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Pôvodná práca 
 

Vplyv rodu a rodových stereotypov na terapeutickú/poradenskú situáciu  

– výsledky kvalitatívneho výskumu 

Andrej Kuruc, Hana Smitková 

 

Súhrn 
Článok sa venuje výsledkom získaným z kvalitatívnej časti výskumu venovanému vplyvu rodových 
stereotypov  na prácu skúsených slovenských terapeutov. V nej sme sa snažili zachytiť, ako terapeuti 
pracujú so svojimi klientmi, aké sú ich názory na to, kde vznikajú problémy klientov, či majú nejaké 
predsudky vo vzťahu k nim, či vnímajú rozdiely medzi ženami a mužmi a ako to môže ovplyvňovať 
terapeutický proces.  Cieľom bolo tiež zistiť, či respondenti poznajú rodové stereotypy, alebo absol-
vovali na ne zamerané vzdelávanie. Analýza 5 pološtrukturovaných rozhovorov ukázala výskyt ro-
dovej predpojatosti v niektorých témach a nedostatky v odbornej príprave týkajúcej sa rodových 
predsudkov.     

Kľúčové slová: rodové stereotypy, psychoterapia, psychologické poradenstvo 

 

Summary 
The article deals with the results obtained from qualitative research aimed to follow the impact of 
gender stereotypes in the work of experienced Slovak therapists. We tried to capture what are their 
views on where the clients problems arise, whether they have any prejudices in relation to them, or 
how they perceive differences between women and men and how it may affect the therapeutic pro-
cess. The aim was also to determine whether respondents know gender stereotypes, or received any 
relevant education about the topic. Analysis of 5 semi-structured interviews showed the incidence of 
gender bias in some issue and shortcomings in the professional education concerning gender stereo-
types and bias. 
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Úvod 
V posledných troch desaťročiach prebiehajúce výskumy po-
tvrdzujú vplyv rodu a rodových stereotypov na terapeutic-
kú/poradenskú/supervíznu prácu. Výskumne sledujú vplyv 
rodu terapeuta na priebeh psychologického poradenstva/te-
rapie – či už je to výber terapeuta či terapeutky s ohľadom 
na rod a motivácia tohto výberu na strane klienta alebo 
klientky (vnímajú rozdielnosť rodu ako výzvu alebo kom-
plikáciu; predpokladajú, že si tým vyriešia zložité vzťahy 
s druhým pohlavím; očakávajú blízkosť a spojenectvo pri 
rovnakom rode klienta a terapeuta a pod.), vnímanie odbornos-
ti, autority a moci vzhľadom na rod, či špecifickejšie témy – je 
vhodné, aby muži/terapeuti, ženy/terapeutky pracovali so všet- 
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kými skupinami klientov (napr. terapeuti so ženami, ktoré 
boli obeťami násilia, terapeutky v mužských nápravných za-
riadeniach...). Terapeuti, ako aj klienti sú ovplyvnení spolo-
čenskými rodovým stereotypmi v rámci i mimo terapeutic-
kej situácie, čo je samozrejmým dôsledkom bytia v kon-
krétnom kultúrnom, spoločenskom, historickom kontexte, 
ktorý nutne ovplyvňuje aj psychologické procesy. Ako ho-
voria Gjuričová a Kubička (2009) „...Terapia otvára rôzne 
predstavy a rôzne očakávania tak na strane klientov, ako aj 
na strane terapeutov. Ako terapeuti a terapeutky nielen nie-
čo o rode vyslovujeme, ale sme prítomní aj telesne, steles-
ňujeme rod a tiež o rode komunikujeme.“ Výsledky rodo-
vých výskumov umožňujú terapeutovi zorientovať sa 
v klientovom probléme z hľadiska jeho či jej rodového kon-
textu, rovnako nahliadnuť na svoje postoje, názory a skú-
senosti. Casová et al. (2000) napríklad odhalili, že predsud-
ky jednotlivca ovplyvňujú jeho celkové diskriminačné sprá-
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vanie, to znamená – čím silnejšie predsudky, tým silnejšie 
diskriminačné správanie a to aj pri neuvedomených pred-
sudkoch. Výskum rodovej stereotypizácie emócií zo strany 
terapeutov Planta a kol. (2001) ukázal, že podľa participan-
tov ženy zažívajú a vyjadrujú emócie častejšie ako muži 
(napr. smútok, strach, sympatiu). Výnimku tvorili len emó-
cie hnev a pýcha, ktoré viac prisudzovali mužom. Výskum 
Fishera a Gooda (1997) prezentoval, že muži, ktorí zažívajú 
rodovo rolový konflikt, priznávajú väčší stupeň alexithýmie 
a strachu z in-timity, čo je spôsobené ich rodovou socializá-
ciou. To potvrdili aj viaceré výskumy (napr. Wester et al., 
2003), podľa ktorých nie sú rozdiely v emocionalite podľa 
pohlavia a z hľadiska biológie a neurofyziológie. Terapeu-
tovo vnímanie klienta (Vogel et al., 2006) môže ďalej viesť 
k rozdielne poskytovanej pomoci na základe pohlavia, alebo 
dokonca k redukovaniu výberu poskytovaných poraden-
ských možností a tým neúmyselne posilňovaniu súčasného 
stavu. Napr. téma zraniteľnosti a zamerania pozornosti na 
to, ako klient presadzuje seba, boli viac spomínané pri 
klientkách ako pri klientoch (Vogel et al., 2003). Knudson-
Martin a Mahoney (1996; cit. podľa Vogel et al., 2003) 
identifikovali 4 bežné rodové pasce, do ktorých terapeuti 
môžu spadnúť. Sú nimi  presvedčenie, že rodové rozdiely sú 
„prirodzené od prírody“; môžu nevedome hrať rodové sce-
náre (napr. „muži sú racionálni“, „ženy sú zamerané na 
vzťahy, sú emocionálne“); ignorovať rodové rozdiely 
v moci a konať v presvedčení, že rodová nerovnosť už nie je 
problémom, ktorým sa treba zaoberať. Vyššie uvedené pred-
pojatosti sme sa pokúsili skúmať a zachytiť u našich respon-
dentov a respondentiek v kvalitatívnom výskume. Faktorom 
a zdrojom, ktoré prispievajú k rodovej predpojatosti terapeu-
tov a terapeutiek sme sa detailne venovali na inom mieste 
(Kuruc a Smitková, 2007). 

