
Prehľad vybraných publikácii a štúdií z oblasti rodových nerovnosti na trhu práce 

Výskumné štúdie a analýzy o rodových nerovnostiach na trhu práce a v odmeňovaní na 
Slovensku

BAROŠOVÁ, M. (2006). Monitoring rodovej segregácie na trhu práce - analýza dopadov 
transformačných zmien. Záverečná správa VÚ č. 2120. Bratislava :  Inštitút pre výskum 
práce a rodiny. Dostupné na : http://www.sspr.gov.sk/texty/File/vyskum/2006/Barosova/
Barosova-2006.pdf 
Štúdia sa skladá z teoretickej a analytickej časti. Teoretická časť obsahuje vybrané pojmy z 
oblasti rodovej rovnosti, niektoré teoretické prístupy k objasneniu príčin a existencie rodovej 
segregácie na trhu práce, príklady pozitívnych opatrení na podporu rodovej rovnosti v 
povolaní a ukazovatele na meranie rodovej segregácie. Analytická časť obsahuje monitoring 
rodovej segregácie na trhu práce a rodových mzdových rozdielov podľa sektorov, odvetví, 
povolaní, mzdových pásiem, a to za roky 1996, 2001 a 2005. Závery predstavujú najmä 
zhrnutie výsledkov monitoringu a návrhy na zlepšenie situácie v oblasti rodovej segregácie na 
trhu práce.

BAROŠOVÁ, M. – LEPEŇOVÁ, D. (2004). Uplatňovanie princípu rovnakého 
odmeňovania vo vybraných krajinách Európskej únie. Výskumná úloha VÚ 04-2004. 
Bratislava : Stredisko pre štúdium práce a rodiny. Dostupné na : 
http://www.sspr.gov.sk/texty/File/pdf/2004/barosova/Uplat_principu_04.pdf  
Štúdia reaguje na aktuálnu potrebu zmeny legislatívy v oblasti rovnosti v odmeňovaní na 
Slovensku z dôvodu nášho členstva v EÚ a povinnosti dôsledne zladiť našu národnú 
legislatívu s legislatívou EÚ. Skladá sa z dvoch kapitol. Prvá kapitola je venovaná rovnosti v 
odmeňovaní vo Švédsku, druhá kapitola venuje svoju pozornosť rovnosti v odmeňovaní vo 
Veľkej Británii. Rovnosť sa tu prezentuje z pohľadu inštitucionálneho, legislatívneho, 
kontrolných a súdnych mechanizmov. Pozornosť sa venuje aj iným aktivitám, a to najmä v 
oblasti podpory (vrátane príkladov dobrej praxe)a kontroly rovnosti odmeňovania.

BÚTOROVÁ, Z. (ed.). (2007).  Tu a teraz. Sondy do života žien 45+. Bratislava : Inštitút pre 
verejné otázky. Dostupné na: 
http://www.ivo.sk/buxus/docs//publikacie/subory/Tu_a_teraz.pdf 
Kľúčovým poznávacím nástrojom všetkých štyroch prípadových štúdií boli hĺbkové 
pološtandardizované rozhovory s respondentkami v štyroch odlišných regiónoch a sociálnych 
prostrediach. Každá zo štyroch prípadových štúdií charakterizuje situáciu na lokálnom trhu 
práce, čo vytvára základný kontext pre pochopenie pracovnej a životnej situácie 
respondentiek.
V štúdii Keď sa z koníčka stane podnikanie: skúsenosti žien z Lučenca a okolia venuje Sylvia 
Šumšalová pozornosť pracovným a životným podmienkam podnikateliek vo veku nad 
štyridsaťpäť rokov, ktorým pomáha, resp. pomáhala Nadácia Integra.
Štúdia Pracovné podmienky šičiek na severnom Slovensku (alebo čo sa skrýva na cenou šiat,  
ktoré máme možno práve na sebe), ktorá je autorským dielom Lýdie Marošiovej, Janky 
Debrecéniovej a Zory Bútorovej, obsahuje sociologickú analýzu a právnický komentár 
k pracovným podmienkam šičiek v štyroch súkromných firmách na výrobu odevov 
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a bytových textílií, ktorých presnú lokalizáciu v záujme zachovania anonymity neuvádzame.
Prípadová štúdia Keď rozhoduje sezónnosť... (pracovná situácia žien v turistickom regióne) 
z pera Martiny Sekulovej sa zameriava na skúsenosti žien v bližšie neurčenej lokalite 
severného Slovenska, kde sa rozvíja aktívny turistický ruch.
A napokon štúdia Situácia žien v okrese Humenné v kontexte migrácie za prácou do 
zahraničia, ktorá je výsledkom spolupráce Jany Andruchovej a Zory Bútorovej, ponúka vhľad 
do života, ktoré buď samy pracujú v zahraničí (prevažne ako opatrovateľky starších ľudí), 
alebo majú blízkych príbuzných migrujúcich za prácou do zahraničia.

