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V problematike rodinného a rodového výskumu na Slovensku aj zbežne sa orientujúci čitateľ pri názve 
tejto publikácie spozornie a vzápätí si uvedomí, že knihu s rovnakým či veľmi podobným názvom predsa 
pozná. Ide o dnes už klasickú a široko citovanú prácu Ona a on na Slovensku s podtitulom Ženský údel 
očami verejnej mienky, ktorá vyšla v roku 1996 pod autorským vedením Zory Bútorovej. Bola to zrejme 
prvá komplexnejšia publikácia u nás, ktorá sa na podklade reprezentatívneho sociologického výskumu 
zaoberala usporiadaním a zmenou rodinných, pracovných i verejných vzťahov „nasadením si rodových 
okuliarov“ (čo bola veľmi výstižná metafora „scitlivujúca“ nielen rodové vnímanie, ale kultivujúca aj 
v spoločenskovednej spisbe často používaný sterilný jazyk). V nasledujúcom desaťročí sa viacero 
výskumných tímov z akademickej sféry i organizácií z oblasti tretieho sektora venovalo rodovej 
i ľudskoprávnej problematike, mapujúcej postavenie žien v rôznorodých oblastiach súkromného 
i verejného života. Mnohé z nich k tomu viedla určitá konjunktúra tejto problematiky, ktorá bola do istej 
miery podmienená i ochotou zahraničných grantových schém financovať práve túto výskumnú oblasť, čo 
súviselo i s pripravovaným vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie, kde je takzvaná rodová 
agenda veľmi dôležitou súčasťou verejného záujmu. Možno aj z dôvodu takto pociťovanej účelovosti rodo-
vého výskumu sa spôsob pohľadu cez spomínané rodové okuliare nestal vždy súčasťou spoločenskoved-
ného diskurzu, a to ani v tých oblastiach, kde by bol vyslovene potrebný a nosný. Aj preto sa v úvode 
nedávno vydanej publikácie, ktorú tu chceme priblížiť a ktorá nesie rovnaký názov ako spomínaná kniha 
z roku 1996, ale odlišný podtitul, píše o ponechaní rodových okuliarov a nachádza sa tu odôvodnenie, 
prečo sa aktuálna kniha venuje podobnej problematike ako práca vydaná pred viac ako dekádou. Slovami 
hlavnej autorky a vedúcej autorského kolektívu, ktorou je opäť Zora Bútorová: „Zastávame názor, že takýto 
pohľad sa ani zďaleka nevyčerpal a nestal čímsi samozrejmým – a to ani v rovine intelektuálnej reflexie, 
ani v rovine každodennej životnej praxe.“ (s. 10) 
 A ako o tom svedčí i podtitul, autorský kolektív si pri písaní knihy nasadzoval nielen rodové, ale 
i vekové okuliare, keďže sa v našich podmienkach stretávame (obzvlášť na trhu práce) nielen s rodovým, 
ale i s vekovým znevýhodnením žien. Aj preto sa v knihe nachádzajú štatistické analýzy, ktoré sa 
zameriavajú nielen na zisťovanie rozdielov medzi mužmi a ženami, ale aj medzi mladšími a staršími 
ročníkmi žien. Autorský kolektív (ktorého jadro tvorila dvojica Z. Bútorová – J. Filadelfiová) sa snažil 
zvlášť zachytiť obraz postavenia žien vo veku 45 – 64 rokov, keďže práve táto generácia musí prekonávať 
dvojnásobné – rodové i vekové – znevýhodnenie.  
 Recenzovaná publikácia nadväzuje na množstvo štúdií a výskumov, ktoré členky a členovia autorského 
kolektívu publikovali v oblasti „ženskej“ problematiky. Je „desiatou samostatnou výskumnou publikáciou 
Inštitútu pre verejné otázky (IVO) venovanou rodovej tematike“. (s. 11) Aj tieto údaje naznačujú, že práve 
Inštitút pre verejné otázky a jeho autorský kolektív zaujíma vedúce postavenie v reflexii a výskume 
rodových tém – minimálne v oblasti sociológie – a má značnú zásluhu na kultivovaní spoločenských 
vzťahov a ostrejšom videní kontextov, v rámci ktorých ženy a muži vykonávajú svoje každodenné činnosti 
a roly. 
