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Marginalizácia starostlivosti
v učiteľskej profesii na Slovensku –
faktory, mechanizmy, kontext / Adriana Jesenková
Marginalization of care in the teaching profession in Slovakia – factors, mechanisms, contexts
Abstract: The author deals with the issue of the marginalization of care in the teaching profession in Slovakia. The
starting point is Selma Sevenhuijsen’s concept of care as a social, moral and political practice, and Iris M. Young’s concept
of marginalization as a form of social oppression. Both these concepts are applied in order to gain an understanding of the
situation of she-teachers and he-teachers in the context of a reform of the teaching profession and the education system
in Slovakia. The author argues that the stereotypical conceptualization of care and the resulting marginalization of care in
the teaching profession are key factors in explaining why the teaching profession is regarded as a job with the lowest social
status.
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Perspektíva reflexie
Východiskom, inšpiráciou a motiváciou pre napísanie nasledujúceho textu je jednak moja individuálna skúsenosť
z osobného i z verejného života, ako aj úsilie o teoretickú reflexiu tejto skúsenosti. Prežívam situáciu aktérky starostlivosti vo svojom osobnom živote – som matka dvoch
EFUÓ NÈNSPEJOV TPNNBOäFMLB EDÏSBJʔQSJBUFƳLB BMFBK
WPTWPKPNWFSFKOPNäJWPUFʔoTPNVƦJUFƳLBBʔWâTLVNOÓƦLBTLÞNBKÞDBVƦJUFƳLZBʔVƦJUFƳPWQSJWâLPOFTWPKFKQSPGFsie.1 Pokúšam sa o teoretickú reflexiu zistení interdiscipliOÈSOFIPSPEPWÏIPWâTLVNV OBLUPSPNTPNTBQPEJFƳBMB2
Usilujem sa porozumieť tomu kúsku sociálnej reality, ktoSPVTJUVÈDJBVƦJUFMJFLBʔVƦJUFƳPWOB4MPWFOTLVKF BʔUPQPmocou vybraných konceptuálnych nástrojov – konkrétne
konceptu starostlivosti Selmy Sevenhuijsen a konceptu
marginalizácie a bezmocnosti Iris Marion Young – s niektorými výskumnými zisteniami projektu CREdu.3$JFƳPN
výskumného projektu CREdu: rodová rovnosť v prostredí
stredných odborných škôl bolo rozšírenie poznatkovej bázy
o rodovej nerovnosti v prostredí stredných odborných škôl
na Slovensku a identifikácia možných oblastí intervencie
v prospech rodovej rovnosti vo vzdelávaní, rovnosti príležitostí žien a mužov v prostredí SOŠ a rodovej desegregácie povolaní. A hoci téma starostlivosti nebola pôvodne
explicitne vytýčeným predmetom výskumu, v procese skúNBOJBTBVLÈ[BMP äFPUÈ[LZTUBSPTUMJWPTUJTÞKFEOZ[ʔLƳÞčových.
Teoretické východiská a metodológia
Perspektíva, z ktorej sa snažím o reflexiu nastolenej témy,
nie je homogénna. Napriek tomu možno vyznačiť určitý
myšlienkový priestor, v ktorom sa pohybujem a z ktorého vyberám nástroje na porozumenie problémom, i spôsob
ich použitia. Vo svojom odbornom a profesijnom zameraní a pôsobení v teréne morálnej filozofie, aplikovanej etiky a sociálnej etiky sa usilujem o situovaný, kontextuálny
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a vzťahový prístup. Špecifické konceptuálne nástroje taLFKUPQPWBIZQPOÞLBKÞ[ʔNÙKIPQPIƳBEVUFØSJFWʔSÈNDJGFministického myslenia a pragmatizmu (R. Rorty), pričom
práve z tejto pôdy sa mi otvorila perspektíva sociálneho kritického skúmania a teórií, ako aj niektorých súčasných fenomenologických prístupov (I. M. Young).
Čo sa týka metodologických prístupov použitých vo výskumnom projekte CREdu na získanie dát a ich interpretáciu, náš výskumný tím kombinoval kritickú obsahovú
analýzu dokumentov (najmä legislatívy) s kvantitatívnou4
a kvalitatívnou5 metodológiou zberu a interpretácie empirického materiálu. Výskumné zistenia na základe takto
postavenej metodológie možno považovať za relatívne
komplexné.6 Na základe reflexie týchto zistení tvrdím, že
NBSHJOBMJ[ÈDJBTUBSPTUMJWPTUJWʔVƦJUFƳTLFKQSPGFTJJTBWʔTMPvenskom kontexte uskutočňuje tak na úrovni organizačnej
(konkrétne školy, inštitúcie a orgány štátnej správy a samosprávy), ako aj systémovej (čiže najmä v rovine právnej regulácie). Reálna prax marginalizácie starostlivosti na
oboch spomenutých úrovniach (organizačnej i systémovej)
je ovplyvňovaná nepretržite marginalizáciou starostlivosti
na symbolickej a konceptuálnej rovine. Všetky tieto roviny
sa navzájom ovplyvňujú, avšak konceptuálna rovina je najstabilnejšia a najtrvalejšia.
V nasledujúcej časti textu sa sústredím na systémovú
úroveň marginalizácie starostlivosti najmä prostredníctvom legislatívy a platného práva. Nebudem sa venovať
marginalizácii starostlivosti na organizačnej úrovni, ktorú predstavuje každodenná prax aktérov/aktérok vzdelávaOJBBʔWâDIPWZQSJWâLPOFVƦJUFƳTLFKQSPGFTJFWPWZVƦPWBDPN
procese v konkrétnom školskom prostredí. Zameriam sa na
identifikáciu konceptuálneho pozadia a východísk reformOFK MFHJTMBUÓWOFK ÞQSBWZ VƦJUFƳTLFK QSPGFTJF OB 4MPWFOTLV 
ktorému sa budem snažiť účinnejšie porozumieť prostredníctvom dvoch konceptuálnych nástrojov feministických
teoretičiek.7
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STAT I
Kontext reformy školstva na Slovensku
Najprv sa sústredím na načrtnutie právneho rámca, pretože platné pozitívne právo vníma väčšina aktérov konkrétnej
TPDJÈMOFKQSBYFBLPKFKVSƦVKÞDJQSWPL Bʔ[ÈSPWFƶBLPLƳÞƦPWâ
prvok pri sociálnych zmenách a reformách. Reforma školstva na Slovensku je súčasťou komplexu reforiem realizujúcich sa postupne vo všetkých oblastiach spoločnosti ako súčasť transformačných a demokratizačných procesov po roku
$JFƳPNSFGPSNZCPMPBʔKF[WâÝJǀÞSPWFƶLWBMJUZW[EFMÈvania tak, aby sa zvýšila konkurencieschopnosť slovenského hospodárstva a spoločnosti na európskom a svetovom
trhu práce. Všetky vlády SR vo svojich programových vyhláseniach deklarovali potrebu rozvíjať vedomostnú spoločnosť ako nevyhnutný predpoklad demokratického rozvoja,
vedecko-technického pokroku, hospodárskeho rastu a sociálneho zabezpečenia. Reforma školstva nadviazala na reformu verejnej a štátnej správy, konkrétne jej decentralizáciu,
s ktorou súvisel presun kompetencií zo štátnej správy na samosprávu aj v oblasti školstva.
Konkrétne reformné kroky boli zamerané postupne na
zmenu systému vzdelávania, ktorá sa dotkla zmien v sústave škôl a financovania škôl – zákon NR SR č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (tzv. školský zákon). Ďalej sa reformOâQSPDFTTÞTUSFEJMOB[NFOZVƦJUFƳTLFKQSPGFTJF[ÈLPOPN
NR SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch
BʔPECPSOâDI[BNFTUOBODPDI U[WVƦJUFƳTLâ[ÈLPO 8 Napokon je súčasťou reformy zmena v odbornom vzdelávaní, ktorá je legislatívne ukotvená v zákone NR SR č. 184/ 2009 Z.z.
o odbornom vzdelávaní a príprave.
Reforma učiteľskej profesie v slovenskom vydaní –
právny rámec
6ƦJUFƳTLÈQSPGFTJBKFQPWBäPWBOÈ[BKFEFO[ʔLƳÞƦPWâDIQSWkov, od ktorých závisí, či náš systém vzdelávania a naše
školstvo bude schopné v budúcnosti prispievať k trvalo udräBUFƳOFKQSPTQFSJUF4MPWFOTLBBʔKFIPQP[ÓDJJNFE[JWZTQFMâNJLSBKJOBNJ"WÝBLVƦJUFƳTUWPOJFMFOOB4MPWFOTLVEOFT
zápasí s mnohými problémami. Dôvodová správa predklaEBOÈTQPMVTʔOÈWSIPNEOFTQMBUOÏIPU[WʔVƦJUFƳTLÏIP[ÈLPOBJEFOUJëLPWBMBWʔVƦJUFƳTLFKQSPGFTJJOB4MPWFOTLVBLP
najzávažnejšie negatívne javy nízky sociálny status, deprofesionalizáciu, feminizáciu a ďalšie (viz Jesenková 2010a).
Riešenia uvedených problémov mali predstavovať viaceré
legislatívne opatrenia, najmä prijatie zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch z roku 2009.9
Zmienim sa o tých prvkoch legislatívnej úpravy, ktoré
QPWBäVKFN[BOBKWJBDTBQPEJFƳBKÞDFOBTZTUÏNPWFKNBSHJnalizácii starostlivosti. Konkrétne ide o systém kontinuálneho vzdelávania a s ním spätý kariérny systém a kreditový systém, ďalej odlíšenie pedagogických a odborných
zamestnancov, tiež priznanie statusu chránenej osoby učiUFƳPNQSJWâLPOFVƦJUFƳTLFKQSPGFTJF OFWZIOVUOPTǀQPErobiť sa vyšetreniu psychického a fyzického zdravia pri
vstupe do zamestnania, a napokon úprava starostlivosti
Pʔ[ESBWJFVƦJUFƳPW
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Kontinuálne vzdelávanie, kariérny rast a kredity
1PUSFCB SBTUV QSPGFTJPOBMJ[ÈDJF Bʔ FYQFSUJ[ÈDJF VƦJUFƳTLFK
QSPGFTJFKFWʔVƦJUFƳTLPN[ÈLPOFOBTUBWFOÈDF[TZTUÏNLPOUJnuálneho vzdelávania a systém kariérneho rastu. Kontinuálne vzdelávanie a systém kariérneho rastu na seba plynule
nadväzujú, pretože kontinuálne vzdelávanie je východiskom a vytvára nevyhnutné predpoklady pre kariérny rast.
