ktoré majú za cieľ podporiť participáciu 
žien vo vedeckých kariérach a vo výskume. Členovia Helsinskej skupiny 
boli tiež poverení spracovaním národných, rodovo disagregovaných štatis-
tík ako aj vypracovaním rodovo senzitívnych indikátorov, ktoré by monito-
rovali účasť žien v jednotlivých krajinách. 

 Koncom 90tych rokov sa problematika žien vo vede alebo presnejšie − prob-
lém nízkeho zastúpenia žien vo vedeckých kariérach na všetkých stupňoch sa stal 
jednou z tém, ktorým aj v rámci Európskej komisie začala byť venovaná mimo-
riadna pozornosť. Bolo to logickým vyústením skutočnosti, ktorú na tomto fóre 
snáď ani nie je potrebné zdôrazňovať, a síce že táto téma skrýva v sebe viacero 
dôležitých dimenzií. Pritom osobitne dôležitá je práve politická dimenzia, pretože 
problém žien vo vede je tiež problémom postavenia žien v spoločnosti vôbec, je 
to problém rovnosti šancí a hľadania nástrojov na jej dosiahnutie, je to problém 
akcelerácie vedeckého poznania a napĺňania idey spoločnosti založenej na po-
znaní.  

  ETAN report: v roku 2000 bola dokončená a publikovaná v úvode spomí-
naná správa skupiny expertov z členských krajín EÚ, známa pod akrony-
mom ETAN report (Promoting excellence through mainstreaming gender 
equality). Prostredníctvom ETANU bol po prvýkrát spracovaný syntetizu-                                                           

1 Príspevok bol vypracovaný v rámci grantového projektu VEGA 2/2072/24. 
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júci pohľad na uplatnenie žien vo vede, na spôsob organizovania a finan-
covania vedy a ďalšie súvisiace otázky. 

mnohým národným špecifikám a rôznym modelom, pohlavná segregácia 
bola a stále je významným rysom vedeckej kariéry vo všetkých 30-tich 
krajinách.    Veľká medzinárodná konferencia v Bruseli roku 2001 zorganizovaná 

Direktoriátom Európskej komisie pre vedu pod názvom „Gender and 
research“. (Dovoľujem si upozorniť na významový posun od prvej konfe-
rencie, ktorá niesla názov „Women and science“.) Konferencia priniesla 
významnú mobilizáciu časti odbornej verejnosti ako i decíznej sféry.  

  ENWISE report: doteraz poslednou a najvýznamnejšou aktivitou bolo 
spracovanie, publikovanie a úspešné prezentovanie spomínaného ENWISE 
reportu na konferencii v Taline v septembri 2004. ENWISE report možno 
považovať za akéhosi pandanta predchádzajúceho ETAN reportu, ktorý 
dokázal až prekvapujúco vyburcovať odbornú komunitu a stimulovať 
verejný diskurz. 

  Prijatie Akčného plánu EK o vede a spoločnosti v roku 2001: tento bol 
prioritne zameraný na podporu a posilnenie vytvárania Európskeho vý-
skumného priestoru. Jedna z plánovaných akcií niesla názov „Podpora 
rodovej rovnosti v rozšírenej Európe“ a vyjadrovala potrebu analýzy špeci-
fických podmienok, s ktorými sa stretávajú ženy vedkyne v strednej 
Európe a v Baltických krajinách. Na tomto základe bola neskôr zriadená 
skupina expertiek pre prípravu ENWISE reportu – čo je vlastne akrony-
mom širšieho názvu Enlarge women in Science to east.  

 Čo ukázali všetky spomínané materiály a analýzy?  
 Ak to mám stručne vyjadriť, tak nemôžem nebyť zjednodušujúca . Ukázalo sa, 
že i napriek veľkej diverzifikácii podmienok, i napriek veľkej početnosti existujú-
cich špecifických modelov a prístupov k vede a k uplatneniu žien, existuje tu 
jeden spoločný menovateľ vlastný všetkým krajinám. Tento spoločný menovateľ 
má tri podmnožiny, resp. roviny:  

  Výsledky práce Helsinskej skupiny: členky Enwise skupiny nadväzovali 
na prácu členov Helsinskej skupiny, ktorí boli vo svojej práci zameraní o.i. 
na monitoring podmienok vo vede a výskume a monitoring vedných poli-
tík v Európe. Výsledky spracovali do podoby tzv. národných reportov. 
Extrakt z týchto reportov bol v marci roku 2002 publikovaný v podobe 
správy „Národné politiky o ženách vo vede v Európe“. Správa ukázala, že 
medzi jednotlivými krajinami je veľmi veľká diverzifikácia v oblasti 
vedeckej infraštruktúry, v opatreniach na zabezpečenie rovnosti ale aj 
v celkovej klíme, ktorá stimuluje, alebo naopak brzdí ženy pracovať vo 
vede a robiť vedeckú kariéru. Naopak spoločným faktorom, ktorý je 
prítomný vo všetkých krajinách tzv. Helsinskej skupiny je nedostatok 
rodovej rovnováhy v rozhodovaní o vedeckej politike a medzi tými, ktorí 
determinujú to, čo konštituuje tzv. dobrú vedu. Aj vďaka iniciatíve 
Helsinskej skupiny sa neskôr podarilo presadiť rodovú dimenziu do 6. 
rámcového programu a táto sa stala jedným z hodnotiacich kritérií každého 
projektu a zároveň dôležitým nástrojom na posilnenie rovnosti šancí 
v príprave, účasti, v monitoringu a evaluácii projektov. 

− ženy v súčasnosti tvoria vo všetkých krajina majoritu medzi vysokoškolskými 
študentmi. (Na Slovensku sa tak stalo od školského roku 1997/1998) 

− ženy zostávajú minoritou v niektorých vedných oblastiach a najmä v inžinier-
skych disciplínách (alebo inými slovami existuje tu silná horizontálna 
segregácia) 

− čím bližšie je ku vrcholu akademickej hierarchie, tým sú ženy zriedkavejšie 
alebo obecne povedané, ženy zostávajú malou minoritou na špičkových 
vedeckých pozíciách (vertikálna segregácia) 

 Podrobnejšia informácia o podobnosti a rozdielnosti jednotlivých krajín 
ENWISU bude predmetom ďalšieho vystúpenia. Preto sa v ďalšej časti sústredím 
na to, ako vyzerá súčasná situácia na Slovensku cez prizmu niektorých štatistic-
kých údajov. V žiadnom prípade nechcem preceňovať silu čísiel, ale podľa môjho 
názoru nemožno v tejto súvislosti nesúhlasiť so slovami Prof. Hilary Rose, ktorá 
v úvode publikácie She figures píše:“ Štatistika je kľúčová, slovo štatistika pochá-
dza z termínu „čísla o štáte“. Keď chcete mať politiku, musíte mať kompetentnú 
štatistiku. Keď nemáte štatistiku, nemáte problém ale nemáte žiadnu politiku, 
máte iba dohady. Štatistika pomáha identifikovať problémy a umožňuje monitoro-
vať efektívnosť prijatých opatrení“. ([1], 15)   Vznik skupiny tzv. štatistických korešpondentov: vzhľadom k veľkému 

rozsahu práce a dôrazu na získanie čo najväčšieho množstva relevantných 
ukazovateľov, bola pri Helsinskej skupine zriadená skupina tzv. štatistic-
kých korešpondentov. Ich hlavnou úlohou bolo spracovanie rodovo dis-
agregovaných štatistík ako jedného z nástrojov gender mainstreamingu. 
Treba povedať, že po prvýkrát bola vypracovaná v súlade s Frascatiho 
manuálom a štandardami Eurostatu komplexná štatistická informácia 
o pozícii žien vo vede vo všetkých 30-tich, zúčastnených krajinách. Túto 
štatistickú publikáciu s názvom She figures možno hodnotiť ako významný 
krok vpred. Na základe zozbieraných údajov sa ukázalo, že i napriek 

* * * 

 Začala by som tým, čo už čiastočne bolo spomenuté a síce že ženy v súčas-
nosti predstavujú väčšinu medzi vysokoškolskými študentmi. Tento celoeurópsky 
trend sa presadil aj na Slovensku. Počet žien vysokoškoláčok po prvýkrát prevýšil 
počet mužov vysokoškolákov v školskom roku 1997/98 a odvtedy nestále narastá 
rozdiel medzi mužmi a ženami v neprospech mužov. Nasledujúci graf uvádza 
vývin počtu vysokoškolákov podľa pohlavia na Slovensku, z ktorého je vidieť 
významnú akceleráciu počtu žien vysokoškoláčok.  
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Graf 1. Vysokoškolskí študenti podľa pohlavia Graf 2. Študenti doktorandského štúdia podľa pohlavia 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2003
Rok

Muži Ženy

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000

19
89

/9
0

19
90

/9
1

19
91

/9
2

19
92

/9
3

19
93

/9
4

19
94

/9
5

19
95

/9
6

19
96

/9
7

19
97

/9
8

19
98

/9
9

19
99

/2
00

0

20
00

/0
1

20
01

/0
2

20
02

/0
3

20
03

/0
4

Muži Ženy
  
Zdroj: Základné údaje o školách a školských zariadeniach v SR, ŠÚ SR Bratislava, 2004, 

el. verzia + vlastné prepočty 
 Zdroj:  Štatistické ročenky 1989 − 2001, ŠÚ SR Bratislava;  Nárast počtu mužov doktorandov je takmer lineárny, v prípade žien tomu už 
tak nie je a v niektorých rokoch možno vidieť dokonca i stagnačnú tendenciu. 

Základné údaje o školách a školských zariadeniach v SR, ŠÚ SR Bratislava, 2004, 
el. verzia + vlastné prepočty 

  Ďalší vývin akademických kariér u mužov a u žien potvrdzuje a prehlbuje 
tendenciu naštartovanú počas vysokoškolského a doktorandského štúdia. Keď 
použijeme známy nožnicový diagram, tak môžeme vidieť, že po určitom priblí-
žení kariér mužov a žien na pozíciách odborných asistentov, muži začínajú štarto-
vať smerom nahor a ženy naopak padajú dole.  

 
 Treba doplniť, že údaje uvádzané v grafe zahŕňajú všetkých študentov den-
ného i externého štúdia so slovenským občianstvom. (Zanedbateľný počet zahra-
ničných študentov nie je v grafe zahrnutý.). Vývoj v posledných rokoch potvr-
dzuje narastanie rozdielu v neprospech mužov.  

 Naledujúci graf 3 je založený na posledných dostupných údajoch z roku 2003. 
Ak by sme ho porovnali s grafom z predchádzajúcich rokov, tak museli by sme 
konštatovať, že ku kvalitatívnej zmene zatiaľ nedošlo, a to i napriek stále prebie-
hajúcej transformácii vysokoškolského štúdia a vysokých škôl u nás v posledných 
rokoch. Posun možno charakterizovať tak, že rozdiely medzi mužmi a ženami sa 
zväčšili ako v počte VŠ študentov, tak i z hľadiska počtu VŠ absolventov. 
V doktorandskom štúdiu sú ženy síce menej zastúpené ale sú o niečo úspešnejšie 
ako muži. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k väčšej konvergencii 
mužov a žien na poste odborných asistentov, ale potom opätovne dochádza 
k silnej divergencii profesionálnych trajektórii mužov a žien. 

 Odlišná situácia sa ukazuje pri doktorandoch. Tam je nárast študentov veľmi 
rýchly, omnoho rýchlejší ako v prípade vysokoškolákov. Z hľadiska pohlavia sú 
rozdiely nielenže omnoho výraznejšie, ale aj samotný pomer mužov a žien je 
opačný ako v predchádzajúcom prípade. 
 

 

 



 
 

13  
 

 

14 

Graf 3. Podiel mužov a žien v typickej akademickej kariére na Slovensku 
v roku 2003 

 
 Na uvádzanom grafe 4 sú znázornení študenti VŠ podľa pohlavia a odboru 
štúdia, pričom uvádzané počty sú v absolútnych číslach. Rozloženie záujmu 
svedčí o výraznej horizontálnej segregácii. Záujem o štúdium lekárskych a spolo-
čenských vied svedčí o výraznej feminizácii týchto odborov štúdia. Možno bude 
zaujímavé pripomenúť, že údaje o počte študentov zahŕňajú nielen študentov 
denného ale i diaľkového štúdia, pričom v spoločenských vedách študovala 
takmer polovica poslucháčov v diaľkovom štúdiu.  
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 Údaje o absolventoch vysokoškolského a doktorandského štúdia poskytujú 
podobný obraz ako predchádzajúci graf a vypovedajú o pohlavne definovanej 
preferencii niektorých druhov štúdia. Dostupné údaje síce poskytujú iba rámcový 
obraz rozloženia absolventov VŠ a PhD štúdia, avšak zaujímavé je ich vzájomné 
porovnanie. Ide totiž o to, že rozvrstvenie PhD absolventov nekopíruje rozvrstve-
nie absolventov VŠ. V prípade univerzitného štúdia a ekonomického štúdia pre-
vládajú medzi absolventmi ženy, avšak v prípade doktorandského štúdia je situá-
cia opačná a prevládajú PhD absolventi muži. Táto skutočnosť svedčí o tom, že 
ženy nemajú v prípade PhD štúdia proporcionálnu ambíciu študovať, tak ako je 
tomu v prípade VŠ štúdia. 

Zdroj: Základné údaje o školách a školských zariadeniach v SR, ŠÚ SR Bratislava, 2004,      el. verzia + prepočty Graf 5. Absolventi vysokých škôl v roku 2003 podľa pohlavia a odboru štúdia  
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Graf 4. Študenti podľa pohlavia a odborov štúdia v roku 2002 
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Zdroj:  Separát štatistickej ročenky školstva SR 2003, Vysoké školy, ÚIPŠ – Ústav 

informácií a prognóz školstva, Bratislava, 2004. 
Zdroj: Základné údaje o školách a školských zariadeniach v SR, ŠÚ SR Bratislava, 2004  
  (el. verzia) 
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Graf 6. Absolventi doktorandského štúdia v roku 2003 podľa pohlavia 
a odboru štúdia  

mnohí muži ochotne opúšťajú, mieriac za lepším zárobkom a prestížou“. ([3], 
105) 
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2004. 
  
 Záverom tejto časti by som ešte rada upozornila na jeden problém, ktorý 
rezonoval aj v ENWISE reporte. Aj keď mu v tejto prezentácii venujem len 
okrajovú pozornosť, domnievam sa, že ide o problém veľmi vážny a s veľkým 
spoločenským dosahom. Dal by sa formulovať tak, že pozitívny efekt narastajú-
ceho počtu žien a ich vstup do vedeckých profesií je erodovaný simultánnou re-
definíciou prestíže a zárobku v týchto profesiách podľa rodovej línie. Je to prob-
lém známy už aj z minulosti, aj keď vtedy sa týkal viac iných odvetví, napr. škol-
stva, zdravotníctva, potravinárskeho priemyslu a pod. V Enwise reporte je táto 
súvislosť vyjadrená indikátorom tzv. honey pot. Tento indikátor ukázal, že 
v krajinách strednej a východnej Európy existuje vzťah medzi podielom účasti 
žien vo vede a výškou investícii do vedy. Čím je zastúpenie žien vo vede väčšie, 
tým je podiel investícii do vedy nižší. 

Zdroj: Ročenka výskumu a vývoja 2003. ŠÚ SR Bratislava 2004 (vlastné prepočty) 
 
 Údaje o počte žien vo vede a výskume svedčia o tom, že aj na Slovensku 
narastá ich celkový podiel. Treba však upozorniť, že narastajúci podiel žien 
vo vede a výskume sa deje v situácii, keď celkový počet pracovníkov vo vede 
a výskume má jednoznačne klesajúci trend. 
 Aj ENWISE report upozornil na to, že problém žien vo vede má aj všeobec-
nejší rozmer, ktorý sa imanentne dotýka samotnej vedy ako takej. V nových 
členských krajinách sú vo vede a výskume relatívne nízke platy, čo prináša so 
sebou nový fenomén dvojitého až trojitého zamestnania. Ekonomické dôvody sú 
tiež jedným z dôvodov odlivu mozgov. Nepriaznivé podmienky ako i zlé pra-
covné prostredie, nevyvinutá výskumnícka infraštruktúra, neefektívna organizácia 
práce a problémy s publikovaním vedeckých výsledkov, spolu s pomerne zlou 
mobilitou a nezáujmom spoločnosti i decíznej sféry o vedu, vytláča ľudí do iných 
profesií mimo vedy. Nedostatočné investovanie do vedy a nízke ohodnotenie 
práce znižujú atraktivitu pracovať vo vede ako v celoživotnom povolaní. Preto 
mnohí odchádzajú pracovať do iných a atraktívnejších prostredí mimo vedy a vý-
skumu, pričom v mnohých odboroch začína hroziť vznik medzigeneračnej me-
dzery. Aké dôsledky by malo pokračovanie tohto trendu nielen pre vedu samotnú 
ale aj pre ľudskú vzdelanosť a poznanie vôbec, možno len ťažko odhadnúť. 

