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pracovních vztahů, analýza sexuálního obtěžování v České republice 

 Štúdia Aleny Křižkovej Co ještě není a co už je? Sexuální obtěžování v současných 
podmínkách pracovního trhu sa tiež opiera o kvantitatívny reprezentatívny výskum a hneď 
v úvode uvádza rozloženie odpovedí na otázku či sa respondenti stretli vo svojom súčas-
nom alebo minulom povolaní so sexuálnym obťažovaním. Na túto otázku odpovedalo 
možnosťou „áno, osobne“ 13,2% žien a 3,9% mužov2. Ďalej analyzuje výskyt jednotli-
vých foriem sexuálneho obťažovania a ich hodnotenia mužmi a ženami. Tiež sa zaoberá 
analýzou obetí a iniciátorov sexuálneho obťažovania. Je možno škoda, že odpovedi na 
otázku položenú v úvode štúdie sa samotná štúdia venuje len nepriamo a na malom 
priestore3.  

Sociologický ústav Akademie věd ČR, Praha 2006, s.156 
 
Publikácia je výsledkom sociologického projektu Analýza výskytu obtěžování žen a mužů 
z důvodu pohlaví a sexuálního obtěžování na pracovišti, ktorý realizovalo oddelenie 
Gender & sociologie v spolupráci s Centrom pre výskum verejnej mienky pri Sociologic-
kom ústave AV ČR. Tento projekt bol verejnou zákazkou Ministerstva práce a sociálnych 
vecí ČR. Jeho realizácia súvisí s tým, že v roku 2004 bola do českého právneho poriadku 
implementovaná smernica 2002/73/ES a ako forma diskriminácie podľa pohlavia zave-
dená definícia sexuálneho obťažovania. Ako uvádzajú autorky, tento projekt bol prvým 
sociologickým výskumom v Českej republike, ktorého cieľom bolo komplexne analyzo-
vať rozsah tohto problému. 

 Hoci publikácia na záver uvádza dotazník použitý v kvantitatívnej časti výskumu v pl-
nom znení4, chýbajú karty predkladané respondentom ako pomôcka pri odpovedi a 
v niektorých otázkach je teda nemožné zistiť, aké boli varianty odpovedí. 
 Ďalšie dve o niečo rozsiahlejšie štúdie sa opierajú o kvalitatívne prístupy. Príspevok 
Radky Dudovej a Zuzany Uhde sa zaoberá kazuistikou sexuálneho obťažovania a postojmi 
zamestnávateľov k tejto problematike. V prvej časti autorky uvádzajú štyri príbehy žien − 
obetí sexuálneho obťažovania. Ide o prípady sexuálneho obťažovania, keď iniciátorom je 
nadriadený, kolega alebo muž z vonkajšieho prostredia – tu konkrétne klient a akcionár 
firmy. V druhej časti štúdie sumarizujú výsledky z pološtruktúrovaných rozhovorov so 
zamestnancami a zamestnankyňami osobných oddelení, prostredníctvom ktorých analy-
zujú postoje a prístup zamestnávateľov k danej problematike, ako aj postupy pri riešení 
konkrétnych prípadov. Pracujú s trojčlennou typológiou organizácií: nové firmy s medzi-
národnou účasťou, menšie organizácie rodinného typu a staré organizačné prostredie. 
Prichádzajú k záveru, že väčšina pracovníkov a pracovníčiek osobných oddelení považuje 
sexuálne obťažovanie za koncept dovezený zo zahraničia a dávajú ho do protikladu 
s českým prostredím, v ktorom sa určité množstvo sexuálne konotovaného správania 
považuje za normu. Postoj firmy je potom podľa autoriek daný tým, do akej miery je 
firemná kultúra ovplyvnená zahraničnými vplyvmi.  