CVIKOVÁ, J. (ed.). (2007). Aká práca, taká pláca? Aspekty rodovej nerovnosti  
v odmeňovaní. Bratislava : ASPEKT. Dostupné na: 
http://www.aspekt.sk/kniha_det.php?IDkniha=110&kat=asp 
Rozdiel v odmeňovaní sa stal na istý čas (máj - júl 2007) vďaka zverejneným údajom 
Štatistického úradu SR jednou z dôležitých mediálnych tém. Nové bolo to, že do popredia 
záujmu sa dostal práve jeho rodový rozmer. Hovorilo sa o číslach a ich interpretácii, hľadali 
sa vysvetlenia vyčísleného rozdielu v odmeňovaní žien a mužov. „Ako vysvetlíme, že 
zdravotná sestra zarába menej než policajt?" pýtal sa komisár EÚ Vladimír Špidla.
Zborník Aká práca, taká pláca? síce neprináša hotové odpovede na túto otázku, ale načrtáva 
možné cesty k ich hľadaniu, a predovšetkým otvára nové otázky: Ako súvisí rozdiel v 
odmeňovaní žien a mužov, ako aj v hodnotení „ženskej" a „mužskej" práce so spoločenským 
statusom žien a mužov? Akým spôsobom sa expertky a experti i médiá podieľajú na 
definovaní a presadzovaní spoločenských agend? Čo hovoria analýzy deklarovaných hodnôt o 
„ženskom" a „mužskom" svete? Aký je mikro- a makroekonomický význam platenej a 
neplatenej práce? Ktoré faktory ovplyvňujú rodovú priepasť v odmeňovaní? Aké štatistické 
zisťovania a výskumy v tejto oblasti na Slovensku chýbajú?
A mnohé z načrtnutých otázok prekračujú rámec tejto publikácie: O čom to vlastne hovorí 
stará ľudová múdrosť v jej názve, že by o rodovej hierarchii v deľbe práce? Alebo sa spolu s 
feministickými ekonómkami môžeme spýtať, prečo o samotnej nerovnosti v odmeňovaní 
hovoríme v číslach, ktoré za normu na trhu práce považujú muža: muž zarába 100 %, žena o 
27 % menej. Čo takto zmeniť perspektívu: „Ako vysvetlíme, že policajt zarába viac než 
zdravotná sestra?" A napokon tá najdôležitejšia otázka: Kam sa podel transformatívny 
potenciál feministickej kritiky spoločnosti, z ktorého sa zrodil súčasný oficiálny diskurz 
rodovej rovnosti? 
Ôsma publikácia radu Aspekty prináša výsledky analýz vytvorených v rámci projektu Rodový 
rozdiel v odmeňovaní ako dôležitý aspekt diskurzu rodovej rovnosti - aktuálny stav na 
Slovensku, ktorý v druhej polovici roku 2007 realizoval ASPEKT v spolupráci s Inštitútom 
pre verejné otázky a agentúrou FOCUS a s finančnou podporou nadácie Heinrich Böll 
Stiftung. 
„Muži sa tak ľahko nevzdajú systému, v ktorom polovica sveta pracuje takmer zadarmo (...) 
práve preto, že tá polovica pracuje za tak málo peňazí, dá sa očakávať, že už nebude mať 
energiu bojovať za niečo iné." americká ekonómka Marilyn Waring
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FILADELFIOVÁ, J. – BÚTOROVÁ, Z. (ed.). (2007).  Ženy, muži a vek v štatistikách 
trhu práce. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky. Dostupné na : 
http://www.ivo.sk/buxus/docs//publikacie/subory/Zeny_muzi_a_vek_v_statistikach_trhu
_prace.pdf 
Štúdia prináša prehľadný súhrn štatistických dát o situácii žien a mužov vo sfére platenej 
práce, s dôrazom na vekovú skupinu nad 45 rokov. Prvá kapitola Demografický kontext trhu 
práce analyzuje základné demografické trendy a zmeny v reprodukčnom správaní, ako aj v 
zložení rodín a domácností, ktoré majú najvýraznejší dopad na zamestnanosť a trh práce. 
Druhá kapitola Štruktúra populácie podľa pohlavia a veku prezentuje vývoj početnosti a 
vekového zloženia žien a mužov podľa rôznych vymedzení produktívneho veku. Osobitnú 
pozornosť venuje početnosti a zloženiu vekovej skupiny 45+.
Obsahovo najbohatšia je tretia kapitola Rodová a veková dimenzia zamestnanosti a trhu 
práce. Analyzuje vzdelanostnú štruktúru a profesionálnu orientáciu žien a mužov na 
Slovensku, ekonomickú aktivitu podľa veku, mieru zamestnanosti žien a mužov podľa veku, 
rodovú segregáciu na trhu práce, rodovú a vekovú dimenziu pracovného miesta a rodové 
nerovnosti v odmeňovaní. Štvrtá kapitola, Rodová a veková dimenzia nezamestnanosti, 
predstavuje rozdiely v miere nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti žien a mužov. 
Všíma si aj zloženie skupiny nezamestnaných podľa veku, vzdelania či doby trvania 
nezamestnanosti. 
Štúdia prezentuje štatistické dáta v časových radoch zachytávajúcich vývojové trendy. 
Vybrané súhrnné ukazovatele sa porovnávajú s priemerom krajín Európskej únie a s Českou 
republikou.