 V tejto súvislosti jedna z autoriek správy Marina Blagojevic na konferencii 
v Talline veľmi otvorene konštatovala, „že ženy sú využívané ako sekundárny 
ľudský zdroj ktorý má podporiť oblasť vedy a výskumu, ktorá je málo zaujímavá 
pre mužov, pretože systém odmeňovania už nie je ďalej atraktívny“. [2] 
 Veľmi podobné konštatovanie uviedol aj V. Krivý pri analýze výsledkov prie-
skumu medzi vedeckými pracovníkmi SAV, ktorý bol realizovaný v roku 2002. 
Ako napísal, „v dôsledku slabo ohodnotenej vedeckej práce z mnohých disciplín 
ubúda viac mužov a pribúdajú skôr ženy. To by bolo v súlade s dávnejším, 
a všeobecnejším pozorovaním, že ženy často dobýjajú a feminizujú pozície, ktoré  
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 Vo svojom vystúpení som sa doteraz prevažne venovala povediac kvantitatív-
nym ukazovateľom. Tieto však popisujú iba časť problému. Iba veľmi málo a iba 
veľmi sprostredkovane vypovedajú o tom, že aj samotná veda má svoje rodové 
zakotvenie. Pretože tieto otázky budú predmetom vystúpení v druhom bloku, 
dotknem sa ich iba okrajovo. 
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 Nie je veľa teoretikov, ktorí by sa venovali rodovej problematike vo vede. 
Možno aj práve preto – čo je z určitého hľadiska paradoxné – prevláda medzi 
nimi konsenzus, že zvýšenie rodovej citlivosti vedeckej komunity a podpora žien 
vo vedeckých profesiách a na rozhodujúcich postoch môžu napomôcť tomu, aby 
sa veda robila lepšie, aby sa zvýšila jej kvalita. Snáď najjednoznačnejšie to vyjad-
rila Sandra Harding vo svojom vystúpení na konferencii v Talline, keď zdôraz-
nila, že z rovnosti vo vede (pozor nie rovnakosti) má úžitok celá veda. Dovolím si 
zakončiť svoje vystúpenie jej ďalšími slovami, že, „potrebujeme vedu, v ktorej 
ženy sú ‚subjektom výskumu‘, nie iba objektom alebo technikmi výskumu. Potre-
bujeme vedu, ktorá zodpovedá potrebám a túžbam žien, rovnako ako potrebám 
a túžbam ich bratov. Ženy pracujúce vo vedeckých inštitúciách sú rozhodujúce 
pre podporu takýchto projektov, ako rovnako podpora zo strany ich mužských 
kolegov. Tieto iniciatívy vo vnútri inštitúcii vyžadujú aj podporu vedeckých hnutí 
v celej spoločnosti... V našej súčasnosti majú vedecké a technologické rozhodnu-
tia obrovský vplyv na sociálne, technické a environmentálne podmienky každo-
denného života. Je preto nanajvýš dôležité, aby záujmy a túžby žien taktiež 
ovplyvňovali a riadili vedeckú a technologickú politiku.“ [5]  
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 situácie z pohľadu odlišného historického vývoja krajín, ale s ohľadom na spo-
ločné obdobie vlády komunizmu, z rodového hľadiska a v súvislosti so špecific-
kým poslaním žien v úlohe matiek, so zreteľom na únik mozgov, z hľadiska 
štatistických ukazovateľov dokumentujúcich zastúpenie žien v hierarchickom 
rebríčku akademických hodností, riadiacich funkcií a vedúcich postov. 

 
 
PREMÁRNENÉ TALENTY: OD OSOBNÝCH 
ZÁPASOV K VECI VEREJNEJ 
ŽENY A VEDA V KRAJINÁCH ENWISE 

Správa je členená do piatich kapitol, ktoré sa zaoberajú jednotlivými spomína-
nými aspektmi a prinášajú pestrú mozaiku informácií, postrehov, štatistických 
údajov, grafov, rôznych odvolávok a citácií, ale aj osobných postrehov, príbehov 
a výpovedí žien pracujúcich vo vede v krajinách Enwise. 

1. Od národných idolov k superženám Daniela VELICHOVÁ 
Rodové a sociálne zmeny od čias pred nástupom komunizmu 
po postkomunistickú spoločnosť 

Na tlačovej konferencii usporiadanej 30. januára 2004 v Bruseli odovzdali 
expertky skupiny Enwise vtedajšiemu komisárovi pre vedu a výskum Philippovi 
Busqiunovi správu vypracovanú na objednávku Európskej komisie o situácii žien 
vo vede v krajinách strednej a východnej Európy a v pobaltských štátoch. Acro-
nym Enwise − Enlarge Women In Science to East (Rozšírme rady žien vo vede 
na Východ) vyjadruje hlavné posolstvo, ktoré správa prináša, alebo jednoducho 
v prostom preklade želanie En-wise = zmúdrieť. Názov správy Waste of talents: 
turning private struggles into a public issue, Women and Science in the Enwise 
countries upozorňuje na situáciu, v ktorej sa ocitajú denno-denne ženy, vedecké 
pracovníčky krajín Enwise, pôsobiace v nedostatočne sa rozvíjajúcich a slabo 
financovaných sektoroch vedy a výskumu v zložitých ekonomických podmien-
kach krajín reformujúcich všetky oblasti spoločenského aj súkromného života 
(včítane súkromného života rodín a ich členov) a transformujúcich národné eko-
nomiky v súvislosti so vstupom do Európskej únie. Správa je určená Európskej 
komisii, Generálnemu riaditeľstvu pre vedu a výskum, zainteresovaným orgánom 
na európskej aj národnej úrovni v jednotlivých krajinách Enwise (Bulharsko, 
Česká republika, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slo-
venská republika, Slovinsko), politickým kruhom, predstaviteľom tlače a infor-
mačných médií, vedeckým pracovníčkam, ženským organizáciám, ale aj celej 
širokej verejnosti.  

Prvá kapitola uvádza celú problematiku v historickom kontexte, ktorý by sa dal 
charakterizovať ako kontinuita diskontinuít. Geografické postavenie krajín 
Enwise na periférii Európy významne ovplyvnilo a stále ovplyvňuje vývoj tejto 
oblasti obývanej prevažne malými národmi hľadajúcimi svoje miesto v Európe. 
Tento proces naštartovali národno-oslobodzovacie hnutia národov strednej a vý-
chodnej Európy a po prvej svetovej vojne pokračoval procesom utvárania nových 
národných štátov. Vo všetkých krajinách Enwise sa prvé ženské organizácie obja-
vili už v prvej tretine 19. storočia. Ich úlohy sa čiastočne líšili od úloh sesterských 
organizácii v krajinách západnej Európy. Vyjednávanie o rodovej zmluve s ná-
rodnými vodcami sa sústredilo predovšetkým na boj o právo na vysokoškolské 
vzdelanie (udelené postupne v období od r. 1883 v Rumunsku do r. 1922 v Litve) 
ako základné ľudské právo na prístup k vedomostiam. Volebné právo žien bolo 
akýmsi vedľajším produktom tejto zmluvy a ako súčasť ústav nových štátov bolo 
udelené ženám v krajinách Enwise skôr ako ženám v krajinách západnej Európy 
(Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva a Poľsko − 1918, Československo – 1920, 
Bulharsko − 1937, Slovinsko – 1945, Rumunsko − 1946). Sociálne a kultúrne 
postavenie žien sa tak stalo prostriedkom demonštrujúcim rovnosť národa, či do-
konca akúsi nadradenosť v porovnaní so západnými krajinami, a to dvoma spô-
sobmi. Na jednej strane intelektuáli vyhľadávali národné mýty v obrazoch silných 
a slávnych žien, národné idoly, v snahe dokázať, že istý druh rodovej rovnosti bol 
tradične súčasťou národného charakteru. Na druhej strane však iná časť intelektu-
álnej elity a národných predstaviteľov zdôrazňovala morálnu nadradenosť žien 
ako ochrankýň konzervatívnych tradičných hodnôt v príslušných krajinách, v po-
rovnaní so ženami v západných krajinách. Ženské aktivistky museli pristúpiť 
k mnohým kompromisom s mužskými národnými predstaviteľmi ale marginalizá-
cia rodovej otázky paradoxne zdôraznila jej význam a priniesla isté čiastkové 
výsledky. 

 Hlavným cieľom správy bolo vzbudiť záujem o problematiku rovnosti príleži-
tostí vo vzťahu k sektorom vedy a školstva, a poskytnúť realistický obraz o stave 
týchto sektorov v nových členských krajinách EÚ z pohľadu vedeckých pracovní-
čok z rôznych vedných odborov a oblastí výskumu v krajinách Enwise. Je pohľa-
dom týchto žien do spätného zrkadla, na ich osobné skúsenosti získané pri budo-
vaní vlastnej profesionálnej kariéry, ale aj pokusom o hlbšiu analýzu celej neli-
chotivej situácie, v ktorej sa sektory vedy a školstva ocitli. Analýza postavenia 
žien vo vede v Enwise krajinách vychádza z viacerých aspektov a prináša obraz 

ŽENY VO VEDE – ALEBO DERAVÉ POTRUBIE? 
Sociologický ústav SAV, Bratislava 2004, s. 19−32 
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 Obdobie komunizmu je charakteristické inými rodovými vzťahmi, ale opäť 
možno hovoriť o akejsi rozporuplnej rodovej zmluve, ktorá priniesla ženám mo-
dernizáciu bez oslobodenia, deklarovanú rovnosť rodov, emancipáciu bez príle-
žitostí presadiť sa osobne. Ženy sa stávajú druhými živiteľkami rodín bez toho, 
aby spoločnosť docenila ich dvojakú úlohu v prijatom modeli stálej zamestnanosti 
žien, v ktorom sa starostlivosť o rodinu považovala za osobný problém a povin-
nosť žien. Známy je komunistický model ,,superženy“, ktorý nahradil pôvodný 
národný idol. Ženské hnutia boli zlikvidované ako buržoázny prežitok a aká-
koľvek diskusia o existencii rodovej problematiky bola neprípustná. Pozitívnou 
črtou tohto obdobia je zaznamenaný nárast vzdelanosti, keď do konca 70. rokov 
bola dosiahnutá parita v počte študentov a študentiek na stredoškolskej úrovni a 
vo väčšine krajín Enwise aj na vysokoškolskej úrovni. Napriek svojej deklaro-
vanej progresívnosti a rodovej rovnosti je toto obdobie charakteristické nedostat-
kom rodového povedomia a opätovnou marginalizáciou rodovej otázky.  

2. Peniaze bez slobody, sloboda bez peňazí 
Sektory vysokých škôl, vedy a výskumu v krajinách skupiny Enwise 
V druhej kapitole sa pojednáva o formovaní, reštrukturalizácii a transformácii 
sektorov vysokých škôl, vedy a výskumu. Ako teoretické východisko bola prijatá 
koncepcia vedeckého centra a vedeckej periférie (Joseph Ben − David, 1971) a 
vznik modelu autonómnej ,,modernej univerzity“. Obdobie pred komunizmom 
(do druhej svetovej vojny) je charakteristické zakladaním inštitúcií moderných 
univerzít na začiatku 19. storočia a vznikom národných akadémií vied podľa 
moderného západného modelu. Počas vlády komunizmu však prichádza ku strate 
inštitučnej autonómie v oboch sektoroch a na vedeckých a výskumných pracovní-
kov je vyvíjaný silný ideologický tlak. Štruktúra výskumných ústavov a Akadémií 
vied je preorganizovaná v súlade s organizačnou štruktúrou Akadémie vied ZSSR, 
zavádza sa vládne plánovanie, jednotný program pre vedeckú a technickú spolu-
prácu a prísna kontrola obidvoch sektorov.  Obdobie transformácie prinieslo nový amalgám súvislostí a nesúvislostí. 

V nových sociálno-ekonomických podmienkach prechodu na trhovú ekonomiku 
vzniká špecifický ženský model kariéry, keď rozhodnutie mať deti automaticky 
vyžaduje prijatie limitovaných profesionálnych ambícií. Táto slobodná voľba − 
rodina alebo kariéra je výlučne súkromným problémom žien. Zvýšené požiadavky 
na ženy (doma i v práci) v konkurenčnom prostredí trhu práce a pod hrozbou 
straty zamestnania a aspoň jedného stáleho príjmu na zabezpečenie chodu domác-
nosti sprevádza nezáujem spoločnosti riešiť tieto problémy a nedostatok či úplná 
absencia verejnej diskusie. Objavuje sa akýsi konzervatívny spätný odraz, návrat 
ku tradičným modelom rodiny a úlohe ženy v nej a opätovná marginalizácia 
rodovej otázky ako súkromného problému.    

 Tragédia vedeckých pracovníkov skupiny Enwise, ktorú možno vzťahovať aj 
na ruských vedeckých pracovníkov, spočíva v tom, že na rozdiel od svojich 
západných kolegov, mali priebežne buď peniaze alebo slobodu, ale nikdy nie 
oboje naraz.  
 Táto skutočnosť podnietila amerického historika a filozofa vedy Lorena 
Grahama, aby si položil otázku: ,,Čo je pre vedu dôležitejšie, sloboda či pe-
niaze?”. V jeho nedávnej štúdii ,,Čo sme sa naučili o vede a technike z ruskej skú-
senosti?” odpovedal na položenú otázku nasledovne: ,,Vážny uzáver, ktorý mu-
síme vyvodiť s ohľadom na získané vedecké výsledky je, že (finančná) podpora 
znamená viac ako (ideologický) útlak.” (Graham, 1998). 

 Politika rovnosti príležitostí presadzovaná Európskou úniou poznamenala 
proces ,,harmonizácie” legislatívy vstupujúcich krajín s legislatívou EÚ. Na ceste 
k členstvu v Európskej únii sa objavujú nové paradoxy, ako finančná nezávislosť 
a profesionalita žien verzus konzervatívne rodové modely, skok z kultúrnej izolá-
cie ku globalizovanej európskej kultúre, strata prestíže vedy a vedeckej práce 
v spoločnosti, nedostatočná finančná dotácia štátu na vedu, výskum a školstvo 
súčasne s volaním po lepšom vybavení vedeckých inštitúcií, výskumných labo-
ratórií, škôl všetkých typov a univerzitných pracovísk informačnými a komuni-
kačnými technológiami. Tieto faktory ovplyvnili zloženie akademickej komunity, 
spôsobili odchod mužov z finančne neatraktívneho prostredia a svojim negatív-
nym dopadom na postavenie žien vo vede priniesli nové životné stratégie mladých 
žien. Finančné nedocenenie vedeckých pracovníkov a nedostatok príležitostí 
viedli a stále vedú k úniku mozgov, ktorý je mimoriadne závažným problémom 
všetkých krajín Enwise. 

