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Otváranie témy „ţeny vo vede“ na Slovensku.

Stručná charakteristika  súčasného stavu. 

Problematika postavenia žien v akademickom prostredí všeobecne a vo vede 

a výskume zvlášť nepatrí v našej spoločnosti k témam, ktoré sú v popredí teoretického, 

politického a širšieho spoločenského záujmu. 

Týmto otázkam sa na Slovensku nevenuje dostatočná pozornosť ani zo strany 

sociálneho výskumu.

Podceňuje sa význam vedeckého výskumu horizontálnej a vertikálnej segregácie na 

základe príslušnosti k rodu a nereflektujú sa dôsledky, ktoré z toho vyplývajú.

Prečo robiť výskum?  Motívy výskumného tímu.

snaha poznať konkrétnu podobu rodových vzťahov na vysokoškolských pracoviskách 

a porozumieť spôsobom a mechanizmom reprodukcie rodových nerovností na rôznych 

úrovniach, 

chýbalo pomenovanie bariér systémového charakteru a identifikovanie štruktúrnych 

podmienok 

výsledky výskumnej sondy z roku 2002 na FiF UK, 

kniha Ţeny a veda v SAV 

naša pozicionalita výskumníčok mala charakter „zainteresovaných pozorovateliek.“ 



Projekt „Výskum rovnosti príleţitostí ţien a muţov v oblasti vedy 

a výskumu“

Výskumná vzorka:

Technická univerzita v Košiciach, Prešovská univerzita, Technická univerzita vo Zvolene, 
Trnavská univerzita a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 

Výber sme zároveň uskutočnili tak, aby zastúpenie humanitných a technických odborov bolo 
vyváţené. Výskumná vzorka bola vyváţená aj z hľadiska zastúpenia ţien a muţov. 

Ciele :

Analýza existujúcej úrovne rovnosti šancí ţien a muţov v ich kariérnom postupe. 

Výskum rodovej vertikálnej a horizontálnej segregácie v oblasti vedy a výskumu. 

Analýza príčin rodovej nerovnosti a mechanizmov jej reprodukcie. 

Metódy:

Kvantitatívne a kvalitatívne

Etapy: 

zisťovanie a spracovanie štatistických dát

empirický terénny výskum dotazníkovou metódou

realizácia fokusových (diskusných) skupín

realizácia naratívnych rozhovorov

Výsledky výskumu sú v publikácii: 

SZAPUOVÁ, M. – KICZKOVÁ, Z. – ZEZULOVÁ, J. (ed.) 

Na ceste k rodovej rovnosti: ţeny a muţi v akademickom prostredí. Bratislava : Iris. 2009.



Prezentácia vybraných výsledkov :

Ak nemáte štatistiky, nemáte problém. Štatistiky 
pomáhajú identifikovať problémy a sú nápomocné 
pri monitorovaní efektívnosti opatrení.

Aké problémy identifikuje analýza štatistických dát 
za rezort vysokých škôl v SR?
– Existenciu vertikálnej a horizontálnej rodovej segregácie

Vertikálna segregácia:
– a) percentuálne zastúpenie muţov a ţien v hierarchickom 

rebríčku vedecko- pedagogických hodností,   

– b) zastúpenie ţien a muţov vo vedúcich funkciách a 
rozhodovacích pozíciách



Podiel muţov a ţien v typickej akademickej kariére verejných 

vysokých škôl v SR (rok 2004)



Noţnicový diagram

- so zvyšujúcim sa stupňom akademickej kariéry sa 
percentuálne zastúpenie ţien podstatne zniţuje

- vyššie vedecko – pedagogické hodnosti (akademické funkcie) 
sú  doménou muţov

- rod je vo vede a výskume relevantným faktorom, ktorý 
ovplyvňuje kariérnu dráhu ţien a muţov

deravé potrubie

- Kvantitatívne údaje o zastúpení ţien vo vedúcich funkciách a 
na riadiacich pozíciách: ţeny sú podreprezentované 

sklenený strop



Deravé potrubie

K deravému potrubiu moţno prirovnať kariérnu dráhu a profesijný postup 

ţien, ktorý sa v časovom horizonte vyznačuje postupným úbytkom ţien vo 

vede,

teda: čím vyššia pozícia vo vedeckej hierarchii, tým menej ţien tam nájdeme

Kvantitatívne údaje o zastúpení ţien vo vedúcich funkciách a na riadiacich 

pozíciách poukazujú na to, ţe ţeny sú podreprezentované aj v oblasti 

riadenia vysokých škôl. 

