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Malý učiteľov sprievodca... je určený  ako doplnkový didaktický materiál pre pedagogický 
personál stredných škôl a pracovné zošity, ktoré sú jeho súčasťou, sú určené  pre študentky 
a študentov. 
 
Podľa princípu príručky je dôležité umožniť každému chlapcovi a dievčaťu, aby 
rozvíjali svoje osobné dispozície a záujmy bez ohľadu na rodové predstavy danej 
spoločnosti. 
 
Vydanie tejto publikácie bolo podporené z Nórskeho finančného mechanizmu a z rozpočtu 
Slovenskej republiky. 
 
 
 
 
 
 

Táto príručka je jedným z výstupov projektu Slovensko bez násilia páchaného na ženách 
občianskeho združenia MyMamy, zameraného na prevenciu a elimináciu rodovo 
podmieneného násilia. Príručka zároveň podporuje právo na rovnosť a nediskrimináciu 
na základe rodu a zvýšenie povedomia pri uplatňovaní práva na rovnaké zaobchádzanie. 
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Vážené kolegyne a kolegovia, 
 
 škola je popri rodine jedným zo socializačných faktorov, ktoré vplývajú na rodovo 
diferencovaný vývin detí. Ďalšími silne pôsobiacimi článkami na rodovú socializáciu detí 
sú vrstovníci, médiá a aj náboženstvo. Žiadny z nich nemožno oddeliť od ostatných a tak 
zmeny 
rodovej socializácie, napríklad v škole, nemožno robiť izolovane, bez pričinenia sa rodičov,  
či médií. Už samotný nástup do školy významne ovplyvňuje socializačný vývoj dieťaťa. 
Skúsenosti, ktoré tu získava a požiadavky, s ktorými sa musí vyrovnávať, budú stimulovať 
rozvoj určitých sociálnych schopností a osobitných vlastností. Škola môže pôsobiť ako 
výzva, ponuka možností vlastného rozvoja a sebapotvrdenia, ale aj ako zdroj ohrozenia. 
 Školský výchovný proces je jeden z významných faktorov, ktorý ovplyvňuje rodovú 
identifikáciu žiakov a žiačok. Treba však poukázať na to, že do školy deti už prichádzajú s 
určitou „rodovou výbavou“. Vo veku, kedy idú do š koly, si už dobre uvedomujú rozdiely 
medzi rolou chlapca a dievčaťa. Detské rodové stereotypy sa v predškolskom veku neustále 
upevňujú, až sa napokon, vo veku približne šiestich rokov poznanie týkajúce sa rodových 
úloh pevne stabilizuje. Rola žiaka a žiačky deťom poskytuje ďalšiu socializačnú skúsenosť 
aj v oblasti rodovej roly. Pre chlapcov a dievčatá nemá rola žiaka rovnaký význam a preto 
sa  v rámci tejto roly správajú rozdielnym spôsobom. 
 Postoje učiteľov posilňujú rozdiely v prejavoch žiakov obidvoch pohlaví, stimulujú 
odlišné správanie a fixujú iné postoje či vlastnosti osobnosti. Aj keď u čiteľky a učitelia 
nemusia priamo formulovať svoje postoje k rodovým rolám žiakov a žiačok, mladí ľudia 
nepriamo tieto postoje vycítia z preferovania či podceňovania žiakov podľa pohlavia. 
 Ak majú učitelia a učiteľky postoje k rodovým rolám žien a mužov silne vyhranené, 
dotýkajú sa tým všetkých žiakov a žiačok, nielen tých, ktorí a ktoré sú nimi bezprostredne 
zasiahnutí. V pedagogickej praxi existujú teórie a možnosti, ako s deťmi pracovať tak, aby  
sa rodové stereotypy narúšali a odstraňovali z výchovného procesu. Riešenie ponúka forma 
výchovy, označovaná ako rodovo citlivá. 
 Príručka Malý učiteľov sprievodca... je rozdelená do dvoch častí: v prvej časti – 
teoretickej - nájdete základné informácie o danej téme, základnú terminológiu, prehľad 
právnych predpisov a kontaktov. V druhej časti - metodickej - sú uvedené príklady aktivít, 
ktoré môžete využiť na hodinách s rozličným zameraním. Na druhú časť nadväzujú 
pracovné listy pre chlapcov a pre dievčatá osobitne: Na jednej lodi?. 
 Budeme veľmi rady, ak Vás táto príručka inšpiruje a splní úlohu sprievodcu pri 
výchove silných a šťastných ľudí. 
 
 

 
 
 
 

kolektív autoriek 
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INFORMA ČNÁ ČASŤ 
 
 
 

Terminológia 
 
 V úvode by bolo vhodné definovať základné termíny, s ktorými sa budete pri štúdiu 
a následne pri práci v tejto oblasti stretávať. 
použité texty: Cviková, Minarovičová, Bosá, Sejková, Pavlikovská  

 
Pohlavie/Sex:  
biologická danosť č loveka, čiže skutočnosť, č i je z anatomického hľadiska ženou, alebo 
mužom.  
 
Rod /Gender:  
sociálne rozdiely, alebo roly prisúdené ženám a mužom, roly, ktoré sú naučené počas toho 
ako sa vyvíjame. Sú závislé na našej kultúre, etnickom pôvode, náboženstve, vzdelaní, 
spoločenskom postavení a tiež ich formuje geografické, ekonomické a politické prostredie, 
v ktorom žijeme. Tieto modely správania vytvárajú štandard a ovplyvňujú naše bytie 
nezávisle na našom pohlaví. Napríklad, pokiaľ len ženy môžu rodiť (biologicky 
determinované), biológia nedeterminuje, kto bude vychovávať deti (rodovo prisúdené 
správanie), taktiež neurčuje, kto bude vykonávať napr. domáce práce. Rod symbolizuje 
skupinu vlastností a foriem správania, očakávaných od mužov a žien v ich spoločenstvách 
a formuje ich sociálnu identitu. Identitu, ktorá sa mení a závisí od kultúrnej a historickej 
situácie.  
 
Rodová rovnosť:  
rozdielnosť v správaní, ašpirácie a potreby žien a mužov sú rovnomerne hodnotené a 
podporované a nespôsobujú rozdielne dôsledky, ktoré posilňujú nerovnosti.  
 
Rodové vzťahy:  
vnútorne závislé vzťahy medzi ženami a mužmi, vzájomné ovplyvňovanie a reakcie na 
zmeny v správaní.  
 
Rodový stereotyp: 
stereotypy alebo predsudky sú zovšeobecňujúce predstavy o istej skupine ľudí. Rodové 
stereotypy zjednodušene a generalizujúco hodnotia schopnosti a vlastnosti mužov a žien 
alebo vytvárajú zjednodušené obrazy mužskosti a ženskosti, pričom zabúdajú na 
jedinečnosť každého človeka. Stereotypy mávajú zvyčajne negatívny náboj a na ich 
základe sa predpokladá, že všetci príslušníci a všetky príslušníčky istej skupiny sa správajú 
rovnako a sú rovnakí/rovnaké. V prípade rodových stereotypov to vedie k všeobecne 
rozšíreným a hlboko zakoreneným predstavám o mužoch a ženách.  
Rodové stereotypy zvyčajne považujeme za „prirodzene dané“, avšak v skutočnosti sú to 
modely správania, ktoré sú ľuďom vštepované od raného detstva a ktorým sa v podstate 
učíme, tak ako rodnej reči alebo inému sociálnemu správaniu. To spôsobuje, že v deťoch sa 
nerozvíja to, čo je im prirodzené, ale ich individualita sa potláča v prospech utkvelého 
modelu ženstva alebo mužstva. 
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Stereotypy nehrajú vždy len negatívnu rolu. Zjednodušujú a urýchľujú orientáciu v 
životných situáciách. Na druhej strane ale vedú k povrchnosti. Keďže sú prítomné všade 
okolo nás, chápeme ich ako normy, ktoré sú nemenné. Nie je to však pravda. 
 
 
Mainstream:  
zásadné dominantné myšlienky, prístupy, skúsenosti, alebo trendy, ktoré ovplyvňujú 
ekonomické, sociálne a politické rozhodnutia. Mainstream determinuje, kto čo dostáva a 
poskytuje zdôvodnenia pre rozdelenie zdrojov a príležitostí.  
 
Gender mainstreaming:  
ustanovuje rodovú rovnosť ako súčasť tohto dominantného (mainstreamového) trendu v 
spoločnosti tak, že ženy a muži majú rovnaký prospech. Ovplyvňuje politické 
a ekonomické rozhodnutia s úmyslom podporiť rovnosť medzi ženami a mužmi (miera 
zamestnanosti, pracovné pozície, príjmy, vzdelanie a pod.). Gender mainstreaming začína 
analýzou situácií každodenného života mužov a žien, ktorá zviditeľňuje ich odlišné potreby 
a problémy, uisťujúc sa v tom, že politiky a prax nie sú založené na nesprávnych 
predpokladoch a stereotypoch. Reálnou výzvou gender mainstreamingu je ukázať, že všetci 
môžu mať prospech zo spoločnosti založenej na rovnosti, ktorá si uvedomuje rozdiely a 
ktorá zohľadňuje individuálne a skupinové potreby.  
 
Analýza rodového dopadu:  
skúma politiky a skúsenosti, aby sa ubezpečila, že majú rovnako prínosné rozhodnutia pre 
ženy a mužov. Identifikuje existenciu a rozsah rozdielností medzi ženami a mužmi a 
výstupy z týchto rozdielov pre špecifické oblasti politík. Hodnotí politiky a skúsenosti s 
úmyslom neutralizovať diskrimináciu.  
 
Špecifická/pozitívna akcia:  
zvýhodňuje zvláštnu časť žien, alebo mužov a je požadovaná ako dodatok k politikám/ 
rozhodnutiam gender mainstreamingu pri odstraňovaní nerovností, ktoré boli 
identifikované, alebo zameriava sa zvlášť na pretrvávajúce problémy. 
 
Rodovo citlivá výchova: 
prístup k výchove a vzdelávaniu, ktorý rešpektuje práva detí a dôsledne uplatňuje rovnosť 
príležitostí chlapcov a dievčat; zohľadňuje individuálne sociálne prostredie dieťaťa a snaží 
sa tak predchádzať rodovej diskriminácii. 
 
Kurikulum: 
plány vyučovacieho procesu v školách, obvykle prezentované v permanentne 
obnovovaných dokumentoch, ktoré sú vypracúvané na niekoľkých úrovniach podľa 
celonárodne platných štandardov. Projektovanie a realizácia vzdelávania študentov 
(samotný priebeh štúdia a jeho obsah), na ktorom sa okrem študentov podieľajú aj učitelia 
a tvorcovia vzdelávacích programov (vzdelávací program, projekt, plán vzdelávania).  
 V Koncepcii rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike, tzv. projekte 
Milénium,  sa uvádza obsah štátneho kurikula:  všeobecné ciele vzdelávania, základné 
učivo, záväzné cieľové požiadavky na výkon žiakov, štandardy, spôsoby overovania 
dosahovania štandardov a modelové vzdelávacie programy. Určuje základné učivo vo 
všetkých školách príslušného typu, cca 60 % časovej dotácie, využitie ostatného času je v 
právomoci jednotlivých škôl, ktoré si budú vytvárať podľa miestnych podmienok svoje 
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školské kurikulum. (profil absolventa - učebný plán (študijný program) školy - učebné 
osnovy (sylaby) - tematické plány).  
Iné formy kurikula:  predpísané kurikulum  (oficiálny dokument, ktorý je záväzný pre 
školy), realizované kurikulum (to, čo učiteľ v triede naozaj realizuje), podporné kurikulum 
(učebnice, materiálno-technické činitele podporujúce realizáciu predpísaného kurikula), 
osvojené kurikulum (to, čo sa študenti skutočne naučia), formálne kurikulum( komplexný 
projekt cieľov, učiva, prostriedkov a organizácie vyučovacieho procesu, to, čo predpisujú 
naše učebné plány a učebné osnovy), neformálne kurikulum (aktivity a skúsenosti 
študentov v mimotriednych a mimoškolských aktivitách organizovaných školou, napr. v 
rámci exkurzií, športovej činnosti, rôznych súťaží a pod.), skryté kurikulum (skúsenosti 
študentov, ktoré nie sú obsiahnuté vo formálnom i neformálnom kurikule, ale ktoré 
vznikajú skôr náhodne, nesystematicky, v rámci sociálnej interakcie študentov v triede, 
škole, v rámci ich vzťahov s učiteľmi, odrážajú étos, klímu školy, ale aj vplyv 
mimoškolských zdrojov vzdelávania a výchovy, to, čo sa študent naučí mimo učebných 
osnov, mimo cieľov vedomej činnosti školy, napr. ako ovplyvňovať u čiteľa, ako 
dominovať medzi spolužiakmi, ako dosiahnuť úspech aj na úkor iných a pod.).                
 
Diskriminácia: 
je každé neopodstatnené nerovnaké zaobchádzanie s ľuďmi zo strany štátu alebo iných 
ľudí, ktorí majú istú moc. Diskriminácia z dôvodu pohlavia/rodu je zvyčajne skrytá, 
pretože funguje v spolupráci s rodovými stereotypmi, ktoré často vystupujú ako 
„normálne“ a „správne“(napr. ženy na Slovensku zarábajú podstatne menej ako muži 
napriek tomu, že majú rovnaké vzdelanie, prax i schopnosti ako muži na tej-ktorej 
pracovnej pozícii. Takéto správanie je diskriminujúce z hľadiska pohlavia/rodu a vyplýva z 
utkvelej predstavy, že živiteľom rodiny má byť muž, čo v dnešnej dobe už nie je pravda). 
Podstatným činiteľom pri diskriminácii je istá forma závislosti. Diskriminačné správanie 
môže mať viacero foriem, ktoré sú opísané v antidiskriminačnom zákone: 
Priama diskriminácia 
z dôvodu pohlavia/rodu dochádza k priamej diskriminácii, ak sú niekomu upierané práva 
len preto, že je muž alebo žena. Môže to byť uprednostňovanie mužov vo vedúcich 
funkciách alebo v rozvodovom konaní prisudzovanie detí prevažne ženám.  
Nepriama diskriminácia 
predpis, rozhodnutie, pokyn alebo aj zaužívaný postup, ktorý bez objektívnej príčiny 
znevýhodňuje nejakého človeka alebo určitú skupinu ľudí, hoci na prvý pohľad nie je proti 
nikomu namierený. Ak napríklad firma poskytuje školenia a iné výhody len tým, ktorí 
pracujú na plný úväzok, navonok sa zdá, že tento postup nie je diskriminačný. V praxi však  
na polovičný úväzok pracujú takmer výlučne ženy (napríklad aj preto, aby sa starali o deti 
alebo iných členov rodiny), preto hovoríme o nepriamej diskriminácii z dôvodu pohlavia. 
Rovnako nepriamou diskrimináciou z dôvodu pohlavia je nerovnaké odmeňovanie žien za 
rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty a znemožňovanie ich kvalifikačného postupu 
prostredníctvom zdanlivo neutrálnych predpisov.  
Obťažovanie 
urážlivé, nepríjemné, ponižujúce zaobchádzanie s človekom  s právomocou rozhodnú ť o 
veciach dôležitých pre jeho život. Príkladom môžu byť sexistické poznámky, urážlivé 
vtipy, dotyky, ktoré sú konkrétnemu človeku nepríjemné a pociťuje ich ako ponižujúce. 
Správanie zapríčinené rodovými stereotypmi, predsudkami a netoleranciou tak prechádza 
do jednej z foriem diskriminácie. 
Pokyn a nabádanie na diskrimináciu; neoprávnený postih 
Zákon postihuje aj pokyn a nabádanie na diskrimináciu. Je teda protiprávne niekomu 
prikazovať, aby iného diskriminoval alebo ho na takéto správanie nahovárať. Takisto zákon 
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chráni pred neoprávneným postihom (potrestaním) toho, kto sa sťažuje na diskrimináciu na 
kompetentných miestach alebo sa obráti na súd so žalobou, prípadne svedčí v prospech 
niekoho, kto bol diskriminovaný.  
Sexizmus 
diskriminácia na základe pohlavia, čiže v praxi ide najmä o rôzne znevýhodnenia žien na 
základe ich príslušnosti k ženskému rodu, ako aj formy, akými muži vykonávajú svoju moc 
voči ženám. Takéto správanie znevažuje ženy alebo dievčatá, prípadne vedie k 
nerovnovážnemu zobrazovaniu mužov a žien v spoločnosti, a teda potvrdzovaniu ich 
nerovnovážneho postavenia. Označuje diskrimináciu na základe pohlavia, čiže v praxi ide 
najmä o rôzne znevýhodnenia žien na základe ich príslušnosti k ženskému rodu, ako aj 
formy, akými muži vykonávajú svoju moci voči ženám. 
 
Sexuálne a reprodukčné práva žien 
Na sexuálne a reprodukčné práva žien mali po dlhé obdobia vplyv spoločenská a kultúrna 
situácia, vplyv cirkví a to, že ženy sa nemohli slobodne rozhodovať o svojom tele a o tom, 
kedy a koľko detí chcú mať. V krajinách, kde má cirkev veľký vplyv dochádzalo a 
dochádza k porušovaniu práv žien v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia (zákaz 
interrupcií, nedostatočný prístup žien k antikoncepcii).  
Mýtus krásy 
Mýtus krásy je ďalším fenoménom, ktorý ovplyvňuje správanie sa žien a mužov v našej 
spoločnosti. Dnešná doba potvrdzuje, že mýtus krásy ma negatívne až zdravie ohrozujúce 
dôsledky, keď môžeme vnímať množstvo mladých dievčat a žien, ktoré v snahe podobať sa 
mediálne známym osobnostiam (modelky, herečky atď.), podstupujú drastické diéty, 
prípadne plastické operácie. Zároveň je celosvetovo nastavený trend mladosti a každý, kto 
nie je mladý a krásny sa považuje za menej úspešného, resp. vnútorné kvality a schopnosti 
sú menej dôležité ako zovňajšok.  
viac na: www.ruzovyamodrysvet.sk 

 
Viktimizácia: 
proces, v ktorom sa človek stáva obeťou trestného činu. 
 