  

Metodológia výskumu 
Súčasťou širšie koncipovaného výskumu prebiehajúceho 
v r. 2008 až 2010, ktorý bol zameraný na rodové stereotypy 
a ich charakteristiky u slovenských psychoterapeutov /po-
radcov, je okrem kvantitatívnej časti (výsledky publikujeme 
v iných časopisoch) aj kvalitatívna časť. V nej sme sledova-
li, ako a či terapeuti vnímajú vplyv rodu a rodových stereo-
typov na terapeutickú/poradenskú situáciu. Kvalitatívny prí-
stup sme si vybrali preto, že súhlasíme s Milovským (2006), 
podľa ktorého je to prístup, ktorý využíva princípy jedineč-
nosti a neopakovateľnosti, kontextuálnosti, procesuálnosti 
a dynamiky a umožňuje reflexívne reagovať na responden-
tovo aktuálne prežívanie. Využili sme metódu pološtruktú-
rovaného interview, v ktorom sme si zadefinovali tzv. jadro 
interview (Milovský, 2006), čiže stanovili sme si okruh otá-
zok, ktoré sme chceli s respondentmi prebrať. Priamo v roz-
hovore sa líšilo poradie, drobné nuansy v štýle kladenie otá-
zok a pridávali sa ďalšie doplňujúce otázky najmä s cieľom 
ozrejmiť si odpovede respondentov. Následne sme odpovede 
podrobili obsahovej analýze prostredníctvom vytvárania ana-
lytických kategórií. Na účasť vo výskume sme oslovili 5 ko-
legov a kolegýň (3 ženy a 2 mužov). Počet bol zvolený aj 
s ohľadom na limity ďalších možných respondentov, ktoré 
súviseli s ich pracovnou zaneprázdnenosťou a tiež časové 
možnosti, ktoré sme mali na spracovanie výsledkov. Zú-