 V snahe o komplexnú analýzu problematiky sa autorky zamerali na pracovnoprávne 
vzťahy a vzťahy na pracovisku, a to od úrovne individuálnej až po rovinu inštitucionálnu. 
Publikácia sa opiera o výsledky reprezentatívneho výskumu zamestnancov a zamestnan-
kýň v Českej republike, ako aj o hĺbkové rozhovory s obeťami sexuálneho obťažovania, o 
štruktúrované rozhovory s personálnymi manažérmi a manažérkami firiem a o výsledky 
fokusových skupín so zástupcami a so zástupkyňami konfederácie odborových zväzov, 
ktoré boli organizované samostatne pre mužov odborárov a ženy odborárky. 
 Samotná publikácia pozostáva z prvej štúdie, ktorá zasadzuje sexuálne obťažovanie do 
konceptuálneho rámca teórií spravodlivosti a teoretických genderových prístupov k nerov-
nostiam v spoločnosti, a štyroch ďalších štúdií, ktoré spracúvajú zistenia konkrétnych 
výskumných postupov. Šiesta štúdia je analýzou histórie a súčasnosti právnej úpravy 
obťažovania z dôvodu pohlavia a sexuálneho obťažovania. 
 Prvá štúdia Zuzany Uhde Kořeny genderové nespravedlnosti: kritický přístup predsta-
vuje feministické prístupy k nerovnostiam v spoločnosti a definuje sexuálne obťažovanie 
ako manifestáciu symbolickej moci mužov nad ženami v dvoch rovinách – ako nadvlády 
nadriadeného muža nad podriadenou ženou a ako všeobecný odraz nadvlády mužov nad 
ženami v spoločnosti1. 

 Predposledná štúdia publikácie od Hany Maříkovej sa zaoberá postojom odborov 
k problematike sexuálneho obťažovania. Táto štúdia viac − menej nechtiac odhaľuje la-
tentný konflikt výskumníka, ktorý vnáša tému, ktorú respondenti považujú za „naimputo-
vanú z Bruselu“ a respondentov, ktorí nemajú o danú problematiku záujem a tvrdia, že sa 
fokusovej skupiny zúčastnili v domnení, že sa bude hovoriť o „vzťahoch na pracovisku“. 
Ukazuje sa, že odborári považujú danú tému za málo (ak vôbec) dôležitú a viaceré ich 
vyjadrenia danú problematiku dokonca zosmiešňujú. Hana Maříková na margo týchto 
zistení uvádza: „Nízka miera senzitivity a chápanie sexuálneho obťažovania ako javu 
                                                 

 Ak je publikácia určená širšej verejnosti, čo by naznačovalo uverejnenie stručného 
slovníčka pojmov na konci knihy, je na zváženie, či je tento filozoficko – teoretický úvod 
dostatočne zrozumiteľný pre nepripraveného čitateľa. 
 Nasledujúca štúdia Marie Čermákovej Znevýhodňování v práci: minulý, přítomný 
a budoucí rys pracovních vztahů sa už opiera o realizovaný reprezentatívny výskum 
a všeobecnejšie sa venuje znevýhodňovaniu v práci. Zaoberá sa výskytom pocitov preťa-
ženia, nedocenenia práce alebo skúsenosti s ohováraním na pracovisku. V tejto stati môže 
prekvapiť trochu zvláštne použitie absolútnych početností namiesto relatívnych v nie-
ktorých tabuľkách, (napr. 2.2. a 2.3.).  

2 Je podľa mňa na zváženie, či boli v dotazníku odpovede na otázku Stretli ste sa niekedy na súčasnom alebo minulom 
pracovisku so sexuálnym obťažovaním? vhodne zvolené. Je možné respondenta, ktorý odpovedal „áno, osobne“, automaticky 
považovať za obeť sexuálneho obťažovania? Čo ak sa s takýmto konaním len osobne stretol a týkalo sa niekoho iného? Hoci 
nejednoznačnosť odpovede uvádza na pravú mieru druhý variant odpovede, ktorý znel „áno, išlo o niekoho iného“, otázka podľa 
mňa nespĺňa požiadavku vzájomného sa vylučovania možných odpovedí.  
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3 Štúdia tiež obsahuje drobné nepresnosti pri prezentácií výsledkov výskumu – napr. v grafe 3.9 je uvedené, že zobrazuje podiel 
odpovedí „je precitlivelý“ – použitý dotazník ale obsahuje aj variant „je prudérny“. Čo teda vlastne zobrazuje graf 3.9 – len 
odpovede „je precitlivelý“ alebo odpovede „je precitlivelý“ a „je prudérny“ spolu? 1 Zostáva otázkou, či je dostatočne odôvodnené zdôrazňovať archetyp obťažovania ako schému nadriadený – podriadená, ak 