Druhotná viktimizácia: 
situácia, keď sa obeť násilia stáva opakovane obeťou, a to v dôsledku konania, resp. 
nekonania a neadekvátneho prístupu oficiálnych či neoficiálnych inštitúcií aj jednotlivcov.  
K druhotnej viktimizácii môže dochádzať v rôznych zložkách spoločnosti, ako napr. 
štátnych orgánoch činných v trestnom konaní či v rámci sociálnej podpory obetí (polícia, 
súd, prokuratúra, sociálne odbory atď.), v médiách, ale i zo strany blízkeho okolia 
(príbuzní, susedia, obyvatelia obce, spolupracovníci a spolupracovníčky a i.). Najmä obete 
domáceho násilia, predovšetkým násilia páchaného na ženách, sa často stretávajú s 
nepochopením, odmietaním a bagatelizovaním svojej situácie a to nielen v dôsledku 
neochoty, ale predovšetkým v dôsledku nedostatočnej informovanosti a pripravenosti 
príslušných miest a ich pracovníkov či pracovníčok na účinnú intervenciu proti násiliu a na 
poskytnutie adekvátnej podpory obetiam. 
 
viac na: www.glosar.aspekt.sk 
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Pohlavie a rod  
použité texty: Bosá, Cviková, Minarovičová, Sejková  
 

 Zdá sa, že spoločnosť, v ktorej žijeme, potrebuje na svoje zabehané fungovanie 
jednoznačné odlíšenie dvoch pohlaví a udržiava aj sociálne odlíšenie ženskosti a 
mužskosti. Definovanie roly ženy a muža i deľby práce medzi nimi sa aj v súčasnosti 
v princípe odvíja z chápania tehotenstva a pôrodu ako jediného životného predurčenia 
ženy. Vo vä čšine oblastí nášho života napriek zmeneným sociálnym podmienkam 
reprodukcie prevažuje diferenciácia pohlaví, značné polarizovanie záujmov, činností a 
osobností muža a ženy, čo však v žiadnom prípade neznamená, že práve toto je 
„prirodzené“. Vzťah žien a mužov, založený predovšetkým na konkrétnych normách 
rodovej roly, sa v rôznych spoločenstvách a v rôznych obdobiach líši; nie je „prirodzený“, 
je historicky a sociálne, v širšom zmysle kultúrne podmienený.  
 Presvedčenie, že odlišnosť ženskej a mužskej roly prirodzene vyplýva z biologickej 
odlišnosti ženy a muža, je jedným z najstabilnejších pilierov fungovania našej kultúry. Má 
veľkú moc. Ignoruje všetko, čo ho podrýva — historické, sociologické či psychologické 
fakty a popiera dokonca aj našu vlastnú skúsenosť. Naše okolie nás prostredníctvom 
stereotypov denne presviedča o „pravdivosti“ výroku o silnom a slabom pohlaví, ktorý má 
asi takú platnosť ako tvrdenie, že ženy nosia sukne a muži nohavice. V dôsledku 
presvedčenia o prirodzenej odlišnosti nezriedka zabúdame na to, čo majú ženy a muži ako 
ľudia spoločné, na to, čo ich spája. A hoci biologické pohlavie nie je úplne odlučiteľné od 
kultúrneho a rodové stereotypy sa „lepia“ na biologické pohlavie, je variabilita žien a 
mužov v rámci ich pohlavia/rodu výraznejšia než odlišnosť žien a mužov ako skupín.  
 Diferenciácia pohlaví a rodov sa významne podieľa na usporiadaní vzťahu žien a 
mužov v spoločnosti najmä tým, že pod zámienkou prirodzenosti toto usporiadanie 
legitimizuje. Nespochybniteľnou platnosťou prírodného zákona ospravedlňuje 
nespravodlivú deľbu práce medzi ženami a mužmi, v ktorej ženám pripadá väčšia časť 
neplatenej a horšie platenej práce, i nerovné rozdelenie moci medzi ženami a mužmi, moci 
rozhodovať o sebe a svete okolo seba. Viera v to, že existuje akási všeobecne platná, 
správna „mužskosť“ a „ženskosť“, vtesnáva ženy a mužov do korzetov predurčených rolí, 
ktoré nezodpovedajú skutočným potrebám partnerstva a spolupráce medzi ľuďmi v 
spoločnosti a nerešpektujú individualitu žien a mužov ako jedinečných ľudských bytostí. A 
tak bývajú slová „chlapček“ či „dievčatko“ v našej spoločnosti veľmi často ortieľom, ktorý 
bábätku nalinkuje koľaje vedúce do ružového, alebo modrého sveta. Základné pravidlo 
ženskosti - „žena v žiadnom prípade nesmie chcieť byť ako muž“- prináša konkrétnemu 
dievčaťu a žene bez ohľadu na jej osobnosť a životné okolnosti očakávania, ktoré sa dajú 
zhrnúť výrokmi ako „dbá na to, aby sa muž necítil slabý, podriadený“, „sebarealizáciu 
nachádza v starostlivosti o iných“, „je citlivá, nežná, mäkká“ či „mnohé strpí a prepáči“. 
Základné pravidlo mužskosti  - „pretože muž nie je žena, nerobí to, čo robí žena“ - stavia 
chlapca a muža bez ohľadu na jeho osobnosť a životné okolnosti pred očakávania, ktoré sa 
dajú zhrnúť výrokmi ako „chce byť silnejší, múdrejší a chce viac zarábať“, „sebarealizáciu 
nachádza v úspechu v povolaní“, „je obrnený, nedáva najavo svoje city“ či „nič nestrpí, 
neprepáči“.  
 Všadeprítomná implicitná rodová hierarchia nás deň č o deň odkazuje do hraníc 
stereotypnej rodovej roly, pretože je - podľa všetkého - pre zdanlivú stabilitu spoločnosti 
jednoduchšie udržať fungovanie založené na nespravodlivom stereotype, než hľadať 
spôsoby, ako neustále dojednávať fungovanie založené na otvorenej komunikácii a 
vzájomnom rešpekte.  
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Pohlavie a rod v škole 
použité texty: Cviková, Minarovičová, Bosá  

 
Žiaci a žiačky 
 Do školy chodia žiaci a žiačky, chlapci a dievčatá. Napriek tomu, že sa vzdelávajú 
spoločne, výchovný obsah, ktorý im škola odovzdáva, nie je rovnaký. Nie sú totiž rovnaké 
ani očakávania, predpoklady a požiadavky, týkajúce sa správania, záujmov a výkonov 
žiakov a žiačok.  
 V tomto zmysle škola len odráža celkový spoločenský kontext s jeho rodovo 
podmienenými stereotypmi a predsudkami. Pri vzdelávaní však majú tieto rodové 
stereotypy a predsudky závažné dôsledky na formovanie osobnosti žiakov a žiačok, ako aj 
na ich vedomosti a profesijnú perspektívu.  
 Rodové stereotypy sa v škole prejavujú v predstavách učiteľov a učiteliek o 
rozdielnych schopnostiach, odlišnom postoji k práci a sklonoch k určitému spôsobu 
reagovania dievčat a chlapcov. Od dievčat sa napríklad očakáva konformnosť, poslušnosť a 
schopnosť prispôsobenia sa. Pozitívnu spätnú väzbu získavajú od učiteľov a učiteliek za 
usilovnosť, svedomitosť a spoľahlivosť. Chlapci sú považovaní za tvorivejších, pripisuje sa 
im tendencia k asertivite, resp. až k agresivite, k nepokoju, impulzívnosti, nepozornosti a 
lajdáctvu. Na základe takejto predstavy učitelia a učiteľky považujú agresívne správanie 
chlapcov za „prirodzené“, biologicky podmienené. V rámci vyučovania ho preto tolerujú 
viac ako rušivé a agresívne správanie dievčat, ktoré býva trestané prísnejšie, pretože takéto 
správanie nepatrí do tradičného repertoáru ženských prejavov.  
 
Rozdielny prístup k dievčatám a chlapcom  
 Aj keď si ako učiteľky a učitelia myslíme, že pristupujeme k chlapcom a dievčatám 
rovnako, skutočnosť je taká, že náš prístup je ovplyvnený rodovými stereotypmi. Aj my 
žijeme v danej spoločnosti, takže od detstva nás ovplyvňujú stereotypné predstavy a názory 
 o „prirodzenej“ rozdielnosti v správaní, schopnostiach a rolách dievčat a chlapcov. Je preto 
pochopiteľné, ak tieto rodové stereotypy reprodukujeme aj vo svojej práci prostredníctvom 
očakávaní a požiadaviek na žiakov a žiačky.  
Cielené výskumy poukázali na konkrétne formy, akými sa rodové stereotypy prejavujú pri 
vyučovaní: Učitelia a učiteľky neúmyselne, spravidla nevedomky venujú viac pozornosti 
chlapcom ako dievčatám a to vo viacerých ohľadoch. Chlapcov upozorňujú na nevhodné, 
rušivé správanie na hodine, obracajú sa na nich s otázkami pri zadávaní úloh či pri 
inštruovaní. Pri bežnej komunikácii v triede komunikujú viac s chlapcami ako s 
dievčatami. Chlapci dostávajú na hodinách väčší priestor ako dievčatá, môžu si teda 
vyskúšať rôzne situácie a svoju reakciu na ne, získavajú väčšiu sebadôveru a trénujú si 
schopnosť presadzovať sa. Napríklad v diskusiách sa chlapcom ponecháva väčší priestor na 
vyjadrenie názoru ako dievčatám. Pri riešení úloh učitelia a učiteľky odpovedajú na otázky 
chlapcov inak ako na otázky dievčat. Chlapcov sa snažia k odpovedi priviesť, čím rozvíjajú 
ich logické uvažovanie, zatiaľ čo dievčatám dávajú hotovú odpoveď. Na hodinách chémie 
a fyziky si učitelia a učiteľky častejšie vyberajú na demonštrovanie pokusov chlapcov ako 
dievčatá. V učiteľských kruhoch prevláda mýtus, že chlapci majú lepšie predpoklady pre 
matematiku a dievčatá pre jazyky. Podľa psychológa Davida Fontanu sa však rozdiely v 
matematickej a jazykovej výkonnosti chlapcov a dievčat dajú vysvetliť vplyvom prostredia 
a nemajú biologický základ. Napriek tomu majú matematika a prírodné vedy „mužský“ 
imidž, kým humanitné predmety „pripadli“ dievčatám. Dôsledkom tohto rodového 
stereotypu je, že na niektorých školách sú určité predmety, napríklad technické práce, 
sprístupnené pre chlapcov, domáce práce zasa pre dievčatá. Je zvláštne, že rodové 
rozdelenie sa týka aj športu. Existuje rozšírená predstava, že futbal je len pre chlapcov, či 
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gymnastika len pre dievčatá. Učiteľky a učitelia často hovoria, že keď je trieda zložená 
prevažne z dievčat, je pokojnejšia. Chlapci vyrušujú a sú na hodine hlučnejší, svojím 
správaním sa snažia upútať pozornosť, čím vlastne menia správanie učiteliek a učiteľov...  
 Osobitnou témou je sexizmus na školách. Medzinárodné dokumenty, ktoré 
podpísala aj Slovenská republika, výslovne žiadajú odstrániť akúkoľvek diskrimináciu z 
dôvodu pohlavia a rodu (Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien - 
CEDAW; Dohovor o právach dieťaťa). Napriek tomu vtipy o ženách sú ešte vždy súčasťou 
každodenného humoru učiteľov. Napríklad pojem „ženská logika“ sa dnes chápe ako 
nadávka. Učitelia tak poznámkami o „ženskej logike“ otvorene diskriminujú dievčatá a 
označujú každý ich prejav či vlastnú myšlienku za menejcennú.  
 Je dôležité používať sexisticky neutrálny jazyk a pri oslovovaní v triede alebo v inej 
skupine oslovovať aj dievčatá; brať na vedomie, že názory dievčat, či už správne alebo 
nesprávne, sú rovnako dôležité ako názory chlapcov; podporovať u dievčat ich sebaúctu; 
nedovoliť chlapcom, aby zosmiešňovali a ironizovali bežné správanie dievčat; tlmiť 
dominantné postavenie chlapcov v diskusiách, na rôznych zhromaždeniach či pri 
aktivitách, na ktorých sú často ochotní podieľať sa len vtedy, keď tam majú vedúce 
postavenie; neprehliadať a netolerovať hanlivé poznámky na adresu žien a nenechať ich 
autorov v rámci verejnej diskusie v anonymite; oceňovať u chlapcov vlastnosti, ktoré sa 
nesprávne označujú ako ženské; podporovať u chlapcov estetické vlohy, ich snahu vkusne 
sa obliekať a dbať o svoj zovňajšok, uznávať ich snahu dať priestor aj dievčatám atď.  
 Kým my ako pedagógovia a pedagogičky nebudeme dostatočne citlivo vnímať 
sexizmus a urážlivé správanie ako neprijateľné a neprípustné, sotva budeme vedieť 
odstraňovať jeho prejavy zo správania žiakov - na našich školách sú to totiž oveľa častejšie 
chlapci, ktorí sa správajú urážlivo k dievčatám. Sexistické zosmiešňovanie a urážky pritom 
drasticky ničia sebadôveru dotknutých osôb a bránia im naplno využívať svoje schopnosti 
pri vzdelávaní. Škola je povinná vytvárať také prostredie, ktoré je bezpečné a ústretové pre 
každé dieťa, bez ohľadu na jeho pohlavie.  
 
Správanie dievčat a chlapcov v triede  
 Správanie učiteľov a učiteliek posilňuje rozdiely v správaní dievčat a chlapcov, a to 
preto, lebo žiaci a žiačky majú sklon správať sa podľa ich očakávaní. Pravda, deti sa už 
predtým, ako prvýkrát prekročia bránu školy, učia sociálnemu správaniu v rodine. Okolo 
šiestich rokov sa ich rodovo špecifické správanie pevne stabilizuje, takže dievčatá a chlapci 
už prichádzajú do školy s určitou „rodovou výbavou“. Vedia,  aké správanie spoločnosť 
vyžaduje od dievčat a aké od chlapcov. V škole sa toto rodovo špecifické správanie 
implicitne očakáva a ďalej posilňuje.  
Ako sa v škole správajú dievčatá  
 Dievčatá nadobudnú počas socializácie väčšiu sebakritickosť. Úspech a dobré 
výsledky v škole začnú pripisovať vlastnej pracovitosti, nie schopnostiam. Pri neúspechu sa 
stiahnu do seba, reagujú skôr pasívnymi obrannými mechanizmami. Tie môžu viesť 
k úniku od problémov. Dievčatá sa tak potom javia ako pasívnejšie a menej priebojné. 
Učiteľky a učitelia považujú zlé výsledky a neúspech dievčat za dôsledok nedostatočnej 
prípravy, ale aj za prejav obmedzených schopností. Dievča s horším prospechom bude 
s veľkou pravdepodobnosťou označené za málo inteligentné, zatiaľ č o chlapec bude 
považovaný za lajdáka. Na druhom stupni základnej školy sa začína školský prospech 
dievčat zhoršovať. Dievčatá prenášajú svoju pozornosť z úspechu v práci na úspech 
v kolektíve, ktorý je založený na obľúbenosti. Dôležitým sa stane vzhľad a popularita, nie 
dobré známky.  
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Ako sa v škole správajú chlapci  
 Na rozdiel od dievčat sa chlapci javia sebavedomejší a menej sebakritickí. Keďže 
podľa prevládajúceho stereotypu chlapci nie sú považovaní za usilovných a snaživých, 
učitelia a učiteľky majú tendenciu predpokladať, že ich schopnosti môžu byť v skutočnosti 
lepšie ako výkon, ktorý podávajú. Úspechy chlapcov sú pripisované ich schopnostiam, a to 
posilňuje ich sebavedomie. Neúspech chlapcov učiteľky a učitelia interpretujú ako 
nedostatok motivácie a usilovnosti. Ide teda o faktory, ktoré sú nejakým spôsobom 
ovplyvniteľné a dajú sa zmeniť, na rozdiel od interpretácie neúspechu u dievčat, ktoré sa 
stereotypne pripisuje slabším schopnostiam. Chlapci potom pripisujú svoje zlé učebné 
výsledky vonkajším okolnostiam, ako napríklad obťažnosti úlohy či nespravodlivému 
hodnoteniu učiteľa, učiteľky. Chlapci majú navyše možnosť kompenzovať svoj neúspech či 
horší prospech inými prostriedkami, predovšetkým vyšším spoločenským statusom mužov. 
Pre chlapcov potom nie je škola „až taká dôležitá“ ako pre dievčatá. Majú totiž aj iné 
podporné zdroje, než je úspech v škole. Dôsledky rozdielneho statusu mužov a žien 
v spoločnosti môžeme pozorovať v správaní chlapcov a dievčat v škole. Napríklad 
v diskusiách chlapci skáču do reči dievčatám omnoho častejšie ako dievčatá chlapcom. Ak 
hovorí dievča, chlapci prejavujú nezáujem a intoleranciu. Skrytým posolstvom týchto 
reakcií je, že to, čo hovorí žena, nie je až také dôležité ako to, čo hovorí muž. Rozdielny 
status mužov a žien môžu žiaci a žiačky vidieť aj v zastúpení mužov -učiteľov v školstve. 
Čím vyšší typ školy, tým viac mužov za katedrou. V triede sa to prejavuje tak, že učiteľky 
a učitelia považujú za vhodnejších kandidátov na funkciu predsedu triedy chlapcov, pretože 
sú podľa nich „prirodzenými“ vodcami s autoritou. Dievčatá bývajú skôr zodpovedné za 
vedenie financií či spríjemňovanie a skrášľovanie prostredia v triede.  
 
Učitelia a učiteľky 
 Výsledky výskumov ukázali, že učiteľky a učitelia na Slovensku majú stereotypné 
postoje k dievčatám a chlapcom, podobne ako ich zahraničné kolegyne a kolegovia. Medzi 
učiteľmi (mužmi) a učiteľkami (ženami) sa tieto postoje odlišovali v tom, že muži viac 
trvali na dodržiavaní mužských rodových rolí a ženy viac na dodržiavaní ženských 
rodových rolí. Muži teda vyjadrili silnejší súhlas ako ženy s rodovo stereotypnými 
výrokmi, ktoré sa týkali chlapcov. Naopak ženy vyjadrili silnejší súhlas ako muži s rodovo 
stereotypnými výrokmi, ktoré sa týkali dievčat. Ukázalo sa, že muži (učitelia) kladú väčší 
dôraz na to, aby chlapci zodpovedali stereotypným predstavám a požiadavkám spoločnosti, 
a ženy (učiteľky) „kontrolujú“ zase dievčatá. Muži (učitelia) viac ako ženy (učiteľky) 
súhlasili s výrokmi, že chlapci majú „od prírody“ lepšie logické myslenie ako dievčatá. 
Pokladajú za nevhodné, ak sa malí chlapci na základnej škole hrajú s bábikou. Chlapcov 
považujú za lepších vodcov triedy ako dievčatá. Väčšinou nie sú presvedčení, že chlapci aj 
dievčatá sú rovnako schopní pochopiť technické problémy. Otváranie okien, dvíhanie 
tabule považujú za úlohu chlapcov, kým spríjemňovanie prostredia triedy a polievanie 
kvetov za úlohu dievčat.  
Ženy (učiteľky) súhlasili viac ako muži (učitelia) s výrokmi, ktoré sa týkali rodových rolí 
dievčat. Napríklad vulgárne vyjadrovanie dievčat podkladajú za horšie ako také isté 
vulgárne vyjadrovanie chlapcov. Dievčatá pokladajú za prirodzene citlivejšie a 
disciplinovanejšie, ako aj za lepšie organizátorky ako chlapcov. Prácami, ktoré si vyžadujú 
zodpovednosť, ako napríklad zbieranie peňazí či kníh, poverujú skôr dievčatá ako 
chlapcov.  
 V mnohých prípadoch učiteľky a učitelia svojím postojom a prístupom udržujú 
bludný kruh nerovnosti medzi dievčatami a chlapcami. Svojimi vlastnými stereotypmi 
upevňujú stereotypy v chlapcoch a dievčatách. Ak sa však má naplniť litera zákona o 
rovnosti šancí a nediskriminovaní, je veľmi dôležité začať odstraňovať rodové stereotypy 
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práve na školách. K prvým krokom môže patriť vedomá kontrola času, ktorý učitelia a 
učiteľky venujú žiakom a žiačkam, ďalej používanie dvojrodovosti v jazyku pri 
komunikácii v triede (je vhodné dôsledne používať oslovenie žiaci a žiačky, hovoriť o 
spisovateľoch a spisovateľkách a pod.). Najlepším príkladom pre žiakov a žiačky sú sami 
pedagógovia a pedagogičky, ich jasne vyjadrený postoj a odmietanie rodových stereotypov 
a sexizmov v jazyku a v správaní. Pedagógovia a pedagogičky môžu zmenou správania a 
očakávaní voči žiakom a žiačkam ovplyvniť pohľad detí na vzťahy rodov v spoločnosti. 
Môžu zmeniť sebahodnotenie žiakov a žiačok a prispieť k tomu, aby rozvíjali svoju 
osobnosť slobodne, bez nalinkovaných schém „ženskosti“ a „mužskosti“.  
Niekoľko výrokov na zamyslenie: 
Chlapci majú prirodzene lepšie logické myslenie ako dievčatá.  
Matematika je ľahšia pre chlapcov ako pre dievčatá.  
Chlapci sú lepší vodcovia triedy ako dievčatá.  
S abstraktnými problémami si vedia lepšie poradiť chlapci než dievčatá.  
Chlapci majú viac inšpiratívnych nápadov ako dievčatá.  
Je horšie, keď sa vulgárne vyjadruje dievča než chlapec.  
Dievčatá sú disciplinovanejšie ako chlapci.  
Dievčatá sú v čítaní prirodzene lepšie ako chlapci.  
Dievčatá sú lepšie organizátorky ako chlapci.  
Dievčatá sú prirodzene citlivejšie ako chlapci.  
Cudzie jazyky sú pre dievčatá ľahšie ako pre chlapcov.  
 
Škola má byť nositeľkou hodnôt, ktoré súvisia s rešpektovaním rozdielov medzi 
jednotlivcami, aby každá osoba mohla slobodne a v plnej miere rozvíjať svoje potenciálne 
možnosti. V zásade je dôležité dodržiavať niekoľko pravidiel: učiteľky a učitelia by mali 
v triede diskutovať o rodových stereotypoch, mali by preštudovať u čebnice so zámerom, 
aby v nich našli rodové stereotypy, pri všetkých príkladoch a osloveniach, ktoré sa 
vzťahujú na mužov aj ženy, by mali používať gramatický tvar podstatných mien 
v mužskom aj v ženskom rode, mali by používať na vyučovaní rovnaký počet príkladov 
vzťahujúcich sa tak na mužov, ako aj na ženy, mali by dievčatá a chlapcov viesť k tomu, 
aby si budúce povolanie vyberali zo všetkých profesií, bez ohľadu na to, či v nich 
prevažujú ženy, alebo muži, mali dať v diskusiách rovnaký priestor dievčatám aj chlapcom. 
 