MAROŠIOVÁ, L. (ed.) – ŠUMŠALOVÁ, S. (ed.) – BÚTOROVÁ, Z. (lektorka). (2006). 
Matky na trhu (práce a života). Výskumná štúdia. Bratislava : Inštitút pre verejné 
otázky. Dostupné na : 
http://www.ivo.sk/buxus/docs//publikacie/subory/Matky_na_trhu.pdf          Výskumná 
štúdia Matky na trhu (práce a života) editoriek Lýdie Marošiovej a Sylvie Šumšalovej je 
najčerstvejším prírastkom do knižnice všetkých, ktorých zaujíma postavenie žien – matiek v 
súčasnej slovenskej spoločnosti. Vychádza práve ako jeden z výsledkov spolupráce Únie 
materských centier, Inštitútu pre verejné otázky a Akadémie vzdelávania v projekte Veneta, 
realizovanom v rámci Iniciatívy Spoločenstva EQUAL, financovanom z Európskeho 
sociálneho fondu. 
Výskumná štúdia obsahuje správy z troch empirických výskumov – výskumu verejnej 
mienky, výskumu medzi zamestnávateľmi a participatívneho výskumu. Prináša aktuálne dáta 
vypovedajúce o situácii žien na Slovensku, ktoré sú matkami maloletých detí (v tejto štúdii 
pod nimi rozumieme deti vo veku do 12 rokov). Ponúka tri optiky na jeden fenomén – 
pracovné príležitosti a pracovné podmienky matiek, a to pohľad cez verejnú mienku, 
zamestnávateľov a samotné matky s maloletými deťmi. Sleduje cieľ zvýšiť informovanosť 
verejnosti o rovnosti, resp. nerovnosti príležitostí žien (matiek) a mužov na Slovensku. 
Nenárokuje si pritom na vyčerpávajúcu analýzu a interpretáciu súčasnej (zložitej) situácie 
matiek maloletých detí či už v rodinnom alebo v pracovnom kontexte.
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Základná literatúra z oblasti rodovej (ne)rovnosti a diskriminácie