 Silnou stránkou knihy (predovšetkým jej prvých siedmich kapitol) je metodologické uchopenie 
skúmaných tém a spôsob interpretácie získaných údajov. Sú v nej kombinované rôzne typy empirických 
údajov získaných prostredníctvom viacerých reprezentatívnych sociologických výskumov IVO (najmä 
v rámci projektu Plus pre ženy 45+ Iniciatívy spoločenstva Equal), ale i reprezentatívneho kvantitatívneho 
výskumu Sociologického ústavu SAV, výskumu agentúry FOCUS, výskumov populačného vývoja 
v Slovenskej republike, Slovstatu, údajov zo štatistických ročeniek, zo sčítania ľudí, domov a bytov 
a z výskumov stavu a pohybu obyvateľstva SR (a ďalších výskumov realizovaných Štatistickým úradom 
SR), výskumov Medzinárodného strediska pre štúdium rodiny a Ministerstva práce, sociálnych vecí a 
rodiny SR, ako aj údajov a štatistík realizovaných Európskou komisiou, Radou Európy či Európskou 
nadáciou pre zlepšenie životných a pracovných podmienok (European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions) v Dubline a ďalších. Aj z tohto neúplného výpočtu je zrejmé, že autorský 
kolektív pracoval s ohromujúcim množstvom rôznorodých údajov a štatistík; napriek tomu publikácia 
pôsobí veľmi kompaktným dojmom a čitateľ sa necíti stratený v množstve číselných údajov, tabuliek 
a grafov. Je to i zásluhou zrozumiteľnej a jazykovo kultivovanej interpretácie empirických údajov, ktorá je 
analyticky presná, často odhaľujúca pozoruhodné súvislosti a pritom čitateľsky prístupná, a to nielen 
špecialistom – sociológom. Za obzvlášť cenné je možné považovať tie pasáže, kde je empirický obraz 
slovenskej reality interpretovaný prostredníctvom sociologických teórií známych zo zahraničnej literatúry, 
ako je to napríklad (ale nielen) v časti 3.2 Životné etapy a vek očami žien a mužov. Kniha sa dá čítať od 
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ktorejkoľvek časti. Jednotlivé kapitoly dávajú zmysel i osobitne a je preto možné ich „konzumovať“ 
samostatne, podľa potrieb a záujmu individuálneho čitateľa. 
 Určite by stálo za zmienku venovať sa niektorým konkrétnym poznatkom a súvislostiam 
z predstavovanej publikácie. Recenzent sa tak ale dostáva do dilemy, ktoré z veľkého množstva 
problémových okruhov vybrať a na základe akého kritéria by tak mal urobiť, aby takáto selekcia nebola 
urobená na úkor iných zaujímavých poznatkov. Preto bude asi lepšie v stručnosti vymenovať najdôležitej-
šie problémové okruhy, ktoré môžu prípadným záujemcom pomôcť zorientovať sa v témach, ktoré 
publikácia ponúka.  
 Kniha je rozdelená do ôsmich hlavných kapitol a poskytuje čitateľovi nesmierne bohatú údajovú 
a poznávaciu základňu týkajúcu sa rôznorodých životných situácií žien a mužov. Zachytáva podoby 
rodovej identity tak, ako sa prejavujú v názoroch a očakávaniach slovenskej populácie, i to, ako sa norma-
tívne predstavy o správnej žene a správnom mužovi za poslednú dekádu zmenili. Všíma si, ako sa 
normatívne rodové očakávania formujú pod vplyvom veku či pod vplyvom odlišnej optiky mužov a žien, 
ako aj to, do akej miery sú očakávania ľudí v súlade s predstavami o ideálnych vzťahoch v rodine. Analy-
zuje demografické trendy a zmeny v zložení domácností, v rodinnom, reprodukčnom a partnerskom 
správaní, ako aj predstavy o tom, aké sú vhodné formy rodinného a partnerského správania (vrátane 
postojov k interrupciám, netradičným rodinným formám a homosexualite). Venuje sa vekovému zloženiu 
populácie na Slovensku v kontexte problematiky starnutia populácie i nesmierne zaujímavým otázkam 
rodovo odlišného vnímania tempa starnutia žien a mužov i odlišným stratégiám odchodu do dôchodku. 
V tejto súvislosti poukazuje i na to, že spoločensky závažné problémy náročnosti harmonizácie pracovnej 
a rodinnej roly sa nevzťahujú len na obdobie výchovy a starostlivosti o malé deti, ale i na obdobie, keď sa 
v našich podmienkach od žien očakáva plnenie opatrovateľských povinností voči starším príbuzným 
i vnúčencom (takzvaný „sendvičový vek“).  