Stereotypy v didaktických osnovách a materiáloch 
 V škole sprostredkúvame mladým ľuďom okrem explicitného obsahu aj skrytý 
výchovný a vzdelávací obsah. Tento obsah často posilňuje existujúce rodové stereotypy, 
najmä rodovú deľbu práce. Ponuka životných ciest pre chlapcov a dievčatá sa značne líši. 
Rigidné rodové stereotypy sa neobmedzujú len na reklamu ako symbol povrchného 
konzumu, ale dominujú i v učebniciach, ktoré sú symbolom odovzdávania poznania 
nasledujúcej generácii. Rovnako ako reklama, aj učebnice pripravujú dievčatá na materskú 
rolu. Chlapci sú upozorňovaní na rolu otca len akosi pomimo, popri iných, dôležitejších 
veciach. Chlapec a muž zastupujú v učebniciach človeka ako takého, sú univerzálnymi 
reprezentantmi ľudstva, dievčatá a ženy sú často len neviditeľne zahrnuté, napr. ako 
manželky alebo inšpirácie. Učebnice prinášajú predstavu o nezlučiteľnosti obrazu 
správneho chlapa a otca, ktorý zdieľa spoločný svet so svojimi deťmi, muži sú zobrazovaní 
vo svojich verejných rolách pri vykonávaní nejakej tvorivej činnosti. Obraz ženy je zasa 
redukovaný na obraz služobnej, akoby správna žena bola výlučne matkou a 
vykonávateľkou domácich prác. Tieto obrazy v učebniciach prežili socialistickú 
emancipáciu žien a prežívajú stále bez ohľadu na to, že ich aktuálnosť a platnosť pre celú 
populáciu Slovenska je prinajmenšom pochybná. Týmto prístupom sa kóduje strach žien z 



 13

verejného priestoru a nekompetentnosť mužov v priestore súkromnom, čo má následky 
nielen pre deľbu práce pri starostlivosti o dieťa a pri domácich prácach, ale aj vo verejnej 
sfére. 
 Nemusíme automaticky zavrhovať jestvujúce učebnice vo všeobecnosti, ale 
z pozície pedagóga môžeme o obrazoch žien a mužov v učebniciach so žiačkami a žiakmi 
hovoriť a porovnávať ich s mnohorakosťou reality. Môžeme sa pokúsiť všímať si 
stereotypy vo svojom vlastnom prístupe k deťom a k preberanému učivu a usilovať sa o 
rodovo citlivý prístup. Môžeme využívať príklady z literatúry, poukazujúce na stereotypy 
alebo na netradičné vyobrazenia žien a mužov, využiť príklady žien – vedkýň, 
spisovateliek, umelkýň, političiek alebo osôb, ktoré patria k iným kultúram, pretože všetky 
veľké vedecké a technické objavy, ako aj víťazstvá v dobývaní národov a krajín, literárne a 
výtvarné diela sú prezentované ako úspechy hegemonickej maskulinity, ako keby neboli 
výsledkom interakcie so sociálnou realitou v konkrétnom historickom období, v rámci 
ktorého zohrávali ako nositeľky kultúry veľmi dôležitú úlohu aj ženy. Môžeme sa spolu s 
deťmi učiť kritickému pohľadu na večné a jediné pravdy.  
 Pri vypracúvaní príprav na vyučovanie, či už vo forme metodík alebo didaktických 
materiálov, sa pokúsime brať do úvahy rodové a multikultúrne rozdiely, aby sa dievčatá 
nestotožňovali len s mužskými hodnotami a nepodceňovali zručnosti a schopnosti, v 
ktorých samy vynikajú, prípadne zručnosti a schopnosti, spájané so ženskosťou alebo s 
inými kultúrami. 
  
Rodina 
 Diferencovaná socializácia spoločnosti má základ v rodinnom prostredí, pretože 
práve tam dievčatá a chlapci vidia rôzne vzory rodovej identifikácie, ktoré potom 
reprodukujú. Dievčatá preberajú vzor matky, ktorá sa stará o druhých, zatiaľ č o chlapci 
napodobujú otca a tak sa učia, že starostlivosť žien je zameraná na nich. Často sa pritom 
nevedia postarať sami o seba a, samozrejme, ani o druhých. Práce súvisiace so 
starostlivosťou, s pomocou iným a s opaterou odkázaných osôb sa považujú výlučne za 
ženské úlohy a ženy ich vykonávajú na úkor svojho profesionálneho a osobného života. 
 Ženám, ktoré pracujú veľa hodín mimo domácnosti, sa často vyčíta, že zanedbávajú 
svoju rodinu, zatiaľ č o u muža sa presne to isté považuje za zodpovedný prístup, keďže 
oblasť produktívnej činnosti sa stále ešte považuje za výlučne mužskú záležitosť, rovnako 
ako ekonomické zabezpečenie rodiny. Aj keď sa model tradičnej rodiny postupne mení a 
rozrôzňuje, pre ženy to neprinieslo veľké zmeny, pretože starostlivosť o rodinu je ešte vždy 
takmer výhradne ich povinnosťou. Je len málo otcov, ktorí považujú účasť na vzdelávaní 
svojich dcér a synov za súčasť svojich povinností, takže keď v rámci vyučovacieho procesu 
nastane nutnosť kontaktu s rodinou, sú to väčšinou práve matky, ktoré prichádzajú do 
školy, aby pomáhali riešiť vzniknuté problémy. Čas, ktorý môžu takýmto veciam venovať, 
je značne obmedzený, pretože ho musia zosúladiť aj so svojím zamestnaním. 
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Rodovo citlivá výchova 
použité texty: Cviková, Minarovičová, Bosá  

 
 Je pravdepodobné, že deti a mladí ľudia, s ktorými pracujeme, už boli 
konfrontovaní s niektorými negatívnymi dôsledkami rodových stereotypov (rodovo 
podmienené násilie, poruchy príjmu potravy v dôsledku tlaku na „krásny“ výzor, 
sebapoškodzujúce správanie ako dôsledok neschopnosti naplniť stereotypné rodové 
očakávania, sexuálne obťažovanie alebo zneužívanie). Každá diskusia o rodových 
stereotypoch ako príčinách týchto javov môže byť pre deti zraňujúca, a preto je vhodné, 
aby sme s týmito témami pracovali veľmi citlivo. Za každých okolností je nevyhnutný 
rešpektujúci prístup k výpovediam detí a strániaci postoj (veriť dieťaťu, ktoré má 
skúsenosť s násilím alebo diskrimináciou a dať mu najavo, že na situácii nenesie nijakú 
vinu). Aby sme podporili súdržnosť detí, priateľskú a rešpektujúcu atmosféru, je dôležité 
uprednostniť kooperatívne aktivity a spôsoby práce pred súťažnými.  
 
Význam rodovo citlivého jazyka  
 Jeden z najmocnejších nástrojov, v ktorom sú rodové stereotypy vyjadrené a ktorý 
ich vždy nanovo potvrdzuje, je jazyk. Preto by sme mali vo všetkých našich vyjadreniach 
citlivo zohľadňovať rod. Slovenský jazyk rozlišuje mužský a ženský rod, stačí ich dôsledne 
využívať. Ak používame tzv. neutrálne maskulínum, ke ď napríklad oslovujeme dievčatá a 
chlapcov „žiaci“, potvrdzujeme rodové stereotypy a spoluvytvárame neviditeľnosť dievčat 
a žien. Ak hovoríme o významných osobnostiach, je dobré explicitne uvádzať, že 
významnými osobnosťami sú muži aj ženy. Hovoríme o spisovateľoch a spisovateľkách, 
politikoch a političkách, panovníkoch a panovníčkach, vedcoch a vedkyniach. Ak 
hovoríme o domácich prácach, nepredpokladáme so stereotypnou samozrejmosťou, že ich 
vykonávajú ženy, ale uvádzame, že ich vykonávajú ženy aj muži. Ak hovoríme o 
starostlivosti o deti, zdôrazníme, že o deti sa starajú ženy aj muži. Okrem otvárania 
možností takýmto rodovo citlivým prístupom zviditeľňujeme aj nerovnosť žien a mužov v 
našej spoločnosti, rodovú segregáciu v profesiách a pod.  
Väčšina učebníc, s ktorými deti v škole pracujú, používa rodovo stereotypný jazyk. 
Môžeme o nich s chlapcami a dievčatami diskutovať alebo ich môžeme motivovať, aby 
text upravovali podľa vlastného uváženia smerom k väčšej rodovej citlivosti.  
 Prístup k výchove a vzdelávaniu, ktorý rešpektuje práva detí a dôsledne uplatňuje 
rovnosť príležitostí chlapcov a dievčat; zohľadňuje individuálne sociálne prostredie dieťaťa  
a snaží sa tak predchádzať akejkoľvek diskriminácii (nielen rodovej). Východiskom pri jej 
uplatňovaní je Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien z roku 1979. Bol 
dojednaný 18. decembra 1979 v New Yorku. V mene Československej socialistickej 
republiky bol Dohovor podpísaný v Kodani 17. júla 198O. Zmluvnou stranou dohovoru je 
aj Slovenská republika. Dohovor je predpokladom úspešnej pedagogickej práce vo 
všetkých učebných a výchovných predmetoch, ak jej cieľom má byť samostatne uvažujúca, 
slobodná ľudská bytosť vedomá si svojich ľudských práv a ľudských práv ostatných. 
Rodovo citlivá výchova vyžaduje od učiteľov a učiteliek individuálny prístup k deťom a 
mladým ľuďom, ktorý nie je vedome alebo nevedome ovplyvnený predsudkami voči 
chlapcom, či dievčatám. Vychádza zo špecifických potrieb diev čat a chlapcov, ktoré sú 
dôsledkom nerovného spoločenského statusu mužov a žien vyplývajúceho z rozdielnej 
socializácie. Rodovo citlivá výchova predchádza škodlivému vplyvu rodových stereotypov 
a/alebo smeruje k jeho čo najdôslednejšej eliminácii. Rodovo citlivá výchova je 
predpokladom pre citlivý prístup ku všetkým skupinám detí.  

Rodovo citlivý prístup je predpokladom úspešnej pedagogickej práce vo všetkých 
učebných a výchovných predmetoch, ak jej cieľom má byť samostatne uvažujúca, slobodná 
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ľudská bytosť vedomá si svojich ľudských práv a ľudských práv ostatných. Kritické 
myslenie je jediný prostriedok proti nátlaku rodových stereotypov. 

Na každodennú interakciu v triede medzi učiteľmi/kami a žiakmi/čkami vplývajú 
postoje učiteľov/liek k rodovým rolám žiakov/čok. Tie iba odzrkadľujú rodové stereotypy v 
spoločnosti. Učiteľky a učitelia však môžu zmenou svojich postojov a očakávaní ovplyvniť 
pohľad aj samotných žiakov/žiačok na rodové schémy v spoločnosti, môžu zmeniť 
sebahodnotenie žiačok/žiakov a prispieť k tomu, aby mali možnosť rozvíjať sa slobodne v 
individuálne bytosti, bez nalinkovaných schém „ženskosti“ a „mužskosti“. 
 
Princípy rodovo citlivej výchovy 
 Podľa zásad rodovo citlivej výchovy musí mať každé dieťa prístup k rozvoju 
svojich schopností alebo záujmov v akejkoľvek oblasti a to bez ohľadu na to, či ide 
o jedinca mužského alebo ženského pohlavia. Rodovo citlivá výchova rešpektuje 
individualitu každého človeka a odmieta rodové stereotypy. Nebezpečenstvo rodových 
stereotypov nespočíva len v porušovaní princípu rovnosti príležitostí, ale aj v tom, že je 
prekážkou plnohodnotného rozvoja osobnosti. Mocenská asymetria medzi mužmi a 
ženami, ktorú rodové stereotypy reprodukujú a fixujú, vedie k akceptácii násilia páchaného 
na ženách, dokonca vytvára podmienky pre násilie (násilie v intímnych vzťahoch, 
sexualizované násilie, psychické problémy z pocitu zlyhania pri napĺňaní rodovej roly). 
 Na Slovensku sa líšia predstavy o realizácii zákazu diskriminácie na základe 
pohlavia v procese inštitucionalizovanej výchovy. Ide o tri hlavné prístupy: 

1. Rovnosť v zmysle rovnakosti. Inštitucionalizovaná výchova sa prispôsobuje 
mužskej rodovej role, pretože tá sa chápe ako norma. Tento model prináša predstavu 
úspešného človeka ako takého, ktorý sa naplno venuje svojej práci, využíva svoje 
schopnosti. Podmienky pre takýto „úspech“ však nie sú porovnateľné. Domáca (súkromná) 
sféra ostáva záležitosťou žien (a navyše je odsunutá z primárnej oblasti záujmu). Už vopred 
sú teda ženy postavené do situácie, že ak chcú dosiahnuť takto definovaný „úspech“, majú 
značne znevýhodnenú pozíciu.  

2. Striktná deľba práce na základe rodu. Fixuje stereotypné rodové roly muža a 
ženy, ktoré obsahujú nerovnováhu moci – tak v spoločnosti, ako aj v rodine. Túto 
nerovnováhu vyvažuje zdôrazňovaním úcty k ženám a „posvätnosti“ matiek. Uzatvára tak 
ženy v domácej sfére, prípadne v tzv. pomáhajúcich profesiách.  

3. Rovnosť príležitostí znamená, že tak muži, ako aj ženy majú rovnakú možnosť 
venovať sa svojej profesionálnej sebarealizácii, podieľať sa spoločne na výchove detí, bez 
ohľadu na to, či je niekto mužom alebo ženou. Eliminuje stereotypy, ktoré uzatvárajú 
jednotlivcov do vzorov, ktoré im nemusia vyhovovať. Vytvára priestor, aby jednotlivec 
mohol využívať svoje schopnosti podľa vlastných predstáv. 

 
Rodovo citlivý prístup k dievčatám 
 Dejiny žien: prístup, ktorý kladie dôraz na to, aby sa hovorilo nielen o slávnych 
ženách, ale o všetkých ženách. Treba dať do centra pozornosti detí aktívne konanie žien, 
informácie a otázky, prečo niečo urobili alebo neurobili. Hovoriť treba nielen o bielych 
stredoeurópskych ženách, ale o všetkých ženách na svete. 
 Ženský, resp. žensky špecifický jazyk: tento princíp hovorí o tom, že treba 
pomenúvať to, čo ženy a dievčatá robia tak, aby boli ženy v jazyku viditeľné a počuteľné. 
Ak hovoríme príbehy o ženách, musí to byť aj počuť, že nejde o učiteľov, ale o učiteľky a 
pod. 
 Antirasistické, multikultúrne učenie sa: Na svete žije veľa rôznych žien, ktorých 
skúsenosti sú pre nás dôležité. Dôležité je poukázať na fakt, že rôznosť žien neznamená 
rozdiely v ich hodnote.  
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 Odhaľovanie každodenného sexizmu: v knihách, filmoch, rôznych materiáloch. 
Nemali by sme tieto materiály cenzurovať, ale pozrieť sa na to, ako sú ženy zobrazované, 
ako sa o nich hovorí a píše, a či tento spôsob zobrazovania dievčat a žien súvisí s našou 
realitou. 
 Sebaobrana: v najširšom slova zmysle. Princíp sebaobrany nám hovorí, že musíme 
dievčatám ukázať, ako sa brániť sexuálnemu, sexistickému násiliu, slovnému, či telesnému. 
Hovoriť by sme mali aj o tom, čo všetko súvisí s vnímaním vlastného tela. 
 Priateľstvo medzi ženami a dievčatami: je dôležitý prvok v dosahovaní cieľov 
dievčat a žien. Dôležité je aj to, aby sme dievčatá neporovnávali s chlapcami, alebo medzi 
sebou navzájom, ale aby sme ich merali samými sebou. 
 Uvedené princípy rodovo citlivej práce s dievčatami pomáhajú vykompenzovať 
nedostatky, ktoré vznikajú obmedzeniami vyplývajúcimi z očakávaní, spojených s 
tradičnou ženskou/dievčenskou rolou. 
 
 
Rodovo citlivý prístup k chlapcom 
 Rodové stereotypy spojené s mužskou rolou sú rovnako nežiadúce a obmedzujúce, 
ako rodové stereotypy spojené s ženskou rolou. Zlyhávanie voči požiadavkám tradičnej 
mužskej roly môže byť jednou z príčin násilného správania chlapcov, ale aj 
psychosomatických a psychických porúch. Chlapcov by sme mali upozorniť na to, že 
mužská rodová rola môže ohrozovať ich vlastné zdravie. Práca s chlapcami je rovnako, ako 
u dievčat, založená na princípe stránenia. Chlapci oveľa ťažšie ako dievčatá zisťujú 
nevýhody mužskej rodovej roly. Myslia si, že z ich strany ide predovšetkým o vzdanie sa 
teritórií a privilégií. Pri práci s chlapcami je dôležité odstránenie stresu. Ďalšími dôležitými 
princípmi sú odstraňovanie nenávisti voči ženám a homofóbie, posilňovanie sebadôvery a 
sily vlastného ja. Za maskou tvrdosti, chladu, istoty a dominantného správania sa zväčša 
skrýva obrovská neistota. Chlapci by sa mali naučiť riešiť konflikty tam, kde vznikajú a 
pripúšťať si city. Mali by byť vedení k autonómii, pod ktorou sa myslí schopnosť postarať 
sa sám o seba.  
Cieľom je vytvorenie takých pedagogických postupov, ktoré podporujú u chlapcov práve 
tieto oblasti rozvoja osobnosti, eliminujú agresivitu a podporujú prvky starostlivosti.   
Pri rodovo citlivej práci s chlapcami sa odporúča, aby chlapčenskú skupinu, s ktorou sa 
pracuje, viedol muž, ktorý pôsobí ako vzor. Nemusí to byť „perfektný muž“, ide skôr o to, 
aby tematizoval vlastné pochybnosti, slabosti, strachy a obavy. 
 
Rôzne poňatia práce s chlapcami: 
 Potvrdzovanie a posilňovanie pozitívnych vlastností. 
 Antisexistická práca s chlapcami: má zabrániť tomu, aby chlapci presadzovali svoje 
ciele na úkor dievčat, aby chlapci bili dievčatá, narušovali ich hranice, zaberali ich priestor, 
aby neskôr, až budú muži, voči ženám nepoužívali násilie. 
 Emancipačná práca s chlapcami: chce dosiahnuť to, aby sa chlapci a dievčatá 
emancipovali od obmedzujúcich rodových rolí. 
 Strániaca práca s chlapcami: berie vážne chlapcov a ich úzkosti, ktoré prežívajú. 
Stavia sa na stranu chlapcov. 
 Kritika patriarchálneho modelu spoločnosti: problematizuje akúkoľvek rodovú 
identitu a kladie dôraz na rozmanitosť výrazových možností všetkých ľudí. 
 „Maskulinistická“ práca s chlapcami: chce navrátiť pozitívny význam tradičným 
ideálom mužskosti. 
 Primárnou témou je podpora starostlivosti u chlapcov v najširšom zmysle slova,  
otcovstva, ako plného rodičovstva a prevencie násilia v párových vzťahoch. 
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Viac informácií o rodovo citlivom jazyku nájdete na www. esfem.sk v sekcii „na stiahnutie“ 
(http://www.esfem.sk/subory/rodvychova-texty/kedsastereotypystanuviditelnymi_(3).pdf), ale aj na www. 
aspekt.sk (http://www.ruzovyamodrysvet.sk/sk/vrchne-menu/slovnicek-pojmov#h7)  
 

 
Prehľad právnych predpisov 
 
Právo Slovenskej republiky: 
Ústava Slovenskej republiky 
Ústavný zákon č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd 
Zákon NR SR č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred 
diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) 
Koncepcia rovnosti príležitostí žien a mužov, schválená Vládou SR (2001), slov. 
Národný akčný plán pre ženy, základný programový dokument vypracovaný v zmysle záverov 4. Svetovej 
konferencie o ženách v Pekingu, v septembri 1997 schválený vládou SR (časť týkajúca sa násilia páchaného 
na ženách), slov. 
Právo Európskej únie: 
Plán uplatňovania rovnosti žien a mužov, 2006-2010  
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z  5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti 
príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti 
a povolaniaSmernica2006/54/ES v .pdf formáte   
Smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi 
mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu Smernica 2004/113/ES v .pdf formáte   
Zmluva z Amsterdamu, články týkajúce sa rovnosti príležitostí a iné právo: Equality for women and 
men/European Community acts  
Medzinárodné právo: 
Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (OSN, 1966) 
Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie (OSN, 1965) 
Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Rada Európy, 1950) v znení Protokolu č. 11, s 
Dodatkovým protokolom a protokolmi č. 4, 6, 7, 12 a 13 (Protokol č. 12 ustanovuje absolútny zákaz rasovej 
diskriminácie)  
Dokumenty OSN 
Všeobecná deklarácia ľudských práv/Universal Declaration of Human Rights, 10. december 1948, angl. 
Convention on the Political Rights of Women, Opened for signature and ratification by General Assembly 
resolution 640(VII) of 10 December 1952, ratifikácia Slovenskom 1993, angl.  
CEDAW (Convention on the elimination of all form of discrimination against woman), Dohovor o odstránení 
všetkých foriem diskriminácie žien,  prijatý na 34. Valnom zhromaždení OSN 18. decembra 1979 
a ratifikovaný Slovenskou republikou 28. mája 1993 
Aktualizácia východiskovej správy Slovenskej republiky k Dohovoru o odstránení všetkých foriem 
diskriminácie žien, slov. 
Závery IV. svetovej konferencie o ženách v Pekingu 1995, angl., (plné znenie 644 kB)  
Národný akčný plán, rozpracované závery Pekingu pre Slovensko 
Národná správa SR o implementácii Pekingskej Akčnej platformy, 23. OZ VZ OSN v New Yorku v dňoch 5. 
- 9. 6. 2000  
Platforma pro akci,závery Peking 95 v češtine 
Dokumenty a dohovory týkajúce sa násilia páchaného na ženách 
Deklarácia o odstránení násilia páchaného na ženách, prijatá valným zhromaždením OSN v r. 1993, slov. 
Declaration on the Elimination of Violence against Women, angl.  
Dokumenty a dohovory týkajúce sa reprodukčných práv 
Rezolúcia Európskeho parlamentu o reprodukčných a sexuálnych právach a zdraví, schválená 2. 7. 2002 
v Európskom parlamente, slovenský preklad   
Akčný program OSN medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji - Káhira 1994  (Program of Action of 
the International Conference on Population and Development - ICPD - Cairo 1994, United Nations), slov. 
preklad  
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METODICKÁ ČASŤ  
Metodická časť príručky obsahuje texty alebo je inšpirovaná  textami a metodíkami autoriek:  
Monika Bosá, Katarína Minarovičová, Jana Cviková, Ivana Červenková, Paula Jójárt, Jana Juráňová, Sylvia 
Ondrisová, Andrea Sváková, Juliana Szolnokiová (uvedené nižšie ako(kolektív), Ivana Raslavská, Apolónia 
Sejková, Ľuba Kotalová  
zdroje: Bosá, M.: Ženy a muži podľa učebníc, Bosá, M.: Ako predchádzať násiliu v rodovopárových 
vzťahoch?, Bosá, M.: Pravdivé a objektívne informácie, Bosá, M.,  Minarovi čová, K.: Rodovo citlivá 
výchova, Cviková, J., Juráňová, J.: Ružový a modrý svet: Rodové stereotypy a ich dôsledky, Cviková, J.: 
Nerodíme sa ako ženy a muži,  Minarovičová, K.: Rodovo citlivá výchova. Diplomová práca, Minarovičová, 
K.: Čo sa v škole o nerovnosti naučíš... 
 