Ich zastúpenie vo vyšších funkciách a pozíciách nedosahuje ani  tretinu, 

teda tú hranicu, ktorá sa povaţuje za minimum (30 %) pre moţnosť reálneho 

ovplyvnenia riadenia vysokých škôl. 

Štatistické údaje za skúmané univerzity potvrdili známy fenomén 

horizontálnej rodovej segregácie - fakt, ţe ţeny majú výraznejšie zastúpenie 

v humanitných a spoločenskovedných orientáciách, kým muţi prevaţujú na 

školách technického zamerania 



Čo je sklenený strop?

Označuje neviditeľné bariéry, vo firmách, inštitúciách, spolkoch a iných 
organizáciách. 

Je to súbor rôznych „nepísaných“ pravidiel, noriem, spôsobov konania, vedenia,  
plánovania a hodnotenia inštitúcie, ktoré neumoţňujú resp. znemoţňujú vo 
väčšine prípadov ţenám, postúpiť na vyššie manaţérske (a iné) pozície. 

Strop je hranica, po ktorú sú ţeny v tomto postupe „vpustené“ a termín 
„sklenený“ obrazne vyjadruje tú skutočnosť, ţe ţena uţ vďaka svojim 
profesionálnym kvalitám na špičkovú pozíciu „dovidí“ a dokáţe si predstaviť 
svoje pôsobenie v nej. 

Ak však začne vyvíjať úsilie v smere postupu do tejto pozície, narazí na 
neviditeľné a ťaţko definovateľné prekáţky. 

Sklenený strop spočíva v tom, ţe sa ţenám znemoţňuje prístup k cestám, ktoré 
otvárajú postup k vyšším postom a funkčnému zaradeniu.

Môţe sa tak diať formálnymi, ale aj neformálnymi, skrytými postupmi. Spravidla 
súčasne pôsobí niekoľko faktorov inštitucionálneho, ale aj osobného, resp. 
privátneho charakteru. 



5. Pátranie po sklenenom strope

indícia prvá: 
dôvody nespokojnosti súvisiace s vedeckou prácou

krok druhý: 
hodnotenie kritérií na získanie titulov z hľadiska ťaţšej splniteľnosti  pre ţeny 
alebo muţov

ďalší krok smeruje: 
k názorom na fungujúce mechanizmy a spôsoby výberu do funkcií

krátke pozastavenie pri: 
dôvodoch nevykonávania riadiacej funkcie

prepad do zamoreného priestoru:
miera súhlasu so stereotypnými výrokmi o pôsobení ţien a muţov 
v akademickom prostredí

objavný krok smeruje:
k rozlíšeniu ţitých a symbolických stereotypov 

na ďalšej nádejnej stope:
k rozlíšeniu štrukturálnych bariér a rodinných dôvodov



Indícia prvá:

dôvody nespokojnosti súvisiace s vedeckou prácou 
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Dôvody nespokojnosti

 Ţeny  Muţi 

1. Obmedzenie zahraničných stáţí – 16,6 % Obmedzenie zahraničných stáţí – 12,0 % 

2. Malé krytie finančnými prostriedkami – 16,0 

% 

Málo priestoru pre výskum - 11,4% 

3. Málo priestoru pre výskum – 15,5 % Malé krytie finančnými prostriedkami – 10,4 % 

4. Časové (stres, málo času v práci) Časové (stres, málo času v práci) 

5. Zmarený čas pri vypracúvaní projektov, ktoré 

odmietnu 

Zmarený čas pri vypracúvaní projektov, ktoré 

odmietnu 

6. Jazykové bariéry Jazykové bariéry 

7. Vlastné obmedzenia Vlastné obmedzenia 

8. Problém zladiť rodinné a pracovné povinnosti  Veľa výskumnej práce 

9. Veľa výskumnej práce Problém zladiť rodinné a pracovné povinnosti  

 



Dôvody nespokojnosti – poradie a intenzita

Muţi a ţeny sa  zhodli v poradí dôvodov nespokojnosti:  

1. Najviac dôvodov nespokojnosti sa viazalo na rôzne obmedzenia 
súvisiace so zahraničnými stáţami. 

2. Druhý dôvod nespokojnosti súvisel s grantmi a projektmi a týkal sa 
nedostatočného alebo problémového krytia projektov finančnými 
prostriedkami. 