BÚTOROVÁ, Z. a kol. (2008). Ona a on na Slovensku. Zaostrené na rod a vek. Bratislava 
: Inštitút pre verejné otázky.
Dostupné na: http://www.ivo.sk/buxus/docs//Plus_pre_zeny_45/Ona_a_on.pdf
Kniha predstavuje záverečný výstup projektu Plus pre ženy 45+  Iniciatívy Spoločenstva 
EQUAL č. 95/04-I/33-4.1, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.
Čerpá z bohatého empirického materiálu zhromažďovaného a analyzovaného v období rokov 
2005 až 2008. Zároveň ponúka aj sekundárnu analýzu dát z viacerých ďalších výskumov 
realizovaných na Slovensku od začiatku 90. rokov minulého storočia. Publikácia vo viacerých 
ohľadoch nadväzuje na knihu Zory Bútorovej a kolektívu Ona a on na Slovensku. Ženský 
údel vo svetle verejnej mienky vydanú v roku 1996.
365-stranové dielo sa venuje širokému spektru tém a problémov súvisiacich s postavením žien 
a mužov v našej spoločnosti a kladie si za cieľ charakterizovať nielen aktuálnu situáciu, ale aj 
dlhodobejšie trendy. Šírku záberu publikácie prezrádzajú názvy jej ôsmich kapitol:
1. Ženy a muži v priesečníku spoločenských očakávaní; 2. Ženy a muži zoči-voči narastajúcej 
pestrosti života; 3. Aktívne starnutie ako výzva; 4. Práca v živote žien a mužov; 5. Vnímanie 
rodovej rovnosti; 6. Ženy, muži a súkromná sféra; 7. Ženy a muži vo verejnom a politickom 
živote; 8. Obrazy žien v slovenských médiách

CVIKOVÁ, J. – FILADELFIOVÁ, J. (2008). Rodový pohľad na školstvo. Aspekty  
kľúčových rizík. Bratislava : ASPEKT. 
Dostupné na: http://www.aspekt.sk/kniha_det.php?IDkniha=120&kat=nov
Desiata publikácia radu Aspekty vznikla v rámci spolupráce partnerských organizácií z 
Českej republiky, Poľska, Ukrajiny a Slovenskej republiky s Nadáciou Heinricha Bölla. 
Spoločnou témou sa tentoraz stali rodové aspekty vzdelávania v týchto krajinách; v SR sme sa 
zamerali na niektoré kľúčové riziká, ktoré prispievajú k vytváraniu a reprodukovaniu rodovej 
nerovnosti v školstve. Položili sme si otázku, či a ako aktuálna situácia v školstve potvrdzuje, 
alebo dokonca vyostruje existujúce asymetrické rodové pomery.
Rodová profesijná segregácia posúva školstvo v dôsledku asymetrického hodnotenia 
„mužskej" a „ženskej" práce na jedno z posledných miest v hierarchii odvetví národného 
hospodárstva. Rodové zaťaženie školstva ako „ženského" odvetvia zasahuje ženy aj mužov, 
ktorí v ňom pôsobia, no iným spôsobom. A veľké rodové rozdiely sa skrývajú aj v samotnom 
školstve. Ako jedno z najzávažnejších rizík sme preto identifikovali situáciu hlavných aktérov 
- učiteliek a učiteľov. 
O feminizácii učiteľského povolania sa síce hovorí všade, no často sa bez ďalšieho 
vysvetľovania zjednodušene stotožňuje s „problémom". Lenže čo to vlastne znamená: Sú 
problémom ženy v školstve? Alebo je problémom hierarchické hodnotenie „ženskej" a 
„mužskej" práce? 
Miera rodovej zaťaženosti školstva ovplyvňuje náchylnosť učiteliek a učiteľov na vnímanie 
rodových stereotypov ako „samozrejmej" normy vo vzťahu k žiačkam a žiakom, rodičom, 
obsahu vyučovania alebo školským štruktúram, ale aj vo vzťahu k sebe samým.
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CVIKOVÁ, J. – JURÁŇOVÁ, J. (ed.). (2003) (1. vyd.) a (2005) (2. vyd.). Ružový a modrý 
svet. Rodové stereotypy a ich dôsledky. Bratislava: Občan a demokracia a ASPEKT. 
Publikácia je v takmer celom rozsahu dostupná aj na ruzovyamodrysvet.sk
Ružový a modrý svet mapuje rodové stereotypy, ktoré vytvárajú a reprodukujú nerovnosť 
dievčat a chlapcov, žien a mužov. Vďaka bohatému výberu textov, obrázkov a metodickej 
prílohe môže byť odhaľovanie klišéovitých postojov, ktoré bránia osobnému rozvoju detí, 
napínavou poznávacou hrou.