 
 

Zásadné princípy práce s mladými ľuďmi 
 
 Deti a mladí ľudia vždy veľmi ťažko prežívajú, ak sú označení za tých, ktorých 
život nie je v poriadku. Pri aktivitách, ktorých cieľom je reflexia vlastnej rodovej roly, je 
preto mimoriadne dôležité nehodnotiť vyjadrenia detí, a tak sa vyvarovať „nálepkovania“. 
Mnohé zážitky môžu byť pre deti bolestné, alebo sa im ťažko hovorí o vlastnom živote a 
rodine. Preto je lepšie zvoliť taký spôsob práce, pri ktorom deti pracujú s príkladmi, 
modelmi, teda obrazmi (historické osobnosti, príklady z učebníc, médií, vymyslené postavy 
a pod.), ale nehovoria o sebe a svojich blízkych. To nám umožní vyhnúť sa prípadnej 
druhotnej viktimizácii.  
Väčšina aktivít zameraných na reflexiu rodovej roly a rodového stereotypu vyžaduje od 
detí, aby predtým, ako o rodovom stereotype uvažujú, ho vlastnými slovami artikulovali. 
Aby sme sa vyhli upevneniu rodového stereotypu (namiesto narušenia jeho hraníc), je 
nevyhnutné každú aktivitu ukončiť diskusiou, ktorá sa venuje hľadaniu alternatív. Je 
užitočné, ak deti upozorníme na to, že problém rodových stereotypov je aj obsahom 
ľudskoprávnych dokumentov a pripomenieme im, že podľa Dohovoru o právach dieťaťa 
má každé dieťa právo na rozvoj svojich záujmov a schopností bez ohľadu na to, či je 
dievčaťom, alebo chlapcom, čo im môže poskytnúť dobrý argument v prípadných 
konfliktných situáciách. Rovnako pripomenutie Dohovoru o odstránení všetkých foriem 
diskriminácie žien, hlavne jeho článkov 5 a 10, umožní chlapcom a dievčatám uvedomiť 
si svoje práva a požadovať rovný prístup v škole. V konečnom dôsledku tak podporíme aj 
rozvoj právneho vedomia detí.  
 
Aktivity nemajú „správne riešenie“  
 Všetky aktivity, ktoré uvádzame, sú postavené tak, že dôležitejšie než to, čo deti na 
hodine v rámci aktivity robia, je diskusia o probléme. Bez ohľadu na to, aký je výsledok 
aktivity, už samotný fakt, že sa deti nad uvedenými vecami zamýšľali, otvára priestor na 
diskusiu. Ve ľmi stereotypné postoje, rovnako ako aj veľmi slobodné, môžu byť 
východiskom pre diskusiu.  
Pri tomto druhu aktivít, kde je dôležitá otvorenosť a rešpektujúci prístup, nie je cieľom tajiť 
zámery, ktoré aktivita má. Nechceme deti „nachytať“, ale otvorene s nimi diskutovať. Preto 
nie je prekážkou, ak deti oboznámime aj s cieľom ponúknutej aktivity (vo väčšine 
uvedených aktivít je to možné). V každom prípade by sme nikdy nemali vynechať diskusiu.  
Rozhodnutie, č i vytvoríme lepšie podmienky diskusiou v celej triede, alebo v menších 
skupinách, bude vždy závisieť od našich skúseností, možností i konkrétnej situácie v 
kolektíve dievčat a chlapcov. Pri témach súvisiacich s rodovými stereotypmi sa osvedčila - 
hlavne pri prvých krokoch - oddelená práca s dievčatami a chlapcami (nie je podmienkou). 
V čisto dievčenských a v čisto chlapčenských skupinách sa dievčatám a chlapcom ľahšie 
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uvažuje a hovorí o rodovej role, s ktorou sa najmä v období dospievania nemusia ľahko 
vysporadúvať. V oddelených skupinách je väčšia šanca rozprúdiť neformálny rozhovor o 
rodovom stereotype obmedzujúcom život dievčat a chlapcov, pretože sa viac a úprimnejšie 
venujú svojej rodovej role, a nie rodovej role toho druhého pohlavia. V zmiešaných 
skupinách uvažovanie o rolách nezriedka skĺzava do akéhosi konkurenčného boja - „kto je 
lepší“, „kto to má ťažšie“ a pod. Ak nám čas a priestor nedovoľujú úplne oddelenú prácu s 
dievčatami a chlapcami, osvedčilo sa aspoň krátkodobé vytváranie dievčenských a 
chlapčenských skupín v rámci skupinovej práce. Motivujeme deti, aby výsledky skupinovej 
práce prezentovali čo najpestrejšími spôsobmi, siahajúcimi od jednoduchej verbálnej 
sumarizácie, cez výtvarné stvárňovanie plagátov, po rolové hry, pantomímu a pod.  
 
Princípy práce  
-Najdôležitejším princípom a zároveň východiskom akejkoľvek rodovo citlivej práce je 
porozumenie rodovej problematike. 
-Veľmi významným faktorom efektívnej rodovo citlivej práce je používanie rodovo 
citlivého jazyka. 
-Empatická práca s témami. 
-Rešpektujúci prístup k výpovediam detí a strániaci postoj. 
-Kooperatívne aktivity a spôsoby práce uprednostňujeme pred súťaživými. 
-Pri aktivitách, ktorých cieľom je reflexia rodovej roly, je dôležité nehodnotiť vyjadrenia 
detí (nálepkovanie). 
-Radšej pracujeme s príkladmi, modelmi, než s výpoveďami o sebe a svojich blízkych, 
môže to viesť k druhotnej viktimizácii.  
-Je vhodné používať dokumenty: Dohovor o právach dieťaťa, Dohovor o odstránení 
všetkých foriem diskriminácie žien, Odporúčanie RE „o rodovej rovnosti vo výchove“ 
(www.esfem.sk, www.ruzovyamodrysvet.sk).   
-Prezentujeme výsledky práce v skupinách čo najpestrejšími spôsobmi. 
-Aktivity zakončíme diskusiou. 
 
Diskusia 
Diskusia predstavuje ťažiskovú časť aktivity, ak na ňu nemáme dostatok času, radšej 
aktivitu nerealizujeme.  
 
Tipy pre vedenie diskusie  
Na začiatku diskusie si stanovte pravidlá, zapíšte ich na papier a zaveste na viditeľné 
miesto v triede. Ak máte žiačky a žiakov, ktorí neradi kladú otázky a diskutujú, vyzvite ich, 
aby otázky k téme sformulovali a napísali na papier. Tieto otázky sa môžu potom čítať 
nahlas pred ostatnými. Diskusiu môžu moderovať i žiačky a žiaci samostatne. Môžu tak 
získať nové zručnosti. 
 
Pravidlá diskusie: 

1. Každé dieťa dostane šancu rozprávať, nikdy nehovorí viac ľudí naraz a nik 
neprerušuje ostatných. 

2. Podnecujte k vyjadreniu vlastných názorov a myšlienok. 
3. Otázky formulujte jasne a zrozumiteľne. 
4. Príklady a otázky by mali vychádzať z reálnych situácií. 
5. Dbajte na to, aby každé dieťa dostalo priestor na vyjadrenie. 
6. Vyhýbajte sa súdom typu: Tvoj názor nie je správny. 
7. Diskusiu riaďte, nepresadzujte však svoj názor, ale môžete do diskusie zasiahnuť 

svojimi postrehmi. 
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8. Vo ľte pozitívne hodnotenia, motivujte a vyzývajte deti, aby sa vyjadrovali, ale robte 
to nenásilným spôsobom. 

9. Riadenú diskusiu je vhodné uviesť brainstormingom. 
10. Vytvárajte atmosféru dôvery. 
11. Nezabúdajte na argumenty, ktoré žiakom unikli. 
12. Je vhodné priebežne zaznamenávať priebeh diskusie či úvah aj vizuálne – na 

flipchart, či tabuľu. 
13. Dbajte na to, aby diskusia neskĺzla ku kritike iných, nehodnoťte názory, postoje, 

správanie sa a myšlienky diskutujúcich. 
14. Zdôrazňujte, že cieľom diskusie nie je výsledok, ale schopnosť predniesť svoje 

názory a vypočuť si opačné stanoviská. Sústreďte sa na podporu a rozvoj kritického 
myslenia u detí. 

15. Aktivitu ukončite zhrnutím všetkých poznatkov, zistení, či názorov a skúmaním 
dôsledkov navrhovaných alternatív. 

16. Vypočujte si spolu s deťmi všetky názory, aj keď s nimi nesúhlasíte, predchádzajte 
hádke. 

17. Držte sa témy, hovorte stručne, vyvarujte sa dlhých historiek a príkladov. 
18. Buďte pripravené/í zmeniť názor a vysvetliť túto zmenu. 
19. Nesnažte sa presvedčiť ostatných, radšej čo najlepšie vysvetlite svoj postoj. 

 
Niektoré z pravidiel, ktoré podľa vás môžu zefektívniť prácu v triede, je možné upraviť aj 
ako plagát a umiestniť na viditeľnom mieste. Aj o pravidlách je možné s deťmi (s ohľadom 
na vek) diskutovať, mali by im rozumieť a akceptovať ich.  
 
Brainstorming  
Brainstorming je významná metóda, ktorá rozvíja kreativitu a tvorivosť žiačok a žiakov a 
zároveň umožní učiteľke, či učiteľovi zistiť, aké vedomosti majú o danej téme, aké k nej 
majú postoje. V skrátenej forme sa dá použiť na začiatku hodiny. Pri hľadaní riešení a 
odpovedí je možné využiť č asovo náročnejšiu formu. Je vhodné kombinovať niekoľko 
spôsobov – automatické asociácie (jednoslovné), jednoduché vety, formulácia myšlienok, 
zapisovanie na tabuľu, kreslenie sietí, hľadanie súvislostí. Podstatou je, že sa každá žiačka 
a žiak môže voľne vyjadriť k vybranej téme alebo problému a ostatné/í jeho výstup buď len 
počúvajú, príp. zapisujú, alebo aj porovnávajú a priebežne hodnotia, takže sa do procesu 
aktívne zapájajú všetky žiačky a žiaci. Zisťujú, čo o vybranej téme už vedia, sú motivovaní 
ďalej sa jej venovať. Ve ľkou výhodou tejto metódy je, že sa do vyučovacieho procesu 
zapájajú aj menej aktívne žiačky a žiaci, čo podporuje ich sebavedomie. Učiteľka či učiteľ 
tak získava spätnú väzbu o rozsahu a charaktere vedomostí žiakov a žiačok. Na záver sa 
zozbierané nápady vytriedia a zhodnotia, hľadajú sa súvislosti medzi jednotlivými nápadmi 
alebo vhodné riešenie problému.  
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Príklady hodín: 
 

 
Zdanlivé rozdiely  
zdroj: Bosá 

 
Cieľ: Poukázať na to, že zdôrazňovanie rozdielov medzi mužmi a ženami môže viesť k 
vytváraniu obmedzení pre dievčatá i chlapcov; poukázať na to, že takéto odlišovanie 
nevychádza z biologických rozdielov, ale z rozdielov, ktoré sú spôsobené socializáciou a 
kultúrou.  
Čas: 45 minút  
Veková skupina:  2. stupeň ZŠ a SŠ 
Metódy a formy hodiny: samostatná práca, diskusia   
 
Postup: Požiadame dievčatá a chlapcov, aby napísali na papier vždy po tri vlastnosti ku 
každému zadaniu:  

Tri vlastnosti, ktoré sú spoločné pre mužov a ženy  
Tri vlastnosti, ktoré sú výlučne mužské (ktoré žiadna žena nemá)  
Tri vlastnosti, ktoré sú výlučne ženské (ktoré žiaden muž nemá)  

Po uplynutí vymedzeného času (5 — 10 minút) zozbierame papiere (dôležité je, aby 
dievčatá a chlapci nemuseli verejne priznávať svoje texty — zachovanie anonymity umožní 
otvorenejšiu diskusiu). Pretože neexistuje žiadna výlučne mužská vlastnosť, ktorú žiadna 
žena na svete nemá, ani výlučne ženská vlastnosť, ktorú žiaden muž na svete nemá, 
v ideálnom prípade by sa v druhom a treťom zadaní nemali objaviť žiadne vlastnosti. Je 
však pravdepodobné, že sa niektoré vlastnosti objavia ako výlučne mužské alebo výlučne 
ženské, lebo žiaci a žiačky môžu mať pocit, že ak „nevyplnia“ všetky zadania, „nevedia“ 
správne odpovedať. V takom prípade dbáme na to, aby sme nikoho nezosmiešňovali. Tak 
ako pri každom cvičení, aj tu môžeme využiť „nesprávnu“ odpoveď, lebo vytvára veľmi 
dobrý priestor na diskusiu.  
 
Diskusia: Diskusiu zameriavame na spochybnenie „neprekročiteľnej“ hranice medzi 
ženskosťou a mužskosťou, ktorá môže vytvárať obmedzenia v sebauplatnení a sebarozvoji 
chlapcov a dievčat.  
Príklady otázok do diskusie: Prečo si ľudia myslia, že muži a ženy musia mať celkom 
odlišné vlastnosti? Medzi kým sú väčšie rozdiely — medzi jednotlivými ľuďmi bez ohľadu 
na pohlavie, alebo medzi dievčatami a chlapcami (ženami a mužmi)? Poukážeme aj na to, 
že tieto zdanlivé rozdiely môžu ovplyvniť napríklad výber zamestnania alebo životných 
priorít. 
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Prerozdelenie výhod  
zdroj: Bosá, Minarovičová 

 
Cieľ: Podnietiť dievčatá a chlapcov, aby si uvedomili, aké vlastnosti sa zvyčajne očakávajú 
od žien a aké od mužov, resp. aké vlastnosti sa zvyčajne pripisujú ženám a aké mužom a 
aké to má dôsledky pre mužov a pre ženy.  
Čas: 45 minút  
Veková skupina: 2. stupeň ZŠ a SŠ 
Metódy a formy hodiny: samostatná alebo skupinová práca, diskusia 
 
Postup: Na tabuľu napíšeme vedľa seba: muži — ženy. Požiadame dievčatá a chlapcov, 
aby uvádzali vlastnosti, ktoré sa zvyknú tradične vnímať ako „typicky mužské“. Jednotlivé 
charakteristiky zapisujeme na tabuľu do stĺpca. To isté urobíme s „typicky ženskými“ 
charakteristikami. (Priebežne upozorňujeme na to, že nechceme, aby deti opísali „reálnych 
mužov a ženy, ale vlastnosti a charakteristiky, ktoré „sú považované“ za „typicky ženské“ a 
„typicky mužské“. Prízvukujeme, že reálne ženy a muži všetky tieto vlastnosti nemusia 
mať. Toto upozornenie je potrebné opakovať, pretože deti často skĺznu do porovnávania, 
kto je „lepší“ – muži či ženy, vzťahujú vlastnosti a charakteristiky na seba, alebo na ľudí, 
ktorých poznajú.) Keď nazbierame dosť vlastností na diskusiu, všímame si rozdiely či 
podobnosti medzi oboma stĺpcami. Potom rozdelíme dievčatá a chlapcov na 4 skupiny. 
Prvá bude uvažovať o tom, aké výhody či možnosti poskytujú „mužské“ vlastnosti mužom, 
druhá skupina bude zvažovať nevýhody a obmedzenia, ktoré tieto vlastnosti mužom 
prinášajú. Tretia a štvrtá skupina bude podobným spôsobom pracovať s „ženskými“ 
vlastnosťami. Po 10 — 15 minútach si skupiny navzájom prezentujú svoje zistenia.  
 
Diskusia: V diskusii sa sústredíme na poukázanie „nereálnosti“ niektorých vlastností 
a charakteristík, na to, že tak muži, ako aj ženy sú individuálne bytosti s rozmanitými povahami, 
ktoré sa navzájom líšia. Zdôrazňujeme, že nie všetci muži sú rovnaký a nie všetky ženy sú rovnaké. 
Viac záleží na našich osobných charakteristikách a záujmoch, než na našej príslušnosti k pohlaviu.  
Pokiaľ ide o výhody a nevýhody, sústredíme sa na to, že mnohé očakávané vlastnosti môžu 
predstavovať bariéry a ohrozenia – aj keď ich jednotlivá žena, či muž nespĺňa. Napríklad sa od 
mužov očakáva, že nie sú dostatočne starostliví, čo môže byť prekážkou pri ich záujme 
o sebarealizáciu vo výchove malých detí. Rovnako aj očakávanie, že ženy nie sú logické, 
racionálne, ale skôr emocionálne, že nemajú dostatočnú fyzickú silu, môže viesť k vylučovaniu 
jednotlivých žien z profesií, ktoré nie sú považované za „typicky ženské“. Pokúste sa uvádzať čo 
najkonkrétnejšie príklady. Môžeme očakávať, že výhod, ktoré prinášajú „typicky mužské vlastnosti 
budú skôr z oblasti profesionálnej sebarealizácie, úspechu v práci, a podobne, kým v prípade žien 
budú výhody skôr orientované na úspech v nadväzovaní vzťahov, pripravenosť pomáhať druhým 
skôr, než sebe. Je vhodné rozlíšiť deťmi identifikované výhody a nevýhody na oblasť práce 
a vzťahov, čo umožní lepšiu identifikáciu rozdielov. Môžeme predpokladať, že kým v prípade 
mužov bude ťažšie identifikovať nevýhody „pre nich samých“, v prípade žien bude ťažšie 
identifikovať výhody „pre ne samé“.  
Príklady otázok do diskusie: Koľko a akých výhod sme pripísali mužom a koľko a akých výhod 
sme pripísali ženám? Sú medzi týmito výhodami nejaké rozdiely? Koľko a aký druh obmedzení 
vyplýva z tradičného stereotypu mužskej roly pre mužov? Koľko a aký druh obmedzení vyplýva z 
tradičného stereotypu ženskej roly pre ženy? Ktoré z obmedzení mužov a žien by dievčatá a chlapci 
najradšej odstránili? Ako by sa to dalo dosiahnuť?  
Ak sa vyskytne rovnaká vlastnosť u mužov aj u žien (napr. pracovitosť), môžeme deti požiadať, 
aby upresnili, čo si predstavujú pod „pracovitosťou“ u muža a čo u ženy, prípadne poukážeme na 
to, ako okolie vníma prácu muža a prácu ženy. Ak však deti trvajú na tom, že určitá vlastnosť 
nevykazuje rozdiely medzi tým, či je jej nositeľkou žena, alebo muž, podporíme ich a v diskusii to 
využijeme ako argument na prekonávanie striktných bariér. Podporíme ich v ich postoji 
a diskutujeme o tom, či nenájdeme viac takých podobností v skutočnom živote.  
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„Ženské“ a „mužské“ činnosti  
zdroj: Bosá 

 
Cieľ: Podnietiť deti, aby si uvedomili, aké činnosti a roly sú v spoločnosti zvyčajne 
pripisované ženám a aké mužom.  
Čas: 45 minút  
Veková skupina:  2. stupeň ZŠ a SŠ 
Metódy a formy hodiny: samostatná práca, diskusia  
 
Postup: Požiadame chlapcov a dievčatá, aby roztriedili činnosti na „typicky ženské“ 
a „typicky  mužské“. Potom vymeníme činnosti tak, že „mužské“ priradíme ženám 
a opačne. 
Takto vymenené preberieme postupne všetky činnosti  za sebou. 
 