Zároveň sú oba tieto systémy predpokladom pre zvýšenie
ëOBOƦOÏIPPIPEOPUFOJBLPOLSÏUOZDIVƦJUFMJFLBʔVƦJUFƳPW
Ten sa opiera o systém hodnotenia prostredníctvom kreditov, ktoré sú základom pre kariérne i finančné odmeňovanie. Uvedený systém by mal mať za dôsledok – ako sa predQPLMBEÈʔo[WâÝFOJFQSPGFTJPOBMJUZBʔFYQFSUOPTUJVƦJUFƳTLFK
profesie ako celku, ako aj zvýšenie atraktivity profesie možnosťou kariérneho postupu a rastom finančného ohodnotenia výkonu profesie. Napokon, by sa tak mal zvýšiť ako logický dôsledok predchádzajúceho sociálny status učiteliek
BʔVƦJUFƳPW
;BUJBƳƦP[ʔQFSTQFLUÓWZSFGPSNÈUPSPWUBLÈUPMFHJTMBUÓWOBÞQSBWBVNPäƶVKFVƦJUFƳPNLPOUJOVÈMOZQSPGFTJKOâ LBSJÏSOZ ëOBOƦOâBʔTUBUVTPWâSBTU [ʔQPIƳBEVVƦJUFMJFLBʔVƦJUFƳPWTBUFOUPLPODFQULPOUJOVÈMOFIPOFQSFUSäJUÏIPSBTUV
ukazuje ako iluzórny a nereálny (viz Jesenková, Sedlák VenEFMPWÈ 1SFVƦJUFƳLZBʔVƦJUFƳPW BLPTNFTBEP[WFEFMJ
z kvalitatívnej časti výskumu CREdu, vstupujú do hry ďalšie
SFGPSNÈUPSNJOF[PIƳBEOFOÏƦJOJUFMF7ÈäOZNGBLUPSPNKF
čas ako nenávratná nevyhnutná investícia tak na počiatku,
ako aj počas celého vzdelávania. Ďalším faktorom sú financie potrebné na vzdelávanie v prípade, že vzdelávanie nie je
hradené z iných než súkromných zdrojov učiteliek a učiteƳPW"KWʔQSÓQBEFëOBODJÓTÞOBNJFTUFQPDIZCOPTUJPʔOÈWSBUnosti investícií, keďže náklady na kontinuálne vzdelávanie
môžu prevážiť možný finančný efekt po jeho absolvovaní
a nazbieraní potrebného počtu kreditov potrebných buď na
kreditový príplatok alebo na postup v kariérnom systéme.
/BQPLPOBLPƦJOJUFƳWZTUVQVKFGZ[JDLÈBʔQTZDIJDLÈFOFSHJB
vynaložená na vzdelávanie. Všetky vložené investície by sa
mali pretaviť do kariérneho postupu a vyššieho finančného
PIPEOPUFOJB5VTBOÈNOFQSFUSäJUâSBTU[BV[ƳVKF QSFUPže po dobe uplynutia platnosti nazbieraných kreditov (sedem rokov) je potrebné kvôli udržaniu vyššieho finančného
ohodnotenia mať opäť naporúdzi ďalšie kredity z ďalšieho
kontinuálneho vzdelávania.10
7ʔSP[IPWPSPDITʔVƦJUFƳLBNJBʔVƦJUFƳNJWʔSÈNDJQSPKFLUV
$3&EVTNF[JTUJMJ äFJDIQPIƳBEZOBQSÓMFäJUPTǀQSPGFTJPnálneho, kariérneho a statusového rastu sú napriek istým
podobnostiam rodovo diferencované. Z perspektívy mužov
VƦJUFƳPWKFGBLUPSPN[NZTMVQMOPTUJBLÏIPLPƳWFLW[EFMÈWBnia reálne finančné ohodnotenie, ktoré by bolo kompenzáciou vynaložených počiatočných investícií (čas, peniaze
BʔPTPCOÈFOFSHJB 1SFäFOZVƦJUFƳLZKFOBK[ÈWBäOFKÝÓNƦJOJUFƳPN[NZTMVQMOPTUJTZTUÏNVOBTUBWFOÏIPSFGPSNPVƦBT
Čas je rozhodujúcim faktorom, ktorý podmieňuje to, čo je
QSFäFOZVƦJUFƳLZQSJPSJUOâN[ÈVKNPNʔo[PTÞMBEFOJFPTPCOÏIPBʔWFSFKOÏIPäJWPUB1PLJBƳJNSFGPSNBCFSJFƦBT LUPROČNÍK 13, ČÍSLO 1/2012 | 63

STAT I
SâKFQSFOFQSJPSJUPV QPLJBƳTJäJBEBƧBMÝJVPTPCOÞFOFSHJV
v podobe fyzických aj duševných síl vynaložených na vzdeMÈWBOJF QPLJBƳTJWZäBEVKFëOBODPWBOJFTʔOFJTUPVOÈWSBUOPTǀPV TUSÈDBQSFäFOZWʔVƦJUFƳTLFKQSPGFTJJUBLUPOBTUBWFOÈ
reforma zmysel (Jesenková, Sedlák Vendelová 2011).
ÇFOZWʔVƦJUFƳTLFKQSPGFTJJTÞUBL[OFWâIPEOFOÏQSJLPOUJnuálnom vzdelávaní, následne pri kariérnom raste, a teda aj
pri finančnom ohodnotení. Napokon sú znevýhodnené pri
získavaní prostriedkov pre zvýšenie svojho sociálneho statusu. Faktormi znevýhodnenia žien je odlišná pracovná kaSJÏSBäJFOBʔNVäPW 'JMBEFMëPWÈ USBEJƦOÈEFƳCB
práce a rolí – dvojité zaťaženie žien, a napokon devalvujúci
QPIƳBEOBQSÈDVUSBEJƦOFQSJTVE[PWBOÞBʔTQÈKBOÞTPäFOBmi, nedocenenie reproduktívnej práce, a teda marginalizácia aktivít spojených so starostlivosťou.
;BUJBƳƦPQSBDPWOÈLBSJÏSBNVäPWWʔBLFKLPƳWFLQSPGFTJJ
sa vyvíja kontinuálne bez prerušení a dlhých časových výpadkov z pracovného procesu a prostredia, pracovná kariéra
žien je prerušovaná dlhšími alebo kratšími obdobiami starostlivosti o iných. Ženy vystupujú z pracovného prostredia kvôli materstvu na relatívne dlhý čas, ale aj po návrate do pracovného procesu je ich výkon profesie prerušený
BʔPEMPäFOâ LFEZLPƳWFLTJUP[ESBWPUOÈBMFCPJOÈTUBSPTUMJvosť o členov rodiny vyžaduje – napríklad starostlivosť o dlhodobo choré deti alebo aj rodičov, prípadne iné blízke alebo zverené osoby.
5SBEJƦOÈEFƳCBQSÈDFBʔSPMÓ LUPSÈWʔSÙ[OZDINPEJëLÈDJÈDI
v slovenskej spoločnosti stále pretrváva, kladie požiadavky
výkonu starostlivosti prioritne na plecia žien. Úlohou mužov je z tejto rodovo stereotypnej tradičnej perspektívy zabezpečiť finančné a iné prostriedky na obživu rodiny – byť
äJWJUFƳPNBʔPDISBODPN+F[SFKNÏ äFQSFNVäPWKF[ʔUFKUP
perspektívy prioritou dobre zaplatená práca, a čas im nie
je prekážkou, keďže ich účasť na starostlivosti realizovanej
WʔPTPCOFKTGÏSFTBDIÈQFBLPEPCSPWPƳOâBʔWPMJUFƳOâ OJFBLP
povinnosť. Naopak, ženy sú pri svojej sebarealizácii limitované svojimi časovými možnosťami, ktoré sú určované starostlivosťou realizovanou ženami v privátnej sfére. Keďže
im je starostlivosť kladená ako poslanie, a teda povinnosť,
QFOJB[FʔoBʔFÝUFQPLJBƳJEFPʔvNBMÏBʔWZESFUÏQFOJB[Fi W[EFlanie a ani kontinuálny rast nie sú a ani nemôžu byť pre ne
prioritou. Pre mužov je otázka nasadnutia na pravidlá nastavené novým systémom len otázkou efektívne využitého
ƦBTV [BUJBƳƦPQSFäFOZVƦJUFƳLZTBTUÈWBNPSÈMOPVEJMFNPV
starať sa, alebo pracovať? Ako časovo zosúladiť požiadavky
osobného aj pracovného sveta? Ako sa sebarealizovať tak,
aby som dosiahla uznanie a rešpekt? Otázka sociálneho statusu teda (nielen) u žien nie je len otázkou kariérneho rastu
a finančného rastu, ale aj realizácie svojich (sociálne rodovo
podmienených) hodnotových priorít.
ÀQFDJëDLÈ EFƳCB QSÈDF PWQMZWƶVKÞDB QSÓTUVQ VƦJUFMJFL
BʔVƦJUFƳPWLʔ[ESPKPN ƦBT ëOBODJF WʔTÞLSPNÓBʔWʔSPEJOFNÈ
za dôsledok znevýhodnený obmedzený prístup k zdrojom
vo verejnej sfére – tu konkrétne k tým, ktoré jej ponúka učiUFƳTLÈQSPGFTJBOBTZTUÏNPWFKÞSPWOJWʔQPEPCFW[EFMÈWBOJB
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BʔOBƶOBEWÊ[VKÞDJDICFOFëUPWBʔ[JTLPW%FƳCBQSÈDFOBPSganizačnej úrovni, teda v konkrétnom školskom prostredí
(škola, jej zriaďovatelia, príslušné úseky štátnej správy a samosprávy, žiaci a ich rodičia), môže tak kompenzovať aleCP[NJFSƶPWBǀ[OFWâIPEOFOJBQMZOÞDF[ʔEFƳCZQSÈDFWʔTÞkromnej sfére, ako aj ďalej ich reprodukovať a prehlbovať.