 V období transformácie prebiehala reforma sektorov VŠ a VV v dvoch eta-
pách. Prvá etapa, od roku 1990 do roku 1995, predstavovala reformný proces 
zdola nahor. Akademická obec sa aktívne presadzovala pri tvorbe novej legisla-
tívy, vznikli nové zákony o sektoroch VŠ a VV, došlo k obnoveniu akademickej 
autonómie na akadémiách vied a univerzitách a k obnoveniu akademickej slobody 
a samosprávy.  
 Druhá etapa, od roku 1995 do roku 1998/9, predstavovala reformný proces 
zhora nadol. Boli formulované národné priority, potreby a možnosti krajín 
Enwise a vlády krajín Enwise pristúpili k závažnej zmene štruktúry financovania 
výskumu. S výnimkou pozitívneho kroku vpred, ktorým bol vznik súkromných 
škôl všetkých typov, nemožno všetky dôsledky uvedených procesov charakterizo-
vať ako očakávané alebo žiaduce. Nedostatočný očakávaný rast podielu súkrom-
ného sektoru v rozpočte VV spôsobil jeho podfinancovanie a stagnáciu. Nedosta-
tok financií vyústil do straty prestíže vedy a nedoceňovania práce vedeckých pra-
covníkov v transformujúcej sa spoločnosti, čo má za následok únik mozgov, star-
nutie akademického a vedeckého personálu, redukciu počtu akademických pra-
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covníkov a rastúce zastúpenie žien v slabo ohodnotenej akademickej obci univer-
zít, ktoré dosiahlo v roku 1999 hodnoty uvedené v tabuľke 1. 
 
Tabuľka 1. Percento žien medzi vedeckými pracovníkmi, 1999 
Krajina   Zastúpenie žien, 1999 (%) 
Bulharsko  40.2%
Česká republika 31.7% 
Estónsko  43.7% 
Maďarsko  53.6%
Lotyšsko  78.6%
Litva  31.5%
Poľsko  45.2%
Rumunsko  35.1%
Slovenská republika 39.0% 
 
Vysokému zastúpeniu žien vo vedeckej komunite však nezodpovedá ich zastúpe-
nie na riadiacich pozíciách. Tabuľka 2. napríklad uvádza rodové zastúpenie žien 
a mužov vo funkciách rektorov univerzít v krajinách Enwise v roku 2002. Pre 
Slovenskú republiku čísla v zátvorke udávajú počet prorektorov. 
 
Tabuľka 2. Počet žien a mužov vo funkcii rektorov univerzít, 2002    

  Krajina   Ženy Muži 

Bulharsko   1 41
Estónsko  1  56
Maďarsko   8 57
Lotyšsko   1 4
Poľsko   24 255
Rumunsko   1 45
Slovenská republika 0 (23) 15 (63) 
Slovinsko   1 2
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v pozícii výskumných pracovníkov 214 000 ľudí, z čoho je asi 81 000 žien. Rozší-
rením EÚ v máji 2004 prispeli vedeckí pracovníci z ôsmich krajín skupiny 
Enwise k navýšeniu výskumnej kapacity o zhruba 180 000 jednotlivcov, z ktorých 
ženy predstavujú 66 000, čo reprezentuje asi 38% celkového počtu. Tento prílev 
bude reprezentovať navýšenie celkového počtu vedeckých pracovníkov v člen-
ských krajinách asi o 16%, pričom podiel  vedeckých pracovníčok stúpne o 22%. 
Pri pohľade na optimistické zastúpenie žien medzi vedeckými pracovníkmi 
(vyjadrené v percentách) v každej krajine Enwise na obr. 1 môže vzniknúť dojem, 
že vo všetkých krajinách Enwise, okrem Českej republiky, je situácia lepšia ako 
ukazuje priemer 27% pre EÚ-15.   
 
Graf 1. Ženy medzi vedeckými pracovníkmi v krajinách Enwise, rok 2001 
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 Celkový počet žien vo vede v krajinách Enwise je však neporovnateľný 
s počtom vedeckých pracovníčok v pôvodných krajinách EÚ, napr. len v samot-
nom Francúzsku počet žien vo vede takmer dosahuje počet všetkých vedeckých 
pracovníčok v krajinách Enwise, ako uvádza graf 2. 

Spomínaný počet 66 000 vedeckých pracovníčok bude mať len obmedzený 
vplyv na priemerné percento zastúpenia žien medzi vedeckými pracovníkmi pre 
(15+8) členských štátov. Vo vládnych výskumných zariadeniach (vládny sektor) 
pôjde o mierne vyšší nárast, kde viac než 13 000 žien z počtu asi 33 000 jednot-
livcov zdvihne percento žien medzi vedeckými pracovníkmi EÚ v tomto sektore 
z 31% na 33%. V sektore vysokých škôl sa toto percento zvýši z 33% len na 34%, 
a v sektore podnikateľskej činnosti z 15% na o niečo viac ako 16%.  

3. Včely a med 
Ženy ako vedecké pracovníčky v krajinách skupiny Enwise 
Tretia, štatistická kapitola uvádza dostupné štatistické údaje o počtoch, pozíciách 
a zastúpení žien vo vede v krajinách Enwise, ktoré zozbierali členky skupiny 
Enwise na národnej úrovni, oficiálne údaje štatistického oddelenia Európskej 
komisie zozbierané štatistickými korešpondentkami v jednotlivých Enwise kraji-
nách zverejnené v publikácii Európskej komisie She Figures 2003, ako aj údaje 
z UNECE databázy rodových štatistík na Internete. V krajinách Enwise pracuje 
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Graf 2. Vedecké pracovníčky v krajinách Enwise a v troch členských štátoch, 
rok  2001 (počet osôb) 

 
 
 Nedostatočné finančné prostriedky, ktoré krajiny skupiny Enwise investujú do 
rozvoja sektorov VV a VŠ sú zrejmé z grafu 3, v ktorom sú graficky porovnané 
ročné výdavky krajín v Euro na jedného pracovníka podľa sektorov – podnikateľ-
ský sektor, vládny sektor a sektor vysokých škôl. 
 
Graf 3. Výdavky na VV v Euro ročne na jedného vedeckého pracovníka 

podľa sektorov VV,  rok  2001 
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Porovnanie percentuálneho zastúpenia žien a výdavkov na výskum a vývoj 
v krajinách Enwise navodzuje modelovú situáciu, podľa ktorej sa najvyššie zastú-
penie žien objavuje v krajinách a v sektoroch s najnižšími výdavkami na VV 
a najnižšie zastúpenie žien v sektoroch s najvyššími výdavkami na VV.  

 
Graf 4. Výdavky na VV v Euro ročne na jedného vedeckého pracovníka 

v porovnaní s % žien vo vede, rok  2001 
 

 
 
Indikátor ,,Medový hrniec“ udáva mieru závislosti medzi koncentráciou 

žien/mužov a výdavkami na vedu a výskum v jednotlivých vedných odboroch a 
v jednotlivých sektoroch vedy a výskumu. Kvantitatívne vyjadruje stratu prístupu 
k finančným prostriedkom, ktorú vedecké pracovníčky zaznamenávajú tým, že sa 
koncentrujú v menej dotovaných sektoroch (štátny sektor, školstvo) a v menej 
podporovaných vedných odboroch. Záporné skóre naznačuje, že vedecké pracov-
níčky sú rozmiestnené v sektoroch s nízkymi výdavkami s oveľa väčšou pravde-
podobnosťou než muži. Táto situácia je zvlášť nepriaznivá v Českej republike, 
Slovenskej republike a Maďarsku, kde ženy prídu v danom poradí o 16%, 15,05% 
a 9,96% svojho predpokladaného očakávaného podielu výdavkov na VV. Vzťah 
medzi rodom a dostupnými finančnými prostriedkami – a teda potenciálnymi 
odmenami – naznačuje, že príležitosti pre vedeckých pracovníkov v krajinách 
Enwise, pre ženy a pre mužov, sú skutočne porovnateľné iba tam, kde je najmenej 
prostriedkov na vedu, výskum a vývoj. 
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Graf 5. Skóre Medového hrnca v hlavných vedných odboroch a v sektoroch 
VV, rok  2001 

Graf 6. Rodový ukazovateľ vzdelanostného postupu v krajinách Enwise, rok  
2001 

 
Vo väčšine krajín Enwise však ženy tvoria väčšinu absolventov vysokých škôl 

a prírastok počtu žien na postgraduálnej  úrovni je vyšší ako prírastok počtu 
mužov. Podiel absolventiek však klesá medzi druhým a tretím (doktorandským) 
stupňom vysokoškolského štúdia. Uvedený úbytok v počte žien postupujúcich na 
postgraduálne štúdium po ukončení magisterského štúdia možno normalizovať 
a porovnať medzi krajinami pomocou rodového ukazovateľa vzdelanostného 
postupu RUVP (HEGPR). Ukazovateľ vyjadruje pomer percenta absolventiek na 
úrovni PhD. ku percentu absolventiek magisterského štúdia. Takto poodhaľuje 
niečo o vzťahu medzi podielom žien na každej úrovni štúdia a poskytuje indikácie 
o postupe žien na vyššie stupne vzdelania v porovnaní s mužmi. Indikátor je 
v podstate mierou poklesu pomerného počtu žien z jednej úrovne na druhú. 
Na grafe 6 sú kariérne pyramídy žien a mužov v krajinách Enwise v roku 2001, 
ilustrujúce rodový ukazovateľ vzdelanostného postupu žien a mužov, a teda 
v podstate mieru úspešnosti jednotlivých rodov v presadzovaní sa na začiatku 
vedeckej kariéry, úspešným absolvovaním doktorandského štúdia. Šance mužov 
sú nepomerne (takmer dvakrát) vyššie ako šance žien. Ťažko teda hovoriť 
o rovnosti príležitostí mladých mužov a žien a slobodnej voľbe medzi založením 
rodiny a budovaním svojej profesionálnej vedeckej kariéry v zložitej ekonomickej 
situácii, za nejasných vyhliadok do budúcnosti (čo sa týka možností odborného 
rastu aj finančnej situácie), a to vo veku najväčších mentálnych aj fyzických síl 
a tvorivej kapacity a invencie.   
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Vývoj rodového ukazovateľa vzdelanostného postupu RUVP (HEGPR) v časo-
vom horizonte rokov 1998 – 2002 priemerne pre 10 krajín Enwise ilustruje graf 7, 
kde ešte aj rozdiel hodnôt RUVP pre mužov a ženy je väčší ako samotné hodnoty 
ukazovateľa vzdelanostného postupu pre ženy.  
 
Graf 7. Vývoj priemerného rodového ukazovateľa vzdelanostného postupu 

v krajinách Enwise 
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 Aké sú skutočné vyhliadky mužov a žien dosiahnuť úspech na začiatku vedec-
kej kariéry vyjadruje pomer úspešnosti, pomer RUVP mužov a RUVP žien. 
Koeficient udáva, s akou väčšou pravdepodobnosťou sú absolventmi doktoran-
dského štúdia muži v porovnaní so ženami a jeho vývoj v krajinách Enwise je na 
grafe 8.   

v správe uvedená pre úspešné projekty (29%), databázu expertov Exsis (30%), 
externé poradné skupiny EAG (10%), Národné kontaktné centrá NCP (33%) 
a programové výbory (23%). Pre SR sa minimálne zastúpenie žien pohybuje 
priemerne asi okolo 10%. Pre 6. Rámcový program EÚ je uvedená štatistika 
o účasti žien z krajín Enwise v úspešných projektoch (29%), v databáze expertov 
EMM (33%), v poradných skupinách AG (10%), v Národných kontaktných 
centrách NCP (48%) a v programových výboroch (27%). SR vykázala väčšie 
zastúpenie žien, asi 11-33%. 

 
Graf 8. Vývoj pomeru úspešnosti v krajinách Enwise 
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Existuje viacero významných limitujúcich faktorov aktívneho zapojenia sa 
vedeckej komunity strednej a východnej Európy a pobaltských štátov do vedecko-
výskumných projektov EÚ. Jedným z nich je napr. aj cena 2-dňového pracovného 
stretnutia vedeckého tímu v Bruseli, čo predstavuje výdavky vo výške asi 800 
Euro, ktoré musia experti predfinancovať z vlastného vrecka, pričom priemerný 
mesačný zárobok akademických pracovníkov krajín Enwise je v intervale 200 – 
600 Euro.  
 
Graf  9. Zastúpenie žien a mužov medzi pracovníkmi najvyššieho kvalifikač-

ného stupňa, 2000 
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Uvedené čísla predstavujú vážnu stratu investícií, ktoré krajiny vynaložili 
a investovali do vzdelania, ak existujú faktory, ktoré bránia vzdelaným ženám 
dosiahnuť a ukončiť najvyšší stupeň vysokoškolského štúdia a zapojiť sa aktívne 
do vedecko-výskumnej práce na náležitej úrovni. Počty vedeckých pracovníčok 
v najvyšších kvalifikačných stupňoch, počty profesoriek, doktoriek vied a docen-
tiek (graf 9) dokumentujú existenciu akéhosi skleneného stropu brániaceho 
postupu žien na vyššie pozície, alebo opodstanenosť obáv z tzv. efektu deravého 
potrubia, keď sa percentuálne zastúpenie žien s rastúcim kvalifikačným stupňom 
rapídne zmenšuje.  

4. Ako ďaleko je cieľ? 
Účasť vedeckých pracovníčok z krajín Enwise na Rámcových 
programoch EÚ 

Aktivity žien pracujúcich vo vede v krajinách Enwise v súvislosti so zapojením 
sa do európskeho výskumného priestoru zmapovali expertky skupiny Enwise 
vo štvrtej kapitole. Percentuálna účasť žien v 5. Rámcovom programe EÚ je 
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Štvrtá kapitola zahŕňa aj informácie o pracovných stretnutiach zorganizova-
ných expertkami skupiny Enwise, troch Workshopoch venovaných závažným 
problémom súvisiacim s témou ženy a veda: ,,Mladí vedci“, 25. apríl 2003, Praha, 
,,Diskusia o bioetických otázkach s vedeckými pracovníčkami z krajín Enwise“, 
2. – 3. október 2003, Budapešť, ,,Otvorenie rozhovorov s vedeckými pracovníč-
kami z oblasti Balkánu“, 11. – 12.  november 2003, Brusel. 

 pomôcť vytvoriť lepší imidž vedy v spoločnosti, atraktívnejší pre mladých 
ľudí  
otvorene prezentovať rodovú problematiku 
prispievať ku zvyšovaniu citlivosti spoločnosti na rodové otázky  
presadzovať hľadisko rovnosti príležitostí vo vede ako základného princípu 
osobnej slobody a voľby  

• Vedeckým pracovníčkam a ženským organizáciám 
vytvárať profesné združenia a siete 
využívať spoluprácu v rámci Enwise 
vybudovať strategickú spoluprácu medzi Východom a Západom na presa-
dzovanie žien vo vede v rámci ERA 
 

5. Ako presadzovať talent a vedomosti vedeckých 
pracovníčok z krajín Enwise 
Piata kapitola obsahuje odporúčania rôznym inštitúciám a orgánom. 

• Európskemu parlamentu a rade ministrov 
 poskytovať stálu podporu a kontrolu nových členských krajín pri implementá-

cii  
Epilóg: Nadbytok alebo nedostatok? 
Excelentnosť vo vede akoby bola mužskou záležitosťou. Ženy sú dvojnásobné 
vylúčené, z princípu rodovej hierarchie a z dôvodu periférneho postavenia krajín 
Enwise na okraji Európy. Správa chce upozorniť na skutočnosť, že byť vedeckou 
pracovníčkou v niektorej z krajín Enwise (na univerzite, akadémii vied, vo vý-
skumnom ústave) je náročná práca bez náležitého ocenenia v nevyhovujúcich 
pracovných podmienkach, s nedostatočným technickým vybavením a minimálnou 
dotáciou výskumu, za neistých vyhliadok na pracovný postup pri slabom osob-
nom finančnom ohodnotení a neadekvátnom sociálnom a spoločenskom posta-
vení, s problémami pri zabezpečovaní starostlivosti o rodinu a za úplného ne-
záujmu spoločnosti diskutovať o predchádzajúcich problémoch. 

a presadzovaní hľadiska rovnosti príležitostí vo vede 
• Európskej komisii 

zbierať rodovo diferencované štatistické údaje 
 poskytovať dostatok informácií o aktivitách EÚ, grantoch, mobilitách, štipen-

diách 
organizovať školenia podporujúce účasť vedeckých pracovníčok v Rámcovom 
programe EÚ 

• Politikom / vládam / ministerstvám VV a VŠ v krajinách Enwise 
uplatňovať hľadisko rovnosti príležitostí v národnej politike rozvoja vedy 
a školstva 
podporovať záujem mladých ľudí o vedu 
umožniť rekvalifikáciu vedcov − seniorov 
zabezpečiť fondy na obnovu a vybudovanie vybavenia škôl a vedeckých 
inštitútov informačnou a komunikačnou technológiou 
vytvoriť oddelenie / komisiu / kontaktné centrum zodpovedné za rodovú 
rovnosť vo vede  
ustanoviť akčný výbor ,,Ženy a veda“ 
zabezpečiť ústretovú ,,rodinnú“ politiku 

Premárnené talenty obrovského množstva potenciálnych excelentných vedec-
kých pracovníčok sú nevyčísliteľnou stratou, ktorú si nemôže dovoliť žiadna 
z vedeckých komunít krajín Enwise, ani Európsky vedecko-výskumný priestor, 
ani ľudstvo samotné. Je teda načase prejsť od osobných zápasov k veci verejnej 
a začať otvorenú verejnú diskusiu o otázkach postavenia žien vo vede v krajinách 
Enwise. 