DEBRECÉNIOVÁ, J. (2008). Čo (ne)vieme o diskriminácii. Bratislava : Občan 
a Demokracia. Dostupné na: http://www.oad.sk/?
q=system/files/co_nevieme_o_diskriminacii.pdf                                   Druhé aktualizované 
vydanie brožúry združenia Občan a demokracia ponúka základný prehľad o témach 
týkajúcich sa rovnosti a diskriminácie. Je určená širokej verejnosti a ľudom, ktorí sú alebo by 
mohli byť znevýhodňovaní. Po všeobecnom úvode k problematike rovnosti je v publikácii 
predstavený medzinárodný a európsky právny rámec zákazu diskriminácie. Stručný náčrt 
antidiskriminačnej ochrany na Slovensku zahŕňa formy diskriminácie a právne prostriedky 
ochrany. Brožúra obsahuje prehľadný súhrn relevantnej európskej judikatúry a linky na 
dôležité webové stránky aj inštitúcie, ktoré môžu poskytnúť informácie i pomoc.

FILADELFIOVÁ, J. – CVIKOVÁ, J. (ed.) – JURÁŇOVÁ, J. (ed.). (2008). Učiteľské 
povolanie. Aspekty rodovej rovnosti v škole. Bratislava : ASPEKT. Dostupné na: 
http://www.aspekt.sk/kniha_det.php?IDkniha=118&kat=asp 
Deviata publikácia radu Aspekty prináša výsledky skúmania niektorých aspektov rodovej 
rovnosti v škole na základe skupinových rozhovorov s učiteľkami a učiteľmi. Ide o súčasť 
projektu ruzovyamodrysvet.sk (Rodová senzibilizácia vo vzdelávacom procese na základných 
a stredných školách ako príprava budúcej desegregácie povolaní), ktorý prebiehal v rokoch 
2005 – 2008 v rámci Iniciatívy Spoločenstva EQUAL. K aktivitám komplexného projektu 
zameraného na rodovo citlivú pedagogiku a rodovú senzibilizáciu spoločnosti patril aj 
kvalitatívny výskum, ktorého zadávateľkou bola vedúca organizácia projektového partnerstva 
ASPEKT a realizovali ho Inštitút pre verejné otázky a agentúra FOCUS. V tejto publikácii 
uverejňujeme vybrané časti záverečnej analýzy.

STIEGLER, B. (2002). Ako uplatňovať rodové hľadisko. Aspekty stratégie Európskej  
únie. Bratislava : ASPEKT. Dostupné na: http://www.aspekt.sk/kniha_det.php?
IDkniha=24&kat=asp
Uplatňovanie rodového hľadiska (gender mainstreaming) vo všetkých rozhodovacích 
procesoch je dôležitým nástrojom rodovej politiky, ktorej cieľom je dosiahnutie rodovej 
rovnosti. Na Slovensku sa tejto účinnej stratégii na vyrovnávanie príležitostí žien a mužov 
zatiaľ nevenovala dostatočná pozornosť; slovenské vydanie expertízy Barbary Stiegler 
prispieva k poznaniu tejto podnetnej stratégie Európskej únie, ako aj k diskusii o jej uplatnení 
v našich podmienkach. Publikácia vznikla v spolupráci s nadáciou Friedrich-Ebert-Stiftung.
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STIEGLER, B. – MICHALITSCH, G. (2009). Spravodlivosť v rodových vzťahoch. 
Aspekty rozdeľovania (nielen) zdrojov. Bratislava : ASPEKT. Dostupné na: 
http://www.aspekt.sk/kniha_det.php?IDkniha=124&kat=nov
V poradí dvanásty zborník radu Aspekty vznikol v spolupráci s Nadáciou Friedricha Eberta a 
s jej expertkou na rodovú problematiku Barbarou Stiegler, ktorú už poznáme zo slovenského 
prekladu štúdie o gender mainstreamingu čiže uplatňovaní rodového hľadiska. V publikácii o 
spravodlivosti v rodových vzťahoch uverejňujeme štyri štúdie Barbary Stiegler k rôznym 
aspektom rodovej politiky a jej stratégií; hneď prvá štúdia je venovaná stratégii gender 
budgeting čiže rodové rozpočtovanie, ktorá je využitím princípu uplatňovania rodového 
hľadiska na finančnú a rozpočtovú politiku. Analýzy Barbary Stiegler, ktoré sa o. i. zaoberajú 
aj problematikou rodovej deľby platenej a neplatenej práce, dopĺňa štúdia rakúskej ekonómky 
Gabriele Michalitsch, ktorá prináša pohľad na aktuálnu finančnú a hospodársku krízu 
z perspektívy feministickej ekonómie.