Kompenzácia a zmierňovanie znevýhodnení môžu fungovať v podobe ústretovosti manažmentu konkrétnej školy
voči potrebám aktérov starostlivosti pochádzajúcim zo súkromnej sféry (napr. prispôsobenie rozvrhu hodín, flexibilný
pracovný čas, možnosť pracovať v prípade potreby akútnej
starostlivosti v súkromí doma – flexibilita pracovného miesta). Reprodukcia a prehlbovanie znevýhodnení plynúcich
[ʔEFƳCZQSÈDFWʔTÞLSPNÓTBVTLVUPƦƶVKFOBKNÊOFTQSBWPEMJvou distribúciou pracovnej záťaže, napr. vo forme administratívnej práce, mimoškolských aktivít, nárastom záväzkov
a bremien starostlivosti (napr. vo forme triednictva, ktoré sa z dôvodu nadmernej administratívnej záťaže a zodpovednosti a neúmernej finančnej motivácii stáva neatrakUÓWOZN QSF NOPIâDI NVäPW VƦJUFƳPW  /BENFSOÈ [ÈǀBä
QMZOÞDB[ʔOFTQSBWPEMJWFKEFƳCZQSÈDFOBPSHBOJ[BƦOFKÞSPWOJ LPOLSÏUOBÝLPMB QPTJMOFOÈOFWâIPEOPVEFƳCPVQSÈDF
v súkromí má často za následok situáciu, keď aktéri nadmerne zaťažení starostlivosťou v rôznych formách nemajú zdroje (fyzická a psychická energia, čas, sociálny kapitál
a ďalšie) na angažovanie sa v rozhodovaní a riadení organizácií a ovplyvňovaní systému (Béreš, Bosá, Bosý, Filadelfiová, Minarovičová 2009; viz také Jesenková, Sedlák Vendelová 2011).
Pedagogickí a odborní zamestnanci
Ďalším legislatívnym prvkom realizujúcim a reprodukuKÞDJN NBSHJOBMJ[ÈDJV TUBSPTUMJWPTUJ KF QPEƳB NÙKIP QSFsvedčenia rozlíšenie pedagogických zamestnancov, ktorí
vykonávajú výchovno-vzdelávaciu činnosť, a odborných zamestnancov, ktorí vykonávajú odbornú činnosť. Návrh zákona špecifikuje kategórie pedagogických zamestnancov
OBTMFEPWOFVƦJUFƳ NBKTUFSPECPSOFKWâDIPWZ WZDIPWÈWBUFƳ QFEBHPHJDLâBTJTUFOU [BISBOJƦOâMFLUPS USÏOFSÝQPStovej školy a tréner športovej triedy, korepetítor. Odborní
zamestnanci: školský psychológ, školský logopéd, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg. Výchovný poradca nemá v zákone status osobitnej kategórie
pedagogického alebo odborného zamestnanca. Je možné predpokladať, že v praxi sa bude naďalej zväčša obsadzovať z radov pedagogických zamestnancov školy, ktorí
výchovno-poradenskú činnosť spravidla vykonávajú popri
svojej pedagogickej činnosti ako špecializovanú pedagogickú činnosť.
Je zrejmé, že úmyslom tvorcov zákona bolo presmerovať
všetky aktivity starostlivosti nad rámec bežnej starostlivosti a výchovy na špecializovaných odborných zamestnancov, ktorých úlohou je poskytnúť špecifickú odbornú pomoc
a starostlivosť. Avšak reálna situácia na slovenských škoROČNÍK 13, ČÍSLO 1/2012 | 6 4

STAT I
lách je taká, že skutočne len minimum škôl má vlastných
PECPSOâDI[BNFTUOBODPW"ʔIPDJVƦJUFMJBBʔVƦJUFƳLZWʔSFÈMOFKVƦJUFƳTLFKQSBYJOFQPTLZUVKÞ BʔBOJUPOJFKFJDIQPWJOnosťou, špeciálnu odbornú starostlivosť, ktorá by bola poTVE[PWBUFƳOÈOB[ÈLMBEFQSPGFTJKOâDIÝUBOEBSEPWBʔLSJUÏSJÓ 
napriek tomu často sú v situácii, keď sú s potrebou takejto odbornej pomoci a starostlivosti konfrontovaní a muTJBTBTʔƶPVWZSPWOÈWBǀ5P[OBNFOÈ äFWâLPOVƦJUFƳTLFK
profesie je praxou starostlivosti, ktorá má vždy komplexný
DIBSBLUFS BʔUPOBQSJFLÞTJMJVPECSFNFOJǀVƦJUFƳLZBʔVƦJUFƳPWPEÝQFDJëDLâDIUZQPWTUBSPTUMJWPTUJ#F[WZUWPSFOJBSFálnych materiálnych podmienok (dostupnosť odbornej pomoci a starostlivosti) je takáto starostlivosť nevyhnutne do
JTUFKNJFSZOBQMFDJBDILPOLSÏUOZDIVƦJUFMJFLBʔVƦJUFƳPW;Èroveň sa týmto opatrením v rovine pozitívneho práva „čistí
priestor“, pretože sa vytvárajú stále jasnejšie hranice toho,
ƦPKFQSFENFUPNWâLPOVVƦJUFƳTLFKQSPGFTJF+F[SFKNÏ äF
to nemá byť niečo, čo nie je možné mať pod kontrolou, čo
sa nedá zmerať a preveriť testovaním.
Postavenie alebo status chránenej osoby pre pedagogických a odborných zamestnancov v súvislosti s výkonom ich
činnosti je rovnako ambivalentným legislatívnym nástroKPN6ƦJUFƳLZBʔVƦJUFMJBTÞQPEƳB[ÈLPOBDISÈOFOPVPTPCPV
tak, ako je ňou napríklad dieťa, tehotná žena, osoba vyššieIPWFLV DIPSÈPTPCBBMFCPWFSFKOâƦJOJUFƳ5FOUPTUBUVTCZ
NBMVƦJUFƳPWDISÈOJǀPLSFNJOÏIPQSFEOBSBTUBKÞDPVEFUTLPV
BHSFTJWJUPV;BSBEFOÓNVƦJUFMJFLBʔVƦJUFƳPWNFE[JDISÈOFOÏ
osoby totiž stúpajú trestné sadzby za ich napadnutie. Tvrdím, že toto ustanovenie neplní deklarovanú funkciu starostMJWPTUJPʔVƦJUFƳLZBʔVƦJUFƳPW BMFOBPQBLQSF[FOUVKFJNQMJDJUOâ
QPEJFMGFNJOJ[ÈDJFOBCF[NPDOPTUJVƦJUFƳTLFKQSPGFTJF Bʔ[ÈSPveň túto bezmocnosť ďalej reprodukuje.
Nebezpeční učitelia, alebo učiteľky
v nebezpečenstve?
1PWJOOPTǀVƦJUFƳPWQSFEMPäJǀQSJWTUVQFEP[BNFTUOBOJBEPklad o psychickej a fyzickej spôsobilosti, pričom zamestOÈWBUFƳNÈQSÈWPäJBEBǀWʔPEÙWPEOFOâDIQSÓQBEPDIEPEBtočné vyšetrenia, vyznieva osobitne zaujímavo v kontexte
PQBUSFOÓUâLBKÞDJDITB[ÈWÊ[LPW[BNFTUOÈWBUFƳBWPWFDJTUBSPTUMJWPTUJPʔQTZDIJDLÏBʔGZ[JDLÏ[ESBWJFVƦJUFƳPW/BKFEOFK
strane tu vidíme možnosť ďalšieho znižovania sociálneho
TUBUVTVVƦJUFMJFLBʔVƦJUFƳPW LUPSÏNÙäFPLSFNJOÏIPQSBNFniť v znižujúcom sa sebavedomí ako dôsledku obáv a stresu
z možnej stigmatizácie psychologickými vyšetreniami. Napokon, nie je možné vyvrátiť obavu, že sa hrozba vyšetrenia psychologickej spôsobilosti môže stať mocenským náTUSPKPNWʔSVLÈDIOBESJBEFOâDIBʔ[BNFTUOÈWBUFƳPW BLPBK
rodičov a detí (Jesenková 2010b). Na druhej strane kompenzácia potreby starostlivosti o zdravie učiteliek a učiteƳPWW[IƳBEPNOBÝQFDJëDLÏ[ESBWPUOÏSJ[JLÈ LUPSâNTÞQSJ
WâLPOFTWPKFKQSPGFTJFWZTUBWFOÓ KFQPEƳBOÈÝIPOÈ[PSVOFdostatočná.11
Marginalizácia starostlivosti sa dá v prípade legislatívnej
ÞQSBWZSFGPSNZQPTUBWFOJBBʔWâLPOVVƦJUFƳTLFKQSPGFTJFOB
GENDER , ROV NÉ PŘ ÍLEŽI TOST I, V Ý ZK UM

Slovensku (teda na systémovej úrovni) identifikovať teda
v dvoch rovinách. V prvom prípade ide o zanedbávanie staSPTUMJWPTUJBLPBTQFLUVPTPCOÏIPäJWPUBVƦJUFMJFLBʔVƦJUFƳPW 
čo má za dôsledok znevýhodnenie tých, v osobnom živote
ktorých sú aktivity starostlivosti prioritou. Ide o znevýhodnenie pri kontinuálnom vzdelávaní a benefitoch z neho plynúcich (kariérny postup, finančné ohodnotenie, rast odbornosti, rast sociálneho statusu).
Na druhej rovine je starostlivosť marginalizovaná ako asQFLUWFSFKOÏIPäJWPUBVƦJUFMJFLBʔVƦJUFƳPW UFEBWʔJDIQSPfesii. Marginalizácia starostlivosti sa uskutočňuje vo forme
redukcionizmu procesu vzdelávania nasmerovaním reformy
OBWâLPOPWÞ[MPäLVQSPGFTJFNFSBUFƳOÞLSFEJUNJ6ƦJUFMJB
BʔVƦJUFƳLZWʔOBÝJDISP[IPWPSPDI BLPBKWʔPUWPSFOâDIPUÈ[kach z terénu vyslovujú hlboké pochybnosti, do akej miery bude systém hodnotenia nastavený v legislatíve schopný ohodnotiť to, čo sa nedá merať kreditmi. Hovoria o tom,
äFWâLPOVƦJUFƳTLFKQSPGFTJFOJFKFMFOPʔPECPSOPTUJ BMFBK
o výchove (starostlivosti), a napokon, ani odbornosť sa
nedá merať len absolvovanými programami kontinuálneho
vzdelávania a nazbieranými kreditmi (Jesenková, Sedlák
7FOEFMPWÈ 1PEQPSBWâLPOPWPTUJ LUPSÈKFNFSBUFƳOÈ 
sa uskutočňuje aj potláčaním či odlíšením od starostlivosti,
LUPSÈKFMFOǀBäLPNFSBUFƳOÈ/BQPLPOTBWʔMFHJTMBUÓWFNBSginalizácia starostlivosti uskutočňuje formou zanedbávania
starostlivosti o tých, ktorí starostlivosť realizujú vo svojej
profesii. Máme na mysli starostlivosť o psychické a fyzické
[ESBWJFVƦJUFMJFLBʔVƦJUFƳPWUBL BLPTPNUPVWJFEMBWZÝÝJF
Konceptuálne predpoklady a východiská reformy
učiteľskej profesie
Kritická pojmová analýza legislatívy ukázala, že stratégiou
SFGPSNZKF[BUSBLUÓWOFOJFÝLPMTUWBBʔVƦJUFƳTLFKQSPGFTJFQSF
mužov. Feminizácia školstva identifikovaná ako jeden z negatívnych trendov slovenského školstva sa implicitne považuje za príčinu následných negatívne konotovaných kvaliUBUÓWOZDI[NJFOWʔVƦJUFƳTLFKQSPGFTJJʔoOFEPTUBUPLBVUPSJUZ 
disciplíny, moci, odbornosti, profesionality, a v konečnom
EÙTMFELV OÓ[LFIP TPDJÈMOFIP TUBUVTV $JFƳPN KF QSJMÈkať tých, čo to vyriešia takpovediac prirodzene „sami sebou“ – mužov. Lákadlami sú kariérny rast a vyššie finančné
ohodnotenie prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania.