 
Strojnícka fakulta STU v Bratislave 
Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava 

• Univerzitám a vedeckým inštitúciám 
inštitucionálne implementovať politiku rovnosti príležitostí – oddelenie RP 
zabezpečiť rovnaké šance pri vedeckom postupe, resp. pri prijímaní nových 
pracovníkov  
vytvoriť objektívnejšie kritériá hodnotenia vedeckých výsledkov, nezávislé na 
kvantitatívnom počte ,,prezentácií“ 
podporovať rodové štúdiá 

daniela.velichova@stuba.sk 
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• Podnikateľskému sektoru 
vytvárať pracovné prostredie ústretové potrebám pracujúcich žien (matiek) 

• Médiám 

 



 

 

34 

 2. Ciele výskumu  
 Na Slovensku sa v dostatočnej miere nevenuje pozornosť problematike zastúpenia 

žien výskumníčok a učiteliek vo vysokom školstve. Podceňuje sa význam vedec-
kého výskumu horizontálnej a vertikálnej segregácie na základe príslušnosti k 
pohlaviu a nereflektujú sa dôsledky, ktoré z toho vyplývajú. Vzhľadom na to, že 
v našich podmienkach doposiaľ absentuje uplatnenie rodovej perspektívy pri 
zmapovaní súčasného stavu zastúpenia žien v oblasti vysokoškolského vzdeláva-
nia a výskumu, rozhodli sa členky Centra rodových štúdií pri FiF UK − Doc. 
PhDr. Zuzana Kiczková, CSc., Doc. PhDr. Etela Farkašová, CSc, a  PhDr. 
Mariana Szapuová, CSc. − realizovať v roku 2002 v rámci fakultnej úlohy 
výskum zameraný na zastúpenie žien − učiteliek a výskumných pracovníčok na 
FiF UK v Bratislave. ([1], 10)  Výskumný tím sa už dlhšiu dobu venuje teoretic-
kému rozpracovávaniu rodovej problematiky a rodovo-diferencovaného výskumu.  

 
POSUN SKLENENÉHO STROPU NA PRÍKLADE 
ZASTÚPENIA ŽIEN − UČITELIEK A 
VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍČOK NA FIF UK1

Zuzana KICZKOVÁ 

 
Cieľom tejto štúdie je ukázať na konkrétnom výskumnom materiály, kde sa 
nachádza, resp. kde sa posunul sklenený strop. Ďalším zámerom je sformulovať 
hypotézu o možných príčinách tohto stavu a v závere navrhnúť jedno z viacerých 
možných riešení, ktoré by mohli pomôcť prelamovať nami identifikovaný 
charakter skleneného stropu.  

 V období akademických rokov 1990/1991 – 2001/2002 výskumný tím sledo-
val zastúpenie žien a mužov v nasledovných oblastiach: 
1.  v jednotlivých kategóriách pedagogických pracovníkov   
2.  v kategórii vedeckých pracovníkov  
3.  v akademických orgánoch  
4.  vedúcich  katedier 

1.  K vymedzeniu pojmu sklenený strop  Cieľom  projektu bolo zistiť štatistické údaje o zastúpení,  vypracovať kvanti-
tatívny popis  situácie a identifikovať vývinové trendy zastúpenia žien a mužov 
v skúmaných kategóriách za uvedené 12-ročné obdobie.   Týmto pojmom sa označuje neviditeľná bariéra, na ktorú ženy narážajú vo svojom 

profesionálnom postupe. Strop je hranica, po ktorú sú ženy v tomto postupe 
„vpustené“ a termín „sklenený“ obrazne vyjadruje tú skutočnosť, že žena už 
vďaka svojim profesionálnym kvalitám na špičkovú pozíciu „dovidí“ a dokáže si 
predstaviť svoje pôsobenie v nej. Ak však začne vyvíjať úsilie v smere postupu do 
tejto pozície, narazí na neviditeľné a ťažko definovateľné prekážky, ktoré jej 
bránia v postupe. Je to súbor rôznych „nepísaných“ pravidiel, noriem, spôsobov 
konania, vedenia,  plánovania a hodnotenia inštitúcie, ktoré neumožňujú resp. 
znemožňujú vo väčšine prípadov ženám, postúpiť vyššie. Táto neviditeľná bariéra 
spôsobuje, že ženy len zriedka dosahujú najvyššie pozície, či už v politike alebo 
v ekonomickej, akademickej či inej profesionálnej oblasti. Sklenený strop spočíva 
v tom, že sa ženám znemožňuje prístup k cestám, ktoré otvárajú postup k vyšším 
postom a funkčnému zaradeniu. Môže sa tak diať formálnymi, ale aj neformál-
nymi, skrytými postupmi. Dá sa predpokladať, že súčasne pôsobí niekoľko fakto-
rov inštitucionálneho, ale aj osobného, resp. privátneho charakteru.     

3. Hlavné výsledky výskumnej úlohy   
Zistené údaje za celé sledované obdobie od akademického roku 1990/1991 po rok 
2001/2002 poukazujú na nasledovné skutočnosti: 
1. V kategórii lektorov  možno pozorovať vysoké zastúpenie žien, ktoré sa za 
celé obdobie v priemere pohybovalo na úrovni 80% v prípade domácich, a okolo 
50% v prípade zahraničných lektorov. V jednotlivých rokoch sa menia počty 
lektorov raz v prospech žien, inokedy prudko v prospech mužov. Vzhľadom na to, 
že sa jedná o malý počet ľudí, ktorí sú prijímaní na miesta (v prípade zahranič-
ných lektorov) na základe medzivládnych dohôd, tieto percentuálne ukazovatele 
majú nízku výpovednú silu. 
  V kategórii asistentov priemerná účasť žien za sledované obdobie bola 61,8%. 
Za celé sledované obdobie 3krát bol stav 50% na 50%, inak stále prevažovali 
ženy,  a v posledných troch rokoch tvoria 2/3 asistentky.      
 V kategórii odborných asistentov je priemer 58,7% v prospech žien a počas 12 
rokov sa  viac menej stabilne udržiavala 58 − 60% prevaha odborných asistentiek.  
V kategórii docentov bol vývinový trend oveľa výraznejší a vzhľadom na tému 
hľadania skleneného stropu aj signifikantnejší. Celkový priemer za skúmané                                                            

1 Prispevok  bol vypracovaný  v ramci grantového projektu VEGA 1/0015/03. 

ŽENY VO VEDE – ALEBO DERAVÉ POTRUBIE? 
Sociologický ústav SAV, Bratislava 2004, s.33–39 
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Predbežný záver: Z hľadiska vývinových trendov v rozmedzí 12 rokov 
(1990/1991 − 2001/2002) sa dá konštatovať nárast väčšieho zastúpenia žien − 
učiteliek a výskumných pracovníčok na FiF UK, pričom v niektorých kategóriách 
prekročil 50%. Najväčší rozdiel a nerovnomerné zastúpenie je jednoznačne 
v kategórii profesorov, z ktorých predovšetkým sa robí výber do takého akade-
mického orgánu, akým je vedecká rada fakulty a na iné rozhodujúce posty. Ak sa 
prenesieme do súčasnosti, potom na roky 2004  − 2008 je v nej z 32 členov 5 žien 
a vo Vedeckej rade UK je ešte väčší nepomer, lebo z 43 členov sú len 4 ženy. Na 
dokreslenie asymetrie idúcej po vertikále, ktorá v sebe nesie isté mocenské as-
pekty v podobe rozhodovania a riadenia, môže slúžiť počet návrhov na vyme-
novanie za profesora Vedeckou radou UK v Bratislave.  V rokoch 2000 − 2004 
celkový počet bol  71, toho bolo 10 žien a 61 mužov. [2]    

obdobie  hovorí o  38,1% zastúpení docentiek. V tejto kategórii však došlo 
k zásadnej zmene. Kým v prvých  piatich rokoch ženy tvorili len jednu tretinu 
(a niekedy aj menej) docentov, postupne sa počet mužov a žien vyrovnával, 
pričom posledné tri roky je mierna prevaha docentiek  (v roku 2001/2002 to bolo 
53,2% žien a 46,8% mužov).    
 V kategórii profesorov je celkový priemer 10,5% žien. Za posledné štyri roky 
(predchádzajúcich šesť rokov to boli stabilne len 2 profesorky) je možné sledovať 
nárast, napriek tomu ich zastúpenie je ani nie štvrtinové (v roku 2001/2002 to bol 
najvyššie dosiahnutý počet, ktorý tvoril 18,7% žien a 81,3,8%). 
 Pri ide notifikovaní vývinových trendov za sledovaných 12 akademických 
rokov možno konštatovať, že kým ešte pred približne 3 − 4 rokmi „sklenený 
strop“ tvorila kategória odborných asistentov, v súčasnosti sa nachádza 
v kategórii docenti. Kým prechod z kategórie odborných asistentov k docentom 
sa v počte zastúpenia žien a mužov nielenže vyrovnal, ale v posledných dvoch 
rokoch je v tejto kategórii o 7% viac žien, prechod od kategórie docentov 
k profesorom má charakter bariéry a je dostupný oveľa menšiemu percentu žien 
než mužov.        

 Pre ženy − učiteľky a výskumné pracovníčky na FiF UK sa nachádza 
v súčasnosti „sklenený strop“ v kategórii docentov. Tvorí bariéru, ktorá 
bráni ženám vo väčšom počte získať vedecko-pedagogický kvalifikačný stu-
peň profesora.   

5. Hľadanie príčin skleneného stropu 2. V kategórii vedeckých pracovníkov podiel žien na celkovom počte pracovníkov 
stúpol za 12-ročné obdobie z 55% na 75%. Medzi nimi nie je však ani jeden 
profesor/profesorka a väčšina je zaradená do kategórie odborný asistent.  V ďalších úvahách budeme vychádzať z osobných pozorovaní a skúseností a po-

kúsime sa sformulovať hypotézu o možných bariérach prechodu z kategórie 
docent do kategórie profesor pre ženy na FiF UK. Hneď na začiatku treba zdôraz-
niť, že je to celý súbor rôznych faktorov, ktoré sú vzájomne previazané a spolupô-
sobia. Majú tak inštitucionálnu, ako aj osobnú povahu. V žiadnom prípade sa nedá 
vylúčiť väzba na súkromnú sféru, v ktorej žena žije ako aj dvojitá či trojitá rola, 
ktorú vykonáva. Dá sa predpokladať, že v organizačných prístupoch, spôsoboch 
konania, a štýle riadenia na rôznych úrovniach fakulty a univerzity môžu skryto 
fungovať rodové stereotypy alebo nízka rodová senzitivita. Preskúmanie systé-
movo-štrukturálneho charakteru bariéry pre dosiahnutie najvyššieho pedagogicko-
vedeckého stupňa ženami bude musieť byť predmetom výskumu použitím kvan-
titatívnych a kvalitatívnych metód.  

3. Všeobecne sa dá konštatovať, že zastúpenie žien v akademických orgánoch 
fakulty je nízke. Za sledované obdobie 12 rokov napr. funkciu predsedu 
a podpredsedu vedeckej rady nevykonávala ani jedna žena, a zastúpenie žien 
medzi členmi vedeckej rady bolo v priemere l5,35%, pričom v posledných rokoch 
sa prejavilo mierne zvýšenie podielu žien, keď každá piata vo vedeckej rade bola 
žena.  
 V rámci akademických funkcionárov na poste dekana fakulty za dané obdobie 
nebola ani jedna žena. V posledných štyroch rokoch ani jedna žena nevykonávala 
funkciu prodekanky, hoci v predchádzajúcich šiestich rokoch zastúpenie žien na 
postoch prodekanov sa pohybovalo v rozmedzí od 20% do 40%. 
 Výraznejšie bolo zastúpenie žien v akademickom senáte fakulty. Od začiatku 
jeho pôsobenia vo funkcii predsedu boli zastúpení muži − sedemkrát a ženy za 
posledné tri sledované roky. Vo funkcii podpredsedov sa tiež vcelku vyvážene 
striedali muži a ženy. Zloženie akademického senátu z hľadiska zastúpenia žien je 
tiež vyvážené, v doterajšom pôsobení senátu je to v priemere okolo 50%, ale za 
posledné tri roky badať  zvýšené zastúpenie žien na úroveň dvoch tretín. 

 Naše východisko teraz bude skromnejšie a zakladá sa na veľmi frekventovanej 
výpovedi samotných potenciálnych adeptiek na profesúru − docentiek, ktoré tvr-
dia, že „nemajú/nemali na to čas“. To pre ne znamená: splniť požadované krité-
riá na hodnosť profesora, paralelne vykonávať pedagogickú činnosť a súčasne 
všetko zosúladiť s rodinnými povinnosťami, pretože spravidla sú to ženy, od kto-
rých sa v našej spoločnosti ešte stále  tradične očakáva starostlivosť a zodpoved-
nosť za chod rodiny a jej členov. Veľké problémy súvisiace so starostlivosťou o 
iných (členov rodiny) môžu byť vážnou prekážkou, ktorá vtrhla do reálnych mož-
ností a osobných ambícií adeptky na najvyšší kvalifikačný postup.  

 V kategórii vedúcich katedier je priemerné zastúpenie žien 31,5%. Ale aj tu 
došlo k závažnej zmene a kým na začiatku 90. rokoch bola vedúcou katedry každá 
piata, kontinuitne rástol ich počet a v posledných troch rokoch je  už skoro každý 
druhý/á vedúci/a katedry žena ( 45,1%). Nárast bol teda viac ako dvojnásobný.  Zo súbežnej oscilácie medzi vedeckou činnosťou, pedagogickou aktivitou a 

domácimi povinnosťami si bližšie všimnime prvú, a to z hľadiska požadovaných 
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kritérií na získanie titulu profesora na FiF UK. Sú nimi 2 monografie, 35 vedec-
kých štúdií  z toho 5 v zahraničí, 20 odborných článkov, 45 citácií z toho 5 
v zahraničí, 2 ukončení doktorandi a  3 ročná docentská prax. Naplnenie každého 
kritéria má svoje úskalia a individuálne sú rozdielne obtiažne. V každom prípade 
ale splnenie požadovaných kritérií si vyžaduje veľký časový priestor. Na syste-
matické vedenie doktorandov treba čas, pestovanie kontaktov, účasť na domácich 
a zahraničných konferenciách si vyžaduje tiež nemalý balík času, no najväčšia 
časová náročnosť je na napísanie monografie, v prípade profesorov sú požado-
vané dve.  