Diskusia: Cieľom diskusie je poukázať na skutočnosť, že pre výkon jednotlivých činností 
sú určujúcejšie naše schopnosti, než naša príslušnosť k pohlaviu. Východiskom diskusie 
môžu byť aj vtipné predstavy – sústredíme sa na to, ako naše „naučené“ očakávania 
obmedzujú naše možnosti. 
Príklady otázok do diskusie: Prečo sa nám niektoré výmeny zdali smiešne? Ako „vieme“, 
že niektoré činnosti sú „ženské“ a iné „mužské“? Naozaj nie je možné, aby konkrétne 
činnosti vykonávali muži AJ ženy – podľa svojho záujmu a schopností? Je správne vopred 
niekomu zabrániť vykonávať určitý druh práce len preto, že predpokladáme že ju 
nezvládne, lebo je muž/žena? Ako by ste rozhodovali o tom, kto má predpoklady na 
niektorú z činností, aby to bolo spravodlivé? Už sa Vám niekedy stalo, že ste vopred 
predpokladali, že niekto nebude vedieť vykonávať nejakú činnosť, pretože je 
dievča/chlapec?  
Vedieme žiakov a žiačky k tomu, aby si uvedomili, že väčšinu ľudských činností môžu 
pokojne vykonávať tak ženy, ako aj muži. Orientujeme sa na zviditeľnenie toho, že nie sú 
všetci muži rovnakí, rovnako ako nie sú všetky ženy rovnaké. Že rozdiely medzi nami ako 
jednotlivcami sú väčšie, než rozdiely medzi pohlaviami, ktoré sú často len zdanlivé. 
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Premena  
zdroj: kolektív 

 
Cieľ: Podnietiť deti, aby si uvedomili, že mnohé roly a správanie, stereotypne pripisované 
ženám a mužom, sú obmedzujúce a bránia vo vyjadrení a uplatnení individuálnych 
schopností.  
Čas: 45 minút  
Veková skupina : 2. stupeň ZŠ a SŠ 
Metódy a formy hodiny: skupinová práca, diskusia 
 
Postup: Dievčatá a chlapcov rozdelíme do 4–členných skupín podľa pohlavia a opíšeme 
nasledujúcu situáciu: 
Predstavte si, že ste sa ráno zobudili a keď ste vošli do kúpeľne, zistili ste, že ste sa zo 
záhadných dôvodov premenili z dievčaťa na chlapca alebo naopak, z chlapca na dievča. 
Neviete, ako dlho bude táto premena trvať. Čo urobíte? Ako sa budete správať v rodine, 
v škole, na tréningu, na diskotéke? Chceli by ste vyskúšať niečo, čo ste nemohli, kým ste 
boli dievčaťom/chlapcom? Čo vám dovoľuje táto zmena robiť inak ako doteraz? Čo sa vám 
na vašom terajšom stave páči?  
Necháme, aby si skupiny problém prediskutovali. Po 15 minútach ich požiadame, aby svoje 
nápady prezentovali. Potom o nich diskutujeme v celej triede.  
 
Diskusia: V diskusii sa zameriame na to, ktoré z aspektov správania sú „naučené“ ako 
„nevhodné pre dievčatá a chlapcov, či sú naozaj „neprípustné, alebo je to len zvyk. 
Sústredíme sa na pomenovanie obmedzení vyplývajúcich zo stereotypných predstáv 
o mužskosti a ženskosti, na formy a silu sociálnej kontroly nášho rodového správania, na 
pomenovanie výhod – otvorenia ďalších možností sebarealizácie v prípade uvoľnenia 
obmedzení stereotypného mužského a ženského správania.  
Príklady otázok do diskusie: Prečo sa takto nemôže správať dievča/chlapec? Ako by 
reagovalo okolie? Akým spôsobom spoločnosť „kontroluje“ naše „ženské“ a „mužské“ 
správanie – aké „tresty“ za porušenie predpísanej roly nám hrozia? (výsmech, ohováranie, 
strata kamarátov, ...)? Ktoré z činností by vás obohatili, hoci ich ako chlapec/dievča 
„nemôžete“ vykonávať? Čo nové by ste sa naučili?  Páčilo sa vám v „cudzej koži“? Chceli 
by ostať v tejto zmenenej podobe natrvalo? Prečo by chceli? Prečo by nechceli? 
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Janko a Marienka  
zdroj: kolektív 

 
Cieľ: Ukázať deťom, že „typicky ženské“ a „typicky mužské“ správanie nie je dané „od 
prírody“, nie je dopredu určené, ale je mužom a ženám odmalička vštepované.  
Čas: 45 minút  
Veková skupina:  2. stupeň ZŠ a SŠ 
Metódy a formy hodiny: skupinová práca, diskusia 
 
Postup: Budeme vymýšľať darček (oblečenie, hračky, knihy) pre bábätká a väčšie deti. 
Dievčatá a chlapcov rozdelíme do skupín a jednotlivým skupinám dáme tento námet:  
Chystáte sa na návštevu k príbuzným alebo známym, ktorí majú malé dieťa. Je to celkom 
maličké bábätko a vy ste ho ešte nevideli. Viete len, že je to dievčatko a volá sa Marienka. 
Čo by ste mu mohli darovať? Oblečenie? Aké? Hračku? Akú? Knižku? Akú?  
Iná skupina bude „vedieť“, že je to chlapček a volá sa Janko. Ďalšia skupina bude „vedieť“, 
že Marienka alebo Janko chodí do piatej triedy ZŠ.  
Potom skupiny referujú o tom, aké darčeky vymysleli pre „svoje“ dieťa. Môžu ich napísať 
(nakresliť) na tabuľu. V závere urobíme „inventúru“ darčekov a jednotlivé skupiny 
vysvetlia, prečo sa rozhodli práve pre ten–ktorý darček. 
 
Diskusia: Cieľom diskusie je zviditeľniť mechanizmus rodovo stereotypnej socializácie od 
útleho detstva. Sústredíme sa na to, aby deti pochopili, ako už od malička vznikajú 
„prirodzené“ záujmy u dievčat a chlapcov, ako rodičia a okolie „smeruje“ deti k tomu, aby 
sa stotožnili s predpísanými „mužskými a „ženskými“ vlastnosťami. Diskutujeme o tom, čo 
z „mužskosti“ a ženskosti“ je biologicky dané a čo je „vychované“. Vzhľadom na to, že od 
útleho detstva vedieme deti len k určitým typom hier a úkonov, bránime im v rozvoji 
všetkých svojich schopností.  
Príklady otázok do diskusie: Prečo považujeme práve tento darček za vhodný pre Marienku 
a tamten pre Janka? Kúpili by sme rovnaké darčeky dvojčatám Jankovi a Marienke? Na čo 
slúži hra? Čo sa prostredníctvom hry učíme? Aké výhody by sme mali, ak by sme všetkým 
deťom umožnili bez predsudkov hrať sa všetky druhy hier a so všetkými typmi hračiek bez 
ohľadu na to, či sú dievčatá, alebo chlapci. Prečo je ružová farba považovaná za 
„dievčenskú“ a prečo modrá za „chlapčenskú“? Ktoré vlastnosti symbolizujú? Naozaj 
VŠETCI chlapci majú LEN chlapčenské vlastnosti a VŠETKY dievčatá LEN dievčenské 
vlastnosti?  
„Netradičné“ nápady na darčeky, ktoré deti navrhli využijeme ako invenčné narúšanie 
stereotypov. Ak by sa vyskytli nebezpečné alebo inak neprimerané „darčeky“, môžeme do 
diskusie vniesť aj otázku zodpovednosti. 
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Hračka 
zdroj: Bosá, inšpirované www.mujernueva.org 

 
Cieľ: Poukázať na vplyv hračiek pri vytváraní rodových stereotypov (napr.v období 
predvianočných reklám). 
Čas: 45 minút  
Veková skupina:  2. stupeň ZŠ a SŠ 
Metódy a formy hodiny: individuálna práca, diskusia 
Materiál: kópia reklamných letákov s hračkami a/alebo maskami pre deti 
 
Postup: Skôr než chlapci a dievčatá začnú pracovať, pozrú si  reklam né letáky. Žiaci 
a žiačky pracujú samostatne (5 – 10 min.), odpovedajú na otázky: 

- Akými hračkami a hrami ťa v detstve a v dospievaní obdarúvali? 
- Boli v tvojom detstve nejaké rozdiely medzi hračkami, s ktorými sa hrávali 

dievčatá, a tými, s ktorými sa hrávali chlapci?  
- Pozri si súčasné reklamné obrázky detských masiek. Aké sú rozdiely medzi 

maskami pre dievčatá a pre chlapcov?  
V závere aktivity žiačky a žiaci prezentujú svoje odpovede. Vyberieme dve chlap čenské 
a dve dievčenské masky  a vyzveme žia čky a žiakov, aby uviedli aspoň tri činnosti a 
vlastnosti, ktoré s nimi súvisia. Odpovede zapisujeme na tabuľu. 
 
Diskusia: Diskusia je zameraná na zviditeľnenie rodovo stereotypnej socializácie 
prostredníctvom hračiek. V diskusii porovnávame vplyv hračiek na deti - chlapcov a na 
dievčatá. Poukážeme na vplyv rodových stereotypov. 
Príklady otázok do diskusie: Zmenilo by sa niečo, keby sa dievčatá od detstva hrávali s 
„chlapčenskými hračkami“ a naopak? Diskusia môže byť vedená podobným spôsobom, 
ako v metodike Janko a Marienka 
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Návšteva z vesmíru  
zdroj: Bosá 

 
Cieľ: Poukázať na to, že hoci ľudia sú ženami a mužmi, „človek“ často býva automaticky 
stotožňovaný s mužom. (Aktivita predpokladá, že dievčatá a chlapci už predtým pracovali s 
rodovými stereotypmi a definovali obsah stereotypu mužskosti a ženskosti. Je vhodné 
pracovať s ich formuláciami z minulých hodín, kde „postavili“ stereotypy.)  
Čas: 45 minút  
Veková skupina:  2. stupeň ZŠ a SŠ 
Metódy a formy hodiny: skupinová práca, diskusia 
 
Postup: Aktivita predpokladá, že dievčatá a chlapci už predtým definovali obsah 
mužského a ženského rodového stereotypu, teda že si na predchádzajúcej hodine vytvorili 
zoznam vlastností, ktoré bývajú považované za „typicky mužské“ a za „typicky ženské“. 
Žiačky a žiakov uvedieme do situácie: Zem navštívila bytosť z inej planéty a poprosila nás, 
aby sme všetci spoločne opísali človeka — pozemšťana: jeho vlastnosti, činnosti a 
podobne. Požiadame dievčatá a chlapcov, aby spontánne vymenovávali charakteristiky a 
činnosti človeka, pomocou ktorých by sa pokúsili opísať pre návštevu z vesmíru človeka. 
Všetky nápady zapisujeme na tabuľu. Ak pracujeme s viac ako 15–člennou skupinou, 
rozdelíme deti do menších skupín, aby sa mohli na opisovaní „človeka“ aktívne zúčastniť.  
 
Diskusia: Porovnáme zoznam vlastností a činností, ktorými deti opísali človeka, so 
zoznamom vlastností, ktorými opísali „typickú ženu“ a „typického muža“. Zistíme, či náš 
zoznam obsahuje viac „ženských“, alebo „mužských“ vlastností. V našej kultúre je 
pravdepodobné, že bude obsahovať viac „mužských“.  
Príklady otázok do diskusie: Vidia deti vo svojom okolí príklady toho, ako sa „mužské“ 
charakteristiky považujú za všeobecne ľudské (oslovenia, názvy profesií, obrázky ľudí 
v učebniciach, ...). Ktoré profesie sa označujú ženským rodom? (kuchárka, učiteľka, 
upratovačka, zdravotná sestra, kaderníčka, krajčírka) – prečo? Akú spoločenskú vážnosť 
majú tieto profesie? Prečo sa niektoré profesie označujú len v mužskom rode, aj keď ich 
vykonávajú aj ženy? Ktoré to sú? Akú vážnosť majú tieto profesie?  
Vedieme chlapcov a dievčatá k tomu, aby odhalili klamlivosť zdanlivej rodovej neutrality, 
ktorá zakrýva skutočnosť, že „predlohou“ človeka je v našej spoločnosti najmä muž a že 
skúsenosť žien je menej viditeľná a je marginalizovaná. Ak sa stane, že by náš zoznam 
obsahoval viac „ženských“ vlastností, je to zasa zaujímavý podnet na diskusiu o tom, prečo 
to tak obvykle nie je v učebniciach (napr. dejepis, biológia), médiách (napr. bežné 
používanie rodovo necitlivého jazyka) a pod. 
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Výherný žreb (nie je v žiackom materiáli)  
zdroj: Bosá 

 
Cieľ: Upozorniť na (nie len rodovú) diskrimináciu, jej podstatu a prejavy. Prostredníctvom 
zážitkovej metódy porozumieť nespravodlivému zaobchádzaniu. Podnietiť deti, aby si 
uvedomili, že to, či sú chlapci alebo dievčatá, je vlastne náhoda a aj preto je také dôležité 
rovné zaobchádzanie s každým človekom.  
Čas: 30 minút  
Veková skupina:  2. stupeň ZŠ a SŠ 
Metódy a formy hodiny: skupinová práca, diskusia 
Pomôcky: lístky dvoch rôznych farieb (toľko, aby sa ušlo každému žiakovi a žiačke) 
 
Postup: Dievčatá a chlapci si z vrecka (škatule, čiapky) vytiahnu „žreb“ a podľa farby 
lístka sa zaradia do jednej z dvoch skupín. Jedna skupina bude robiť „príjemné“ činnosti 
(počúvanie hudby, voľná diskusia, hra s počítačom a pod.), druhá „nepríjemné“ (vyberanie 
odpadkov z lavíc, utieranie prachu, polievanie kvetov, umývanie tabule a pod.). Po 15 
minútach si posadajú k spoločnej diskusii.  
 
Diskusia: Diskusia je zameraná na nespravodlivé zaobchádzanie. Je využiteľná pre 
diskusiu o akejkoľvek diskriminácii – nie len rodovej. Sústredíme sa na poukázanie 
podstaty diskriminácie ako nespravodlivého zaobchádzania s členmi určitej skupiny bez 
ohľadu na ich vlastnosti, záujmy  a pot enciál.  Diskusia by mala smerova ť aj na 
zodpovednosť „zvýhodnenej“ skupiny za osud diskriminovaných. Poukážeme na to, že 
diskrimináciu nie je možné odstrániť iba úsilím diskriminovaných, bez záujmu a zapojenia 
privilegovaných.  
Príklady otázok do diskusie: Ako sa cítili dievčatá a chlapci v prvej skupine? Ako sa cítili 
dievčatá a chlapci v druhej skupine? Bola táto deľba činností spravodlivá? Mohla prvá 
skupina urobiť niečo, aby sa druhá skupina cítila príjemnejšie? A chcela by pomôcť? Prečo 
by mala pomôcť? Má druhá skupina predstavu o tom, čo by jej pomohlo, aby sa cítila 
lepšie?  
Motivujeme deti, aby pochopili, že dobré spolužitie je možné len tam, kde má každá 
skupina väčšiu či menšiu šancu na „spokojnosť“. Pri tejto aktivite je veľmi dôležité, aby 
deti mali čas vyjsť zo svojich rolí a necítili sa ukrivdené. 
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Cítim hnev 
zdroj: Kotalová, Bosá 

 
Cieľ: Priviesť žiakov a žiačky k poznaniu, že muži a ženy prežívajú rovnaké emócie 
(radosť, lásku, smútok, hnev)  a aj prejavy týchto emócií sú podobné, aj ke ď okolím 
v dôsledku stereotypov inak tolerované. 
Čas: 45 minút  
Veková skupina : 2. stupeň ZŠ a SŠ 
Metódy a formy hodiny: individuálna práca, diskusia 
 
Postup: Porozprávame sa so žiačkami a žiakmi o emóciách, pozitívnych i negatívnych 
zážitkoch a pocitoch, aké v nich vyvolali. Necháme ich voľne rozprávať a nehodnotíme. 
Zameriame sa na negatívnu emóciu – hnev. Preberieme možnosti ako sa dá reagovať, keď 
sme nahnevaní. Žiačky a žiaci  individuálne podčiarknu tie výroky, ako sami v hneve 
reagujú, prečiarkujú tie, ktoré sa ich netýkajú a dopĺňajú ďalšie, ktoré v zozname chýbajú. 
Kričím na niekoho, Udriem niekoho, Búcham do vankúša alebo do steny, Dupnem nohou, 
Ublížim niekomu, Poraním sa, Poviem niekomu, že som naštvaný/á, Ublížim zvieraťu, 
Kričím na nejakom súkromnom mieste, Vysvet ľujem prečo som nahnevaný/á, Rozbijem 
niečo, Od zlosti plačem, Utiahnem sa niekde, kde si veci premyslím, Vyvŕšim sa na niekom 
menšom ako ja, Skúšam relaxovať, Preberiem to s kamarátkami a kamarátmi, Vrčím, 
Ujdem a nikomu nepoviem kam, ... 
Spýtame sa žiačok a žiakov, či je možné označiť niektoré z reakcií, ktoré uviedli za „len 
mužské“ alebo „len ženské“. Rozprávame sa so žiačkami a žiakmi o jednotlivých 
možnostiach, ako môžeme reagovať a o tom, že všetci – muži i ženy - prežívajú pocity 
hnevu, môžu kričať, plakať, byť slabé/í, alebo zúrivé/í. Nakoniec so žiačkami a žiakmi 
vyberieme a zakrúžkujeme možnosti, ktoré sú vhodné na zvládanie hnevu a porozprávame 
sa o nich, prečo sú správne.   
 
Diskusia: V diskusii sa sústredíme na dve veci: V prvom rade na možnosti zvládania 
hnevu, ako prirodzenej reakcie. Okrem toho sa venujeme aj rodovým aspektom prejavu 
hnevu: diskutujeme o tom, ktoré prejavy hnevu sú tolerované (či dokonca niekedy 
obdivované) u mužov/chlapcov a u žien/dievčat, aké dôsledky má nezvládnutý hnev.  
Príklady otázok do diskusie: Komu je viac tolerované, ak prejavuje svoj hnev aj agresívne 
– dievčatám, či chlapcom? Aké to má dôsledky? Myslíte si, že okolie by považovalo za 
rovnaké porušenie disciplíny, ak sa bije chlapec a ak sa bije dievča – kto by vyvolal väčšie 
pohoršenie? Aké to má dôsledky?  
Upozorníme na to, že prejavy agresivity, ako „mužského“ správania môžu viesť k tomu, že 
býva mužské násilie tolerované ako „prirodzené“ a nie vždy odsudzované. V prípade, 
agresivity žien býva odsúdenie často nemilosrdné – aj z toho dôvodu, že je považované za 
„neprirodzené“. Konkrétny príklad ,môžeme uviesť v situácii, že domáce násilie pácha 
muž, často je jeho konanie prehliadané a ospravedlňované. V prípade, žien to býva naopak. 
Je treba zdôrazniť, že akékoľvek násilie je neprípustné, ako spôsob prejavu hnevu, 
kontroly, trestu, alebo čohokoľvek iného, bez ohľadu na to, či ho pácha žena, alebo muž.  
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Rovnoprávnosť, diskriminácia (nie je v žiackom materiáli) 
zdroj: Kotalová, Bosá 

 
Cieľ: Objasniť žiačkam a žiakom pojmy diskriminácia (formy a prejavy diskriminácie) 
a rovnoprávnosť.  
Čas: 45 minút 
Veková skupina:  2. stupeň ZŠ a SŠ 
Metódy a formy hodiny: brainstorming, diskusia 
 
Postup: 

1. Hlavnú tému vyučovacej hodiny prednesieme na začiatku hodiny a vyzveme žiačky a 
žiakov, aby spontánne vyjadrili všetko, čo ich pri danej téme napadne. Ak je hlavnou témou 
hodiny napríklad diskriminácia, posmelíme žiakov, aby bez zábran vyslovili všetky 
pozitívne i negatívne asociácie, ktoré ich v súvislosti s pojmom diskriminácia napadnú. 