častnení kolegovia pracujú v Bratislave, hoci nie výlučne – 
poradenskú/terapeutickú prax vykonávajú aj na pracovis-
kách v iných mestách. Sú psychológmi s rôznym zamera-
ním – klinickým, poradenským, všetci sú certifikovanými 
psychoterapeutmi s viac až dlhoročnou praxou (11-31 ro-
kov). Traja účastníci pracujú prístupom zameraným na člo-
veka, no venujú sa aj psychotraumatológii, KIP, 1 účastníčka 
pracuje integratívnym (kombinuje dynamický, prácu s telom, 
konštelácie) prístupom a 1 POP, resp. integratívne, pričom 
pracujú s rôznymi skupinami klientov. Interview trvalo 19-40 
minút a prebiehalo na pracovisku respondentov, alebo v 1 
prípade u výskumníčky. V texte uvádzame označenie respon-
dentov skratkou P1 až P5, a to v poradí, v akom boli rozhovo-
ry robené s cieľom zachovania anonymity. Odpovede boli za-
znamenané prostredníctvom diktafónu a následne bol audio-
záznam prepísaný do písomnej formy. Ďalej boli odpovede 
podrobené obsahovej analýze, ktorej výsledkom bolo nájde-
nie analytických kategórií, ktoré ich charakterizovali. Všetky 
údaje ostali prísne anonymné. S ohľadom na rozsah publiká-
cie, neuvádzame všetky otázky a odpovede na ne. 

 

Výsledky výskumu 
Výsledky výskumu sme spracovali podľa tém, na ktoré sa 
naše otázky pýtali. Uvedené sú nižšie.  

 

Pôvod problémov klientov 

V rámci tejto témy naša otázka smerovala k určenia pôvodu 
problémov klientov, kam ich „umiestnia“ naši respondenti 
a špecifickejšie – nakoľko budú zvažovať predovšetkým 
tradičné intrapsychické dôvody (osobnostné, jedinečnosť 
spracovania skúseností...), interpersonálne (rodinu, iné 
vzťahy...), osobnú históriu (predovšetkým detstvo, trauma-
tické zážitky) a či, resp. nakoľko budú brať do úvahy vplyv 
spoločenského a iného širšieho kontextu. Odpovede smero-
vali pôvod problémov do:  

- duše, psychiky, príčiny problémov vo vzťahoch (P1): 
„Tak, kde inde ako v duši. Alebo teda v ich psychi-
ke...Takže ja to tak zvyknem hovoriť, že...všetky problémy 
sú vzťahové.“  

- detstva (P2), resp. dedičstva od rodičov (P3) a osobnej 
histórie (P5). Napr. P5 uvádza: „...ja si myslím, že v osobnej 
histórii... sú to tie zranenia, ktorým oni sú vystavení kedy-
koľvek v živote a si myslím, že také najhlbšie v pôvodnej 
rodine, ...že nie sú nejaké potreby až tak rešpektované alebo 
ošetrené, alebo že tie reakcie na tie potreby nejakým spôso-
bom možno zraňujúce, alebo ...nepodporujú rast.“ P4 pridá-
va k vplyvom z detstva aktuálnu situáciu, traumu, a bio-
logické dôvody: „....môže to byť dané aktuálnou situáciou 
toho, čo ten človek zažije, keď je to v prípade nejakej trau-
my ... aj veci, ktoré vznikajú v detskom veku a štruktúrujú 
osobnosť toho človeka, a potom sa nejakým spôsobom mô-
žu pretaviť do tých jeho problémov a jeho fungovania alebo 
... sa všetko kombinuje nejako dohromady...“. Reakcie tera-
peutov ponúkajú odpovede zodpovedajúce skôr tradičnému 
pohľadu, ktorý viac zohľadňuje intrapsychický a intraper-
sonálny pohľad na pôvod psychických problémov, pričom 
vnímanie vplyvu spoločenského a iného širšieho kontextu 
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v odpovediach absentovalo. Naši klienti (i my sami) žijeme 
v konkrétnej spoločnosti, a teda musíme zvažovať, nakoľko 
sú psychické problémy, alebo hoci len starosti kohokoľvek 
z nás, ovplyvňované aj kultúrne, spoločenskými normami 
a požiadavkami. Nechceme tým samozrejme povedať, že 
sme „priamočiaro“ alebo jednoznačne sociálne determino-
vaní, pretože sme subjektívni v zmysle ako jedinečne reagu-
jeme na dané podmienky, resp. aj ako sa ich snažíme 
ovplyvniť. Typickým úskalím prístupu individualizujúceho 
pôvod problémov je patologizovanie klientov, hoci ich ťaž-
kosti môžu byť dominantne spôsobené spoločenskou nerov-
nosťou a pod.  