3. Na tretie miesto sa zaradil problém súvisiaci s obmedzeným 
priestorom pre výskumné aktivity. 

Ţeny, v porovnaní s muţmi, oveľa intenzívnejšie

vnímajú uvedené bariéry vedecko-výskumnej  

práce.



Krok druhý: hodnotenie kritérií na získanie titulov z hľadiska 

ťaţšej splniteľnosti pre ţeny alebo muţov

Otázka: Čo si myslíte, sú medzi nimi také požiadavky, ktoré sú ťažšie splniteľné pre ženy či pre  

mužov alebo v tom niet z tohto hľadiska rozdielov?
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Najťaţšie splniteľné kritérium V ODBORE podľa pohlavia 

Otázka: Napriek tomu, že jednotlivé univerzity sa medzi sebou líšia v počte kritérií na získanie 

vedecko-pedagogického titulu a v ich dôležitosti, zaujímalo by nás, ktoré z týchto kritérií považujete 

za také, ktoré sú vo vašom odbore najťažšie splniteľné? Uveďte poradie prvých troch z uvedeného 

súboru kritérií, resp. pridajte ďalšie.
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OSOBNE najťaţšie splniteľné kritérium podľa pohlavia
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Predbeţný poznatok:

Poradie odpovedí muţov a ţien je takmer 

zhodné, existujú len malé odchylky

Rozdiely sú vo frekvencii odpovedí

Viac ţien je nespokojných a kritických

Rodový rozdiel je vo frekvencii



Ďalší krok smeruje: 

k názorom na fungujúce mechanizmy a spôsoby výberu do funkcií

Otázka: Čo si myslíte, na základe čoho sa u vás rozhoduje o obsadzovaní 

riadiacich funkcií a rozhodovacích pozícií (akademické funkcie, členstvo v 

akademických orgánoch...)?



Čo hovorí tabulka o fungujúcich mechanizmoch a spôsoboch 

výberu do funkcií:

Viac ako 55 % z celkového súboru skúmaných pracovníčok 
a pracovníkov univerzít uviedlo, ţe rozhodujúcim činiteľom pre výber 
do riadiacich funkcií a rozhodovacích pozícií sú sociálne kontakty 
a neformálne siete. 

Myslí si to viac ţien

Na druhom mieste sa umiestnil princíp zásluhovosti a skúseností. 

Len 15 % respondentov a respondentiek si myslí, ţe pri 
obsadzovaní riadiacich funkcií sa rozhoduje výlučne na základe 
schopností.

Muţi majú častejšie skúsenosť, ţe do funkcií sa vyberá na základe 
zásluh a skúseností



Názor na fungujúce mechanizmy a spôsoby výberu do 

funkcií (v %)
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4 = iný spôsob



Názory na dôleţitosť neformálnych sietí na fakulte

Otázka: Ako by ste zhodnotili dôležitosť neformálnych podporných sietí 

(kamarátske vzťahy) na vašom pracovisku? Nakoľko sú, podľa vás, tieto 

vzťahy dôležité pri výbere do riadiacich funkcií?



Názory na dôleţitosť neformálnych sietí na fakulte

V prípade fakulty aţ tri štvrtiny z celkového skúmaného súboru 
univerzitných pracovníčok a pracovníkov prisúdilo význam 
neformálnym sieťam a osobným kontaktom. 

Z toho takmer 30 % zastáva názor, ţe neformálne podporné siete 
majú veľký význam a necelých 46 % deklarovalo slabšiu mieru 
súhlasu s ich pôsobením. 

Úplne odmietavý postoj k nim zaujalo len necelé 4 % skúmaných 
osôb.

Moţno konštatovať, ţe názor ţien je kritickejší, ţeny častejšie neţ 
muţi pripisovali veľký význam týmto faktorom . 

Poznámka

Na úrovni katedier, súhlas s pôsobením neformálnych sietí v rámci 
celkového súboru nebol aţ taký výrazný ako na úrovni fakúlt. 



Krátke pozastavenie pri : 

dôvodoch nevykonávania riadiacej funkcie

Otázka: Ak nevykonávate a ani ste nevykonávali žiadnu riadiacu funkciu, 

vedeli by ste uviesť prečo?