Ďalšia literatúra dostupná elektronicky 

BAROŠOVÁ, M. (2009). Rodová segregácia a rodový mzdový rozdiel na trhu práce. 
Príspevok odznel na rokovaní Stálej komisii pre rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí pri 
Výbore NR SR pre sociálne vecí a bývanie dňa 30.3.2009 v Bratislave. Inštitút pre výskum 
práce a rodiny. Dostupné na: 
http://www.sspr.gov.sk/texty/File/prezentacie/Barosova/Prispevok.pdf

BAROŠOVÁ, M. (2009). Rodový mzdový rozdiel. Príspevok odznel na seminári 
Implementovanie zásady rodovej rovnosti na pracovisku konanej v dňoch 28. - 29. 5. 2009 
v Piešťanoch. Inštitút pre výskum práce a rodiny. Dostupné na: http://www.sspr.gov.sk/texty/
File/prezentacie/Barosova/Rodovy_mzdovy_rozdiel.pdf

CVIKOVÁ, J. – DEBRECÉNIOVÁ, J. – KOBOVÁ, Ľ. (2007). Rodová rovnosť. Bratislava : 
Občan a demokracia. Dostupné: kapitola Diskriminácia: http://prison-
education.oad.sk/sk/text3.pdf a kapitola Rodová rovnosť: http://prison-
education.oad.sk/sk/text4.pdf

GURÁŇ, P. -  FILADELFIOVÁ, J. – KOTVANOVÁ, A. (2006). Dodržiavanie zásady 
rovnakého zaobchádzania na trhu práce. Bratislava : Nadácia za toleranciu a proti 
diskriminácii. 
Dostupné na: 
http://www.equalslovakia.sk/fileadmin/user_upload/projekty/27_1.2_Dodrziavanie
%20zasady%20rovnakeho%20zaobchadzania%20na%20trhu%20prace.pdf

KOLEKTÍV AUTORIEK. 2004. Evalvácia ex-ante európskej iniciatívy EQUAL v Slovenskej  
republike : Znižovanie sociálnych rozdielov medzi mužmi a ženami a podporovanie pracovnej  
desegregácie. Bratislava : ASPEKT. Dostupné na: 
http://www.ruzovyamodrysvet.sk/chillout5_items/3/9/9/399_5f4aac.pdf

Slovenská národné stredisko pre ľudské práva. (2009). Správa o dodržiavaní ľudských práv 
vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2008. Bratislava : 
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http://www.sspr.gov.sk/texty/File/prezentacie/Barosova/Rodovy_mzdovy_rozdiel.pdf
http://www.sspr.gov.sk/texty/File/prezentacie/Barosova/Prispevok.pdf
http://www.aspekt.sk/kniha_det.php?IDkniha=124&kat=nov


Slovenská národné stredisko pre ľudské práva. Dostupné na: 
http://www.snslp.sk/images/stories/file/spravy/sprava-dodrziavanie-lp-2008.pdf

Publikácie dostupné v knižnici ASPEKTU

CVIKOVÁ, J. – JURÁŇOVÁ, J. – KOBOVÁ, Ľ. (2005). Žena nie je tovar - 
Komodifikácia žien v našej kultúre. Bratislava : ASPEKT. 
Ženy boli často v histórii predmetom výmenného obchodu medzi mužmi. A hoci 
nastala doba, ktorá rovnosť žien a mužov považuje za legislatívne samozrejmú, ešte 
stále možno ženy predávať — legálne (v reklame) i nelegálne (na nútenú prostitúciu). 
Táto publikácia, ktorá nadväzuje na Ružový a modrý svet rodových stereotypov, 
prináša pestrý textový i obrazový materiál o tom, ako sa žena stáva tovarom, ale aj o 
tom, ako sa tomu — najmä v pedagogickej praxi — dá predchádzať. Redaktorka: 
Juliana Szolnokiová Autorky štúdií: Viera Bačová, Jana Cviková, Janka 
Debrecéniová, Martina Jurásková, Ľubica Kobová, Henrieta Kollárová, Kateřina 
Lišková, Irena Malec, Eva Riečanská, Andrea Šalingová, Alexandra Šmidáková, 
Andrea Žačoková. Odborná recenzentka: PhDr. Hana Havelková Ďakujeme za 
možnosť uverejniť texty viacerých autoriek (Martina Jurásková, Henrieta Kollárová, 
Andrea Šalingová), ktoré sú súčasťou projektu Aliancie žien Slovenska - Cesta späť.