 

Vplyv netradičnej rodinnej situácie na problémy 

V rámci tejto témy sme sa pýtali, či za problémami môže 
byť aj netradičná rodinná situácia, napr. rodina bez otca, 
mamy, prevrátené tradičné úlohy muža a ženy. P1 a P5 vy-
jadrili jednoznačný názor, že to môže mať podstatný vplyv. 
P1 tvrdí, že ak chýba jeden z rodičov, má to veľký vplyv na 
dospelého človeka, pričom ale nie je až tak dôležité, ktorý 
z rodičov to je (súčasne uvádza, že je oveľa častejšie, že 
z rodín odchádzajú otcovia). P5 podporuje nenahraditeľnosť 
oboch rodičov, pričom odkazuje na prirodzenosť a výbavu 
a prikláňa sa tým do istej miery k biologickému esencializ-
mu. P5 uvádza: „No myslím si... že prirodzené je mať obi-
dvoch rodičov, že sme na to nejako tak vybavení, že nemô-
že... jeden človek... nahradiť aj matku aj otca, aj keby bol 
sebelepší.“  Objavuje sa aj názor  (P4), že život bez rodiča 
je síce záťažovou situáciou, ale nemusí vyústiť do akejkoľ-
vek poruchy a podobne môže pôsobiť vplyv netradičného 
rozdelenia rolí v rodine - môže byť formujúce, ale nie pato-
logizujúce. P2 a P3 sa skôr prikláňajú k tomu, že takáto si-
tuácia nemusí mať negatívny vplyv (dokonca môže byť ten-
to vplyv aj pozitívny) – záleží to na tom, ako sa spracuje 
problematická situácia. Podľa P2 v podstate ide o to, či 
klient má naplnené potreby nezávisle od typu rodiny. P2 
uvádza: „Ja by som to takto určite nezovšeobecnila, pretože 
poznám rodiny neúplné, kde tie decká sú úplne v pohode 
a poznám rodiny úplné, kde tie role majú úplne prehodené... 
prichádzajú skôr klienti takí, ktorí nedostávajú to, čo potre-
bujú... a nie som celkom presvedčená, že to zvyšuje to mož-
no riziko... nemyslím si, že by to bolo príčinou.“   

 

Vplyv rodu klienta alebo klientky na prácu terapeuta 

V rámci tejto témy sme zisťovali, ako sa líši pomoc terapeu-
tov v závislosti od toho, či ide o klientku alebo klienta, či sa 
k nim správajú inak. Z obsahovej analýzy vyplýva, že sa na-
ši respondenti v dominantnej miere nesprávajú inak ku 
klientom, keď sú to muži či ženy (P1, P3, P4, P5), skôr ich 
spôsob práce ovplyvňuje povaha problému. P4: „Vnímam  
to tak, že sa môj prístup nejako zásadne nemení v tom, či 
ide o ženu alebo o muža. Skôr sa  mení v závislosti od po-
vahy problému, s ktorým klient prichádza.“ Na druhej stra-
ne sa v odpovediach vyskytli predsudky a  stereotypy spo-
jené s rodom klienta. P2 hovorí, že si v práci uvedomuje 
rozdiel, lebo má menej klientov mužov, má s nimi menšie 
skúsenosti a ťažšie získava spätnú väzbu od klientov - mu-
žov, a teda sa s nimi necíti tak bezpečne a spontánne. Ok-