 Čo to teda znamená, keď ženy − učiteľky a zároveň výskumné pracovníčky na 
FiF UK, ktoré sú na funkčnom mieste docentky povedia, že nemajú čas na svoju 
tvorbu, aby získali profesorský post? „Nemať čas“ v tomto prípade znamená 
nedisponovať dostatočne veľkým „balíkom času“, balíkom v zmysle „monolitu“, 
ktorý je napríklad potrebný mať na publikovanie monografie, resp. na systema-
tickú spoluprácu s doktorandami a podobne. Zároveň to naznačuje, že musia túto 
skôr „kairickú“ formu času (vedeckej práce) dať do nejakej väzby či koexistencie 
s chronickým časom domácich prác či neustále obnovovanej starostlivosti o dru-
hých. Tieto ženy sú pod silným tlakom včleniť výkonný čas – „kairos“ − vedeckej 
prípravy do zotrvačnosti každodenného obstarávania a  vytvoriť si v ňom 
„štrbinu“. „Štrbinu“, ktorá istým spôsobom začne vzdorovať času pravidelného 
chronického opakovania všedných povinností, keď ženy vo svojej vedeckej 
tvorbe „na čas“ patria samy sebe, resp. keď sa pre ženy otvára nový čas, v ktorom 
sa približujú svojim vedeckým záujmom. Celú situáciu komplikuje na rozdiel od 
žien − vedeckých pracovníčok v SAV, súbežne s vedeckou prácou prebiehajúca 
pedagogická činnosť, ktorá vytvorenú „štrbinu“ môže zmenšovať. Príprava na 
prednášky a semináre totiž uberá (u každého/každej v rôznej miere) z času, ktorý 
by mohli venovať vedeckej práci. Neraz sa časové nároky na pedagogické aktivity 
dostávajú do napätia s potrebným „časovým balíkom“ pre vedeckú prácu a častým 
prerušovaním ho fragmentalizujú.   

 Dôležité ale je, že to nie je hocijaký čas, resp. čas, ktorý by sa dal aditívne 
poskladať, ale je to doba vykonávania sústredenej a neprerušovanej práce, ktorá 
podľa našej hypotézy je najväčším kameňom úrazu splnenia kritérií. Pri probléme 
nedostatku času, na ktorý si mnohé adeptky sťažujú a myslia tým potrebný „balík 
času“, treba uvažovať nielen o celkovom objeme času, ale aj o rôznych typoch 
času, ktoré sa stretajú, preplietajú a vzájomne ovplyvňujú.    
 Keď berieme do úvahy bežný chod domácnosti a rodiny, časová povaha týchto 
aktivít má opakujúci sa, navracajúci sa charakter. Pripomína poňatie času, ktoré sa 
označuje ako „chronos“. Mirek Vodrážka v tejto súvislosti píše: „Keby sme si 
položili otázku v akom čase tvorí žena, mohlo by sa zdať, že čas jej tvorby je 
vlastne pokračovaním času cyklických, neustále sa opakujúcich aktivít, oným 
‚večným návratom toho istého‘, niekedy vnímaným ako ‚prázdny‘ čas domácich 
prác alebo čas rytmického starania sa o druhých, teda časom, ktorý sme označili 
ako ‚chronos‘, lebo žiadna kultúra doteraz nepovažuje napríklad tento časový 
aspekt role žien za niečo hrdinského“. ([3], 518)  

 Dá sa teda konštatovať, že situácia tých žien, o ktorých sme uvažovali vyššie, 
je špecifická v tom, že sú veľmi intenzívne konfrontované s nesúmerateľnosťou 
dvoch typov času („chronos“ a „kairos“) a zároveň sú vystavené tlaku zosúladiť 
náročnosť vedeckých kritérií na profesora s pedagogickým procesom a 
s domácimi povinnosťami. Zvládnuteľnosť nezávisí len od nich samotných, ale od 
systémových podmienok, ktoré vytvára inštitúcia t. j. univerzita a jej konkrétna 
fakulta.         

 Ani „naše docentky“ sa nevymanili z „chronosu“, ten je nielenže neustále 
prítomný, ale preplieta sa s iným typom času. Vstupom do sveta vedy ako nevy-
hnutnej súčasti pôsobenia na univerzitnej pôde prevzali a vykonávajú vedeckú 
činnosť, ktorej časový charakter má bližšie k tomu, čo sa označuje ako „kairos“,  
„Kairos“ je lineárne plynutie času, ktorý má smer a v ktorom sa završujú činnosti 
a dosahujú merateľné výkony. „Kairos“ je „čas voľby a ‚pravej chvíle‘ či veľkého 
rozhodnutia, čas neopakovateľného, naplňujúceho sa veľkého okamžiku“, ‚čas 
lineárne napnutý medzi minulosťou a budúcnosťou‘, „čas hrdinských planetár-
nych výkonov“. ([3], 514)      

6. Ako prelamovať nami identifikovaný charakter skleneného 
stropu? 

V závere sa pokúsime sformulovať jedno z viacerých možných riešení, ktoré  
smeruje k opatreniam, ktoré môže/má realizovať inštitúcia. Mohlo by sa zdať, že 
po predchádzajúcej identifikácii problému príčin skleneného stropu, navrhneme 
zmenu kritérií získania pedagogicko-vedeckej hodnosti profesora. Dalo by sa 
uvažovať, že zmäkčenie kritérií by nevyvolávalo až taký tlak na časovú náročnosť 
získať hodnosť profesorky. Nazdávame sa, že problém kritérií treba otvoriť a 
znovu preskúmať, pričom jedným z aspektov by mohlo byť aj rodové hľadisko a 
uplatnenie gender mainstreamingu. Na to je ale potrebné mať k dispozícii 
výsledky výskumu, ktorý doteraz na univerzitách v SR nebol realizovaný. Nie 
sme zástankyne zmäkčovania kritérií, ale sme skôr prívrženkyne zavádzania 
takých opatrení, ktoré sa týkajú obidvoch rodov, pritom ale ich dopad na rody je 

 Aj „chronos“ aj „kairos“ majú rodovú konotáciu a historickú situovanosť ako 
na to upozorňuje Vodrážka, keď charakterizuje mužský „kairos“ a ženský „chro-
nos“.  
 „‘Kairos‘ dominoval predovšetkým vo svete mužov a doteraz ich motivuje 
k hrdinským dobyvačným výkonom, či už na poli vojenskom, politickom, duchov-
nom, či na poli ‚akčnej‘ pop-kultúry, kým identita ženy je tradične vplietaná či 
zapletená do cyklického  kolesa času, chápaného skôr ako ‚chronos‘. Historický 
proces huMANizácie človeka je ,kairický‘". ([3], 515)      
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rozdielny a pre ženy môžu mať charakter vyrovnávajúcej akcie, resp. viac sa 
priblížiť k vytvoreniu rovnosti príležitostí. 
 Pretože sme pracovali s hypotézou, podľa ktorej získanie titulu profesor súvisí 
s časovou náročnosťou, presnejšie s nedostatkom resp. absenciou času a dospeli 
sme k názoru, že pedagogická práca a práca v domácnosti s ich  „chronickým“ 
typom času narúša a ohrozuje vedeckú tvorbu, ktorá má „kairickú“ formu času, 
navrhované opatrenie sa predovšetkým týka tiež „časovosti“. Navrhujeme zave-
denia vedeckej dovolenky v istej časovej periodicite (napr. raz za 3 roky jeden 
semester), čo znamená že vysokoškolský učiteľ /učiteľka je počas vedeckej 
dovolenky oslobodený/á od pedagogického procesu (a s ním spojených povin-
ností), a pritom je honorovaný v plnej výške svojho platu. Takto by sa mohol 
získať spomínaný potrebný „balík času“ či už na „doháňanie“ vedeckých mono-
grafií  alebo na prípravu nových vedeckých projektov. Návrh je v rovine zavede-
nia rodovo neutrálny a formálne by rovnako platil pre obidva rody. Nepatril by 
teda do súboru pozitívnej diskriminácie. V rovine jeho dopadu sa predsa len dá 
očakávať efekt rodovej diferencie: pomohol by aj vysokoškolským učiteľom aj 
učiteľkám, učiteľkám však viac a docentkám usilujúcim sa o vedecko-pedago-
gický stupeň profesora ešte viac. Takto by sa mohol začať zložitý a pravdepo-
dobne dlhodobejšie trvajúci proces prelamovania skleneného stropu.               
 
Katedra filozofie a dejín filozofie UK / Centrum rodových štúdií 
Gondova 2, Bratislava 818 01 
Kiczkova@fphil.uniba.sk 
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  Námet, obsahový scenár rozhovorov, ich konkrétna realizácia, technické 
a meritórne spracovanie prebehlo v roku 2002. Sumarizujúca štúdia spolu s 10 
vybranými rozhovormi vyšla v roku 2003 v knižnej publikácii Ženy a veda v SAV.  

  Od intenzívneho osobného kontaktu s respondentkami uplynuli viac ako dva 
roky, takže na mieste je aj moja osobná autorská rekapitulácia. Čo sa zmenilo?! 
Zastarali niektoré fakty alebo nedávne výzvy?! Existuje čosi, na čo by dnes už 
nebolo potrebné sa špeciálne spytovať?! 

PROFESIONÁLNA KARIÉRA VERSUS 
PRIVÁTNA SFÉRA   Samozrejme- vtedajšia priorita zadania, vzhľadom na potreby SAV, bola iná: 

predovšetkým subjektívne názory na koncentráciu moci a rozhodovania v tejto 
inštitúcii, príležitosť žien presadiť sa do vedúcich funkcií a riadenia projektov, 
rodová transparentnosť v prístupe k verejným financiám, rovnaké odmeňovanie a 
podobne…  

(Rekapitulácia a sebareflexia z rozhovorov s vedeckými 
pracovníčkami) 
 

 Blok otázok týkajúci sa súladu medzi profesionálnym a privátnym životom, 
rodinného ocenenia, či akceptácie, ale aj sebereflexie žien pokiaľ ide o individu-
álny prínos vedeckej profesie som zaradila do štruktúry rozhovorov z vlastnej 
odbornej „zvedavosti“. Predpokladala som, že významné konotácie, tenzie, ba-
riéry aktérok vedy budú tkvieť aj v tejto sfére, v niektorých prípadoch práve 
v tejto sfére…Tak, či onak nakoniec išlo výskumnícky aj ľudsky o najzaujímavej-
šiu časť rozhovorov-a myslím že nielen pre mňa ako pre realizátorku ale aj pre 
respondentky. 

Sylvia PORUBÄNOVÁ 
 
 
Aktuálne symbolizujem „najlepšiu praktiku“ zosúlaďovania profesionálnej a pri-
vátnej sféry a zároveň medzirodovej a medzigeneračnej spolupráce a solidarity: 
Môj mladý kolega bol ochotný odprezentovať tento príspevok, kým ja som na 
krátkej a zaslúženej dovolenke v zahraničí! 
 Krátko pripomeniem, že rozhovory s vedeckými pracovníčkami boli súčasťou 
komplexného monitoringu rodovej situácie realizovaného v SAV. Išlo o prvý 
inštitucionalizovaný pokus prelomiť bariéru nezáujmu o problematiku rovnakých 
príležitostí mužov a žien v špecifickom prostredí vedy na Slovensku. 

 Dva roky „po“, v roku 2004, je zosúladenie pracovného a rodinného života 
prioritou mnohých európskych programov a fondov, prioritou politík zamestna-
nosti i konkrétnych opatrení na trhu práce. Minimálne z tohoto dôvodu sa týka aj 
priestoru vedy, nehovoriac o tom, že mnohé z vnímaných problémov, bariér, 
obmedzení žien- vedkýň sú reálne nerozdeliteľné na „profesionálne“ a „osobné“.  

Spomínaný projekt pozostával zo: 
− spracovania aktuálnej rodovej štatistiky v SAV 

 Štruktúra časti rozhovoru: profesionálna kariéra verzus privátna sféra: − dotazníkového šetrenia 
Veda a osobný život. Rovnováha / priority − analýzy štruktúrovaných rozhovorov s vedeckými pracovníčkami.  
Ocenenie, akceptácia, podpora. Prianie / realita  Výberovú vzorku tvorilo tridsať žien, tvorivých pracovníčok SAV. Výber 

(ktorý uskutočnil Výbor Rady vedcov) zohľadňoval pomerné zastúpenie podľa 
troch oddelení SAV (vedy o neživej prírode, vedy o živej prírode, spoločenské 
vedy ) i vekové prerozdelenie (junior, middle aged a senior generation).  

Rozloženie osobných kapacít. Skutočnosť / projekcia 
Rekapitulácia a sebareflexia (čo veda ženám prináša, a o čo ich „oberá“) 
 Príklady tematického zamerania otázok: 
− Myslíte si, že sa Vám podarilo/podarí dosiahnuť rovnováhu/súlad medzi pro-

fesionálnym a privátnym životom? (ak áno, opíšte bližšie v čom spočíva, ak 
nie čo podľa Vášho názoru objektívne i subjektívne spôsobovalo/spôsobuje 
nerovnováhu, nesúlad), 

Kritériom výberu (podľa hodnotenia Výboru Rady vedcov) bol jednak akcepto-
vaný odborný kredit, jednak aktuálna, či predošlá skúsenosť so zastúpením 
v organizačnej štruktúre a predpoklad miery záujmu o problematiku rodovej rov-
nosti. 

− Usilovali ste sa/usilujete sa o spomínanú rovnováhu, či súlad, alebo ste 
vedome (podvedome, tradične, z nevyhnutnosti, donútenia) uprednostňovali / 
uprednostňujete jednu z týchto sfér (kariéra/privátny život)? 

 Vzhľadom na nesystémový výber vzorky a jej veľkosť, ale aj vzhľadom na 
komplementárno-ilustratívny charakter osobných rozhovorov, treba upozorniť na 
riziká a limity kvantifikácie a zovšeobecnení.  

− Domnievate sa, že Vaša vedecká kariéra (profesia, konkrétne pracovné zarade-
nie s určitými požiadavkami, režimom a pod.) ovplyvnila Váš súkromný 
(rodinný) život spôsobom, ktorý možno považovať za odlišný (významnejší, 
obmedzujúcejší a pod.) od žien v iných profesiách? 

 Dnes Vás chcem informovať o zisteniach a zovšeobecneniach jednej časti 
rozhovorov, ktorá sa týkala reflexie zosúlaďovania profesionálneho a privátneho 
života v najširšom význame. 

ŽENY VO VEDE – ALEBO DERAVÉ POTRUBIE? 
Sociologický ústav SAV, Bratislava 2004, s.40−44 
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rozhodovanie o počte detí. V mnohých prípadoch bola zaznamenaná dodatočná 
ľútosť, prehnaná sebakritika, subjektívne pocity viny, z nedostatku času a pozor-
nosti, ktoré deťom (z hľadiska dnešného pohľadu) poskytli. 

− Nazdávate sa, že ľudia s ktorými Vás spájajú najbližšie príbuzenské a priateľ-
ské zväzky (partner, manžel, deti, rodičia, „životní“ priatelia) si Vašu profesiu 
a Vaše pôsobenie v nej vážia (akceptujú, obdivujú) či skôr len tolerujú, alebo 
naopak otvorene odmietajú (podceňujú, znevažujú )? Ocenenie, akceptácia, podpora 

− Jestvuje konkrétna osoba, ktorá Vás významným spôsobom vo Vašej vedeckej 
kariére podporovala, povzbudzovala/podporuje, povzbudzuje? Kto je to? 
muž/žena, príbuzný, „cudzí“ človek? 

Približne v dvoch tretinách výpovedí bol manžel, životný partner uvádzaný ako 
najbližšia, „chápajúca“ osoba. Treba pripomenúť, že model dvojkariérového 
manželstva (naviac obaja partneri vedci) bol prakticky výlučný. − Existovala/existuje okrem práce (privátneho života) oblasť, sféra, do ktorej ste 

investovali/investujete energiu, čas, pozornosť? (pedagogická činnosť, verejný 
a politický život, dobrovoľnícka práca, špeciálne hobby.), 

 Naše respondentky reflektujú, že partneri, rodičia, deti si ich prácu a profesio-
nálne pôsobenie vážia a je predmetom ich osobnej hrdosti, podpory. Frekvento-
vané bolo i zdôraznenie úlohy vlastných matiek a otcov ako neodmysliteľných 
celoživotných podporovateľov. Päť respondentiek signalizovalo „tichú akceptá-
ciu“ svojej profesie v rodine, s občasným „doberaním“, žartovaním na túto tému, 
bez prejavov akéhokoľvek hlbšieho záujmu či povzbudenia. 

− Ak áno, môžete sa konkrétne zmieniť o akú oblasť ide, aký spôsob realizácie, 
relaxu a pod. Vám tieto aktivity priniesli/prinášajú, boli/sú komplementárne 
s vedeckým pôsobením, alebo predstavovali/predstavujú spôsob oddychu, 
obnovenia síl, či dokonca „úniku“ od vedy? Ak nie, uvedomovali ste si/uvedo-
mujete si niekedy reálnu potrebu/deficit takejto sféry ?  Bol spomenutý i nezanedbateľný celoživotný význam starších kolegov, učite-

ľov, jednoducho akýchsi „mentorov“, schopných v pravý čas usmerniť až zvrátiť 
osobný i profesionálny život. 