V rámci zistení výskumného projektu CREdu: Rodová rovnosť v prostredí stredných odborných škôl sme konštatovali, že
uvedené legislatívne zmeny nielenže neriešia identifikované problémy, ale ich dokonca môžu reprodukovať a prehlbovať. Reforma ako celok marginalizuje starostlivosť, a to
má negatívne dôsledky pre všetky a všetkých, pre ktorých
KFTUBSPTUMJWPTǀOFPQPNFOVUFƳOPVEJNFO[JPVäJWPUB1SÓƦJnu vidíme v neporozumení mechanizmom a faktorom, ktoré v konečnom dôsledku podmieňujú nízky sociálny status
VƦJUFƳTLFKQSPGFTJF
1PLJBƳTBQP[SJFNFOBMFHJTMBUÓWOF[NFOZVƦJUFƳTLFKQSPGFTJFTQÊUOF[PÝJSÝJFIPQPIƳBEVSFGPSNZÝLPMTUWBBLPDFMLV 
ukáže sa, že skutočným problémom pre konštruktérov refoROČNÍK 13, ČÍSLO 1/2012 | 65

STAT I
SJFNOJFTÞVƦJUFƳLZBʔVƦJUFMJBBʔJDITPDJÈMOZTUBUVT BMFFGFLtivita a produktivita systému školstva. Statusové záležitosti
sú len sekundárne, predstavujú nástroj, resp. jeden z nástrojov, ako zefektívniť slovenské školstvo, ako z neho spraviť
také odvetvie národného hospodárstva, ktoré ponúka kvalitné produkty (vzdelávanie v oblasti poznatkov, kompetencií
a zručností), ktoré budú konkurencieschopné, a zároveň zaSVƦJBQSJNFSBOâQPƦFUBCTPMWFOUPWVNJFTUOJUFƳOâDIOBUSIV
QSÈDF$JFƳPNOJFTÞLPOLSÏUOJƳVEJB VƦJUFMJB VƦJUFƳLZBMFCP
žiačky, študenti, študentky), ale funkčnosť systému tak, aby
bol efektívny a konkurencieschopný. Vzdelanie je tovar, absolventi sú produkt. Zvyšovanie efektivity systému, jeho produktivity sa uskutočňuje tlakom na výkonnosť jeho aktérov.
Zvyšovanie výkonnosti a jej efektivita sa kontroluje jej meraOÓNBʔUFTUPWBOÓN QPƦÓUBƦPWÈ NBUFNBUJDLÈ ƦJUBUFƳTLÈHSBmotnosť). Ako však merať, testovať starostlivosť, výchovu?
Hĺbkou a rozsahom hodnotovej krízy spoločnosti, testom občianskej vyspelosti, mierou participácie absolventov na správe vecí verejných, mierou aktivity občanov a občianok?
1PEƳBNÙKIPOÈ[PSVWÝBLQSÈWFPUÈ[LZTPDJÈMOFIPTUBUVTVVƦJUFƳTLFKQSPGFTJFTÞUJFEÙMFäJUÏ QSFUPäFUPTÞPUÈ[LZ
spravodlivosti, o ktorú ide v procesoch sociálnych sporov,
LPOìJLUPWBʔWZKFEOÈWBOÓ6ƦJUFƳLÈNBʔVƦJUFƳPNJEFPʔV[OBnie toho, kým a čím sú pre seba a pre ostatných členov
spoločnosti. Ide im o spravodlivé uznanie, ktorého nevyhnutnou súčasťou by bolo aj spravodlivé ohodnotenie a odmeňovanie ich práce.
;BLƳÞƦPWâGBLUPSQPENJFƶVKÞDJTPDJÈMOZTUBUVT OJFMFO 
VƦJUFƳTLFKQSPGFTJFOBLPODFQUVÈMOFKSPWJOFQPWBäVKFNDIÈpanie starostlivosti, ktoré sa do praktickej roviny premieta v podobe diskusií laickej i odbornej verejnosti o obsahu
VƦJUFƳTLFKQSPGFTJF/BKFEOFKTUSBOFKFUPUJäVƦJUFƳTUWPWÝFobecne zaraďované k profesiám, ktoré realizujú špecifický
druh starostlivosti – najmä vo forme výchovy, a sú označované ako pomoc poskytujúce, čiže pomáhajúce profesie.
Avšak na druhej strane sa stretávame s tendenciami, kedy
KFTZTUÏNPWÏPETUSBƶPWBOJFEFQSPGFTJPOBMJ[ÈDJFWʔVƦJUFƳTLFK
profesii spájané s jej expertizáciou redukovanou na objem
absolvovaného kontinuálneho vzdelávania a nárast kvantiUBUÓWOZDINFUØEIPEOPUFOJBWâLPOPWVƦJUFMJFLBʔVƦJUFƳPW
Takto sa na organizačnej úrovni v konkrétnej profesijnej
QSBYJKFEOBLJHOPSVKFBʔ[OFWJEJUFƳƶVKFNOPäTUWPWZLPOÈWBOFKQSÈDF LUPSÈKFMFOǀBäLPLWBOUJëLPWBUFƳOÈBʔNÈDIBrakter starostlivosti, a zároveň sa tým vytvára priestor pre
DJFƳBWFEPNÏWZOFDIÈWBOJFUBLFKUPBLUJWJUZ[ʔQSBDPWOFKOÈQMOFKFEOPUMJWâNJVƦJUFƳLBNJBʔVƦJUFƳNJ1PTJMƶVKFTBUVUBL
WʔSÈNDJLPOLSÏUOFKQSBYFVƦJUFƳTLFKQSPGFTJF BMFBKWÙCFD
v kontexte systému vzdelávania a výchovy tendencia marginalizovať starostlivosť ako jeho nevyhnutnú súčasť. Je zrejmé, že toto odsúvanie aktivít starostlivosti na okraj záujmu
predstavuje nielen istú formu sociálneho znevažovania starostlivosti ako činnosti a tých, ktoré/í ju realizujú, ale je neCF[QFƦFOTUWPN[ʔIƳBEJTLBƧBMÝJFIPWâWPKBBLFKLPƳWFLTQPločnosti o to viac, ak sa takáto marginalizácia deje v situácii,
ktorá si starostlivosť12 nevyhnutne vyžaduje.
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0UÈ[LZPCTBIVWâLPOVVƦJUFƳTLFKQSPGFTJFTÞUPUJäTQÊUÏ
TʔLPODFQDJPVÞƦFMVBʔ[NZTMVVƦJUFƳTLFKQSPGFTJF LUPSÈKF[BT
naviazaná na chápanie zmyslu a účelu vzdelávania a výchovy ako celku. Ukazuje sa, že v súčasnom diskurze o potrebe
a obsahu reforiem a systémových zmien v slovenskom školstve dominuje prístup, ktorý redukuje vzdelávanie, a tým
OÈTMFEOFBKWâLPOVƦJUFƳTLFKQSPGFTJF OBOÈTUSPKFGFLUJWJty a konkurencieschopnosti ekonomiky, a na tovar. Snaha
DIÈQBǀW[EFMÈWBOJF BʔUâNBKVƦJUFƳTLÞQSPGFTJV BLPOÈTUSPK
sebarealizácie jej aktérov a aktérok je zatláčaná do úzadia.
4PNUFEBQSFTWFEƦFOÈ äFOÓ[LZTPDJÈMOZTUBUVTVƦJUFƳTLFK
profesie nesúvisí primárne s jej feminizáciou a deprofesionalizáciou, ako sa to prezentuje, ale predovšetkým s jej implicitným redukovaním na tradične a stereotypne chápanú
starostlivosť. Stereotypné chápanie starostlivosti ako špecifického druhu aktivity, ktorá je emocionálna, neracionálna, afektívna, a teda prirodzene feminína, má potom sekundárne za dôsledok vytláčanie žien do tých priestorov
či už súkromnej sféry alebo konkrétnych priestorov v rámci verejnej sféry, ktoré sú takýmto typom aktivít zadefinoWBOÏ'FNJOJ[ÈDJBWʔQSÓQBEFVƦJUFƳTLFKQSPGFTJFQÙTPCÓUBL
skôr ako katalyzátor už prítomných procesov. Nesprávne
identifikované faktory a mechanizmy nízkeho sociálneho
statusu vedú následne k úsiliu vytesniť starostlivosť z výLPOVVƦJUFƳTLFKQSPGFTJF"LPGBLUPSUVQÙTPCÓUJFäLPODFQtualizácia starostlivosti na pozadí dichotomického chápaOJB LWBOUJëLPWBUFƳOÏIP Bʔ OFLWBOUJëLPWBUFƳOÏIP  Bʔ UâN
QÈEPNLPOUSPMPWBUFƳOÏIP PDFOJUFƳOÏIPBʔOFLPOUSPMPWBUFƳOÏIPBʔOFPDFOJUFƳOÏIP,ʔUPNVQSJCÞEBBKEJDIPUØNJBNFdzi produktívnym a reproduktívnym ako neproduktívnym.
Považujem teda za nevyhnutné podporiť snahy o kritické premyslenie pojmu starostlivosti. Očakávam od neho reevaluáciu starostlivosti ako nedielnej a nevyhnutnej súčasUJäJWPUBBʔƳVETLâDIBLUJWÓUOBWÝFPCFDOFKSPWJOF Bʔ[ÈSPWFƶ
identifikáciu a porozumenie špecifikám konkrétnej praxe
starostlivosti v jej rôznorodosti a komplexnosti.