2. Na tabuľu zaznamenáme všetky nápady, ktoré žiačky a žiaci vyslovia. Zapisujeme aj 
kontroverzné alebo provokatívne nápady. 

3. Držíme sa pravidla, že neexistujú zlé nápady. Nápady nehodnotíme ani nekomentujeme. 
4. Upozorníme žiačky a žiakov, aby ani oni nehodnotili a neznevažovali nápady svojich 

spolužiačok a spolužiakov. 
5. Zapisujeme dovtedy, kým žiačky a žiaci hovoria nové nápady. 
6. Vyzveme žiačky a žiakov, aby pospájali jednotlivé nápady s ústrednou témou a opýtame sa 

ich, prečo im napadli práve tieto spojenia. Žiačky a žiaci vysvetlia súvislosti, ktoré pod 
spojením vnímajú. 

7. Zistíme, čo žiačky a žiaci o téme vedia, odkiaľ č erpajú informácie, či majú na tému 
jednostranný pohľad a podobne. 

8. Po zhromaždení všetkých asociácií a nápadov roztriedime informácie k danej téme - 
podobné nápady možno vyčleniť a spojiť do skupín. Napríklad ak je brainstorming 
zameraný na dôvody diskriminácie, môžeme s pomocou žiačok a žiakov roztriediť tieto 
dôvody podľa pohlavia, rasy, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku, 
sexuálnej orientácie. 

9. Položíme žiačkam a žiakom konkrétnu otázku súvisiacu s témou vyučovacej hodiny. 
Napríklad: V čom vidíte východisko? Ako sa to dá zlepšiť? 

Nápady roztriedime a o vybraných nápadoch diskutujeme. 
V prípade, že pracujeme s veľkým počtom žiačok a žiakov, môžeme ich rozdeliť do skupín. 
Za každú skupinu hovorí nápady jeden zástupca alebo zástupkyňa, ostatní žiaci a žiačky  môžu 
prezentáciu dopĺňať. 
 
Diskusia: Diskusia je zameraná na utvrdenie poznatkov získaných z aktivity. Sústredíme sa na 
možné zdroje diskriminácie vyplývajúce z príslušnosti k istej skupine. Zvlášť venujeme pozornosť 
viacnásobnej diskriminácii. Sústredíme sa na stereotypy (rodové, rasové, etnické, ...) ako zdroj 
diskriminácie – prisudzovanie istých charakteristík prílušníčkam a príslušníkom celej skupiny bez 
ohľadu na individuálne rozdiely, emotívne ladené charakteristiky jednotlivých skupín, nedostatok 
poznatkov a informácií o diskriminovanej skupine. Venujeme pozornos ť pojmu menšina. 
Definujeme rasizmus, sexizmus, xenofóbiu, ... Vysvetlíme pojmy vyrovnávacie opatrenie, pozitívna 
diskriminácie, ... ako možnosti vyrovnania šancí pre znevýhodnené skupiny.  
Príklady otázok do diskusie: Ktoré očakávania spojené s príslušnosťou k (rómskemu etniku, 
moslimskému vierovyznaniu, ženám v domácnosti, mentálnemu a zdravotnému postihnutiu, 
prisťahovalcom, ...) môžu vytvárať prekážky v plnohodnotnom uplatnení v spoločnosti a ako sa 
prejavujú?. Poznáte nejaké znevažujúce vtipy o príslušníčkach/príslušníkoch niektorých z týchto 
skupín? Ako by si odmietla/odmietol takéto vtipy?. Prečo sú diskriminujúce?. Aké znevýhodnenia 
sa dajú odstrániť vyrovnávacími opatreniami - ktorými? Viete uviesť nejaké príklady prekonávania 
diskriminácie? Ako by ste diskriminácii predchádzali?  
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Hra so slovami (nie je v žiackom materiáli)  
zdroj: Bosá 

 
Cieľ: Ukázať skrytú nerovnosť žien a mužov v zamestnaní, ktorej príčinou sú rodové 
stereotypy. Poukázať na diskriminačné procesy v jazyku. 
Čas: 45 minút  
Veková skupina:  2. stupeň ZŠ a SŠ 
Metódy a formy hodiny: brainstorming, diskusia 
Poprosíme žiačky a žiakov, aby na základe brainstormingu (prvé asociácie, charakteristiky, 
ktoré im v súvislosti s nimi napadnú) popisovali ľudí, ktorých im evokujú slová -  ako 
vyzerajú, v akom prostredí pracujú, čo je náplňou ich práce, aký majú životný štýl ... Slová 
neuvedieme na tabuľu vopred, ale vždy pridáme novú dvojicu až potom, ako sa dievčatá a 
chlapci vyjadria k predchádzajúcej (umožníme im tak vyjadriť skutočne „to, čo im prvé 
napadne“). Nie je prekážkou ani to, ak žiakov a žiačky už vopred upozorníme na to, že ich 
úlohou je všímať si, ako je už v jazyku zakotvený nerovný status mužov a žien aj v 
rovnakom zamestnaní: 
kuchár – kuchárka, sekretár – sekretárka, kaderník – kaderníčka, vojak – vojačka, lekár – 
lekárka, vedec – vedkyňa, učiteľ – učiteľka, politik – politička... 
V kratšej verzii cvičenia (10-minútovke) stačí, ak žiačkam a žiakom predvedieme rozdiel 
vo vnímaní mužskej a ženskej pozície v dvoch pároch zamestnania: kuchár - kuchárka 
a sekretár - sekretárka. 
Poprosíme ich, aby si predstavili, ako vyzerajú, čo robia, koľko zarábajú atď. 
Môžeme hľadať aj iné diskriminačné procesy v jazyku. V zadaných výrazoch (napr. 
profesionál – profesionálka, pobehaj – pobehlica, uličník – uličnica, čarodejnica – 
čarodejník) si všímame rozdiely vo význame slov podľa toho, či dané slová označujú osobu 
ženského alebo mužského rodu. Vyzveme žiakov, aby h ľadali aj ďalšie slová, ktoré majú 
rovnaký slovný základ a majú v ženskom a mužskom rode odlišný význam. 
 
Diskusia: Sústredíme sa na to, aby si žiačky a žiaci uvedomili, ako je skrytá nerovnosť 
medzi ženami a mužmi reálna, ako je ukotvená už v jazyku. Môžeme sa zhovárať o tom, 
ako mužské tvary názvov povolaní a profesií označujú aj ženy vykonávajúce tieto profesie. 
Všade čítame a počúvame o občanoch, učiteľoch, pracovníkoch, lekároch, žiakoch, 
vedcoch a politikoch, a pritom ide aj o občianky, učiteľky, pracovníčky, lekárky, žia čky, 
vedkyne a političky. (Možno jediná profesia, ktorá má len ženskú podobu označenia, je 
„zdravotná sestra“. Aj absolventi stredných zdravotných škôl sú oficiálne „zdravotné 
sestry“. Zdravotný brat ako profesia neexistuje.) Môžeme poprosiť žiačky a žiakov a 
chlapcov, aby uviedli výhody a nevýhody toho, ak je človek v dnešnej spoločnosti mužom 
a ženou. U každého rodu zvlášť. 
Otázky do diskusie: Ako vám napadli práve tie asociácie, ktoré vám napadli – Odkiaľ sa 
vzali? Čo je ich príčinou? Aké nerovnosti, alebo znevýhodnenia ste si ešte všimli v jazyku 
(vtipy, poznámky, ... o ženách)? Aké výhody, alebo nevýhody môžu vychádza ť z toho, že 
je niekto mužom, alebo ženou? Snažíme sa nepodporovať stereotypné vnímanie, ale 
zdôraznime, že výhody, alebo nevýhody nevychádzajú z toho, či je niekto mužom, alebo 
ženou, ale z toho, ako mužov a ženy vníma spoločnosť. Dá sa s jazykom pracovať tak, aby 
nikomu neubližoval? 
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Reklama   
zdroj: Minarovičová 

 ľ:
Cie  Upozorniť žiačky a žiakov na rodové stereotypy v dnešných reklamách.  
Čas: 90 minút  
Veková skupina:  2. stupeň ZŠ a SŠ  
Metódy a formy hodiny: individuálna alebo skupinová práca, diskusia 
Pomôcky: Televízor a videoprehrávač, videopáska s vybranými reklamami, v ktorých sú muži a 
ženy zobrazení výrazne stereotypne. V prípade, že nie sú tieto pomôcky k dispozícii, možno 
pracovať s reklamami v novinách a časopisoch. 
 
Postup: So žiačkami a žiakmi si pozrieme reklamy — či už na videu, alebo v tlači. Požiadame ich, 
aby venovali pozornosť spôsobu zobrazovania mužov a žien. Môžeme im pritom pomôcť otázkami 
ako napríklad: Akým činnostiam sa v reklamách venujú prevažne muži a akým ženy? Aké produkty 
propagujú muži a aké ženy? Aké profesie ženy a muži v reklamách vykonávajú? Aké kvality a 
vlastnosti žien a mužov (priebojnosť, starostlivosť o druhých, dôraz na vzhľad a podobne) sú 
v reklamách vyzdvihované? Žiačky a žiaci pracujú individuálne istý vopred určený čas, napr. 10 
minút. Potom ich požiadame, aby si navzájom vymenili svoje postrehy.  
V druhej časti tohto cvičenia sa pokúsime zamerať pozornosť žiačky a žiakov na menej „tradičné“ 
zobrazovanie mužov a žien v reklamách. Motivujeme ich, aby si spomenuli na reklamy, ktoré 
zobrazujú ženy a mužov v „netypických“ rolách, resp. pri „netypických“ činnostiach.  
V tretej časti tohto cvičenia deti vytvoria skupiny a v rámci nich sa pokúsia vymýšľať také reklamy 
na zvolený produkt alebo službu, ktoré narúšajú rodové stereotypy.  
 
Diskusia: Postrehy detí môžeme doplniť napr. o tému zobrazovania žien v rolách starostlivých 
matiek či žien v domácnosti, prípadne upozorniť ich na to, že témou reklám býva dôraz na krásu 
ako jednu z najdôležitejších charakteristík žien. V súvislosti s reklamami, v ktorých vystupujú 
muži, môžeme upozorniť na zobrazovanie „mužnosti“ spojenej s aktívnosťou, silou, úspechom 
napr. v oblasti podnikania či športu. Môžeme tiež porovnať zobrazovanie veku a starnutia u mužov 
(reklamy na vitamínové prostriedky podporujúce vitalitu) a u žien (reklamy na krémy proti 
vráskam). Môžeme sa s deťmi rozprávať napríklad o tom, o koľko diferencovanejšiu predstavu 
ženy a muža ponúkajú literatúra, film, výtvarné umenie, a napokon aj bežný život. Na záver sa 
môžeme spoločne zamyslieť, aké má jednostranné zobrazovanie mužov a žien v reklamách 
dôsledky pre obraz mužov a žien v spoločnosti, ako aj pre ich skutočný život. 
Príklady otázok do diskusie: Aké predstavy o mužoch a ženách nám reklamy ponúkajú? Sú blízke 
skôr tradičným predstavám o mužskej a ženskej role, alebo sa od nich odkláňajú? Ako by mali 
reklamy vyzerať, aby neboli stereotypné? Ktoré z vlastností prezentovaných v reklamách 
považujete za znevažujúce, zosmiešňujúce alebo ponižujúce (diskriminujúce)? 
Poznámka: Diskriminácia prostredníctvom jazyka a médií: 
Masovo-komunikačné prostriedky a jazyk sú účinnými nástrojmi na upevňovanie rodových 
stereotypov a napomáhajú diskriminácii na základe pohlavia a/alebo rodu. 
Mediálna sféra je veľmi silná a obrazy žien a mužov, ktoré umelo vytvára, pôsobia na väčšinu 
obyvateľstva. Reklama patrí k činiteľom, ktoré vytvárajú spoločenské normy. Ak sa napríklad ženy 
objavujú pravidelne alebo výlučne v domácnosti, pri upratovaní a pri starostlivosti o deti a manžela, 
posilňuje sa tým dojem, že ženy patria do domácnosti. Tak sa oslabuje ich pozícia na pracovnom 
trhu, pretože zamestnávatelia podvedome tiež vidia domácnosť ako primárnu sféru ženskej 
sebarealizácie. Výskumy zistili, že pri zobrazovaní žien na pracovisku sa klade dôraz na perfektný 
zovňajšok prípadne na sexepíl - dokonalá postava, dlhé nohy v minisukni, bohatá hriva vlasov; 
ženské postavy v reklame sa nerozprávajú o odborných záležitostiach (financie, výpočtová technika 
a pod.), ale chvália laky na vlasy a popíjajú kávu. 
Diskriminácia prostredníctvom jazyka napríklad znamená, že aj v prípade, keď sa hovorí o mužoch 
a o ženách naraz, používa sa na to označenie v mužskom rode (napr. v školách sa často stáva, že v 
triede je 25 študentiek a 5 študenti a aj tak oslovenie k nim je takmer vždy „milí študenti“). Existuje 
však aj veľa prípadov, kedy sa ženy (často samy) označujú mužskými tvarmi (napr. Anna Veselá, 
zubný lekár). 
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Učebnice pod mikroskopom  
zdroj: kolektív 

 
Cieľ: Pozrieť sa na u čebnice „inými“ očami, aby si žiačky a žiaci uvedomili, akým 
spôsobom sa v nich zobrazujú muži a ženy.  
Čas: 90 minút  
Veková skupina:  2. stupeň ZŠ a SŠ 
Metódy a formy hodiny: skupinová práca, diskusia  
Pomôcky: učebnice, potreby na kreslenie 
 
Postup: Žiaci a žiačky môžu pracovať s učebnicami, ktoré majú práve pri sebe (napr. 
dejepis, spoločenské vedy, etika, cudzie jazyky, t.j. učebnice, ktoré hovoria o ľuďoch, 
prípadne ich zobrazujú v ilustráciách).  
Žiačky a žiaci vytvoria 4 — 5 členné skupiny. Každej skupine pridelíme jednu tému a 
požiadame ich, aby si prezreli konkrétnu učebnicu a sústredili sa na to, akým spôsobom sa 
v nej zobrazujú ženy a akým muži, prípadne aké činnosti vykonávajú.  
Návrh tém pre jednotlivé skupiny:  
Ako sú zobrazovaní v danej učebnici muži? Ako často sa vyskytujú a čo robia?  
Ako sú zobrazované v danej učebnici ženy? Ako často sa vyskytujú a čo robia?  
Ako sú zobrazovaní starší ľudia? Ako často sa vyskytujú a čo robia?  
Ako sú zobrazované dievčatá? Ako často sa vyskytujú a čo robia?  
Ako sú zobrazovaní chlapci? Ako často sa vyskytujú a čo robia?  
Kto v učebnici chýba? V akej situácii by sa tam mohol vyskytovať?  
Akým rôznym činnostiam sa ľudia v učebniciach venujú? Aké vlastnosti, schopnosti 
zobrazujú?  
Asi po 20 minútach práce v skupinách prezentujú dievčatá a chlapci svoje zistenia 
ostatným. V prípade časovej rezervy a záujmu žiačok a žiakov môže táto činnosť 
pokračovať námetmi na to, ako by sa dali konkrétne učebnice doplniť, zlepšiť, čo by v nich 
naopak nemuselo byť a podobne.  
 
Diskusia: V diskusii sa sústredíme na to, akým spôsobom učebnice zobrazujú realitu. Do 
akej miery podporujú u detí – rovnako dievčat, ako aj chlapcov ich predstavy 
o sebarealizácii bez ohľadu na to, akého sú pohlavia. Upozorníme na to, že učebnice by 
mali podľa odporúčania RE „O rodovej rovnosti vo výchove“ zdôrazňovať podiel 
a význam žien v spoločnosti, v dejinách, v politickom a hospodárskom pokroku, mali by 
podávať aktuálny a reálny obraz spoločnosti. Môžeme poukázať na rozmanitosť prítomnú v 
bežnom živote, ktorá v učebniciach často chýba (napr. otcovia starajúci sa o bábätká, ženy 
letkyne, rôzne typy rodín — matka s deťmi, otec s deťmi, rodiny s adoptovanými deťmi či 
deťmi v pestúnskej starostlivosti, bezdetné páry, gejské a lesbické rodiny). 
Príklady otázok do diskusie: Sú postavy a situácie z učebníc podobné skutočnosti, alebo sa 
v niečom líšia? Ak áno, v čom? Aké ďalšie činnosti rôznych ľudí, ktorí sa v učebnici 
nenachádzajú, si vedia deti ešte predstaviť? Aké dôsledky môže mať jednostranné 
zobrazovanie jednotlivých skupín ľudí v učebniciach? Aké stereotypy takéto jednostranné 
zobrazovanie žien a mužov, chlapcov a dievčat v učebniciach utvrdzuje? 
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Konferencia o histórii (nie je v žiackom materiáli)  
zdroj: kolektív 

 
Cieľ: Podnietiť žiačky a žiakov k záujmu o osobnosti žien, ktoré v školských osnovách a 
učebniciach chýbajú.  
Čas: úvodná hodina, práca doma a 45 minút na „konferenciu“ (dve vyučovacie hodiny 
a práca doma) 
Veková skupina:  2. stupeň ZŠ a SŠ 
Metódy a formy hodiny: domáca príprava (slohová práca, prezentácia), diskusia na 
spôsob konferencie 
 
Postup: Pripravíme zoznam tém, okruhov alebo osobností, o ktorých budú deti 
vypracovávať projekt — napr. slohovú prácu, prípadne prezentáciu, pričom to môžu by ť 
projekty individuálne i skupinové. Môžeme nadviazať a jna cvi čenie „učebnice pod 
mikroskopom“, kde mali žiačky a žiaci možnosť analyzovať stereotypy a jednostrannosť 
učebníc a pomenovať témy a osobnosti, ktoré v nich chýbajú alebo ktoré sú nedostatočne 
rozpracované. Ponúkneme žiačkam a žiakom možnosť doplniť si vedomosti a pripraviť 
projekt na niektorú z tém, ktorú vo svojej učebnici nenájdu (ženy a ich prístup k moci 
v starovekom Ríme, úloha ženských kláštorov v stredoveku, volebné právo žien, nositeľky 
Nobelovej ceny a pod.). Témy, ako aj typ, rozsah a výstup projektu (prezentácia, slohová 
práca) prispôsobíme predmetu. V rámci každého predmetu — či už je to literatúra, dejepis 
alebo fyzika, estetika — určite objavíme spoločne so žiakmi a žiačkami množstvo 
zaujímavých podnetov (v  knihách, filmoch, na internete či v encyklopedickej literatúre).  
Na ďalšej hodine zrealizujeme malú konferenciu, kde žiačky a žiaci v krátkych 5–
minútových prezentáciách predstavia svoju prácu. Diskusia môže nasledovať buď po 
každej prezentácii jednotlivo, alebo po skupine tematicky podobných prezentácií. Keď 
publikum kladie otázky a rozvinie sa diskusia, je dôležité dbať na dodržiavanie vopred 
dohodnutého časového rozvrhu.  
 