− Ak by ste v súčasnosti osobnú vedeckú kariéru iba zahajovali, rozdelili by ste 
si (akceptujúc dnešné skúsenosti) svoje sily, kapacitu inak, v prospech iných 
priorít? (napr. venovanie väčšieho množstva času osobným záľubám, osob-
nému rozvoju, či naopak výraznejšie a „egocentrickejšie“ zanietenie prácou, 
kariérou, verejnou angažovanosťou a pod.), 

Rozloženie osobných kapacít 
Ženy vedkyne veľmi často venujú svoj čas „navyše“ športu, umeniu, vyskytla sa 
i verejná angažovanosť a pod. Tieto aktivity sú vnímané ako „potreba iného 
života“, spôsob relaxácie, oddychu, nevyhnutného obnovenia síl. Reálna potreba 
„investovania“ pozornosti a energie do osobných záľub, regenerácie- prípadne 
vnímanie deficitu podobných aktivít, boli mimoriadne časté. 

− Ľutovali ste/ľutujete niekedy (racionálne, mimo aktuálnej depresívnej situá-
cie), že ste sa rozhodli pre vedecké povolanie (vedeckú kariéru, prípadne 
zamestnanie v SAV) ? 

− Ak áno, uvažovali ste/dosiaľ uvažujete o zmene zamestnania, či dokonca 
profesionálnej orientácie, ak nie, pokúste sa určiť hlavné, osobné dôvody 
Vášho „zotrvania“ vo vede. 

 

 Napriek tomu (vzhľadom na dosiahnutý stupeň sebapoznania) respondentky 
nepredpokladali, žeby mali záujem, vôľu, snahu rozdeliť (akceptujúc dosiaľ zažité 
skúsenosti) svoje sily, kapacitu inak, v prospech iných priorít. Postrehnuteľná 
bola jedine hypotetická túžba po väčšom počte detí, prípadne väčší diel času 
venovaný blízkym ľuďom, ozajstným priateľom. Sumarizácia výpovedí 

 
Rovnováha, súlad medzi profesionálnym a privátnym životom. Rekapitulácia, sebareflexia 
Väčšina respondentiek zdieľa presvedčenie dosiahnutého súladu, rovnováhy 
medzi profesionálnym a osobným životom. Bez výnimky však dodávajú, že tento 
stav nevznikol a nevzniká samopohybom, ale je výsledkom celoživotného úsilia 
až zápasu, pri zohľadnení faktu, že v určitých životných obdobiach je nutné 
uprednostniť niektorú zo spomínaných sfér. (Prekvapil nás napr. počet výkonných 
vedkýň, ktoré na seba prevzali -alebo na ktoré bola delegovaná- dlhodobá každo-
denná náročná starostlivosť o starších, či inak odkázaných príbuzných). 

Pri celkovej rekapitulácii a sebareflexii prínosov a obmedzení vedeckej profesie 
vybraté vedkyne zdieľajú presvedčenie, že ich profesia im priniesla „samé 
plusy“: dobrodružstvo-radosť z bádania, tvorivé myslenie, odlišný spôsob preko-
návania a riešenia problémov, osobnú nezávislosť. Za jediné negatíva možno 
považovať „nedostatok času a peňazí“. Napriek tomu, ani jedna zo žien z výbero-
vej vzorky, neľutuje, že sa pre vedecké povolanie rozhodla, neuvažuje a ani 
seriózne neuvažovala o zmene profesionálnej orientácie, nie je jej vlastný pocit 
rezignácie, či „zmarených nádejí“.  Zaznamenali sme aj vyjadrenia priznávajúce „súlad“, ako výsledok a dôsledok 

minimálneho priestoru venovaného inému než vedeckému životu. Zachytili sme 
i explicitné: „nemám žiadny privátny život“. Respondentky priznávali domnien-
ku, že ich vedecká kariéra, pracovné zaťaženie a angažovanosť mali vplyv na 

 Vedomie životného poslania (zvnútornené a podporené autentickým a bytost-
ným stotožnením sa so svojou prácou), vysoká miera disciplíny a profesionálnej 
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„vernosti“− to sú kvality i predpoklady vyvažujúce vnímané i nevnímané bariéry 
a obmedzenia, rodové nevynímajúc!!! 
 
Autorské postrehy namiesto záveru 

Bez ohľadu na špecifickosť problematiky (veda-ženy vo vede) malá vzorka 
slovenských žien-vedkýň akoby odrážala charakter súčasnej diverzifikovnej 
slovenskej spoločnosti, jej tranzitívny charakter. Nielen ekonomika, politika, ale 
aj osobná identita je mnohoraká, „prechodná“ a nepredvídateľná! 
 Rodová príslušnosť, profesia, dosiahnuté vzdelanie, kvalifikácia, miesto 
v odbornej hierarchii-žiadna z týchto určeností, ani ich mysliteľné kombinácie 
ešte nezakladajú predpoklad záujmu, alebo vyšpecifikovaných postojov, názorov 
napr. na základné či sporné otázky rovnosti príležitostí mužov a žien. Treba 
pripomenúť, že sme i v prípade žien, za ktorými stoja nespochybniteľné vedecké 
výsledky, rátali aj s najtradicionalistickejším prístupom v otázke rozdelenia rolí, 
v otázkach dominancie jedného z pohlaví − i to sa v niektorých prípadoch potvr-
dilo. 
 Špecifický charakter vedeckej profesie podmieňuje koncentráciu svojských 
osobností, potvrdzuje už spomínanú mnohorakosť, široké spektrum názorov, od 
manifestovaného tradicionalizmu po cielene pestovanú autonómiu na všetkých 
úrovniach a vo všetkých sférach.  
 Napriek zmieňovaným rozdielnym prioritám, nerovnakej miere, schopnosti 
a snahe napr. o sebapresadenie sa dá vysledovať spoločná črta v životných drá-
hach rozdielnych (osobnostne, generačne, profesionálne) žien-vedkýň: považu-
jeme za ňu vysokú mieru autonómnosti (nemusí byť uvedomovaná či zjavná), 
originalitu a určitý druh nonkonformnosti. 
 Samozrejme, môžeme ďalej uvažovať o tom, či je charakter týchto kvalít 
a predpokladov aj rodovo podmienený a do akej miery, prípadne sa zamyslieť, či 
nie sú aj, alebo skôr dôsledkom určení a obsahov vedeckej profesie, odvodeného 
spôsobu života, a súvisiacich životných priorít, preferencií, „mantinelov“.  
Spomínaný monitoring, vrátane realizovaných rozhovorov bol prvým krokom, 
priblížením sa k mapovaniu postavenia žien v akademickom prostredí, výzvou pre 
nevyhnutne nasledujúce, komplementárne aktivity. 
 Pokiaľ smiem spomenúť vlastnú osobnú ambíciu v komplexnejšom pokračo-
vaní tejto práce: respondentky spred dvoch rokov boli „oficiálne vybraté“. 
V súčasnosti ma zaujíma hľadať a nachádzať tie „ženy z vedy“, ktoré svoj osobný 
príbeh chcú reprodukovať z vlastnej potreby a vôle, s vedomím, že „majú čo 
povedať“. 
 
Stredisko pre štúdium práce a rodiny 
Špitálska 6, 812 41 Bratislava 
porubanova@sspr.gov.sk 
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 problematizáciu historického faktu, teda o to, aby sme neprítomnosť, resp. nízku 
účasť žien v dejinách vedeckého poznania pochopili ako problém, ktorý mnohé 
feministické teoretičky inšpiroval a stále by nás mal inšpirovať k tomu, aby sme 
sa systematicky a so všetkou vážnosťou začali zaoberať otázkou, akou sú ženy 
pôsobiace v oblasti vedy – ale aj napr. vyučujúce rodové štúdiá − neraz konfron-
tované: „prečo bolo tak málo vynikajúcich a známych žien − vedkýň v dávnejších, 
či menej dávnych obdobiach v dejinách vedeckého poznania?“ Len na margo tejto 
otázky chcem poukázať na jeden fenomén, ktorý sa môže zdať na prvý pohľad 
ako okrajový, nazdávam sa však, že do istej miery vypovedá o vcelku rozšírenom 
postoji k ženám a vede. Totiž otázka „prečo bolo – alebo prečo je - tak málo výz-
namných vedkýň“, t. j. otázka týkajúca sa neprítomnosti žien v dejinách vedy, 
resp. ich nižšieho zastúpenia v súčasnosti, ak zaznie tak v bežnom, ako aj v od-
bornom diskurze, veľmi často nie je mienená ako skutočná otázka, vyžadujúca si 
serióznu odpoveď; táto otázka skôr indikuje isté predpoklady o neschopnosti žien 
„vykonávať vedu”, o absencii či nedostatočnosti dispozícií, nevyhnutných pre 
činnosť v oblasti vedeckého výskumu, ako je nestrannosť, objektivita, racionalita, 
abstraktné myslenie a pod. Inými slovami, historický fakt nižšej účasti žien vo 
vede sa neraz používa (či skôr zneužíva) ako argument či dôkaz o ich neschop-
nosti výrazne prispievať k rozvoju vedy.  

 
 
POZNÁMKY K PROBLEMATIKE 
ANDROCENTRIZMU VEDY, ALEBO PREČO JE 
VEDA MUŽSKOU ZÁLEŽITOSŤOU1

Mariana SZAPUOVÁ 

Nie je tomu tak dávno, čo sa problematika žien vo vede dostala do centra politic-
kej pozornosti v rámci Európskej únie a stala sa dôležitou súčasťou agendy na 
najvyšších úrovniach politického rozhodovania, predovšetkým na úrovni orgánov 
EÚ. Chcem ale podotknúť, že tomuto politickému záujmu predchádzal dlhodo-
bejší teoretický záujem, a chcem podotknúť aj to, že to boli predovšetkým femi-
nistickými teoretickými východiskami inšpirované filozofky, ale aj výskumníčky 
z rozličných vedných disciplín, ktoré v druhej polovici 70-tych rokov 20. storočia 
začali rozvíjať kritické reflexie vedy ako sociálnej a kultúrnej inštitúcie, jej dejín, 
ako aj súčasného stavu vedeckého poznania a ktoré problematiku vedy nahliadali 
z rodovej perspektívy. Už v tomto období záujem viacerých teoretičiek sa zameral 
nielen na praktické aspekty aktuálnych otázok týkajúcich sa postavenia žien vo 
vede a výskume, ale aj na teoreticko-filozofické otázky týkajúce sa samotného 
charakteru modernej vedy ako sociálnej a kultúrnej inštitúcie a istého typu ľud-
skej poznávacej aktivity, a to hlavne so zámerom osvetliť spôsob jej formovania 
sa, osvetliť rodové aspekty procesov konštituovania a mechanizmov fungovania 
vedy v modernej spoločnosti. V rámci takto orientovaných, feministickými teore-
tickými východiskami inšpirovaných epistemologických skúmaní nemohla ne-
vzbudiť pozornosť otázka, či a v akej miere boli, resp. sú ženy prítomné vo sfére 
vedy a výskumu, do akej miery sa zúčastňujú nielen tvorby vedeckého poznania, 
ale napr. aj riadenia vedy, t. j. otázka týkajúca sa participácie žien na jednej 
z najvplyvnejších a aj z mocenského hľadiska najvýznamnejších inštitúcií moder-
nej spoločnosti. Veda totiž nie je len jedným z najvyšších výdobytkov ľudského 
ducha, za čo bola považovaná v rámci osvietenskej tradície, ale je aj mocným 
nástrojom tvarovania a formovania ľudského sveta.  

 V istom zmysle sa dá povedať, že až pod vplyvom feministických inšpirácií sa 
začala táto otázka vnímať ako problém, ktorého tematizácia a reflexia orientuje 
pozornosť prinajmenšom dvoma základnými smermi: jednak smerom k situácii 
žien v širšom spoločenskom kontexte, k otázke ich postavenia v spoločnosti a na 
druhej strane smerom k problematike vedy, k otázkam jej základných predpokla-
dov, ideových východísk, cieľov a ideálov, ktoré sa sformovali v rámci západnej 
filozofickej a intelektuálnej tradície. V tejto súvislosti je zaujímavé si povšimnúť, 
že o potrebe nahliadať tému „ženy a veda“ z dvojitej perspektívy – a to 
z perspektívy rodovej rovnosti a z perspektívy vedeckého výskumu – sa zmienila i 
najnovšia správa Európskej komisie venujúca sa problematike žien vo vede 
v krajinách strednej a východnej Európy, tzv. ENWISE správa (pozri [14], 15), 
kde sa tiež konštatuje, že „podpora žien vo vede si vyžaduje zmenu nášho obrazu 
vedy“ (tamže, 25). Vo svojom príspevku sa chcem sústrediť na druhú z vyššie 
spomenutých perspektív a zamyslieť sa nad otázkou povahy vedy a jej obrazu, a 
to z rodovej perspektívy. Práve v takto načrtnutom kontexte si kladiem otázku, či 
a v akom zmysle slova možno hovoriť o androcentrizme vedy.  

 
* * * * 

  Pri pohľade na proces konštituovania sa a historického vývinu modernej vedy 
sa ako primárny, aspoň v prvoplánovom priblížení, môže javiť problém historic-
kej neprítomnosti žien vo sfére vedeckého poznania. Treba zdôrazniť, že tu ide o 
                                                           

Netreba azda obzvlášť zdôrazniť, že veda v našej kultúrnej a intelektuálnej tradícii 
sa považuje za najdokonalejšiu a najrozvinutejšiu formu ľudského poznávania 
sveta, za vzor či paradigmu poznania vôbec a za najvyššieho arbitra v otázkach 
týkajúcich sa pravdy. Navyše, ako som už naznačila, veda, vedenie je moc, ako 1 Príspevok bol vypracovaný v rámci grantového projektu VEGA č. 1/0015/03. 

ŽENY VO VEDE – ALEBO DERAVÉ POTRUBIE? 
Sociologický ústav SAV, Bratislava 2004, s.45−53 
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sobě nese silnou androcentrickou předpojatost“ ([9], 262), je spoločná prevažnej 
väčšine feministických kritík a reflexií vedy. V rámci feministickej teórie a epis-
temológie sa androcentrizmus chápe ako taký spôsob vnímania a reprezentácie 
sveta, v ktorom sa uplatňuje mužský pohľad a ktorý odráža mužské, resp. masku-
línne záujmy, postoje a hodnoty, pričom pod maskulínnymi záujmami a hodno-
tami sa chápu také, aké spoločnosť a kultúra považuje za prislúchajúce mužom. 
Androcentrizmus vo vede sa prejavuje napr. vtedy, ak mužská skúsenosť sa chápe 
ako všeobecná ľudská norma, ak odlišná skúsenosť žien je ignorovaná alebo chá-
paná ako deviantná. Sexizmus v kontexte feministickej reflexie vedy sa chápe ako 
taký prvok vo vedeckých teóriách, ktorý predpokladá, tvrdí alebo implikuje me-
nejcennosť a podriadenosť žien, legitimuje ich subordinované postavenie alebo 
legitimuje rodovo-špecifické predpisy sociálnych rolí( pozri bližšie [12], [2]). 

zdôraznil už jeden z „otcov“ moderného ponímania vedy F. Bacon, a o čom po 
Foucaultových analýzach vzájomného prepojenia vedenia s mocou možno pochy-
bovať iba v prípade totálnej ignorancie či nekritického uctievania vedy a vedec-
kosti. Práve na pozadí tejto skutočnosti sa javí historická neúčasť žien vo vede 
ako problém, ktorý odkazuje aj na problém mocenskej nerovnováhy a asymetrie 
rodov. Je teda vcelku pochopiteľné, že otázka o príčinách, ale aj dôsledkoch neú-
časti žien vo vede sa stala jednou z východiskových otázok feministických epis-
temológií. Samozrejme, na túto prvoplánovú a v istom zmysle príliš všeobecne a 
preto aj zjednodušujúco formulovanú otázku nadväzovali mnohé ďalšie, ktoré sa 
stali predmetom systematickej pozornosti a teoretickej analýzy. Ako nie najzá-
kladnejšie – bez nároku na úplnosť − možno spomenúť nasledovné: malo histo-
rické vylúčenie žien zo sféry vedy nejaké dôsledky pre charakter a obsah vedenia 
v jednotlivých sférach vedy či v jednotlivých vedeckých disciplínách, alebo pre-
javujú sa nejaké dôsledky neprítomnosti žien vo vede pre používané metódy a 
uplatňované normy vedeckého poznania, resp. aj na samotný rozvoj vedy? Vše-
obecnejšie formulované: je rod relevantným faktorom či premennou vo sfére ve-
deckého poznania? Ďalšie dôležité otázky sa týkajú úlohy záujmov a hodnôt vo 
vedeckom poznaní: premietajú sa nejaké záujmy (sociálne, politické, mocenské) 
do vedeckého výskumu? V akom zmysle slova sú niektoré výskumy androcen-
trické, sexistické či iným spôsobom rodovo predpojaté, a akým spôsobom tieto 
črty vedeckého poznania ovplyvňujú nielen procesy výskumu, ale aj ich výsledky 
a ich využívanie v technológii a praxi? Akými spôsobmi využívanie (niektorých) 
výsledkov vedeckého poznania a technológií znevýhodňovalo ženy alebo nezoh-
ľadňovalo ich záujmy v minulosti, a ako sa to deje v súčasnosti? Akým spôsobom 
ovplyvňujú rodovo-špecifické modely a rodové metafory vedecký obraz prírod-
ného a sociálneho sveta? Akým spôsobom alebo do akej miery tradičná alebo 
súčasná filozofia vedy s jej koncepciou objektivity a racionality ovplyvňuje obraz 
vedy, t. j. spôsob, ako ponímame vedu, jej autoritu a význam, aké miesto prisu-
dzujeme vede v kultúre a v živote ľudskej spoločnosti? Aké sú dôsledky − 
v najširšom zmysle slova − nevšímavosti tradičnej vedy a filozofie vedy voči 
otázkam rodu a rodovej organizácie vedeckej práce a akým spôsobom by obráte-
nie pozornosti voči týmto otázkam zmenilo charakter vedy? (pozri napr. [6], 
20−24, [1], [2]). 