Iris M. Young a marginalizácia ako forma
sociálneho útlaku
Pre lepšie porozumenie fenoménu marginalizácie starostliWPTUJWʔVƦJUFƳTLFKQSPGFTJJTBQPLÞTJNWZVäJǀLPODFQUNBSHJnalizácie ako jednej z piatich foriem sociálneho útlaku, ktorý
vypracovala I. M. Young. Útlak v jej interpretácii zahŕňa faktory prístupu k rozhodovacej moci, kultúrne aspekty a asQFLUZTÞWJTJBDFTPTQPMPƦFOTLPVEFƳCPVQSÈDFv<;>ÈLMBEOÓ
formy útlaku – vykořisťování, marginalizaci, bezmocnost,
kulturní imperialismus a násilí – Young současně chápe
jako kritéria pro posouzení, zda konkrétní jedinec nebo
skupina je či není utlačována“ (Uhde 2010: 15).
Uvedené formy útlaku vznikajú ako dôsledok sociálnych
procesov, ktoré majú štrukturálny charakter. To znamená,
äFTÞWâTMFELPN[BNâÝƳBOâDIJʔOF[BNâÝƳBOâDI LPPSEJOPvaných i nekoordinovaných aktivít individuálnych i kolektívnych aktérov, ktorí sú navzájom spojení tak, že sa vnútorne ovplyvňujú prostredníctvom týchto vzťahov. Aktéri
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STAT I
v sociálnych štruktúrach sú teda situovaní v rôznych pozíciách s rôznou mierou možností a príležitostí, s rôznym prístupom k zdrojom, s rôznymi obmedzeniami (Young 2008:
82–83). Štrukturálne sociálne procesy produkujú štrukturálne sociálne nerovnosti, ktoré sú prejavom nespravodlivosti. „Young vykořisťování, marginalizaci a bezmocnost
spojuje do určité podkategorie nespravedlností způsobených formou dělby práce ve společnosti, která omezuje materiální a sociální příležitosti k rozvinutí schopností a kvalit utlačovaných, jejichž společenské přispění není veřejně
uznáno, neboť dělba práce rovněž určuje charakter, význam
a ocenění jednotlivých činností.“ (Uhde 2010: 15) „Marginalizace pak vymezuje skupinu lidí, kteří jsou „nepotřební“ pro společnost zaměřenou na placenou práci – starší
lidi, nezaměstnané, svobodné matky, postižené, mladé nezaměstnané z minoritních skupin, původní obyvatele […],
nebo jejichž přínos je systematicky interpretován jako nepotřebný“ (Uhde 2010: 28, 15).
6WBäVKNFPʔVƦJUFƳLÈDIBʔVƦJUFƳPDIBLPPʔÝUSVLUVSÈMOFKTPciálnej skupine, keďže ich môžeme identifikovať ako „kolektiv lidí, kteří jsou v podobném postavení ve vztahu k interaktivním a institucionálním vztahům, které podmiňují
jejich příležitosti a životní šance.“ (Young 2000, cit. v Uhde
2010: 21). Ak sa oprieme o ďalšiu charakteristiku marginalizácie, ako ju vymedzuje Young, tak nám to umožní poro[VNJFǀNBSHJOBMJ[ÈDJJTUBSPTUMJWPTUJWʔVƦJUFƳTLFKQSPGFTJJBLP
GBLUPSBNBSHJOBMJ[ÈDJFVƦJUFƳTLFKQSPGFTJFBLPDFMLVWʔSÈNDJ
trhu profesií. Dôležitým prejavom marginalizácie je závislosť, a to závislosť konceptulizovaná ako prekážka dosiahnutia plnohodnotného občianstva (srov. Uhde 2010: 28).
7ʔQSÓQBEFVƦJUFMJFLBʔVƦJUFƳPWKFOJFMFOäF[OFWBäPWBOJF
BʔOÈTMFEOÏOFPDFOFOJFVƦJUFƳTLFKQSÈDFWZTWFUƳPWBOÏOFQSPEVLPWBOÓN PLBNäJUâDI WâTMFELPW  OFWJEJUFƳOPTǀPV FGFLtov, komplikovanosťou kvantifikácie výsledkov a výkonov
VƦJUFƳTLFKQSÈDF LUPSÈKFUSBEJƦOFLSJUÏSJPNNFSBUFƳOPTUJ
a ohodnotenia výkonu, a teda významu a ceny práce, ale aj
[ÈWJTMPTǀPV[ESPKPWQPVäJUFƳOâDIOBSFBMJ[ÈDJVBʔPIPEOPUFOJFVƦJUFƳTLFKQSÈDFPEJDIWZQSPEVLPWBOJBQSPEVLUÓWOPV
sférou národného hospodárstva a spoločnosti. Oprávnenosť nárokov reproduktívnej sféry sa posudzuje výkonnosťou produktívnej sféry. Reprodukcia sa chápe ako závislá na
produkcii, sekundárna vo vzťahu k produkcii. Dichotomické
chápanie vzťahu produktívnej a reproduktívnej sféry spoločnosti spočíva v ich konceptualizácii ako absolútne odlišných, pričom produktívna sféra sa chápe ako dominantná,
ako nevyhnutný predpoklad a východisko pre reproduktívnu sféru, ktorá je na nej závislá. Reproduktívna sféra sa chápe ako neproduktívna, neposkytujúca a nevytvárajúca zdroje. Ide tu o jednostranne chápanú závislosť, odvodenosť.
V súčasnej rétorike spätosti vzdelávania na všetkých stupňoch škôl s trhom práce nielenže vzdelávanie môže odvodzovať svoje nároky len od výkonnosti produktívnej výrobnej sféry, ale dokonca legitimita jednotlivých odborov alebo
škôl je určovaná ich schopnosťou umiestniť maximum svojich absolventov na trhu práce.
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"ʔIPDJ[OJFUBLÈUPQPäJBEBWLBOBQSWâQPIƳBEWFƳNJSPzumne, jej extrémne napĺňanie môže mať za následok nielen obmedzovanie slobodnej sebarealizácie jednotlivcov,
ale aj neschopnosť sociálneho systému vyrovnávať sa s neočakávanými faktormi. Takto mechanicky konceptualizovaný vzťah produkcie a reprodukcie má redukcionistické
EÙTMFELZʔ o [OFWJEJUFƳƶVKF W[ÈKPNOPTǀ JDI [ÈWJTMPTUJ 5BL
BLPKFLWBMJUBBʔSP[TBI LWBOUJëLPWBUFƳOFKƦBTUJ SFQSPEVLcie (uchovávania, udržiavania, opravovania, podporovania, opatrovania, ošetrovania, vychovávania,…) podmienený mierou produkcie, tak je aj intenzita, rozsah, efektivita
a tiež inovatívnosť a kreativita produkcie (sériovej výroby, ako aj tvorby nových a jedinečných) tovarov podmienená úrovňou reprodukcie (vzdelania, výchovy – hodnotové
orientácie, zdravotnej a sociálnej starostlivosti apod.). Súčasné feministické ekonómky venujúce sa tejto otázke uka[VKÞ äFTUBSPTUMJWPTǀKFQSPEVLUÓWOB EPLPODBBKQPLJBƳVWBžujeme v kategóriách trhu, tovaru a peňažných vzťahov, ale
je na ňu potrebné pozerať ako na zdroj blahobytu a kvality
života (Stiegler 2009: 29).
Nepotrebnosť ako aspekt marginalizácie sa spája a často
BK[EÙWPEƶVKFOBISBEJUFƳOPTǀPV [BTUVQJUFƳOPTǀPV LPIPLPƳWFLWʔVƦJUFƳTLFKQSPGFTJJLâNLPƳWFL[ʔSBEPWOFQSPGFTJPOÈMPW UFEBƳVEÓCF[LWBMJëLÈDJF ƦPTBWʔQSBYJƦBTUPBKEFKF13
Relatívne bežne sa stretávame s názorom, že učiť by moIPMLUPLPƳWFL UFEBBKOFQSPGFTJPOÈM5POB[OBƦVKF äFKFVƦJUFƳTLÈQSPGFTJBQPWBäPWBOÈ[BOFOÈSPƦOÞ ƳBILÞ LUPSÞCZ
zvládol každý, aj ten, kto nemá príslušné vzdelanie. V tejto súvislosti sa ukazuje, že otázka profesionalizmu súvisí
s otázkou marginalizácie. Pripomeňme, že deprofesionali[ÈDJBVƦJUFƳTLFKQSPGFTJFOB4MPWFOTLVKFJEFOUJëLPWBOÈBLP
jeden z negatívnych javov v slovenskom školstve. ExplicitOFTBPʔTÞWJTFEFQSPGFTJPOBMJ[ÈDJFVƦJUFƳTLFKQSPGFTJFTʔKFKGFminizáciou nehovorí, avšak zistenia nášho výskumu CREdu
poukazujú na to, že napríklad v strednom odbornom školstve v technických odboroch je s feminizáciou odborov spájaná aj klesajúca odbornosť vyučovacieho procesu (Jesenková, Sedlák Vendelová 2011). Proces feminizácie je v školstve
charakterizovaný (okrem kvantitatívnych charakteristík) aj
klesajúcimi profesijnými štandardami, čiže úrovňou profeTJPOBMJUZWâLPOPWVƦJUFMJFLBʔVƦJUFƳPWWʔQSPDFTFW[EFMÈWBOJB
(Smetáčková 2005: 73; srov. Jesenková 2010a).
Argumentácia o potrebnosti, resp. nepotrebnosti, sa vedie po línii platenej a neplatenej práce, pričom v rámci platenej práce sa rozlišuje medzi produktívnou a reproduktívnou prácou, a v rámci reproduktívnej práce (lekárstvo,
PÝFUSPWBUFƳTUWP QPTLZUPWBOJFTUBSPTUMJWPTUJ PQBUSPWBUFƳstvo, výchova a vzdelávanie – pomáhajúce profesie) sa ďalej
rozlišuje medzi starostlivosťou prinášajúcou okamžitý efekt
(záchrana života a zdravia, ochrana života a zdravia) a starostlivosťou, ktorej efekt je strednodobý až dlhodobý, neviEJUFƳOâ LPNQMJLPWBOFLWBOUJëLPWBUFƳOâ WâDIPWBBʔW[EFMÈvanie) a „rozptýlený“ do toho, čomu hovoríme hodnotová
orientácia sociálnej skupiny, komunity, spoločenstva alebo
kultúry alebo sociálny kapitál.14
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Zdá sa, že pre porozumenie sociálnej perspektívy, z ktorej
QSBNFOJBTLÞTFOPTUJVƦJUFMJFLBʔVƦJUFƳPW QPUSFCVKFNFQSFskúmať ešte ďalšiu formu útlaku z vymedzenia Iris Young –
CF[NPDOPTǀ#F[NPDOPTǀQPEƳB:PVOHvQPTLZUVKFOVBODPvanější koncept institucionálních vztahů práce, který odráží
změny třídních vztahů ve 20. století, ve kterých jsou profesionálové vykořisťováni kapitalistickou třídou, ale současně těží z vykořisťování neprofesionálů. Bezmocnost je také
nedílnou součástí nadvlády, bezmocní jsou ale ti na pomyslném konci řetězce hierarchických vztahů nadvlády“ (Uhde
o ;ʔUPIUPIƳBEJTLBMFQÝJFQPDIPQÓNFSP[EJFly v sociálnom statuse rôznych profesií v rámci národného
hospodárstva, ale aj v rámci reproduktívnej sféry osobitne
a medzi pomáhajúcimi profesiami navzájom. Zároveň si vytvoríme priestor aj pre možné pochopenie faktorov a mechanizmov sociálnych stratégií pri presadzovaní svojich individuálnych, ale najmä skupinových záujmov.