 Pomerne rozsiahla časť knihy sa zaoberá pracovnými aktivitami ľudí a rodovou podmienenosťou týchto 
aktivít v oblasti zamestnanosti, úrovni vzdelania, profesionálnej orientácie a kariére, v odmeňovaní 
i v charakteristikách a úrovni nezamestnanosti. Zachytáva okrem iného vzťahy medzi pracovným 
a súkromným životom, venuje sa rodovým podobnostiam a rozdielom týkajúcim sa postojom k práci i 
vnímaniu hodnoty práce a jej jednotlivých aspektov, zvládaniu fyzických a duševných nárokov práce 
i odhadu schopnosti vykonávať aktuálne zamestnanie až do dôchodku. Prináša zaujímavý a u nás stále ešte 
netradičný pohľad na vnímanie rodovej rovnosti, na to, kde nachádzajú ženy a muži najpálčivejšie 
problémy žien v spoločnosti, ako hodnotia šance žien a mužov v jednotlivých oblastiach spoločnosti (tu 
určite stojí za zmienku, že pri porovnaní údajov z rokov 2000, 2002 a 2006 sa „výrazne rozšíril okruh žien 
i mužov, ktorí konštatujú nižšie šance postupu žien v riadiacej hierarchii na pracovisku, ako aj v rámci 
straníckych štruktúr“ – s. 205). Mapuje postoje verejnosti k otázkam rodovej rovnosti (respektíve upred-
nostňovania mužov) na trhu práce, ako aj osobné skúsenosti respondentov na pracovisku s uprednos-
tňovaním osoby opačného pohlavia. Špecificky sa venuje šanciam žien a mužov nad 45 rokov na trhu 
práce, otázkam znevýhodnenia a diskriminácie tejto vekovej skupiny a spôsobom, ako sa im brániť. 
 Publikácia sa však nezameriava len na rodové rozdiely v zamestnaní a vo sfére platenej práce, ale aj 
v súkromnej sfére. Analyzuje rodinnú situáciu žien a mužov cez diferencie v rodinnom stave, v zložení 
domácností, generačne porovnáva vydaté ženy a ženatých mužov podľa počtu detí. Dôraz kladie na 
problémy dvojitého zaťaženia žien a skúma rodovú deľbu práce v rodine na pätnástich činnostiach, ôsmich 
týkajúcich sa zabezpečovania chodu domácnosti a siedmich spočívajúcich v starostlivosti o členov rodiny, 
pričom zisťuje reálne rozdelenie práce i predstavy žien a mužov o ideálnom rozdelení povinností. 
Porovnáva názory na deľbu práce v domácnosti u mladšej a staršej generácie žien a mužov a berie do 
úvahy aj vývojovú perspektívu pri pohľade na zmeny v reálnej deľbe práce i v normatívnych predstavách 
populácie medzi rokmi 1995 a 2006. Mapuje časové nároky mužov a žien na neplatenú prácu, frekvenciu 
vykonávania rôznych činností v súkromnej sfére a spôsoby, ako ľudia riešia konflikt medzi požiadavkami 
zamestnania a rodiny, resp. dôsledky, aké z tohto nesúladu rodinných a pracovných povinností vyplývajú. 
Zachytáva materiálne podmienky života ľudí (cez príjmové rozdiely mužov a žien rozličného veku) a mieru 
ich životnej spokojnosti. Nakoniec sa venuje názorom mužov a žien na spoločenský vývoj, na smerovanie 
spoločnosti, na vnímanie základných spoločenských problémov a kľúčových politických a spoločenských 
inštitúcií. Odpovedá na otázky o tom, či sú volebné správanie a občianska a politická participácia 
slovenskej populácie rodovo podmienené a bližšie si všíma zastúpenie žien v orgánoch zákonodarnej 
a výkonnej moci. 
 Doteraz vymenované témy, okruhy a problémy sú zahrnuté do siedmich kapitol publikácie. Posledná – 
ôsma kapitola sa svojím charakterom, obsahom i použitými metódami odlišuje od zvyšku knihy. 
Obsahovou analýzou vybranej tlače z rokov 2005 až 2008 sa snaží zachytiť spôsob, akým sú 
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prostredníctvom mediálnych obrazov prezentované základné atribúty ženskosti všeobecne, s dôrazom na 
ženy v zrelom a staršom veku. Autorky a autor tejto kapitoly (M. Bosá, M. Minarovič a M. Sekulová) 
vychádzali z predpokladu, že analýza mediálneho diskurzu o ženách umožní lepšie pochopiť vplyv médií 
na životy žien v súkromnej i verejnej sfére. Obsahová analýza sa zamerala na identifikáciu základných 
obrazov ženskosti a starnutia na základe jednak novinových článkov a fotografií súvisiacich so skúmanými 
témami vo vybraných štyroch denníkoch (SME, Pravda, Nový čas a Hospodárske noviny) a tiež na základe 
rozhovorov s profesionálne úspešnými ženami a mužmi vo vybraných štyroch časopisoch (Plus 7 dní, 
Život, Slovenka a Trend). Osobitná časť je venovaná obsahovej analýze rozhovorov s verejne známymi 
ženskými osobnosťami publikovanými v priebehu roka a pol (od čísla 1/2006 po číslo 11/2008) v zvláštnej 
prílohe denníka SME, ktorá vychádza pod názvom SME Ženy.  