O nezáujme ţien a muţov - ešte raz

Najčastejšie uvádzaným dôvodom v celom súbore (teda ţien a muţov) bol 
nezáujem o funkcie 

nasledovalo príliš krátke pôsobenie na škole

na 3. mieste sa s rovnakým percentuálnym zastúpením umiestnili dva 
dôvody: nedostatok času a nízky vek

Za najzaujímavejšiu moţno povaţovať skutočnosť, ţe ţeny  v menšej 
miere neţ muţi deklarovali nezáujem o funkcie

(23,5 % ţien oproti 37,6 % muţov).

Ako príčinu nevykonávania funkcií muţi najčastejšie uvádzali nezáujem, 
v prípade ţien to bolo príliš krátke obdobie praxe. 

Tento rodový rozdiel vo frekvencii výskytu odpovede, v ktorej sa ako hlavná 
príčina nezastávania funkcií identifikoval nezáujem o 14,1 % vyšší výskyt 
v podsúbore muţov, je mimoriadne relevantný údaj 



Miera súhlasu s výrokmi o pôsobení ţien a muţov v akademickom 

prostredí  (% súhlasných odpovedí)



Prepad do zamoreného priestoru:

miera súhlasu so stereotypnými výrokmi o pôsobení  ţien 

a muţov v akademickom prostredí
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Objavný krok smeruje:

k rozlíšeniu ţitých a symbolických stereotypov

Porovnanie poradia podľa 

miery súhlasu u ţien a muţov 
Poradie rozdielu podľa intenzity súhlasu



Poradie rozdielu podľa intenzity súhlasu

a „Ţeny majú spravidla menšie ambície stať sa docentkami a profesorkami neţ    
muţi“,

e „Akademická kariéra je doménou muţov“,

b „Muţi sa spravidla identifikujú so svojou kariérou viac neţ ţeny“,

g „Ţeny v akademickom prostredí nemajú záujem o riadiace pozície“,

c „Ţeny samotné sa vyhýbajú niektorým odborom, lebo sú povaţované za   

neţenské“,

f „Ţeny uprednostňujú starostlivosť o rodinu pred vedeckou kariérou“,

j „Je prirodzená deľba práce, ţe riadenie má byť v rukách muţov a servis 

v rukách  ţien“. 

d „Šance muţov vo vedeckom výskume sú väčšie, pretoţe majú originálnejšie 

a kreatívnejšie myslenie“,

h „Ţeny sa oveľa viac realizujú v pedagogickej neţ vo vedecko-výskumnej 

činnosti“.

i „Muţi by mali byť odmeňovaní vyššie ako ţeny, lebo sú ţivitelia rodín“, 



ţité stereotypy

ich obsah sa opiera o odpozorovanú kaţdodennú skúsenosť

zachytávajú to, čo sa v sociálnej praxi deje a v kaţdodennom ţivote aj často 
opakuje

konštatujú, opisujú to, ako to v rodovo diferencovanom svete „chodí“, ako je 
to „beţné“

vyjadrujú reálne existujúci stav rodových nerovností 

výroky majú viac deskriptívne komponenty (vychádzajú z predpokladu toho, 
aké sú ţeny a akí sú muţi)

ak sa porušia dochádza k prekvapeniu.  

Ţité stereotypy skôr opisujú 



Symbolické alebo„explicitne normativizujúce stereotypy“

vyjadrujú princíp, zásadu, pomocou ktorej sa vyjadruje zdôvodnenie 

vyjadrujú normu, ktorá je zdôvodnená a zároveň zadáva očakávania toho, 
aké by to malo byť 

ich smerovanie k istému „sociálnemu ideálu“ sa zakladá viac na 
symbolických asociáciách

ţenám a muţom sa priraďujú atribúty kultúrne asociované s „ţenskosťou“ a 
„muţskosťou“, teda symbolické asociácie

výroky majú viac preskriptívne komponenty a vzťahujú sa na predpoklad, akí 
by mali byť muţi a aké by mali byť ţeny, a ako by sa mali správať ako ţeny 
a muţi

symbolické stereotypy majú explicitne vyjadrený normativizujúci aspekt, 
resp. preskriptívne komponenty 