„Bezmocnost pak podle Young přidává další vrstvu do
třídních vztahů a rozděluje lidi na profesionály a neprofesionály. Bezmocní signifikantně postrádají příležitosti pro
rozvinutí svých schopností, postrádají autonomii v pracovním i veřejném životě a respekt v interakcích umožňující
dosažení sociálního uznání.“ (Uhde 2010: 28–29) Pri stigmatizácii výkonu profesie neprofesionalitou, pri nedostatočných kritériách profesionality, napríklad pri absencii
profesijných štandardov, sa učitelia/ky ocitajú v situácii
bezmocných, lebo nemajú v rukách moc, ktorú by im dalo
špecifické odborné poznanie. Faktory absencie špecifického
QP[OBOJBBLP[ESPKBNPDJVƦJUFƳTLFKQSPGFTJFNÙäVCZǀNJnimálne dva. Prvým môže byť skutočnosť, že samotné učenie (výchova a vzdelávanie) je vnímané (verejnosťou) ako
nevyznačujúce sa nijakým špecifickým poznaním/vedením,
a preto niet nijakej špecifickej moci/kompetencie, ktorú by
učitelia/ky mali a ostatní by ju nemali. V druhom prípade je
absencia špecifického poznania ako zvláštneho zdroja moci
BʔV[OBOJB VƦJUFƳTLFKQSPGFTJFQPENJFOFOÈUâN LUPWZLPnáva učenie, pretože nemá dispozíciu dospieť/získať/vlastniť tento špecifický druh poznania a moci z neho plynúcej.
V tomto prípade sa opäť dostávame k feminizácii – ženy
WʔVƦJUFƳTLFKQSPGFTJJTÞUâNGBLUPSPN LUPSâKFQSFLÈäLPV
jej profesionality. V predchádzajúcom prípade je potrebné
pýtať sa na dominantné paradigmy vzdelávania, ktoré dnes
podliehajú neoliberálnemu tlaku na komodifikáciu, marketizáciu a kvantifikáciu (Vladyková 1996: 220–230). Úlohou
školstva a vzdelávacieho systému je potom ponúknuť taký
tovar (vzdelanie), ktorý profesionálne zabezpečí a pripraví kvalifikovaných profesionálov pre trh práce tak, aby títo
v budúcnosti zvýšili inováciami a efektivitou konkurencieschopnosť ekonomiky a národného hospodárstva ako celku.
)SP[Ó äFVƦJUFƳLB LUPSâÈEOFTWFOVKFTWPKƦBT JOUFMFLtuálnu a emocionálnu energiu vzdelávaniu rovnako ako výDIPWFEFUÓWPTWPKFKUSJFEF NÙäFCZǀ[ʔIƳBEJTLBCVEÞDOPTUJÝLPMZʔoëSNZ USIVQSÈDFBʔUFTUPWBOJBWâLPOPWVƦJUFƳTLFK
i žiackej práce (vedomostí) neefektívny/a. Už dnes v spoločnosti jednostranne nasmerovanej na ekonomizáciu – posuGENDER , ROV NÉ PŘ ÍLEŽI TOST I, V Ý ZK UM

E[PWBOJFIPEOPUZKFEJODBQPEƳBKFIPDFOZ ƦJäFN[EZʔoKF
považovaný/á za tú, ktorý/á nemá žiadnu moc, je slabý/á.
Každá neprofesionalita ju robí ešte slabšou, ešte bezmocOFKÝPV6ƦJUFƳLZBʔVƦJUFMJBCZUFEBQSFETUBWPWBMJQSPGFTJV 
sociálnu skupinu, ktorých profesijná identita im neposkytuje ten typ uznania, ktorý má byť/ je dostupný iným profesiám. Zároveň však v spoločnosti, pre ktorú sa niektoré
typy profesionality vyznačujú prístupom k takej moci, ktorá im umožňuje využívať/zneužívať ju k útlaku iných sociálnych skupín (neprofesionálov – viď napríklad vzťah lekár – pacient), má deprivácia spôsobená odopretím uznania
vyplývajúceho z profesijnej identity ako príslušnosti k profesijnej sociálnej skupine synergický efekt.
Ak profesionalita predstavuje zdroj moci, tak aj kritériá profesionality sa stávajú predmetom zápasu o uznanie
a spravodlivosť. Ich konštruovanie a posudzovanie by malo
byť teda vystavené kritickému skúmaniu nielen zvnútra profesie, ale i zvonka, a pri porovnávaní profesií navzáKPN5PTJWZäBEVKFVʔOÈT[BUJBƳBCTFOUVKÞDVUSBOTEJTDJQMJnárnu a interdisciplinárnu verejnú diskusiu. Zanedbávanie
uvedených otázok je podmienené aj obavami o narušenie
sociálneho pokoja a zmieru, avšak ako sa ukazuje najmä
v súčasnej slovenskej sociálnej realite, tabuizovanie a netransparentnosť nenapomáha udržať sociálny zmier, ale
skôr naopak.
1PEƳB:PVOHLBäEÈ[ʔVWFEFOâDIGPSJFNÞUMBLVNÙäF[Bhŕňať tak distributívne, ako aj kultúrne nespravodlivosti.
Pre odstránenie útlaku teda nie je postačujúca iba zmena
QSJODÓQPWQSFSP[EFƳPWBOJB /FTUBƦÓ[WâÝJǀQMBUZWPGFNJOJ[PWBOFKQSPGFTJJOBQPLPOBLÏLPƳWFL[WâÝFOJFTBPEWÓKBPE
uznania nároku na zvýšenie miezd a zdrojov, čiže uznanie
a distribúcia materiálnych zdrojov sa vzájomne podmieňujú).15 Pritom všetkom by však spravodlivá distribúcia zdrojov, a to tak finančných, ako aj časových, a iných zdrojov
uznania (benefitov, príležitostí, privilégií napríklad aj vo
forme starostlivosti o psychické a fyzické zdravie poskytoWBUFƳPWTUBSPTUMJWPTUJ NBMB[BIƺƶBǀBKSÙ[OFTLVQJOZBLUÏrov/aktérok v rámci samotných pomáhajúcich profesií, nech
už je to v školstve alebo v zdravotníctve. Zároveň by spravodlivá distribúcia zdrojov mala byť prepojená so spravodlivou distribúciou bremien a záväzkov, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou výkonu konkrétnej profesie (napr. distribúcia
administratívnej záťaže).
Selma Sevenhuijsen a starostlivosť ako sociálna,
morálna a politická prax
Koncepciu S. Sevenhuijsen som si vybrala, pretože sa jej
darí narúšať súčasnú dichotomickú konceptualizáciu starostlivosti v mnohých aspektoch, ktoré sme už uviedli. Usiluje o prepojenie feministickej etiky a rodových teórií v novej politickej koncepcii etiky starostlivosti, keď starostlivosť
chápe ako sociálnu, morálnu a politickú prax. Zdanlivo jednoduchá charakteristika odkazuje na významné zmeny vo
vzťahu k tradičnému chápaniu starostlivosti. Starostlivosť
chápe totiž ako prax, pri ktorej sú konanie, cítenie a mysleROČNÍK 13, ČÍSLO 1/2012 | 68
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nie jedno. Zároveň ako prax je starostlivosť vždy nevyhnutne situovaná – uskutočňuje sa v konkrétnom čase a priestoSF LPOLSÏUOZNJƳVƧNJ LPOLSÏUOZNƳVƧPNBʔWʔLPOLSÏUOPN
sociálnom a fyzickom prostredí. Práve dôraz na starostlivosť ako prax, a teda konanie, umožňuje vyhýbať sa prílišnej abstraktnosti pri konceptualizácii starostlivosti (Sevenhuijsen 1998: 119).
Zároveň si to vyžaduje venovať pozornosť teórii konania
a prihliadať na morálne aspekty starostlivosti pochopenej
ako konanie.16 Sevenhuijsen vychádza z konceptu sociálnej
praxe Sary Ruddick,17LUPSÈKVEFëOVKFBLPvLPMFLUÓWOFƳVETLÏBLUJWJUZWZ[OBƦVKÞDFTBDJFƳPN LUPSâJDIJEFOUJëLVKF 
a následnými požiadavkami na praktikujúcich zaviazaných
LʔVWFEFOâNDJFƳPNi"WÝBLWʔQPSPWOBOÓTʔ3VEEJDL[EÙSB[ňuje existenciu konfliktných a súťažiacich pojmov starostlivosti, ktoré vyplývajú z faktu, že konkrétne motivácie
v sociálnej praxi starostlivosti nemusia byť vždy odvodeOÏ[ʔOBMJFIBWPTUJPDISBƶPWBǀ[ÈWJTMâDIƳVEÓQSFE[SBOJUFƳnosťou. Starostlivosť o druhých môže byť vedená aj menej
vznešenými motívmi, ako napríklad snahou manipulovať
alebo kontrolovať druhých. Starostlivosť teda zohráva svoju úlohu aj v mocenských stratégiách (Sevenhuijsen 1998:
20–21). Na druhej strane ani dobré motívy v pozadí výkonu starostlivosti nemusia byť zárukou kvalitne poskytovanej starostlivosti, čiže dobrého výsledku. Môžu viesť k nevhodnej ochrane alebo dokonca ku paternalizmu.
Sevenhuijsen svoju koncepciu starostlivosti chápe ako
transformatívnu stratégiu sociálnoliberálnej politickej perspektívy (pozri Moser 1999: 119). Stojí tak v kritickej pozícii voči komunitaristickej koncepcii vychádzajúcej z A. MacIntyra,18 QPEƳB LUPSÏIP TPDJÈMOB QSBY KF GPSNPV ƳVETLFK
kooperácie, v ktorej sa uskutočňujú vlastnosti a cnosti sledujúce štandard dokonalosti patriaci k tejto praxi. Z jeho
QPIƳBEVNPSÈMOBQSBYKFWFDPVLVMUJWPWBOJBBʔQSBLUJ[PWBnia morálnych cností. Jeho koncepcia tak kladie na sociálnu prax vysoké morálne požiadavky.