Diskusia: V rámci záverečnej diskusie sa so žiačkami a žiakmi rozprávame o priebehu ich 
príprav na prezentáciu. S akými problémami sa pri príprave projektov stretli? Čo bolo pre 
nich najťažšie? Čo najľahšie? Čo nové sa dozvedeli a naučili? Ktoré zo svojich 
predchádzajúcich poznatkov, resp. názorov museli poopraviť, či celkom zmeniť? Kde našli 
najviac zaujímavých podkladov? Ak sa ukáže, že dievčatá a chlapcov projekt zaujal, 
môžeme spolu s nimi popremýšľať o tom, ako by mohli svoje projekty využiť ďalej, ako by 
sa o ne mohli podeliť s ostatnými — napr. vo forme príspevkov do školských novín, 
vlastného zborníka s príspevkami, prezentácie na internete a pod. 
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Dievčenské a chlapčenské hry  
zdroj: Minarovičová, Bosá 

 
Cieľ: Uvedomiť si, že detské hry majú svoj rodový aspekt a že ako také sú jedným 
z nástrojov rodovej socializácie. Rozpoznať odlišnosti v zručnostiach a znalostiach, ktoré 
rozvíjajú jednotlivé hry. Vysvetli ť pojmy „rodový stereotyp“ a „rodová rovnosť“ 
(www,esfem.sk, www. aspekt.sk). 
Čas: 25 min. 
Veková skupina: 2. stupeň ZŠ a SŠ 
Metódy a formy hodiny: individuálna práca, diskusia 
 
Postup: Počas práce aj v následnej diskusii je dôležité sledovať rodovo atypické postoje 
a skúsenosti (napr. chlapec, ktorý sa hral s bábikami) a poskytnúť im priestor. Práve vďaka 
nim sa najlepšie ukáže, že pri voľbe hier a hračiek sú veľmi dôležité  očakávania rodičov 
a rovesníkov, ktorí obvykle usmerňujú deti tak, aby ich výber hračiek a hier bol rodovo 
typický. Silný vplyv rodičov a rovesníkov však často býva bagatelizovaný a naopak - 
záujem o hry a hračky sa vysvetľuje ako prirodzený a daný na základe biologického 
pohlavia. Zaujímavou témou počas diskusie je aj rozdielna inklinácia dievčat a chlapcov 
k rodovo atypickým hrám a hračkám. Dievčatá obvykle častejšie ako chlapci uvádzajú, že 
sa ako malé hrali výhradne s chlapcami a „boli ako chlapci“. Chlapci naopak len veľmi 
výnimočne priznávajú, že sa hrali či chceli hrať s dievčenskými hračkami a v dievčenských 
partiách. Tento fenomén je sociologicky a psychologicky vysvetľovaný ako identifikácia 
dievčat a žien so sociálne prestížnejšou skupinou. Táto identifikácia často prebieha aj 
spätne, čo je prirodzené. Počas diskusie dbáme na neutralitu a eliminujeme zosmiešňujúce 
reakcie žiakov. 
Vysvetlíme pojmy „rodový stereotyp“ a „rodová rovnosť“ a zdôrazníme jedinečnosť 
každého človeka.. 
 
Diskusia: Cieľom diskusie – rovnako ako v metodike Janko a Marienka -  je zviditeľniť 
mechanizmus rodovo stereotypnej socializácie od útleho detstva. Sústredíme sa na to, aby 
deti pochopili, ako už od malička vznikajú „prirodzené“ záujmy u dievčat a chlapcov, ako 
rodičia a okolie „smeruje“ deti k tomu, aby sa stotožnili s predpísanými „mužskými a 
„ženskými“ vlastnosťami. Diskutujeme o tom, čo z „mužskosti“ a ženskosti“ je biologicky 
dané a čo je „vychované“. Vzhľadom na to, že od útleho detstva vedieme deti len k určitým 
typom hier a úkonov, bránime im v rozvoji všetkých svojich schopností.  
Príklady otázok do diskusie: Prečo sú niektoré hry považované za chlapčenské a iné za 
dievčenské? Na čo slúži hra? Čo sa prostredníctvom hry učíme? Aké výhody by sme mali, 
ak by sme všetkým deťom umožnili bez predsudkov hrať sa všetky druhy hier a so 
všetkými typmi hračiek bez ohľadu na to, či sú dievčatá, alebo chlapci. Prečo je ružová 
farba považovaná za „dievčenskú“ a prečo modrá za „chlapčenskú“? Ktoré vlastnosti 
symbolizujú? Naozaj VŠETCI chlapci majú LEN chlapčenské vlastnosti a VŠETKY 
dievčatá LEN dievčenské vlastnosti?  
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Má to niekto v živote ťažšie? (nie je v žiackom materiáli) 
zdroj: kolektív 
 
Cieľ: Diskutovať o životných skúsenostiach dievčat a chlapcov. Uvedomiť si prípadné 
zhody či rozdiely v životných podmienkach a v ich vnímaní možností a obmedzení.  
Čas: 25 min. 
Veková skupina:  2. stupeň ZŠ a SŠ 
Metódy a formy hodiny: diskusia 
 
Postup: Aktivita je zameraná na to, aby žiaci a žiačky poznali názory svojich spolužiakov 
a spolužiačok na rodové usporiadanie spoločnosti.  
V úvode hodiny vysvetlíme alebo pripomenieme pojmy „pohlavie“, „rod“ a „rodové 
vzťahy“.  
Pri zadávaní aktivity by sme mali zdôrazniť, že život nie je čiernobiely, každý sa musíme 
stretávať s určitými problémami. Niektoré z nich majú všeobecný charakter, dotýkajú sa 
všetkých ľudí s podobnými charakteristikami, ako máme my. To však neznamená, že by 
tieto problémy boli úmyselne spôsobované ľuďmi, ktorých charakteristiky sú odlišné. 
Pretože je niekedy ťažké nahliadnuť do hlavy druhého človeka a uvedomiť si, s akými 
problémami sa musí stretávať. Má to niekto v živote ťažšie?  
 
Diskusia: Diskusia obvykle spočíva v konfrontácii skúseností, osobných zážitkov a širších 
spoločenských súvislostí. Vzhľadom na to, že sa jedná o prezentáciu vlastných názorov 
a skúseností, býva aktivita pre žiakov a žiačky veľmi zaujímavá a príťažlivá. Istým rizikom 
aktivity je, že žiačky a žiaci pojať aktivitu veľmi konfrontačne. Všetko, čo je spojené s ich 
osobou, budú vnímať ako ťažké. To môže viesť k obviňovaniu všetkých príslušníčok 
a príslušníkov opačného pohlavia. Žiakov a žiačky preto úmyselne vedieme k vecnému 
opisu negatívnych zážitkov a následne k vyjadreniu svojich pocitov (ako sa cítim, keď...). 
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Čo nás učia rozprávky o ženách a o mužoch?       
zdroj: kolektív   
            
Cieľ: Uvedomiť si prostredníctvom rozprávok, ktoré poznáme z detstva, aké 
charakteristiky sú obvykle očakávané od žien a od mužov. Premýšľať o význame 
rozprávok v rámci rodovej socializácie.  
Čas: 30 min. 
Veková skupina:  posledné ročníky ZŠ, SŠ 
Metódy a formy hodiny: individuálna práca, diskusia 
Aktivita je relatívne ľahká a pre žiačky a žiakov atraktívna. Aktivitu je vhodné začleniť do 
učiva o socializácii a jej rodových aspektov. Jej prostredníctvom ukážeme, že socializácia 
využíva k utváraniu našich hodnôt a noriem aj málo uvedomované, avšak veľmi vplyvné 
nástroje, akými sú detské rozprávky. Aktivitu tiež môžeme začleniť do učiva psychológie 
(téma kolektívnych predstáv a archetypov) či náboženstva (téma mýtov).  
 
Postup: Vyzveme žiačky a žiakov, aby v skupinách spomínali na rozprávky, ktoré im čítali 
príbuzní, alebo ktoré si čítali sami. Požiadame deti, aby vytvorili „zoznam“ mužských 
a ženských postáv v rozprávkach, činností, ktoré vykonávali a vlastnosti, aké prezentovali. 
Po práci v skupine ( 10 - 15 min) žiačky a žiačky výsledky svojej práce odprezentujú. 
Môžu prezentovať aj pocity, aké mali pri spomínaní, zhrnúť zistenia, ktoré ich prekvapili, 
prípadný nový pohľad, ktorý získali.  
 
Diskusia: Pri záverečnej diskusii je dôležité konfrontovať obvykle prezentované 
charakteristiky ženských a mužských postáv s tým, čo sa od mužov a žien očakáva 
v súčasnej dobe. Snažíme sa rozpamätať, aké ako sme rozprávky vnímali v detstve, 
nakoľko sme sa identifikovali s niektorými postavami (a s ktorými), s akými postavami nás 
spájali rodičia (napr. akú karnevalovú masku nám navrhovali). Ak žiačky a žiaci nie sú 
ochotní, či schopní pochopiť rodový rozmer znázornených postáv, môžeme ich požiadať 
aby si skúsili predstaviť princa s charakteristikami identifikovanými pre princeznú 
a naopak (napr. princezná bojuje s drakom vs. princ pasívne čaká na vyslobodenie). 
Diskusia môže byť zameraná na podobné ciele, ako v prípade aktivít skúmajúcich rodovo 
stereotypný rozmer hračiek (napríklad Janko  Marienka)  
Príklady otázok do diskusie: Aké vlastnosti sú pripisované ženským a aké mužským 
postavám? Kto je aktívnejší? Kto býva častejšie obeťou nešťastia, alebo nejakej pohromy? 
Aké to vyvoláva asociácie spájané so ženami a mužmi?. Aké ponaučenia bývajú 
v rozprávkach adresované dievčatám a aké chlapcom? Sú odlišné? Spomínate si aj na 
zvieratká z rozprávok? Ktoré zvieratká sú stotožňované so ženskými a ktoré s mužskými 
postavami a vlastnosťami? S ktorými? Myslíte si, že zmena očakávaného konania 
„štandardných postáv“ by mohla byť zaujímavá? Mohla by byť poučná? 
Poznámka: Môžeme uviesť príklady „netradičných – nestereotypných rozprávok, prípadne 
vyzvať deti (nie ako povinná úloha) aby vymysleli nestereotypné rozprávky, prípadne 
ilustrovali nejaký príbeh.  
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Jana a Ján (nie je v žiackom materiáli)  
zdroj: Bosá, inšpirované Sadkerovou 

 
Cieľ: Poukázať na to, že rovnosť žien a mužov v zamestnaní je iba zdanlivá. Poukázať na 
to, ako často sa za formálnou rovnosťou môže skrývať reálna nerovnosť. 
Čas: 45 minút  
Veková skupina:  2. stupeň ZS a SŠ  
Metódy a formy hodiny: skupinová práca, diskusia 
 
Postup: Rozdelíme žiačky a žiakov na štyri skupiny. Dvom dáme papier s popisom 
charakteristiky osoby: Ján, práve ukončil ako najúspešnejší z ročníka svoje štúdium na 
zdravotníckej škole. Druhé dve skupiny dostanú papier s charakteristikou: Jana, práve 
ukončila ako najúspešnejšia z ročníka svoje štúdium na zdravotníckej škole.  
Poprosíme žiakov a žiačky, aby doplnili charakteristiky a vývin kariéry osôb, ktoré majú 
uvedené na svojich papieroch. Skupiny vzájomne nevedia o tom, kto akú osobu 
charakterizuje. V prípade potreby ich označujeme len ako osoba 1 a  2. Po ukončení práce 
vpíšeme charakteristiky osôb do dvoch stĺpcov na tabuli: J1 a J2. Po poukázaní na rozdiely 
oznámime žiakom a žiačkam, že popisovali muža a ženu s tými istými charakteristikami. 
Jediným rozdielom bolo to, že sa jednalo o muža a ženu. Ťažisková zložka aktivity je 
diskusia. Bez možnosti dôslednej diskusie aktivitu nerealizujeme. 
 
Diskusia: Sústredíme sa na prediskutovanie limitov v profesionálnom postupe, ktoré sa 
odvíjajú od rodu. Snažíme sa poukázať na to, že hoci podľa zákona majú muži a ženy 
rovnakú možnosť zúčastňovať sa profesionálneho života, predsudky, ktoré súvisia s 
vnímaním žien, ako menej schopných sa presadiť, alebo viesť kolektív, prispievajú k 
vzniku „skleneného stropu“, diskriminácii žien v zamestnaní, ako aj v oceňovaní za prácu. 
Môžeme sa so študentmi a študentkami porozprávať o nerovnosti v odmeňovaní mužov 
a žien v porovnateľných a rovnakých profesiách. 
Príklady otázok do diskusie: Je podľa vás spravodlivé, že Jana, hoci bola rovnako dobrá 
ako Ján má podľa mnohých ľudí dostávať nižší plat a robiť „menej spoločensky ocenenú“ 
prácu? Prečo na základe príslušnosti k pohlaviu sa od nás očakáva rozdielne správanie a 
práca, hoci sme rovnako nadaní a veľmi podobní? Aké zamestnanie by ste si chceli vybrať 
vy? Ako by bolo možné dosiahnuť rovné ohodnotenie práce žien a mužov? Čo by ste v 
prípade Jany urobili vy? Aké možnosti majú ženy na presadenie svojich práv? 
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Profesie  
zdroj: Bosá 
 
Cieľ: Poukázať na to, že rovnosť žien a mužov v zamestnaní je iba zdanlivá. (poukázať na to, ako 
často sa za formálnou rovnosťou môže skrývať reálna nerovnosť) 
Čas: 90 min (Je možné rozdelenie cvičenia na viacero vyučovacích hodín, podľa 
podmienok školy. Vždy však po ukončení aktivity je nevyhnutná diskusia. Bez možnosti diskusie 
aktivitu nerealizujeme.) 
Veková skupina: SŠ 
Metódy a formy hodiny: individuálna práca, diskusia 
 
Postup: Rozdelíme žiačky a žiakov do malých skupín, v prípade málopočetnej triedy môžu pracovať aj 
jednotlivo. Žiačky a žiaci dostanú zoznam oblastí zamestnania: 
oblasť zdravotníctva, oblasť módy, oblasť počítačových technológií, oblasť riadenia štátu, oblasť školstva, 
oblasť sociálnych služieb, oblasť športu, oblasť vedy, oblasť vesmírneho výskumu, oblasť literatúry 
Následné aktivity pokračujú v jednotlivých krokoch: 
1. Poprosíme žiačky a žiakov, aby obodovali stupnicou od 1 do 10 (1 – najdôležitejšie, 10 – najmenej 
dôležité) oblasti z hľadiska ich dôležitosti pre: a) civilizačný pokrok, b) kvalitu života jednotlivca, c) mieru 
finančného ocenenia práce. V každej oblasti použijú rovnakú stupnicu (1- najlepšie, 10 najhoršie). 
2. Poprosíme žiačky a žiakov, aby popísali človeka, ktorý pôsobí v jednotlivej profesii (jeho/jej pozícia v 
profesii, vek, oblečenie, životný štýl, príjem,...)  
(Ak chceme aktivitu prerušiť, je to vhodné na tomto mieste, nevyhnutná je však diskusia, ktorá by mala byť 
zameraná na „spätnú väzbu“, ktorú spolu so žiačkami a žiakmi zrealizujeme tak, že „prekontrolujeme“, v 
akých pozíciách a profesiách vystupujú muži a ženy, aký je rozdiel medzi finančným ocenením jednotlivých 
profesií, a významu. Upozorníme ich na to, že muži sú častejšie motivovaní, aby vstupovali do 
„lukratívnych“ pozícií, zatiaľ č o pozície, kde sa vyskytuje veľké množstvo žien sú často spoločensky a 
ekonomicky nedocenené. Upozorníme na to, že ženy zarábajú oveľa menej než muži, a to aj v 
porovnateľných pozíciách. Zdôrazníme, že od žien sa častejšie očakáva, že budú pracovať zadarmo, že sa 
„obetujú“. Viď záverečná diskusia). 
3. Poprosíme žiačky a žiakov, aby popísali, v akej pozícii v KAŽDEJ oblasti by pracoval/a muž/žena – ak v 
prvom prípade (kroku 2) popisovali ženu, teraz popíšu muža a pod. 
 
Diskusia: Je to najdôležitejšia časť aktivity. Je zameraná na „spätnú väzbu“, ktorú spolu so žiačkami a žiakmi 
zrealizujeme tak, že „prekontrolujeme“, v akých pozíciách a profesiách vystupujú muži a ženy, aký je rozdiel 
medzi finančným ocenením jednotlivých profesií a významu. Upozorníme ich na to, že muži sú častejšie 
motivovaní, aby vstupovali do „lukratívnych“ pozícií, zatiaľ č o pozície, kde sa vyskytuje veľké množstvo 
žien sú často spoločensky a ekonomicky nedocenené. Upozorníme na to, že ženy zarábajú oveľa menej než 
muži, a to aj v porovnateľných pozíciách. Zdôrazníme, že od žien sa častejšie očakáva, že budú pracovať 
zadarmo, že sa „obetujú“. Poukážeme aj na prípadný rozdiel v pozícii, ktorú zastávali muži a ženy v 
jednotlivých oblastiach, ako ich doplnili v kroku 3. Snažíme sa poukázať na to, že hoci podľa zákona majú 
muži a ženy rovnakú možnosť zúčastňovať sa profesionálneho života, predsudky, ktoré súvisia s vnímaním 
žien, ako menej schopných sa presadiť, alebo viesť kolektív, prispievajú k vzniku „skleneného stropu“, 
diskriminácii žien v zamestnaní, ako aj v oceňovaní za prácu. Nezabudneme povzbudiť dievčatá k 
prekonávaniu takýchto bariér. Je vhodné nasmerovať diskusiu k spoločnému hľadaniu mechanizmov na 
prekonávanie predsudkov o „predurčenosti“ mužov a žien pre určité profesie. Motivujeme chlapcov, aby 
prevzali zodpovednosť za narušovanie rodových stereotypov vedúcich k diskriminácii. Môžeme diskutovať o 
deľbe práce medzi ženami a mužmi, o zmysluplnosti deľby zodpovednosti za starostlivosť o deti a ich 
výchovu. 
Príklady otázok do diskusie: Ktoré zamestnanie ste si pre seba vybrali (alebo ktoré je vám blízke)? Prečo ste 
si vybrali práve toto? Čo budete musieť urobiť, aby ste vo svojej zvolenej profesii boli úspešní/é? Aké bariéry 
budete musieť prekonávať? Všimli ste si rozdiely medzi situáciou mužov a žien v zamestnaní? Ak by ste mali 
možnosť, čo by ste urobili, aby ste odstránili znevýhodnenie žien v zamestnaní (ale napríklad aj iných 
skupín)? Čo môžu urobiť muži, aby žili v spoločnosti, kde je rovnosť medzi ženami a mužmi? Ako je možné 
podporiť ženy a mužov v „netradičných“ zamestnaniach? Aké mechanizmy je možné využiť pri zasadzovaní 
sa o rovnosť medzi ženami a mužmi? Čo je diskriminačné správanie? Ako by bolo možné predchádzať 
rodovej diskriminácii? Poznáte významné ženy, ktoré si získali uznanie v „netradičnom“ povolaní? Poznáte 
mužov, ktorí sa venujú „netradičnému“ povolaniu? 
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Chlapec môže variť, dievča hrať futbal  
zdroj: Bosá, inšpirované Pike -  Selby 

 
 
Cieľ: Uvažovať o tom, ako vznikajú rozdiely medzi dievčatami a chlapcami. Uvedomiť si, 
že zmenou výchovy je možno podporovať rovnosť medzi ženami a mužmi. Diskutovať 
o možných zmenách výchovy. Odhaliť predsudky, ktoré si ľudia obvykle vytvárajú na 
základe pohlavia. 
Čas: 45 min 
Vek : 2. stupeň ZŠ a SŠ 
Metódy a formy hodiny: individuálna práca, diskusia 
Aktivita je vhodná pri téme voľby povolania.  
 
Postup:  
Text: Alex má dvanásť rokov. Nie je to žiadne pierko už od materskej škôlky. Stále sa ešte 
trochu hanbí, ak má hovoriť pred celou triedou, ale najradšej pracuje v malej skupine. Má 
dosť priateľov, aj preto, že je v pohode a má dobré nápady. Vie si dobre vymýš ľať vlastné 
príbehy, ale má problémy s matematikou. Obľubuje prírodné vedy, najmä vtedy, ke ď môže 
robiť pokusy. Ochotne pomáha ostatným, ktorí majú problémy. Po škole niekedy pozerá 
televíziu. Veľa č íta, najmä príbehy so záhadami a knihy o zvieratách. Chodí do parku s 
priateľmi a občas sa tam stará o mladšieho brata. Pomáha s riadmi, keď doma povedia. 
Alex nevie, čo chce robiť, keď skončí školu, chce zarobiť dosť peňazí, aby mohli s priateľmi 
jazdiť cez víkendy von a kupovať muziku a oblečenie, ktoré sa im páči. 
 
Keď zadávame úlohu, mali by sme si dať dobrý pozor, aby sme hovorili o „príbehu, v 
ktorom hrá hlavnú rolu Alex“, a vyhnúť sa vetám, v ktorých by sme hovorili o „ňom“ alebo 
o „nej“. Po prečítaní príbehu majú žiaci a žiačky za úlohu samostatne odpovedať na zadané 
otázky a zapísať si odpovede.  
Otázky: 1. Alex vás pozýva na svoje trináste narodeniny. Aký kúpite dar ček? 
2. Na začiatku školského roka si má Alex vybrať z ponuky tri krúžky. Ktoré si asi vyberie? 
prírodovedecký, gymnastika, spevácky zbor, futbal, počítačový, šachový, dramatický, 
literárny, hudobná skupina, plávanie, keramika. 
3. Alex má sen, že si k osemnástym narodeninám kúpi ojazdené auto. Už teraz naň začína 
šetriť. Akým spôsobom si môže na auto zarobiť? 
4. Čo asi bude Alex robiť, keď bude mať 30 rokov? 
Následne prečítajú svoje odpovede a tie zaznamenávame na tabuľu. V tejto fáze vyjde 
najavo odlišné pohlavie hlavných hrdinov príbehu. 
 