Wolf, N. (2000). Mýtus krásy. Ako sú obrazy krásy zneužívané proti ženám. Bratislava : 
ASPEKT. 
Je krása objektívnou kvalitou? Koho sa vlastne týka? Prečo sa týka predovšetkým 
žien? Aké sú jej kritériá? Aké súvislosti existujú medzi krásou a prácou, kultúrou, 
náboženstvom, sexom, hladom a násilím? To sú otázky, ktoré kladie kniha americkej 
feministickej autorky Naomi Wolf. Mýtus krásy sa stal bestsellerom doma i v 
zahraničí.                                                            Mýtus krásy nám navráva, že kvalita 
zvaná "krása" objektívne a univerzálne existuje. Ženy ju musia chcieť stelesňovať a 
muži musia chcieť vlastniť ženy, ktoré ju stelesňujú. Toto stelesňovanie je 
imperatívom pre ženy, a nie pre mužov. Je to stav nevyhnutný a prirodzený, pretože je 
daný biológiou, sexualitou a evolúciou: Silní muži bojujú o krásne ženy a krásne ženy 
sú úspešnejšie v reprodukcii. Krása žien musí korelovať s ich plodnosťou, a keďže 
tento systém je založený na sexuálnom výbere, je nevyhnutný a nemenný. Nič z toho 
nie je pravda.

Zdroje mapujúce situáciu za hranicami Slovenska

HAVELKOVÁ, B. (2008). Rovnost v odměňování žen a mužů. Praha : Auditorium.

KOLÁŘOVÁ, M. (2009). Protest proti globalizaci: Gender a feministická kritika. Praha : 
SLON. 

Komiks MATY - Česká republika
Mladú generáciu oslovuje séria komiksov absolventky VŠUP Dory Dutkovej, ktoré sa 
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snažia o nabúravanie rodových stereotypov nielen na trhu práce. Komiksy, ktoré 
vznikli v rámci projektu organizácie Gender Studies, sa venujú témam: ženy v 
netradičných povolaniach, muži v netradičných povolaniach, sexuálne 
obťažovanie, vstup na trh práce a rodina. Z jedného z komiksov bolo vytvorené 
video Maty (3 579 kB)
Dostupné na: http://www.ruzovyamodrysvet.sk/sk/hlavne-menu/citaren/clanky-a-
studie/maty

PAVLÍK, P. – SMETÁČKOVÁ, I. 2006. Analýza odměňování žen a mužů ve školství. Jak 
vzniká odlišnost v platech učitelek a učitelů. Praha : Otevřená společnost, o.p.s.
Dostupné na: http://www.osops.cz/download/files/analyza-odmenovani.pdf

The Gender and Macro International Working Group (GEM-IWG) 
Medzinárodná sieť ekonómiek a ekonómov založená v roku 1994 s cieľom 
podporovať výskum, vzdelávanie a advokačné aktivity vo vzťahu k rodovo citlivému 
prístupu k makroekonomickým otázkam a otázkam medzinárodnej ekonomiky a 
globalizácie. GEM-IWG podporuje výmenu poznatkov a skúsenosti v rámci piatich 
regionálnych podskupín (Regional Groups), ako aj v rámci deviatich tematických 
oblastí (Thematic Groups). http://www.econ.utah.edu/genmac/aboutus.html

Odporúčané zdroje z tejto stránky: 

• Internal GEM-IWG Working Paper Series  
• Useful Readings    (sekcia Resources & Links) 

Webová stránka Európskej komisie venovaná rozdielom v odmeňovaní medzi ženami a 

mužmi  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=681&langId=sk
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