1PEƳB4FWFOIVJKTFO QPLJBƳDIDFNFEPTJBIOVǀIMCÝJFQProzumenie morálnych dimenzií starostlivosti a starostlivosti ako zdroja morálneho a politického usudzovania, mali
by sme rozpracovať širšiu a diverzifikovanejšiu perspektíWVTUBSPTUMJWPTUJBLPGPSNZƳVETLFKƦJOOPTUJ 4FWFOIVJKTFO
1998: 24). Je nevyhnutné chápať schopnosť poskytovať
a prijímať starostlivosť ako zdroj, na základe ktorého aktéri sociálnej praxe vyvíjajú svoje aktivity, podobne, ako sú
takýmto zdrojom peniaze, vplyv, odbornosť, zručnosti alebo znalosti. Prístup k zdrojom starostlivosti je podmienený
sociálnymi vzťahmi a mocenskými procesmi sociálnej, ekonomickej a politickej povahy. Deliace čiary, odlišnosti v starostlivosti (v miere jej poskytovania a v miere jej prijímania)
TÞQPEƳB4FWFOIVJKTFOTJMOFQP[OBƦFOÏSPEPN USJFEPVBʔFUOJDJUPV;ʔUPIUPIƳBEJTLBCZTNFNPIMJQSÓTUVQ4FWFOIVJKsen označiť ako štrukturálny podobne ako u Young. Zároveň uvažovanie o starostlivosti ako o zdroji vytvára priestor
pre spochybnenie dichotómie produktívneho a neproduktívnej reprodukcie. Starostlivosť ako zdroj je produktívna,
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keďže sama produkuje zdroje – napríklad psychické a fyzické zdravie, energiu, sociálny kapitál v podobe komunikatívnych a iných sociálnych zručností a kompetencií, poznatky
a schopnosť orientácie v živote a svojom prostredí – ktoré
opätovne môžu produkovať ďalšie zdroje (financie, prestíž,
uznanie, moc, kvalitný život).
Sevenhuijsen kritizuje tradičnú stereotypnú konceptualizáciu starostlivosti ako inštinktívnej dispozície, schopOPTUJBʔWMBTUOPTUJäJFO OBLUPSÞCZTBEBMPWäEZTQPƳBIOÞǀ
Nielenže chápe starostlivosť ako morálnu prax, teda konanie, ktoré je tradične chápané ako intencionálne (ako záNFSOÈƦJOOPTǀ BʔLUPSÏNVQSFEDIÈE[BVTVE[PWBOJFBʔWPƳCB 
ale dokonca rozširuje koncept morálnej aktivity za hranice
individuálneho konania, ktoré by bolo výlučne výsledkom
vedomého rozvažovania. Chápe totiž starostlivosť ako moSÈMOVQSBY LUPSÈKFLPNQMFYPNUBLJOEJWJEVÈMOFIPDJFƳBvedomého, ako aj nereflektovaného konania. Jej koncepcia
prax chápe nielen ako komplex akcií, ale aj reakcií. Umožňuje tak vidieť ambivalentnú povahu, rôznorodosť a komplexnosť výkonu starostlivosti. Starostlivosť je tak možné vidieť
aj ako sociálnu inštitúciu, ale aj ako skúsenosť.
Opierajúc sa o heterogenitu verejnej sféry, kladie dôraz
na diverzitu sociálnych praxí a situácií z perspektívy starostlivosti. Upozorňuje na skutočnosť rôznych praxí starostlivosti so svojimi špecifikami, v ktorých sú roly aktérov
TUBSPTUMJWPTUJ ƦJäFQPTLZUPWBUFƳPWBʔQSÓKFNDPWOFTUBCJMOÏ 
rôzne, premenlivé. Práve perspektíva konkrétnej a rôznorodej praxe narúša príliš pevné delenie, nemennosť (rolí)
NFE[JQPTLZUPWBUFƳNJTUBSPTUMJWPTUJOBKFEOFKTUSBOFBʔQSÓjemcami starostlivosti na druhej strane. Rigiditu týchto
vzťahov na konceptuálnej rovine považuje za faktor komplikovanej interakcie medzi aktérmi starostlivosti, čiže tými,
ktorí majú potreby (príjemcovia), a tými, ktorí majú zodpovednosť (poskytovatelia). Redukcionizmus dichotómie
pomáhajúcich a tých, ktorí pomoc potrebujú, konštruuje
KFEOPTUSBOOâPCSB[ƳVETLFKQSJSPE[FOPTUJ WʔLUPSPNMFOTFbestačný jednotlivec môže byť morálnym subjektom vhodOâNQSFQPMJUJDLâäJWPU [BUJBƳƦP[ÈWJTMâTVCKFLUʔo[ÈWJTMâPE
QSÓKNVTUBSPTUMJWPTUJQPNPDJʔoKFBLP[SBOJUFƳOâOFTDIPQOâ
autonómnej, a teda morálnej existencie, a tak je pre občiansky a politický život nevhodný.
1PVLB[VKFOBTLVUPƦOPTǀ äFƳVEJBTʔNPDPVTÞƦBTUFKÝJF
WʔQP[ÓDJÈDIQSÓKFNDPWBMFCPäJBEBUFƳPWTUBSPTUMJWPTUJ OFä
UâDI LUPSÓKVQPTLZUVKÞ/BESVIFKTUSBOFƳVEJBTʔNFOÝPV
sociálnou mocou sa častejšie ocitajú v situáciách, v ktorých
poskytujú starostlivosť bez moci ovplyvniť dostatočne podmienky a prostriedky jej poskytovania, a často ich nie je vidieť a počuť. Avšak aj vo vzťahoch relatívnej bezmocnosti
ƳVEJBEPLÈäVWZWÓKBǀFGFLUÓWOFBʔBEFLWÈUOFTQÙTPCZTQSÈWBnia tak, že sú schopní zvládnuť morálne dilemy a nachádzať
spôsoby riešenia zložitých morálnych otázok. Práve preto
KFQPEƳB4FWFOIVJKTFOQPUSFCOÏQSJTUVQPWBǀLVTLÞNBOJV
TUBSPTUMJWPTUJ[ʔQFSTQFLUÓWZQSJKÓNBUFƳPWBʔQPTLZUPWBUFƳPW
starostlivosti a pokúsiť sa vytvárať rétorický a diskurzívny
priestor pre morálne príbehy tých, ktorých prax starostliROČNÍK 13, ČÍSLO 1/2012 | 69
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vosti je marginalizovaná v dominantných diskurzoch (Sevenhuijsen 1998: 24).
Vidieť starostlivosť ako prax umožňuje sústrediť pozornosť na tých, ktoré/í sa starajú, vykonávajú starostlivosť
ako na sociálnu skupinu, pre ktorú je starostlivosť sociálnou
perspektívou, z ktorej kladú otázky, reflektujú skúsenosti.
Práve z perspektívy konkrétnej praxe starostlivosti – v naÝPNQSÓQBEFVƦJUFƳTLFKQSPGFTJFʔoNPäOPTQPDIZCOJǀEJDIPtomické vylučovanie sa moci a starostlivosti, ako dvoch protikladných kategórií a fenoménov. Zároveň možno zachytiť
konkrétnu mieru moci a starostlivosti identifikáciou pozícií
aktérov, ktorí získavajú a profitujú z príležitostí, ako aj tých,
ktorí strácajú a sú konfrontovaní s prekážkami a obmedzeniami pri sebarealizácii sa prostredníctvom svojej profesie.
Ešte niekoľko poznámok k vzťahu moci
a starostlivosti
Ako upozorňuje Zuzana Kiczková, reinterpretácia a reevaluácia starostlivosti sa nedá oddeliť od premyslenia vzťahu
medzi verejnou a súkromnou sférou (Kiczková 2011: 22).
Dualistická a dichotomická štruktúra vzťahu starostlivosti
a moci, ktorá bola konštituovaná historicky a kultúrne podmieneným prehĺbením dualizmu verejného a súkromného
a jeho postupnou dichotomizáciou na konceptuálnej rovine, viedla k redukcionizmu, ktorý podporuje esencialistické
chápanie starostlivosti i moci ako jej protikladu.
Esencializmus má za dôsledok častú idealizáciu starostlivosti, jej romantizáciu ako činnosti očistenej od moci, zbavenej násilia. Normatívny tlak takejto idealizácie má za dôsledok obraz starostlivosti spojený so sebaobetovaním. Na
druhej strane moc je démonizovaná vďaka násiliu a manipulácii, s ktorou je stotožňovaná (Olsen 1999).
Za skutočne zhubný dôsledok uvedených procesov považujem opomínanie, prehliadanie mocenských aspektov starostlivosti v jej reálnom výkone – v praxi starostlivosti. To
spätne predstavuje faktor umožňujúci, a dokonca podporujúci násilie a zneužívanie moci pri výkone starostlivosti. Na
druhej strane objekt starostlivosti, resp. subjekt, o ktorý sa
niekto stará, ponímame ako bezmocný, odkázaný na pomoc
iných, absolútne závislý. Bezmocnosť môže mať za následok
TUSBUVTFCBÞDUZ BMFBKSF[JHOÈDJVOBBLÞLPƳWFLBLUJWJUVBLP
schopnosť konať a pôsobiť na seba a svoje prostredie.
Stereotypné chápanie starostlivosti ako pomoci mocných
bezmocným sa prejavuje aj pri paternalistickom prístupe
poskytovania sociálnej starostlivosti, ktorého ochranárstvo
ďalej reprodukuje a prehlbuje na jednej strane bezmocnosť
a závislosť slabých,19 ale zároveň aj podporuje sociálny parazitizmus – zneužívanie moci bezmocnými, starostlivosti
tými, ktorí ju prijímajú.