Diskusia: V diskusii sa sústredíme na všetky významné rozdiely v odpovediach (prvej 
skupiny, ktorá si zvolila dievča a druhej, ktorá chlapca) a na možné príčiny takýchto 
rozdielov. Cieľom cvičenia je, aby si žiaci a žiačky uvedomili a mohli skúmať, koľko 
predsudkov je spojených s pohlavím. Informácie, ktoré oba príbehy poskytovali, boli veľmi 
strohé.  
Príklady otázok do diskusie: Ako boli žiaci a žiačky ovplyvnené svojimi predsudkami o 
ženách a mužoch pri hľadaní odpovedí? Ďalšia diskusia sa môže týkať vplyvu predsudkov 
na budovanie budúcej kariéry človeka. Vnímajú žiaci a žiačky, že ich pohlavie ich nejako 
obmedzuje, alebo im naopak umožňuje robiť určité veci? Ako by mohla škola fungovať, 
aby umožnila žiakom a žiačkam plne rozvinúť ich schopnosti bez ohľadu na to, či sú 
dievčatá alebo chlapci? 
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Ideál krásy 
zdroj: Bosá, Kotalová 

 Upozorniť žiačky a žiakov na to, že krása nie je univerzálna, naopak že ideál krásy je 
kultúrnym konštruktom. Premýšľať o rozdieloch medzi ideálom krásy pre mužov a pre ženy. 
Identifikovať riziká požiadaviek spojených s krásou.  
Čas: 45 min 
Veková skupina:  posledné ročníky ZŠ a SŠ 
Metódy a formy hodiny: individuálna práca, diskusia 
 
Postup: V úvode hodiny necháme žiakov a žiačky 10-15 minút pracovať samostatne s príslušným pracovným 
listom. V druhej fáze zaznačíme stručné odpovede (áno – nie) na tabuľu do tabuľky pripravenej podľa otázok 
v pracovnom liste:  
1. Trápi ťa niečo na tvojom zovňajšku? 
2. Trápi ťa tak isto intenzívne aj niečo na tvojom charaktere a vlastnostiach? 
3. Chcel/a by si byť štíhlejší/štíhlejšia alebo silnejší/silnejšia? 
4. Upozornil ťa na tvoj „nedostatok“ niekto (alebo vysmial)? 
5. Rozprávaš sa o svojom vzhľade s niekým (priateľom, priateľkou, rodičmi, súrodencami    
    a pod.)? 
6. Bojíš sa, že sa svojim vzhľadom strápniš? 
7. Čo myslíš, koľko ľudí z 10 sa trápi pre niečo na svojom výzore? 
8. Myslíš, že sa páčiš iným ľuďom?  
9. Ty si úprimný/á a povieš úprimne a nezáväzne niekomu o tom, že sa ti páči? 

 
Diskusia: Počas diskusie sa najprv zameriame na výsledky v tabuľke. Upozorníme žiakov a žiačky na fakt, 
že väčšina z nás pociťuje tlak „ideálu krásy“ – najmä od rovesníkov a rovesníčok a z médií. Diskusiu 
orientujeme podľa nasledujúcej teoretickej poznámky. Sústredíme sa na to, aby žiačky a žiaci neodchádzali 
z hodiny s negatívnymi pocitmi, vyhneme sa potvrdzovaniu ich pochybností o svojom vzhľade. 
Nezovšeobecňujeme (napríklad: pre všetky ženy/mužov je dôležité ..., každý/á má problém s ...) – mohlo by 
to viesť k vyvolaniu pochybností, ktorým dosiaľ žiačky a žiaci nečelili. 
Príklady otázok do diskusie: Čo by si získal/a, ak by neexistoval taký striktný ideál krásy, ako je v dnešnej 
spoločnosti?  Poznáš nejaké riziká, ktoré ideál krásy prináša? Koľko peňazí, času venuješ mesačne svojmu 
vzhľadu? Ako by bolo možné ten čas, peniaze využiť inak?  
Poznámka: Mýtus krásy – tento pojem, ktorý sme si vypožičali od Naomi Wolfovej, veľmi presne vystihuje 
obrovský tlak, ktorému sú vystavované dievčatá a ženy (ale čoraz viac aj chlapci a muži). Túžba páčiť sa je 
vlastná všetkým ľuďom. Definícia krásy sa však líši v závislosti od kultúry alebo historickej doby. Problém 
nastáva, keď sa ako „prirodzená“ ženská krása definuje niečo, čo väčšina populácie nemôže dosiahnuť inak, 
ako „neprirodzene“, ak je vymedzená iba pre určité krátke životné obdobie – staroba je škaredá (pričom v 
prípade žien sa za „staro vyzerajúcu“ považuje každá žena, ktorá nevyzerá na dvadsať), ak je predstava krásy 
jednej kultúry povýšená nad všetky ostatné, a hlavne, ktorá ohrozuje zdravie a životy žien a vedie k 
obmedzovaniu ich ľudských práv. Čoraz viac dievčat na Slovensku trpí poruchami prijímania potravy a 
väčšina žien niekedy v živote držala diétu, aby schudla. Znamená to, že väčšina žien je pritučných? Ak áno, 
ako môže byť „prirodzeným“ ideálom niečo, čo väčšina žien nemôže dosiahnuť? Tento problém má však 
vážnejšie pozadie, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať. To, čo sa nám zdá pekné, čo sa nám zdá „sexi“ sa 
musíme naučiť. Ak sa deti učia, že ženy sú pekné vtedy, ak sú štíhle a muži vtedy, ak majú „dobré svaly“, 
trpia obavami o svoj vzhľad tým viac, čím sú ideálu vzdialenejšie. Najalarmujúcejšie je, že netrpia 
neopodstatnene. V spoločnosti, kde sa ženská krása („sexi výzor“) cení viac, ako ženská práca – porovnajme 
príjmy modeliek alebo výhry v súťažiach miss s odmeňovaním ženskej práce, je v moci mýtu krásy každá 
žena a dievča. Keďže väčšina populácie ideál nedosahuje, trpí väčšími či menšími frustráciami v dôsledku 
obavy o svoj vzhľad. Pre deti a mladých ľudí je názor okolia, hlavne rovesníkov prioritný. Mnohé deti sa 
starosťami o svoj vzhľad zaoberajú do takej miery, že ich to obmedzuje v osobnostnom rozvoji. Právo na 
osobný rozvoj je jedným z hlavných ľudských práv detí. 
Pokiaľ pracujeme s triedou, ktorá je v rodových témach už pokročilá, či s triedou, kde sú študenti s hlbším 
spoločenským záujmom, môžeme aktivity doplniť o historický exkurz. Záverečná časť diskusie môže 
smerovať k téme kultúrnej podmienenosti ideálu krásy a jeho premenlivosti v rôznych historických epochách.  
Podľa doterajších skúseností je táto aktivita pre žiakov a žiačky atraktívna. Môže byť pre nich zo začiatku 
ťažké uvažovať o ideále krásy ako o všeobecnom fenoméne, dokážu však obvykle dobre formulovať svoju 
vlastnú predstavu krásy. Rovnako si uvedomujú, nakoľko sa stretávajú s požiadavkami krásy v médiách, 
obzvlášť v časopisoch, ktoré väčšina z nich číta.  

Cieľ:
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U nás doma 
zdroj: kolektív 

 
Cieľ:  zistiť rozdiely v rodovej deľbe práce, v súkromnej aj verejnej sfére 
Čas: 45 minút 
Veková skupina:  2. stupeň ZŠ a SŠ 
Metódy a formy hodiny: individuálna práca, diskusia 
 
Postup: chlapci a dievčatá v prvej časti hodiny individuálne vypĺňajú údaje do tabuľky. 
Vpisujú práce vykonávané v domácnosti a čas vynakladaný na tieto práce. 
 
Činnosti, ktoré vykonávajú muži a chlapci   Činnosti, ktoré vykonávajú ženy  
žijúci v tvojej domácnosti    a dievčatá žijúce v tvojej domácnosti 
   
V dome  Mimo do  m    u                             V dome  Mimo domu 
 
Neskôr sa vo veľkej skupine vymenujú aktivity, ktoré vykonávajú osoby zodpovedné za 
starostlivosť o chlapcov a dievčatá. Na veľkú tabuľu sa napíšu závery. 
Otázky, na ktoré žiaci hľadajú spolu odpoveď: 
Kto vykonáva viac prác v domácnosti?  
Myslíš si, že niekto má na tieto práce lepšiu kvalifikáciu?  
Čo by sme mohli urobiť, aby bolo rozdelenie týchto prác spravodlivé?  
 
Diskusia: zameriavame sa na deľbu práce v domácnosti, na možnosti zosúlaďovania 
pracovného a osobného života, na rovnosť príležitostí a kvalitu života. Sústredíme sa na to, 
že nespravodlivá deľba práce v domácnosti vedie k nerovnosti šancí na odborný rast, 
profesionálny život a v konečnom dôsledku aj nerovnosť v príjme. Rovnako aj miera 
voľného času je v prípade žien a mužov odlišná. Vysvetlíme pojmy ako rovnos ť 
príležitostí, rodová deľba práce, dvojitá (trojitá) záťaž, zosúladenie pracovného a osobného 
života a pod. (pojmy sú dostupné na www.aspekt.sk – glosár.: 
http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1).  
Príklady otázok do diskusie: Ktoré práce v domácnosti sú označované za mužské a ktoré za 
ženské? Koľko č asu denne alebo týždenne je potrebné im venovať? Ako často sa 
vykonávajú? Ktoré práce sú považované za „ľahké“ a ktoré za „ťažké“? Na základe čoho? 
Koľko voľného času majú podľa teba muži a ženy, ak je deľba práce organizovaná 
stereotypne? Kto má väčšiu šancu byť ekonomicky nezávislý – muž, alebo žena (v 
spoločnosti, kde je práca rozdelená stereotypne)? 
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Inzerát (nie je uvedené v žiackom materiáli)  
zdroj: kolektív 

 
Cieľ: identifikovať rodovú diskrimináciu v pracovných ponukách uverejnených v tlači 
Čas: 45 minút 
Vek:  2. stupeň ZŠ a SŠ 
Metódy a formy hodiny: individuálna práca, diskusia 
Materiál: inzertná časť novín, v ktorej sú uverejnené pracovné ponuky 
 
Postup: vyzveme žiačky a žiakov, aby našli v inzertných častiach denníkov päť 
pracovných ponúk a vyplnili v priloženej tabuľke (viď nižšie uvedený vzor) podrobné 
údaje o tom, aké miesto sa ponúka, v akej oblasti, na koho sa táto ponuka obracia, aká 
príprava, resp. vzdelanie sa vyžaduje na obsadenie konkrétneho miesta a čo sa pri obsadení 
miesta ponúka.  
 
Diskusia: diskusia je zameraná na identifikáciu otvorenej, ale hlavne skrytej diskriminácie 
v procese prijímania do zamestnania. Sústredíme sa aj na problém rovnosti príležitostí žien 
a mužov na trhu práce. Poukážeme na rodové stereotypy, ako príčinu diskriminácie na trhu 
práce. Vysvetlíme pojmy priama a nepriama diskriminácia, zásada rovnakého 
zaobchádzania, rovnosť príležitostí a pod. (pojmy sú dostupné na www.aspekt.sk – glosár.: 
http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1).  
Príklady otázok do diskusie: Ktoré z ponúk sú podľa vás adresované ženám a ktoré 
mužom? Prečo? Ako sú charakterizované pracovné miesta ponúkané ženám? Ako sú 
charakterizované pracovné miesta ponúkané mužom? Sú rozdiely v odbornej príprave, 
ktorá sa požaduje pre obsadenie ponúkaných pracovných miest? Aké pracovné podmienky 
sa ponúkajú ženám? Aké sa ponúkajú mužom? Myslíš si, že proces výberu poskytuje 
rovnaké podmienky pre ženy a pre mužov? Prečo je to tak?  
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Čím chcem byť a čím budem  
zdroj: kolektív 

 
Cieľ: predstaviť možnosti profesionálneho uplatnenia, ktoré zohľadňujú rôznorodosť 
osobných želaní jednotlivých dievčat a chlapcov 
Čas: 45 minút 
Veková skupina:  2. stupeň ZŠ a SŠ 
Metódy a formy hodiny: rolová hra 
 
Postup: prihlásia sa dve dobrovoľníčky a dvaja dobrovoľníci. 
Chlapci majú obhájiť, že chcú byť kozmetikmi. 
Dievčatá majú obhájiť, že chcú byť automechaničkami. 
Musia argumentačne zdôvodniť svoj postoj a vysvetliť postoj svojich rodín k tomuto 
rozhodnutiu. Môžeme vystriedať podľa počtu žiakov a atmosféry v triede niekoľko skupín 
a niekoľko povolaní podľa predchádzajúceho vzoru. 
 
Diskusia: Diskusia je zameraná na rovnosť príležitostí žien a mužov na trhu práce. Cieľom 
je poukázať na rodové stereotypy ako bariéru plného uplatnenia žien a mužov na trhu 
práce. Diskusiu vedieme tak, aby si žiačky a žiaci uvedomili, že naše individuálne záujmy, 
talent a ambície nesmú byť obmedzované predsudkami o tom, na čo ako žena/muž máme, 
či nemáme. Naše individuálne vlastnosti a preferencie nemusia byť v súlade so 
stereotypnými očakávaniami od našej príslušnosti k pohlaviu.  
Príklady otázok do diskusie: Myslíte si, že si každý človek môže slobodne zvoliť 
povolanie, aké sa mu páči? Rozhodujeme sa úplne slobodne, alebo nás pri našom 
rozhodovaní niečo ovplyvňuje? Ako nás pri našom rozhodovaní ovplyvňujú naše rodiny, 
priateľstvá, médiá atď.? Stretli ste sa s tým, že niekomu bolo povedané, alebo naznačené, 
že niečím nemôže byť, pretože je chlapec/dievča? 
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Čo sú „globálne“ témy  
zdroj: Kotalová, Bosá, inšpirované Návojským 

 
Cieľ: Zaradiť tému rodovej rovnosti do kontextu ostatných „globálnych“ tém ľudstva.  
Čas: 45 minút 
Veková skupina:  2. stupeň ZŠ a SŠ 
Metódy a formy hodiny: skupinová práca 
 
Postup: Úlohou tejto činnosti je upriamiť pozornosť žiačok a žiakov na tému „pomoc“ 
všeobecne, presunúť sa od konkrétnej pomoci v najbližšom okolí ku témam týkajúcich sa 
ľudstva a planéty – globálnym témam. Skúsime ich so žiačkami a žiakmi pomenovať a ak 
je potrebné, stručne vysvetliť. Jednou z týchto tém je aj téma rodovej rovnosti. Po úvode 
žiaci pracujú so svojimi pracovnými listami, kde k jednotlivým témam dopĺňajú svoje 
postrehy.  
Globálne témy: 
-Ľudské práva 
-Environmentálne témy 
-Humanitárna a rozvojová pomoc 
-Globalizácia 
-Detské práva 
-Rodová rovnosť 
-Chudoba  
-Spravodlivý obchod/Fair Trade 
-Migrácia 
-HIV/AIDS 
-Iné témy  
 
Diskusia: Počas diskusie sa zamýšľame so žiačkami a žiakmi, v akom rozsahu sa učia o 
globálnych témach na vyučovaní a v ktorých predmetoch. Môžeme si pripraviť niekoľko 
základných informácií o tom,  kto a ako sa venuje jednotlivým témam v celosvetovom aj 
slovenskom prostredí.  
Príklady otázok do diskusie: Aké aktivity, týkajúce sa globálnych tém, môžu v škole alebo 
mimo školy organizovať mladí ľudia ? Na akých aktivitách sa už samotní žiaci a žiačky 
podieľali? 
Príklady aktivít: písanie článkov, výroba a distribúcia plagátov/letákov, vytvorenie 
informačnej tabule/výstavy, tvorba krátkych filmov, hranie rolovej hry/divadla, napr. 
pouličné divadlo, vytvorenie webovej stránky, vytvorenie nástenky, umelecká tvorba, napr. 
nástenné maľby, sochy, organizovanie školského zh romaždenia/demonštrácie, pozvanie 
prednášajúcich do školy, zorganizovanie filmového predstavenia, účasť na 
spolurozhodovaní v škole, napr. členstvo v študentskom parlamente, realizácia prieskumu, 
interview alebo dotazníkov, kontaktovanie médií, napr. novín, televízie, písanie listov 
politikom alebo iným vplyvným osobám, fundraising – získavanie finančných prostriedkov 
na projekty a verejné zbierky (granty, súkromné firmy a podobne), protestné akcie, účasť 
na kampaniach, ktoré dávajú priestor postaviť sa za práva iných, kupovanie výrobkov fair 
trade (spravodlivý obchod) a iné. 
Táto úloha sa môže následne rozvinúť do prípravy niektorej z konkrétnych aktivít na tému 
rodovej rovnosti (napr. výroba letáku, vytvorenie informačnej tabule a pod.). 
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Metóda hrania rolí alebo rolová hra (nie je v žiackom materiáli) 
zdroj: kolektív 

 
Cieľ: Rozvíjať empatické schopnosti žiakov a žiačok a ochotu pochopiť motívy konania 
iných ľudí. 
Čas: 45 minút 
Vek:  2. stupeň ZŠ a SŠ 
Metódy a formy hodiny: diskusia, inscenačná forma práce 
 
Postup 
Rolová hra je vhodný prostriedok na to, aby žiaci a žiačky lepšie pochopili a vcítili sa do 
situácií z bežného života a zároveň pochopili motívy konania iných. Princípom tejto 
metódy je navodiť konkrétnu situáciu, ktorá sa stala, alebo sa môže stať. Žiaci a žiačky sa 
zhostia rolí jednotlivých aktérov a aktérok, vcítia sa do svojej úlohy, a tak navodzujú reálnu 
situáciu a prehodnocujú stanovisko. Prostredníctvom diskusie alebo hrania daných rolí 
spoločne hľadajú nové riešenia a na základe vlastných rozhodnutí zastávajú určité názory. 
Žiaci a žiačky sú motivovaní/é hlbšie pochopiť problém, rozhodovať nezávisle a spoločne 
hľadať optimálne východiská. Rolová hra rozvíja fantáziu a schopnosť vyjadrovať postoje, 
názory a hodnoty, premýšľať o rôznych alternatívnych riešeniach. 
Metóda hrania rolí si vyžaduje svedomitú prípravu modelovej situácie. Pred začiatkom 
aktivity je potrebné skontrolovať žiakov a žiačky, č i jednotlivé roly správne pochopili, 
zaznamenali hlavné údaje a čo je ústrednou témou vybranej situácie. 
Ako na to? 

1. Rozdeľte žiačky a žiakov do skupín. Ak pracujete s malým počtom žiačok a žiakov, 
rozdeľte ich do dvojíc, alebo dajte úlohy jednotlivcom. Každá skupina (dvojica, 
jednotlivec) dostane rolu, ktorú musí pochopiť a do ktorej sa musí vžiť. 

2. Dajte žiačkam a žiakom dosť č asu na nácvik rolí. Počas prípravy navrhujte 
realistické situácie, s ktorými sa žiačky a  žiaci môžu stotožniť. 

3. Snažte sa navodiť atmosféru dôvery, uvoľnenosti, bez kritických pripomienok, aby 
sa žiačky a žiaci cítili slobodne a prirodzene. 

4. Zakončite aktivitu riadenou diskusiou o priebehu hry, ako sa žiačky a žiaci cítili, 
a záverečným zhrnutím – analýzou prežitej skúsenosti. 

Tipy: 
• Navoďte situáciu, v ktorej žiačky a žiaci musia riešiť konflikt. (Napr.: 

Konzervatívna rodina vo vybranej krajine sa rozhodne zakázať svojej dcére, aby 
chodila do školy.) V polovici aktivity si žiačky a žiaci môžu svoje roly vymeniť, 
aby si vedeli lepšie predstaviť protichodné postoje. 

• Vymyslite problém a zadajte úlohu žiačkam a žiakom, aby sami pripravili rolovú 
hru, alebo zahrali scénku. Úlohou žiačok a žiakov je inscenačnou formou nájsť 
riešenie problému. 

Na záver o riešení diskutujte. 
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Vážené kolegyne, vážení kolegovia,  
želáme Vám a Vašim žiakom a žiačkam veľa príjemných a inšpiratívnych chvíľ 
a dúfame, že tento sprievodca prinesie všetkým nové poznatky a skúsenosti, ale 
predovšetkým dobrú náladu na ceste poznávania krajín v nás a okolo nás.  
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