 Zároveň treba ale zdôrazniť aj skutočnosť, že „rozpětí významů, ktoré se 
přisuzují tvrzení o androcentrické předpojatosti, odráží nejrůznější roviny neso-
uhlasu“ (([9], 263), preto uvedená téza si vyžaduje ďalšie rozvinutie a precizova-
nie. Pozrime sa teda bližšie na to, v akom význame, resp. v akých významoch 
možno hovoriť o androcentrizme vedy, čo vlastne tým myslíme, ak povieme, že 
veda je mužskou záležitosťou.  
 V prvom rade treba podotknúť, že feministická reflexia vedy a v jej rámci i 
kritika androcentrizmu mala vo svojich počiatkoch charakter kritiky niektorých 
konkrétnych špeciálno-vedných teórií a empirických výskumov, osobitne ich (ne-
raz skrytých) predpokladov; táto kritika dôveryhodne preukázala, že v týchto teó-
riách a výskumoch sú prítomné androcentrické a sexistické, voči ženám zaujaté 
predsudky. Prítomnosť takýchto predsudkov bola spočiatku preukázaná predo-
všetkým v niektorých koncepciách v rámci vied o živej prírode, v niektorých 
biologických disciplínách, osobitne v tých, ktorých predmetom výskumu boli 
odlišnosti medzi pohlaviami, či už v živočíšnej ríši alebo medzi ľuďmi. V tejto 
súvislosti je napr. významná štúdia Ruth Bleier Výskum pohlavných odlišností: 
veda či viera? ([3]), v ktorej ukazuje, že vo viacerých disciplínách, od endokri-
nológie cez neurológiu a psychológiu po primatológiu, výskumníci často vyvinuli 
až enormné úsilie, aby preukázali či dokázali existenciu takých dôležitých roz-
dielov medzi pohlaviami (napr. v oblasti kognitívnych schopností či behaviorál-
nych charakteristík), ktoré by vysvetľovali, zdôvodnili a legitimizovali v spoloč-
nosti existujúce formy rodovej hierarchie a asymetrie (pozri tamže, 147–163), 
keďže išlo o odlišnosti hierarchicky polarizované, v rámci ktorých sa mužským 
vlastnostiam pripisovala väčšia váha a vyšší spoločenský význam. Podobne 
dôvodí aj biologička Ruth Hubbard vo svojom článku o ľudskej/mužskej evolúcii 
([7]), ktorá odkrýva mnohé androcentrické predpojatosti prítomné tak v klasickej 
Darwinovej evolučnej teórii, najmä v jeho hodnotení významu a podielu 
samcov/mužov v ľudskej evolúcii, ako aj v niektorých súčasných sociobiologic-
kých koncepciách. Autorka aj na základe týchto zistení tvrdí, že vedecké teórie 
nie sú imúnne voči spoločenským a kultúrnym vplyvom a hodnotám a presved-

 Hľadanie odpovedí na tieto a podobne ladené otázky priviedlo viaceré teore-
tičky k jednej téze fundamentálneho významu – k téze, podľa ktorej veda − na 
rozdiel od všeobecne prijímaného presvedčenia – nie je rodovo neutrálna, ale je 
rodovo podmienená ( gendered). Povedané slovami Lynn H. Nelson „…jazyk, 
ktorý sa vo vedách používa na deskripciu fenoménov, otázky, ktoré si veda kladie, 
jej modely, interpretácia dát a pozorovaní a teoretické rámce, ktoré rozvinula, 
reflektujú fakt, že veda je a bola ovládaná mužmi“ ([12], 189). 
 Túto tézu o rodovej podmienenosti vedy možno ďalej rozvinúť či konkretizo-
vať prostredníctvom tézy o androcentrizme vedy. Táto téza, podľa ktorej „věda v 
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čivo dokumentuje prítomnosť všeobecne rozšírených a akceptovaných presved-
čení viktoriánskej morálky (napr. o mužskej aktivite a ženskej pasivite) 
v Darwinových textoch o princípoch sexuálneho výberu. Podľa jej názoru sa-
motné upriamenie pozornosti na pohlavné odlišnosti je náznakom androcentric-
kého výskumného projektu. 

„zamlčané poznanie“ o tom, čo vôbec veda je, aký je charakter vedy, vedeckej 
činnosti. Zároveň tieto metafory zohrávali istú úlohu aj pri konceptualizácii toho, 
čo je mužské a čo je ženské, pričom „samotná dištinkcia medzi mužským a žen-
ským neoperovala ako nejaký jasný deskriptívny princíp klasifikácie, ale ako vy-
jadrenie hodnôt“ ([11], 103), v ktorom sa mužskému princípu pripisovala vyššia 
hodnota. V tejto súvislosti možno formulovať hypotézu o tom, že takáto repre-
zentácia vedy mohla pôsobiť aj ako psychologická bariéra pre ženy, ktoré sa len 
ťažko prispôsobovali kultúrnemu ideálu, ktorý bol definovaný v opozícii 
k ženskosti. Druhý význam, v ktorom je možné hovoriť o mužskosti vedy spočíva 
v tom, že moderná veda od svojich počiatkov bola – a v istom zmysle stále je – 
ovládaná a kontrolovaná mužmi. V minulosti ženy boli zo sféry vedy skoro úplne 
vylúčené aj inštitucionálnymi mechanizmami (napr. nemožnosťou vyššieho 
vzdelávania), ale aj v súčasnosti existujú viaceré bariéry brániace ženám vstupo-
vať do vyšších pozícií v rámci vedeckej kariéry. Tretí moment, v ktorom sa preja-
vuje maskulínny charakter vedy, spočíva podľa tejto autorky v tom, že ženy ostali 
mimo sféry vedy aj čo sa týka obsahu vedeckých teórií. Mnohé problémy, týka-
júce sa životov žien, sa nestali predmetom vedeckého záujmu, a v tomto zmysle 
ženy ostali v rámci tradičnej vedy nepovšimnuté či neviditeľné. Takáto nepo-
všimnutosť sa prejavila vo viacerých biologických a medicínskych výskumoch, 
ale aj v sociálnych vedách, hlave v prípadoch, kedy výskumné programy vychá-
dzali z mužskej skúsenosti, resp. reflektovali problémy, týkajúce sa hlavne mu-
žov. Napr. konceptuálna schéma bežná v sociológii a v ekonómii, deliaca ľudskú 
činnosť na prácu a voľnočasové aktivity, odráža skôr mužskú skúsenosť a neu-
možňuje konceptuálne uchopiť a tematizovať neplatenú domácu prácu žien a ich 
prácu vynakladanú na starostlivosť o iných. Nakoniec štvrtý moment, v ktorom sa 
prejavuje maskulínny charakter vedy, spočíva v prevažne negatívnej reprezentácii 
žien zo strany viacerých vedeckých teórií, ako príklad možno uviesť početné teó-
rie dokazujúce intelektuálnu menejcennosť žien, teórie o ženskej hystérii či via-
ceré Freudove názory (pozri [10], 232−234). Takéto teórie často vykresľovali 
ženy ako v nejakom zmysle nedostatkové, v porovnaní s mužmi menej dokonalé 
či dokonca menejcenné bytosti. A hoci to, čo feministická kritika vedy pomenúva 
ako androcentrizmus alebo „mužskosť vedy“, sa nevyčerpáva vyššie načrtnutými 
črtami chápania vedeckého poznania, v týchto charakteristikách modernej vedy 
niektoré autorky rozpoznali aj (aspoň čiastočnú) odpoveď na otázku o príčinách 
historickej neprítomnosti žien vo sfére vedy. „Pretože veda sa tak pevne identifi-
kovala ako mužská, ženy vo vede museli byť sprostredkovateľmi medzi dvoma 
svetmi a museli mať dvojitú identitu: byť ‚skutočnou ženou‘ znamená byť neve-
deckou, byť ‚skutočným vedcom‘  znamená byť neženskou“ ([5], 45). 

 Nespokojnosť feministických teoretičiek s androcentrickým charakterom vedy 
bol - a dodnes ostáva - silným motívom jej feministickej kritickej reflexie. Avšak 
feministické teoretičky, ktoré hovoria o tom, že západná veda sa od svojich 
počiatkov rozvíjala ako mužská záležitosť, mienia tým viaceré znaky vedeckého 
poznania. Janet A. Kournay napr. identifikuje štyri základné významy tézy o 
maskulínnom charaktere vedy (pozri [10]). Po prvé ide o to, že základné normy a 
metódy vedeckej činnosti, akými sú objektivita, nezainteresovanosť, logickosť, 
nestrannosť, nezávislosť, racionalita, citová nezaangažovanosť, sú zároveň aj 
(kultúrnymi) znakmi maskulinity, mužského správania a sú v ostrom kontraste 
k opačným normám femininity, ženského správania. Od vedcov sa očakáva prie-
bojnosť, ctižiadostivosť a súťaživosť, čo sú vlastnosti, ktoré definujú či spoluur-
čujú i obsah konceptu maskulinity (aspoň v našej západnej kultúre).  
 Historické výskumy formovania sa modernej vedy ukazujú, že vylúčenie žien 
z vedy bolo spojené s historickými premenami kultúrneho obrazu a významu vedy 
na jednej strane a s obrazom ženy na strane druhej. Toto vylúčenie bolo spojené 
okrem iného s jazykom formujúcej sa vedy a s metaforami, pomocou ktorých 
opisovala a chápala samu seba, prostredníctvom ktorých vytvárala svoj sebaobraz. 
Dôležitú úlohu zohrala v tomto procese metafora sexuality, pomocou ktorej sa 
artikuloval vzťah medzi poznávajúcou mysľou a prírodou. Fundamentálnou zlož-
kou obrazu i praxe modernej vedy, presnejšie modernej experimentálnej prírodo-
vedy sa stal koncept racionality, resp. ideál racionálneho poznania, pričom je 
dôležité povšimnúť si, že samotná racionalita sa chápala ako protipól (ženskej) 
emocionality a senzitivity, resp. ako „transcendovanie feminínneho“ ([11], 104). 
Inými slovami, symbolický a metaforický obsah filozofických koncepcií rozumu, 
ktoré sprevádzali formovanie a rozvoj modernej vedy, je úzko previazaný so 
symbolom a metaforou pohlavnej diferencie. Tiež je možné uvažovať o Bacono-
vých metaforách nadvlády človeka/muža nad (ženskou) a o ich význame, aký 
tieto metafory zohrávali nielen v sebaponímaní modernej vedy, ale aj v chápaní 
maskulinity a femininity (pozri napr. [8], [10]). Toto úzke spojenie medzi moder-
nou experimentálnou vedou a maskulinitou (presnejšie obrazom mužskosti) pretr-
váva od 17. storočia dodnes – stále hovoríme, že cieľom vedy je „ovládnuť“ 
prírodné procesy, „kontrolovať“ prírodu, „využívať“ jej zdroje a „spútať“ jej sily, 
„bojovať“ s prírodnými silami, „vyhrať vojnu“ voči nim. Možno teda povedať, že 
v konceptualizácii vedy pomocou takýchto výrazov sú zakódované isté kultúrne 
normy a očakávania spojené s kultúrnym obrazom dominujúcej, aktívnej a agre-
sívnej maskulinity a pasívnej, subordinovanej femininity. Metafora aktívneho, 
maskulínneho vedca a pasívnej, feminnínej prírody sa postupne transformovala na 

 Tézu o androcentrizme vedy, pochopenú a interpretovanú v uvedených výz-
namoch, možno ďalej rozvinúť a ilustrovať v súvislosti s jednotlivými etapami či 
fázami vedeckých výskumov, v ktorých je možné rozpoznať isté príznaky andro-
centrizmu. Prvky androcentrizmu sú istými dôsledkami takýchto vplyvov a často 
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sa prejavujú vo výbere problémov, ktoré sa stanú predmetom vedeckého skúma-
nia. Napr. ak výskumy biologického základu inteligencie sú zamerané na zisťova-
nie a dokazovanie toho, že muži disponujú vyššou inteligenciou než ženy, tak 
možno upozorniť na to, že − ako to podčiarkuje Alessandra Tanesini − „otázka, 
ktorú táto oblasť biológie sa pokúša zodpovedať, je mysliteľná iba v spoločnosti, 
v ktorej muži sa považujú za inteligentnejších než ženy…o týchto otázkach by sa 
ani nemohlo snívať v takej kultúre, v ktorej „inteligencia“ je chápaná ako termín 
zastrešujúci mnohé schopnosti, ktorými jedinci disponujú v rozličnej miere“ ([13], 
67). V podobnom duchu komentuje množstvo vedeckého úsilia, vynaloženého na 
nájdenie dôležitých či podstatných pohlavných diferencií v niektorých biologic-
kých disciplínách aj Sandra Harding: „tu ide o to, že ak sa opýtame, ktoré rodovo 
špecifické ľudské bytosti mali z historického hľadiska záujem – vskutku, boli tým 
posadnuté – aby odlíšili samých seba od príslušníkov druhého rodu, odpoveď 
znie: muži. Podobne, sú to muži, ktorí mali záujem nájsť kontinuitu medzi mužmi a 
samcami iných biologických druhov a medzi ženami a samičkami iných druhov. 
Preto je správne predpokladať, že táto selektívna zameranosť na údajnú pohlavnú 
rovnakosť naprieč druhmi a pohlavnú odlišnosť v rámci druhov je nielen po-
chybná, ale je aj jasným dôsledkom androcentrizmu“ ([6], 100). 

sociálnych, kultúrnych i politických významov. Práve vo svetle feministickej kri-
tiky vedy sa ukazuje, že sociálne a kultúrne faktory, ku ktorým rod nepochybne 
patrí, ale i tzv. každodenné vedomie, bežné presvedčenia a v nich prítomné mnohé 
aj rodové stereotypy, vstupujú do procesov vedeckého bádania viacerými cestami 
a ovplyvňujú aj ich výsledky. Zároveň ale feministická reflexia vedy presvedčivo 
dokladá aj skutočnosť, že tie domnienky a predsudky o ženách či o rode, ktoré sú 
prítomné vo vedeckých teóriách a vo vedeckých výskumných programoch, môžu 
byť posúdené na základe evidencie ako falošné a deformujúce vedecké poznanie.  
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Gondova 2, 818 01 Bratislava 
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 skumy motivácie (motivation studies), ktoré tiež patria k prvému výskumnému 
programu, ukazujú, prečo sú chlapci a muži motivovaní viac uspieť vo vede, 
technike a matematike než dievčatá a ženy. Dobrým príkladom skúmania v rámci 
prvého programu je historická analýza Margaret Rossiter Women Scientists in 
Amerika.4 Podľa Rossiter nie je historicky podriadené miesto žien vo vede náhoda 
a nesvedčí o chýbajúcich zásluhách, ale je výsledkom vedomého zahaľovania ich 
prítomnosti vo vede na konci 19. storočia. Keď práve v druhej polovici tohto 
obdobia narastali možnosti vzdelávania sa žien a ich následného uplatnenia vo 
vede a výskume, zároveň boli pevne stanovené pravidlá, do ktorých oblastí môžu 
ženy vstúpiť a aký status môžu vo vede dosiahnuť. Rossiter totiž upozorňuje na 
skutočnosť, že stačil iba malý počet žien na to, aby vyvolal u ich mužských 
kolegov strach z feminizácie vedy. Iná americká autorka – Lilian Faderman 
poukazuje na to, že práve tento strach z prílivu žien do tradične mužských oblastí 
podnietil opätovné snahy o nové zadefinovanie slabosti a odchýlky žien (napr. 
freudizmus). Zatiaľ čo na jednej strane ženy získali možnosť vzdelávať sa a 
pracovať mimo svojho domova, na druhej strane sa pritvrdzovali kritériá v rámci 
pracovného postupu, ako aj vznikali nové teórie o „inakosti“ ženskosti, odchy-
ľujúcej sa od „univerzálnej“ (mužskej) normy. Skúmania v tejto oblasti zároveň 
spochybňujú demokratické a univerzálne procedúry vedy, keďže práve dodržiava-
nie vedeckých noriem pokladali mnohé ženy-vedkyne za oporu, ktorá im umožní 
uplatniť sa vo vede. Predpokladali, že k tomu stačí podať adekvátny vedecký 
výkon. Zistili však, že je rozdiel medzi proklamovanou demokratickosťou vedy 
a jej skutočným fungovaním, v rámci ktorého sa voči ženám uplatňovali a uplat-
ňujú rodové stereotypy a predsudky.  