rem toho spomína negatívne osobné skúsenosti, ktoré ju ve-
dú k väčšej opatrnosti v práci s klientmi. P1 opisuje určitý 
druh lásky, ktorú cíti k niektorým ženám – klientkam, ktorý 
hoci má rozmer erotický a aj duchovný, podľa neho zrejme 
klientky nevnímajú ako obťažujúci. Paradoxne sa v tvr-
deniach týchto respondentov vyskytli opisy vlastného sprá-
vania, ktoré záviseli od pohlavia klienta či klientky, pričom 
významnú úlohu hrala najmä u mužských respondentov 
otázka sympatií. P4: „...niekedy aj muž/terapeut 
a muž/klient môže vzniknúť situácia, ktorá je nejakým spô-
sobom iná, teda že ten muž je pre toho druhého muža atrak-
tívny, nemyslím teda v sexuálnom zmysle... ale v takom, že 
si ho vie predstaviť ako skvelého kamaráta.“ V prípade 
klientok sa dá hovoriť až o erotizácii situácie – P1: 
„...neviem či to tie klientky cítia, ale ženy sa mi páčia. 
A muži tiež niekedy, ale má to iný rozmer. Nie som na 
chlapov. S tou ženou ma to priťahuje a toto ma skôr odpu-
dzuje.“ Dôležitým poznatkom bolo, že vo všetkých odpove-
diach respondentov na túto otázku sa vyskytli tvrdenia, pod-
ľa ktorých je žien klientok dvakrát viac, ale v poslednom 
období počet klientov mužov stúpa. Interview môže byť te-
da aj prostriedkom na zistenie demografických trendov: P4: 
„...ale keď porovnám, že zo sto klientov mám 10 mužov.“ 
P2: „...trebárs mi stále pribúdajú muži ako klienti, že pred-
tým som mala viac žien klientok.“ 

 

Vplyv rodu terapeuta na ich prácu 

V rámci tejto témy sme sa pýtali, či si respondenti myslia, 
že či to, že sú ženou či mužom má vplyv na ich prácu. 
Z odpovedí P1, P2 a P4  vyplynulo že rod terapeuta môže 
mať rolu v terapii, pričom zdôrazňovali najmä korektív-
nu/pozitívu rolu obrazu muža - terapeuta, alebo ženy - tera-
peutky na klientov najmä v oblasti vzťahov:  P4: „...nebojím 
sa byť ženou v tej terapii, čo je akože fajn a to je zas, ako je 
to tak prínosom pre ženy ako aj pre mužov, pretože ženy 
môžem sprevádzať ako žena a mužov môžem sprevádzať 
ako ten druhý...“; P1: „Môže byť, že hrá rolu fakt, že som 
muž pre mnohých, niektorí klienti to deklarujú a je dosť 
možné, že ostatní to nepovedia, ale nejakú rolu to hrá.“ P1 
hovoril aj o „mužskej schránke“, ktorú klientky vnímajú. 
Jedna z psychologičiek (P2) však uvádza aj opak, keby bola 
muž: „...že proste, že by som bola u mužov viac vnímaná 
ako autorita, že keby som bola 55–ročný XY (vynechané 
meno konkrétneho psychológa).“ Najmä u ženských res-
pondentiek sa vyskytli tvrdenia o ich citlivejšom nastavení 
(P2, P4, P5). P4: „...že ten ženský prístup je možno, ne-
chcem povedať citlivejší, ale proste, že môžem zachytávať 
alebo zrkadliť nejaké nuansy možno teda iným spôso-
bom...“; P5: „...nepoužívam tak často proste nejaké rozu-
mové, idem cez iný kanál, viem, že aj chlapi sú takí, ktorí sú 
vnímaví, citliví, ale idem cez iný kanál. Taký ten pocitovo 
intuitívny.“ P3 dodáva, že niekedy „využíva, že je žena“ 
a niekedy sa viac cíti ako „bytosť“. V jednom prípade uvá-
dzal terapeut, že ženy - terapeutky majú bližšie k tomu, ale-
bo viac na nich vplýva, keď sa v terapii rozpráva o deťoch, 
akoby niektoré témy vnímali terapeutky citlivejšie – P1: 
„...na niektorých kolegyniach vidím, že to hrá rolu... sú ob-
lasti, v ktorých  sú citlivejšie, keď to porovnám so mnou.  
A to je oblasť, ktorá sa týka nejakým spôsobom detí... sú 
namäkko, ako náhle ide o dieťa, alebo sú veľmi striktné, 
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keď sa má ubližovať dieťaťu.“ P4 definuje svoje „mužstvo“ 
vlastne len ako jednu z viacerých kategórií, aspekt, ktorý 
môže mať nejaký vplyv. 