Ak sa porušia preskriptívne predpoklady, vyplýva z toho odmietnutie

symbolické (expresívne nomatívne) stereotypy skôr predpisujú



Stereotypy a stereotypyzácia

pod stereotypizáciou sa rozumie aplikácia takých označení, ktoré podporujú 
stereotyp 

jedna vec je disponovať poznaním o stereotypoch a iná vec je toto 
poznanie pouţívať v zmysle reprodukcie rodovo typických rozdielov 
predpisovaných normou - aké to má byť. Záujmom takejto praktiky je 
zachovať status quo

ţité stereotypy skôr opisujú, kým symbolické (expresívne normatívne) 
stereotypy skôr predpisujú

zistené rozčlenenie stereotypov podľa toho, či je v nich viac 
aktivizovaná deskriptívna funkcia a s tým spojené preferovanie ţitých 
stereotypov ţenami, alebo muţmi zvýrazňované preskriptívne funkcie, 
odkazuje na iný spôsob a účel ich pouţívania.

Jedny totiţ viac popisujú a druhí zase predpisujú



Na ďalšej nádejnej stope: 

k rozlíšeniu štrukturálnych bariér a rodinných dôvodov

Názory na príčiny niţšieho zastúpenia ţien vysokoškolských učiteliek vo

funkciách docentiek a profesoriek :

Rodinné dôvody:
(najvyššie preferencie získali u ţien aj u muţov)

nedostatok času u žien z dôvodu plnenia dvoj- až trojrolových povinností,

získavanie náskoku mužov počas plnenia materských povinností ženami, keď     

ženy majú malé deti, 

starostlivosť žien o rodinu.

Štrukturálne dôvody:
(ţeny v porovnaní s muţmi im prisudzovali oveľa vyššiu pôsobnosť)

pôsobenie neformálnych podporných sietí a  koncentrácia moci v rukách 
muţov, 

nastavenie kritérií kvalifikačného postupu  vyhovujúce viac muţom, 

nedostatočná podpora a uznanie vedeckej práce ţien, 

nedostatok „ţenských“ vzorov vo vede 

niţšie zapojenie ţien do vedeckých grantov.



Na čo dovideli respondentky ?

Alebo kam dovideli respondentky?

reflektuju význam neformálnych sietí

reprodukujú viac ţité a menej symbolické stereotypy

rozlišujú rodinné a štrukturálne dôvody



Dve podmienky vstupu do skleneného výťahu 

(na ceste do akademických funkcií)

1.  Princíp preukázaných schopností ako predpoklad vstupu do funkcií

Motto: „Názor musíte mať dobre podložený a ukázať, že veciam 
rozumiete... tá žena, keď chce niečo pretlačiť, tak to musí mať veľmi dobre 
zdôvodnené a vedieť to podať a potom ju tí muži možno začnú akceptovať 
ako partnera...“

„...to dievča alebo tá žena musela dokázať trošku viac.“

„..tá žena skutočne musí dokázať, že je dobrá. U toho muža to niekedy 
nemusí byť až také.“

2. Princíp súhlasu, resp. nesúhlasu rodiny pri rozhodovaní ísť do 
funkcií

Motto: „Na tretíkrát som tú funkciu vzala, proti vôli manžela, nechcela som 
vyzerať ako rozmaznaná princezná, ktorá sa nechá prosiť a prosiť“.



Cesta na vysoké akademické posty

Zvyškový princíp ako príleţitosť pre kariérny vzostup

Motto: „Nikto nebol momentálne po ruke, len ja. Ktovie, čo by bolo, 
keby tam bývali ďalší dvaja ľudia alebo možno dvaja muži, ja 
neviem.“

Motto: „Keby tam bol muž, tak tam ženy nie sú.“

Princíp vyprázdňovania miest muţmi ako príleţitosť získať 
zamestnanie a funkciu 

Motto: „Kolegovia sa oženili a museli odísť za peniazmi a chlapské 
prostredie sa postupne vyprázdňuje.“



Princíp náhody: byť v pravý čas a na pravom mieste

Motto: „Ja som sa teda nehrnula, my sa nehrnieme, len som 
akceptovala, keď ma prišiel aj dekan, aj potom pán rektor požiadať. 
Chvíľu som váhala, ale potom som si povedala: ‚Tak prečo nie?‘“

Projekty ako príleţitostný princíp a prostriedok uznania

Motto: „Viete ako to je, aby sa za ženou prišli muži poradiť?. To je 
iná káva, a na technike obzvlášť. Potrebujem, aby táto komunita 
uznala, že niečo viem.“



Ďakujem za pozornosť