 Odlišnosť tejto kapitoly sama osebe nie je problematická – hlavná autorka v úvode knihy sama 
zdôvodňuje komplementaritu metodologických prístupov očakávaním synergického poznávacieho efektu 
a tento predpoklad je v práci takéhoto charakteru úplne legitímny. Problémom ôsmej kapitoly na viacerých 
miestach je určitý dojem voluntaristickej interpretácie obsahovej analýzy, citeľný najmä v častiach 8.1.2. 
a 8.1.3. Viaceré ponúkané (veľmi silné) tvrdenia a závery o istom spôsobe vnímania žien či zmýšľania 
o ženách vyznievajú subjektívne a pôsobia skôr ako odraz rodových hodnôt a presvedčenia autorského 
kolektívu tejto kapitoly, keďže nie sú podopreté argumentmi napríklad o frekvencii výskytu opisovaného 
javu. V texte je obsahová analýza prezentovaná ako kvalitatívna metóda, s čím nie je možné úplne súhlasiť 
– obsahová analýza býva v štandardných metodologických príručkách opisovaná ako kvantitatívna, 
objektívna analýza výpovede akéhokoľvek druhu, ktorej cieľom je prevedenie dokumentu, textu či inej 
výpovede, ktoré majú nekvantitatívny charakter, do kvantitatívnej podoby. Aj interpretácia obsahovej 
analýzy by preto mala vychádzať z určitej kvantifikácie analyzovaných jednotiek (väčšinou sa definujú na 
dvoch úrovniach – ako záznamové jednotky a ako kontextuálne jednotky); v ôsmej kapitole recenzovanej 
knihy to tak ale vždy nie je a interpretácia (hlavne v rozsiahlej podkapitole 8.1.2. Obrazy ženskosti a sta-
roby vo vybraných denníkoch) je pomerne často založená na vágnych tvrdeniach typu „vo viacerých 
článkoch nachádzame...“, „často sme nadobudli pocit...“ a podobne, t.j. bez toho, aby bolo dané tvrdenie 
podopreté nejakými objektívnejšími údajmi z obsahovej analýzy. Ako ilustratívny príklad tohto spôsobu 
interpretácie uveďme aspoň jedno z takýchto tvrdení: „A aký je prístup k ženám, ktoré nemajú deti? Mnohí 
o nich zmýšľajú ako o „zlých matkách“, prípadne „neženských ženách“. Ženy, ktoré majú deti, ale aj tie, čo 
deti nemajú, teda permanentne čelia hrozbe, že budú obvinené zo zlyhania a sebeckosti.“ (s. 299) 
 Napriek týmto výhradám k poslednej kapitole je kniha veľmi vydareným a užitočným počinom, ktorého 
význam nespočíva len v jeho dôraze na rodovú dimenziu, aj keď ju považujem za veľmi dôležitú. 
V publikácii je zhromaždené veľké množstvo cenných výskumných dát, poznatkov a interpretácií z 
viacerých kľúčových spoločenských sfér (týkajúcich sa privátnych, pracovných i občianskych vzťahov 
a postojov), ktoré vytvárajú sociologicky výstižný obraz súčasného života na Slovensku. Keďže autorský 
kolektív zachytáva i generačné rozdiely a opisuje nielen existujúci stav, ale i to, čo by bolo z hľadiska 
respondentov žiaduce, snaží sa tým odhaliť i skrytý a dosiaľ nevyužívaný potenciál spoločnosti. Istý 
mobilizačný prvok je jedným z leitmotívov knihy, pre pozorného čitateľa nielen vo sfére rodovej rovnosti, 
ale v akejkoľvek oblasti verejného záujmu, v zmysle dôrazu na zväčšovanie priestoru pre individuálnu 
zodpovednosť a slobodu. Komparácia dát v čase a zachytenie vývojových trendov je veľmi hodnotnou 
devízou publikácie. 
 Pri dôkladnom začítaní sa do knihy môže čitateľ naraziť na drobnú chybu – na strane 258 zrejme 
vypadla z textu pod čiarou poznámka č. 26.  
 Publikáciu Ona a on na Slovensku. Zaostrené na rod a vek je možné čítať od ktorejkoľvek časti a 
samostatne, aj vzhľadom na uvedené skutočnosti ju odporúčam záujemcom prečítať celú. Tým, ktorí sa 
niektorým témam nevenujú, poskytne zaujímavé poznanie a množstvo podnetov na zamyslenie, a tým 
ostatným bude okrem poznania a podnetov i vhodným výskumným materiálom a možným referenčným 
zdrojom. 
 

Ivan Chorvát 
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