samotný výskum autoriek potvrdzuje, že omnoho bežnejšou modalitou je sexuálne obťažovanie medzi kolegami. (Viď. napr. 
Tabuľka 3.2 Iniciátoři a oběti jednotlivých forem sexuálního obtěžování ... na strane 45) 

4 Hoci v trochu zvláštnej grafickej úprave, kde sú zatmavené časti, ktoré sa (pravdepodobne?) netýkajú danej problematiky, 
pričom ani viaceré nezatmavené otázky nie sú v texte analyzované. 
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nedôležitého, málo dôležitého či dokonca marginálneho vyplýva z určitej štrukturácie 
vnímania sociálnej reality, z osvojených kultúrnych schém jej vnímania. ... Mocenský 
mechanizmus kedy Niekto (vplyvné/mocné sociálne skupiny) si osobuje právo určovať, čo 
má byť/môže byť umiestnené hore a čo naopak má/musí byť dole, znemožňuje Druhým 
(menej vplyvným/mocným sociálnym skupinám) vyložiť a presadiť svoje vnímanie 
sociálnej reality (a v súvislosti s tým svoje záujmy) a situuje ich tým do dopredu danej 
sociálne podriadenej pozície. Prostredníctvom tohto mechanizmu postaveného na princípe 
mocného subjektu a bezmocného objektu sa legitimizujú určité postupy v rovine 
rozhodovania, vrátane toho, čo je a čo nie je témou, čo je a čo nie je problémom. ...“. 
(s. 82) Otázkou zostáva, či má byť sociológ tým, kto z pozície moci vnáša určitú tému 
a definuje niečo ako problém, čo ako problém tí, ktorých skúma, nevnímajú5. Zdá sa mi, 
že takýto postup stavia na hlavu prístup chápajúcej sociológie a sociológa príliš približuje 
sociálnemu aktivistovi. Namiesto uvedeného konštatovania by som na tomto mieste 
možno očakával určité spochybnenie odborármi odmietaného diskurzu o sexuálnom obťa-
žovaní, prípadne pokus o jeho „ušitie na mieru“ pre české prostredie. 
 Záverečná štúdia Barbary Havelkovej sa zaoberá genézou právnej úpravy sexuálneho 
obťažovania z európskeho do českého práva a jej inkorporovaním do českého zákonníka 
práce. Opisuje právnu definíciu sexuálneho obťažovania a vysvetľuje, čo znamená prene-
senie dôkazného bremena na žalovaného alebo žalovanú. Zaoberá sa tiež mechanizmami 
uplatňovania nároku obete na odškodnenie. Autorka uvádza, že k otázke sexuálneho 
obťažovania zatiaľ na európskom súdnom dvore neexistuje relevantná judikatúra. 
 Recenzovaná publikácia je zaujímavým prínosom do skúmania v oblasti sexuálneho 
obťažovania nielen v Čechách, ale aj na Slovensku najmä preto, že sa zatiaľ ako jediná 
opiera o relevantný reprezentatívny výskum. Vďaka použitým kvalitatívnym aj kvanti-
tatívnym prístupom pomerne plasticky opisuje aktuálnu situáciu v oblasti vnímania 
a riešenia problému sexuálneho obťažovania. Pre slovenského čitateľa je zaujímavá nielen 
ako pionierska práca v danej oblasti, ktorá je zatiaľ bez svojho slovenského pandantu, ale 
aj ako dôkaz záujmu českej decíznej sféry o vedeckú reflexiu danej problematiky. 
 

Miloslav Bahna 
 

                                                 
5 Tento problém sa netýka len skúmania konceptu sexuálneho obťažovania, ale opakovane sa vyskytuje aj pri skúmaní iných, 
tzv. „európskych tém“. 
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