Vzájomná izolácia moci a starostlivosti v konceptuálnej
rovine znemožňuje vidieť ambivalentnosť, komplexnosť,
mnohorozmernosť tak starostlivosti, ako aj moci. Zároveň
komplikuje riešenie otázok spravodlivosti. Spravodlivosť,
odstraňovanie nerovností si nevyhnutne vyžaduje identifikovať mieru zodpovednosti jednotlivých subjektov, jednotGENDER , ROV NÉ PŘ ÍLEŽI TOST I, V Ý ZK UM

livých aktérov za konkrétny stav sociálnej reality, a zároveň
zdroje, čiže príležitosti a obmedzenia, ktoré predstavujú
moc i starostlivosť, pre uskutočnenie sociálnych zmien. Nástroje, ktoré teda potrebujeme, aby sme boli schopné/í formulovať účinné stratégie uznania starostlivosti, pochádzajú
z kritickej teoretickej reflexie špecifických konkrétnych praxí starostlivosti a čerpajú zo skúseností, postojov a reflexie
jej aktérok a aktérov. Konkrétne špecifické praxe starostlivosti nám môžu poskytnúť ten najzásadnejší materiál pre
spochybňovanie a narúšanie dichotómií, na ktorých stavia
EFƳCBQSÈDF LUPSÈJDI[OFWâIPEƶVKF;ÈSPWFƶTÞUPQSÈWF
konkrétne aktérky a aktéri starostlivosti, v ktorých skúsenostiach, postojoch a reflexiách môžeme nachádzať príklady, motivácie a nápady stratégií ako vzdorovať štruktúram
reprodukujúcim nespravodlivosť vo forme marginalizácie
starostlivosti, no najmä ako ich meniť.
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Poznámky
1 Nielen z dôvodu, že v tomto konkrétnom prípade som
TBQPEJFƳBMBOBGFNJOJTUJDLPN ƦJäFBOHBäPWBOPNWâTLVme, chápem aj skúmanie ako prejav starosti a starostlivosti o svoje prostredie.
2 Projekt CREdu je výskumný projekt realizovaný OZ EsFem
s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0726–07 v rokoch 2008–2010. Projekt mal
tri výskumné etapy. 1. Obsahová analýza dokumentov – legislatívy, kurikúl a kvantitatívna analýza webových stránok stredných odborných škôl na Slovensku, 2. kvantitatívny reprezentatívny výskum realizovaný formou dotazníkového šetrenia
[CFSEÈUSFBMJ[PWBMBBHFOUÞSB'0$64 NFE[JVƦJUFƳLBNJBʔVƦJUFƳNJ BʔLWBMJUBUÓWOZWâTLVNSFBMJ[PWBOâGPSNPVGPLVTPWâDI
TLVQÓOBʔJOEJWJEVÈMOZDISP[IPWPSPWTʔVƦJUFƳLBNJBʔVƦJUFƳNJ
3 5PKFEÙWPEPN QSFƦPWʔQSÓQBEF QPLJBƳIPWPSÓNPʔ[JTUFniach, ktoré sú výsledkom práce výskumného tímu projektu
CREdu a ktoré boli ako také tímom akceptované, hovorím
v pluráli. V prípade, že ide o moje osobné hypotézy, presvedčenia a reflexie, hoci vznikli aj v procese tímovej spolupráce, interakcie a komunikácie, vyjadrujem sa v singulári.
4 Využili sme formu dotazníkového šetrenia.
5 Použili sme koncept tzv. zakotvenej teórie a otvoreného
kódovania pri zbere a interpretácii dát. Dáta sme zbierali
GPSNPVJOEJWJEVÈMOZDIBʔTLVQJOPWâDISP[IPWPSPWTʔVƦJUFƳLBNJBʔVƦJUFƳNJ40ÀWʔUSPDISFHJØOPDI4MPWFOTLB WâDIPE 
stred a západ Slovenska).
6 Viac o metodológii a zisteniach projektu CREdu pozri
Bosá, Béreš eds. 2011.
7 Na tomto mieste som stála pred dilemou dvoch alternatívnych postupov štrukturácie textu: 1. prezentovať najprv
nástroje a potom ich použiť pri porozumení predmetu skúmania, alebo 2. oprieť sa o konkrétnu výskumnú skúsenosť
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a jej konceptualizáciu, a tú následne postaviť do svetla vybraných konceptuálnych nástrojov. Druhý prístup som zvolila, pretože reálne tak sa uskutočnilo skúmanie, ktoré sa
snažím reflektovať. Starostlivosť totiž nebola predmetom
pôvodného výskumného projektu, ona – zistenia týkajúDFTBTUBSPTUMJWPTUJʔo[ʔOFIPvWZQBEMBiBLPvWFEƳBKÝÓOF[BNâÝƳBOâQSPEVLUi6SƦJUFWÝBLTUPKÓ[BQPWÝJNOVUJF BLPQSJ
TLÞNBOÓSPEPWFKTFHSFHÈDJFBʔEFƳCZQSÈDF LUPSÏQSFENFUPN
výskumu CREdu boli, výskumníčky/výskumníci získajú poznatky, resp. formulujú teóriu o starostlivosti.
8 Zákon NR SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplneOÓOJFLUPSâDIƧBMÝÓDI[ÈLPOPW ƧBMFKMFOVƦJUFƳTLâ[ÈLPO
9 Zákon NR SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z.z.
U[WʔVƦJUFƳTLâ[ÈLPO 
10 /PWFMJ[ÈDJPVU[WʔVƦJUFƳTLÏIP[ÈLPOBWʔOPWFNCSJ
bola zrušená sedemročná lehota na platnosť príplatku za
získané kredity. Ak by učitelia príplatok za kredity získali
raz, platil by im navždy. Účinnosť tohto opatrenia však poslanci stanovili až na 1. 1. 2013, aby sa vláda, ktorá vzošla
z predčasných marcových volieb (2012), mohla rozhodnúť,
či chce lehotu ponechať alebo odstrániť. [online]. Dostupné z: <http://www.sme.sk/c/6107201/vacsina-ucitelov-si-od-noveho-roka-prilepsi-k-platu-o-dve-percenta.html#
ixzz1kyiPxSxu>.
11 Pozri zákon NR SR č. 317/ 2009 Z.z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých ďalších zákonov § 53 – 55. Pozri tiež
Jesenková 2010b. Marginalizácia starostlivosti o zdravie
VƦJUFMJFLBʔVƦJUFƳPWTBQPUWSEJMBBKUâN äFQPQSPUFTUPDIVƦJUFƳTLFKWFSFKOPTUJ[ʔKFTFOFNJOVMÏIPSPLB  TBQFEBHØgovia dohodli s vládou na zvýšení svojich platov od januára
2012 o v priemere 5,7 % (reálne 9–60 eur), avšak zdrojom
QSPTUSJFELPWOBVWFEFOÏ[WâÝFOJFCVEÞQPEƳBOPWFMZVƦJUFƳTLÏIP[ÈLPOBëOBOƦOÏQSPTUSJFELZ LUPSÏQPEƳBQÙWPEného znenia zákona mali byť poskytnuté na starostlivosť
Pʔ[ESBWJFVƦJUFƳPW SFLPOEJƦOÏQPCZUZ PESPLV
12 Starostlivosť chápem ako všeobecnejší pojem vo vzťahu k výchove.
13 V Koncepcii rozvoja výchovy a vzdelávania (projekt „Milénium“) sa uvádza, že v súčasnosti až 34,78 % vyučovacích
hodín na základných a stredných školách sa odučí nekvalifikovane. Na základných školách spĺňa kvalifikačné požiadavky
JCB VƦJUFƳPW QSJƦPNWʔOJFLUPSâDIPLSFTPDIOBQSWPN
stupni pôsobí viac ako polovica nekvalifikovaných učiteliek. Na
stredných školách je kvalifikovanosť iba 68,96 % a na špeciálnych školách je najhoršia – len 46,65 % je kvalifikovaných pracovníkov. Kvalifikovanosť vyučovania anglického jazyka na
ZŠ je len 52,86 %, nemeckého jazyka 58,78 %. [online]. Dostupné z: <http://www.cpk.sk/web/dokumenty/krvv.pdf>.
14 7ʔ TÞWJTMPTUJ Tʔ QSPUFTUNJ VƦJUFƳTLFK WFSFKOPTUJ OB KFseň 2011 na Slovensku sa v médiách objavila správa o štatisticky podloženej nepotrebnosti viac ako 5000 učiteROČNÍK 13, ČÍSLO 1/2012 | 71
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ƳPW OB 4MPWFOTLV vy NÈNF QSFCZUPL QSJCMJäOF 
VƦJUFƳPWi<POMJOF>%PTUVQOÏ[IUUQXXXTMPWFOTLZSP[hlad.sk/opr%C3%A1vnen%C3%A9-po%C5%BEiadavky-%C4%8Dite%C4%BEov,425.html>.
15 Zuzana Uhde v tejto súvislosti upozorňuje na odlišnosti v chápaní Iris Young a Nancy Fraser. „Na rozdíl od Nancy Fraser, která definuje ekonomické a kulturní nespravedlnosti jako odlišné formy, které vyžadují odlišné formy
nápravy prostřednictvím redistribuce nebo uznání, Young
chápe boje o uznání jako integrální součást úsilí o odstranění útlaku ve všech jeho formách, tedy jak útlaku pramenícího ze společenské dělby práce, tak útlaku zakotveného
v kulturních vzorcích.“ (Uhde 2010: 16–17)
16 Sevenhuijsen upozorňuje, že diskusie o starostlivosti vo
feministickom myslení sa tradične viedli skôr okolo pojmu
JEFOUJUZ QSJƦPNQPEƳBOFKCZTBNBMJTÞTUSFEJǀWJBDPLPMP
pojmov konania a morality (Sevenhuijsen 1998: 26).
17 Feministická filozofka známa svojou analýzou praxe materstva. Autorka knihy Maternal Thinking: Toward a Politics of
Peace (1989).
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18 1SFETUBWJUFƳLPNVOJUBSJTUJDLFKQPMJUJDLFKBʔNPSÈMOFKëMPzofie a etiky cností. Autor práce After Virtue (1981).
19 4UBUVTDISÈOFOFKPTPCZWʔU[WVƦJUFƳTLPN[ÈLPOFOB4MPvensku je prejavom takto chápanej starostlivosti. Pozri Bačová 2005; Hoagland 1995.
© Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha 2012

Mgr. Adriana Jesenková, Ph.D. je absolventkou Filozofickej
fakulty UK v Bratislave v odbore história a filozofia. V roku
2004 obhájila dizertačnú prácu v odbore systematická filozofia. Pracuje ako odborná asistentka na Katedre aplikovanej etiky na FF UPJŠ v Košiciach, kde prednáša filozofické
disciplíny a sociálnu etiku. Ako výskumníčka pôsobí v občianskom združení EsFem zameranom na rodový výskum
a rodovo citlivú výchovu. Svoj odborný záujem sústreďuje na feministickú morálnu filozofiu, otázky vzťahu starostlivosti, moci a spravodlivosti. Korešpondencii zasielajte na
adresu: adriana.jesenkova@gmail.com.

ROČNÍK 13, ČÍSLO 1/2012 | 72