 
 
SANDRA HARDING − FEMINISTICKÉ VÝSKUMNÉ 
PROGRAMY V OBLASTI VEDY 

Jana ZEZULOVÁ 

Vo svojom príspevku sa budem venovať výskumným programom feministickej 
kritiky vedy tak, ako ich klasifikovala popredná predstaviteľka feministickej 
epistemológie a metodológie vedy Sandra Harding.1 Budem čerpať z jej najvý-
znamnejšieho diela Science Question in Feminism (1986), ktoré je priekopníckou 
a v tej dobe prvou systematizujúcou prácou v danej oblasti. Harding v tejto práci 
identifikovala päť základných výskumných programov v rámci feministickej 
kritiky vedy. Tieto programy sa zameriavajú na rozdielne aspekty vedy, obracajú 
sa k rôznym publikám, navrhujú rôzne postupy vyrovnávania sa s androcentriz-
mom a vychádzajú z rozdielnych chápaní vedy, ako aj kategórie rodu.2 Niektoré 
z nich sa momentálne uplatňujú pri formovaní pravidiel zavádzania Gender 
Mainstreaming-u do vedeckej praxe, iné, síce dobre teoreticky rozpracované, ešte 
len čakajú na širšiu vedeckú a spoločenskú reflexiu. Feministický výskum vedy 
možno teda podľa Harding rozdeliť do piatich programov, ktoré odhaľujú rôzne 
ekonomické, politické a psychologické mechanizmy, ktoré spoločne udržujú 
sexizmus vo vede.3

 Druhým výskumným programom sú skúmania zamerané na „využívanie 
a zneužívanie biológie, sociálnych vied a ich technológií v službách sexistických, 
rasistických, homofóbnych a triedne diskriminačných sociálnych projektov.“5 
Výskum v tejto oblasti ukazuje, ako rôzne teórie a ich technológie udržiavali 
a ospravedlňovali rodovú diskrimináciu na pracovisku, ako aj diskrimináciu 
homosexuálov a ich „nápravu“ zo strany medicíny.  

 Prvým programom sú výskumy v oblasti rovnosti (equity studies), ktoré na 
základe historických dokumentov ukazujú, ako boli ženy diskriminované v prí-
stupe k vzdelaniu, zamestnaniu, v pracovnom postupe a tak ďalej. Tieto výskumy 
poukazujú na psychologické a spoločenské mechanizmy, ktoré udržiavajú v plat-
nosti diskriminačné praktiky, a to aj po odstránení formálnych prekážok. Vý-

 Tento program úzko súvisí s tretím, zameraným na výber a definovanie 
problémových oblastí, hodných vedeckého skúmania. Výskumy v rámci tretieho 
programu dokazujú všadeprítomné androcentrické tendencie, ovplyvňujúce všetky 
aspekty vedeckého výskumu (od metód zberu dát, ich interpretácie až po následnú 
aplikáciu). Príkladom tohto výskumného programu je napr. štúdia amerických 
sociologičiek Marcie Millman a Rosabeth Moss Kanter, ktoré identifikovali 

                                                           
1 Sandra Harding pôsobila 20 rokov na univerzite v Delaware, kde prednášala filozofiu; od roku 1996 
je profesorkou Women Studies na Kalifornskej univerzite v Los Angeles, kde zároveň riadi Centrum 
pre štúdium žien (Center for the Study of Women) a ko-edituje časopis Signs: Journal of Women in 
Culture and Society. Je autorkou alebo editorkou 10 kníh a zborníkov a veľkého množstva štúdií. 
Prednášala na viac ako 200 univerzitách a konferenciách. Bola konzultantkou UNESCO, UNIFEM 
(U.N. Development Fund for Women), ako aj Komisie spojených národov pre rozvoj vedy 
a technológií (U.N. Commission on Science and Technology for Development). 

 
4 Rossiter, M.: Women Scientists in Amerika: Struggles and Strategies to 1940. Baltimore, Md.: Johns 
Hopkins University Press. Podľa Harding, S.: The Science Question in Feminism. Cornell University 
Press, Ithaca 1986, s. 59. 2 Harding, S.: The Science Question in Feminism. Cornell University Press, Ithaca 1986, s. 19. 

3 Tamže, s. 20. 5 Harding, S.: The Science Question in Feminism. Cornell University Press, Ithaca 1986, s. 21. 

ŽENY VO VEDE – ALEBO DERAVÉ POTRUBIE? 
Sociologický ústav SAV, Bratislava 2004, s.63−68 
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niekoľko problematických predpokladov, ktorými sa riadil sociologický výskum.6 
Tvrdili, že isté oblasti ľudského života nepatrili k záujmovým oblastiam socioló-
gie nie preto, že by boli marginálne, ale nedovoľovali to isté konvenčné spôsoby 
vymedzovania výskumných oblastí. Potom sa stávalo, že takéto „konvenčné 
spôsoby vymedzovania výskumných oblastí“ sa zameriavali na verejné, oficiálne 
a viditeľné situácie, takže súkromné, neoficiálne a skryté sféry života sa nestali 
výskumnou oblasťou a ich obraz bol pokrivený interpretáciou podanou z pozície 
„verejného“ a „oficiálneho“ hľadiska. „Takéto a podobné obmedzenia vedú napr. 
k zneviditeľneniu faktu, akými rôznymi spôsobmi si ženy vybojovali neformálnu 
moc. [...] Rovnako skrytá ostáva aj analyticky nepostihnuteľná subštruktúra žen-
ských podporných sietí a spolkov, bez ktorých by sa ‚nezrodili‘ „géniovia“ 
v umení, literatúre, politike a vede. A v konečnom dôsledku sa zneviditeľnil 
význam sociálnych vzťahov v lokálnych a regionálnych štruktúrach spoločen-
ského života, v štruktúrach, kde ženy prevládajú a kde sa vytvárajú záväzné formy 
interakcie a politiky, v ktorých sa muži javia ako tvorcovia sociálnej štruktúry.“7 
Milman a Kanter zamerali svoju pozornosť aj na metodologické prístupy, 
z ktorých niektoré, hlavne kvantitatívne, „môžu systematicky brániť získavaniu 
istých typov informácií, ktoré ale môžu byť pre vysvetlenie skúmaného fenoménu 
najdôležitejšie“.8 Na podporu tohto tvrdenia uvádza Sandra Harding ako príklad 
klasické antropologické výskumy, ktoré uskutočnili len muži výskumníci, ktorí 
často nemali možnosť viesť osobné rozhovory so ženami skúmaných kultúr. 
Informácie o životoch žien tak získali od mužov, ktorí zároveň zastávali v týchto 
komunitách nadradené postavenie. Podľa Harding sú potom takéto interpretácie 
myslenia a správania sa týchto žien menej spoľahlivé ako tie, ktoré sa týkali 
mužov.  

postavená na striktných dichotómiách, ako napríklad objektivita vs. subjektivita, 
rozum vs. emócie, duch vs. telo, kde naviac rozum a objektivita sú asociované 
s mužskosťou a chápané ako nadradené. Podľa Elizabeth Fee závisí na týchto 
dichotómiách samotná konštrukcia domnelej vedeckej objektivity a existujúca 
výlučná pozícia vedy, pretože súčasná vedecká ideológia vychádza zo striktného 
oddelenia: 1. produkcie vedeckého poznania od jeho využitia, inak by vedci 
museli prevziať zodpovednosť za využitie svojich objavov; 2. myslenia od citov, 
inak by vedci museli reagovať na to, ako sa ľudia cítia v súvislosti s možným 
sociálnym dopadom ich výskumov vo vojenskej, biomedicínskej alebo sociálno-
technologickej oblasti; 3. subjektu (vedca) od objektu skúmania, kde sa subjekt 
chápe ako aktívny a objekt ako pasívny, neovplyvňujúci výskumníka a 4. vedy od 
spoločnosti, čo zakrýva úzke väzby medzi výskumom a mocenskými štruktú-
rami.11

 A konečne piaty výskumný program zahŕňa feministické teórie poznania, 
ktoré „predstavujú alternatívu k dominantným epistemológiám, vyvinutým za 
účelom ospravedlnenia dominantných spôsobov produkovania poznania a bytia 
vo svete.“12 Tieto teórie sa musia vyrovnať s paradoxom charakteristickým pre 
teórie, ktoré sú silne zviazané so sociálnymi hnutiami. Vyvstáva otázka, ako chcú 
tieto teórie zvýšiť objektivitu vedeckého výskumu, ktorej nedostatok kritizujú 
u etablovanej vedy, keď sú tak silne motivované feministickým hnutím a jeho 
politickými požiadavkami?13 Na tento paradox odpovedá feminizmus troma 
pokusmi, z ktorých dva sú teoreticky dostatočne rozpracované. Práve tie budem 
ďalej stručne charakterizovať. Ide o feministický empirizmus a feministickú teóriu 
stanoviska. Tretí – feministický postmodernizmus – je široko rozvetvený a repre-
zentovaný dielami mnohých teoretičiek, ktorých výkladu sa však v tomto prí-
spevku nemôžem venovať.14   Samozrejme, kritika Milman a Kanter by sa nemala chápať ako vyčerpávajúci 

zoznam foriem a štruktúr mužskej predpojatosti v sociálnych vedách. Mala by 
však postačiť na to, aby ukázala, „že feministická kritika vážne spochybnila 
sebachápanie sociálnych vied ako objektívnych, hodnotovo neutrálnych a chlad-
ných.“9

 Predstaviteľky feministického empirizmu (výskumníčky v oblasti biológie 
a sociálnych vied) tvrdia, že sexizmus a androcentrizmus, prítomné vo vede, sú 
dôsledkom zle robenej vedy. „Sexistické a androcentrické deformácie vo výsled-
koch biologického a sociálnovedného výskumu sú zapríčinené sociálnou pred-
pojatosťou. Tieto predsudky sú výsledkom nepriateľských postojov a falošných 
presvedčení, ktoré súvisia s poverčivosťou, ignoranciou alebo s nedostatočným 
vzdelaním.“15 Androcentrizmus sa tak prejavuje vo výskumnom procese vo fáze 

 V štvrtom programe „využívajú autorky nástroje literárnej kritiky, historickej 
interpretácie a psychoanalýzy k “čítaniu vedy ako textu“, aby odhalili spoločenské 
konotácie – skryté symbolické a štrukturálne významy v zdanlivo hodnotovo 
neutrálnych tvrdeniach a praktikách.“10 Zameriavajú sa na analýzu metafor v die-
lach zakladateľov modernej vedy a na analýzu základných dichotómií, na ktorých 
sú založené vedecké interpretácie. Štruktúra modernej (osvietenskej) vedy je 
                                                           

 
11 Tamže, s. 123-124. 
12 Tamže, s. 24. 
13 Tamže. 6 Tamže, s. 85. 
14 Pozri obsiahlejšiu štúdiu E. Farkašovej k tejto problematike: Feministická epistemológia ako nový 
filozofický/politický projekt. In: Brnianske prednášky. Masarykova univerzita, Brno 2003, s. 70−88, 
ako aj jej ďalšie štúdie k teórii stanoviska, ktoré sú k dispozícii napr. na webovej stránke Centra 
rodových štúdií: www.genderstudies@fphil.uniba.sk.  

7 Tamže, s. 86-87. 
8 Tamže, s. 90. 
9 Tamže, s. 91. 
10 Tamže, s. 23. 15 Harding, S.: Feminizmus, veda a antiosvietenská kritika. In: Aspekt, č.1, 1998, s. 80. 
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identifikácie a definovania vedeckých problémov, ako aj pri formulovaní koncep-
tov a hypotéz. Ako dokazuje tretí výskumný program, objavuje sa napríklad už aj 
pri zhromažďovaní dát a ich interpretácii. Toto pokrivenie možno podľa femi-
nistického empirizmu „eliminovať striktným dodržiavaním existujúcich metodo-
logických noriem vedeckého výskumu“.16 So spomenutým paradoxom sa feminis-
tické empiričky vyrovnávajú nasledovne: tvrdia, že práve sociálne hnutia umož-
ňujú odstrániť klapky na očiach, aby bolo možné uvidieť veci, ktoré tu boli vždy, 
no neboli spoznané, nebolo možné ich vidieť. Táto teória doplnila výskum o ka-
tegóriu rodu a tým ho obohatila, čím spĺňa vzory dobrej vedy lepšie, ako 
skúmania slepé voči rodu. „Nejde iba o to, že feministické výsledky vedeckého 
výskumu sú rovnako dobré ako sexistické tvrdenia, ktoré nahrádzajú; sú s nimi 
v konflikte a feministický argument je, že každý by mal byť schopný vidieť, že 
feministické tvrdenia majú väčšiu oporu v evidencii, ako tvrdenia sexistické.“17 
V konečnom dôsledku feministický empirizmus nespochybňuje tradičné scientis-
tické a filozofické chápanie princípov adekvátneho vedeckého skúmania. Kriti-
zuje spôsoby, akými sa vedecké metódy uplatňujú, ale nie samotné metódy 
a normy vedy. Tieto spochybňovania sa teda nedotýkajú logiky výskumného 
procesu a vedeckej explanácie.  

môže veda, tak hlboko ukotvená v mužských projektoch, poslúžiť emancipačným 
cieľom. Jedny kritičky tvrdia, že veda je vo svojej podstate reformovateľná, zatiaľ 
čo iné túto možnosť spochybňujú. Sandra Harding si uvedomuje, že spravodlivej-
šie zastúpenie žien vo vede ešte samotný problém nevyrieši, zvlášť, ak ženy budú 
pracovať v rámci inštitucionálnych noriem a praktík, ktoré sú zreteľne diskri-
minačného charakteru, takže ženy sa musia stať mužmi, aby mohli pestovať vedu. 
Potom podľa Harding iba zásadná transformácia konceptov, metód a interpretácií 
prinesie do vedy skutočnú zmenu.19
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