Na druhej strane však viacerí respondenti skôr ako na 
svoj rod/pohlavie kládli dôraz na osobnú skúsenosť, zrelosť 
terapeuta - P3: „Myslím, že každý dobrý terapeut pracuje 
dobre bez ohľadu na to, či je muž alebo žena. Dôležitá je 
zrelosť...“, alebo rôznorodosť terapeutického prístupu nezá-
visle od pohlavia - P5: „..každý terapeut pracuje inak. Ja to 
asi neberiem tak, že či je to muž, či je to žena. Myslím, že 
každý ma nejaký svoj štýl a že to nezávisí od pohlavia.“  

 

Téma odlišnosti terapeutov od klientov – otázka moci  

V rámci tejto témy sme zisťovali, v čom sa terapeuti cítili 
byť iní od svojich klientov. Ani jeden z respondentov sa ne-
považuje za podstatne iného, alebo dokonca za lepšieho, 
ako sú jeho klienti, skôr spomínajú rozdiel v odborných 
kompetenciách (P1, P3, P5). P1 uvádza: „Predovšetkým, 
keď sa bavíme o nejakých vzťahových problémoch, tak 
mám náskok, že sa tým zaoberám dlhšie ako oni. Najmä, 
keď som podstatne starší.“ Alebo hovoria, že rozdiel je 
v momentálnom rozpoložení (P2,P4) a zázemí, ktoré majú. 
P4 uvádza: „Nikdy som nad týmto neuvažoval, až kým jed-
na kolegyňa bola u mňa na supervízii a ona mi tak povedala, 
veď vieš, to sú ti pacienti, oni sú tak mimo. A mne to tak 
prišlo, že tak nevnímam klientov, že nikdy som sa tak nevy-
členil, alebo neviem sa tak vyčleniť, že oni sú tí chorí a ja 
som ten zdravý, lebo veľa vecí čo ľudia zažívajú, si ja tak 
identifikujem aj vo svojom živote... ja tak isto, keď som mal 
nejaký problém, tak som vyhľadal niekoho. Dokonca to ne-
vnímam tak ani pri psychotických pacientoch.“ P5 pridáva, 
že klienti majú veci, ktoré ju fascinujú a do istej miery ich 
aj obdivuje.  

 

Citlivé témy terapeutov 

V rámci tejto témy sme zisťovali postoje terapeutov, či ve-
dia o sebe, že majú témy, slepé – citlivé miesta, ktoré by 
mohli ich prácu ovplyvniť, aké témy to sú, ako spracováva-
jú tieto témy, ako riešia situáciu, keď sa tieto témy vyskyt-
nú. Terapeuti pomenovali témy, ktoré sú pre nich citlivé, ak 
s nimi prichádzajú klienti (bez toho, aby sme hľadali, či pý-
tali sa na ich pôvod) – boli to témy: pre P1 - potrat, samo-
vražda a rodová necitlivosť voči P1 ako mužovi a pracuje 
s nimi tak, že to obvykle klientovi povie. P1 hovorí: „ Keď 
narazíme do takej oblasti, ktorá je pre mňa háklivá a viem, 
že tuto mám nejaké limity, tak ja to poviem tomu klientovi, 
teda obyčajne mu nehovorím sám od seba svoj názor alebo 
niečo o sebe, ale toto áno, aby vedel, že sa pohybujeme 
v takej oblasti, kde ... aj ja mám svoje limity“. P2 uvádza 
agresívneho klienta, o ktorom, keby to zistila na začiatku 
(prípadne inú vec, keby sa vtedy vynorila), pošle ho 
k niekomu inému; ak sa to objaví v procese terapie – pôjde 
na supervíziu; alebo bude „otvorená“ a súčasne sa bude 
snažiť chrániť klienta i seba a ďalej je pre ňu citlivá téma 
vzťahov s otcom a zneužívania. P2 hovorí:“...keď niekto dô-
jde riešiť svoj problém z detstva, ktorý mal so svojim ot-
com, tak ja tam budem mať problém, pretože ja som mala 
problém s mojim otcom. Takisto oblasť týkajúca sa incestu, 

oblasť týkajúca sa akéhokoľvek zneužívania, to sú témy, 
kde ja sa cítim, no ani do nich nejdem, keď niekto s týmto 
príde, viem o tom, že neviem s tým pracovať a väčšinou aj 
veľmi na rovinu s tým prídem... napríklad, keby prišiel 
veľmi agresívny klient“. P3: „...keď sa na klientovi deje ná-
silie (podobne P2, P4), alebo prežívajú chudobu a pokúša sa 
„poodstúpiť“, „pozrieť sa na to inak“, prípadne „nájsť tam 
to racionálne.“ P3 uvádza: „...ja tam potrebujem nájsť také 
to racionálne, vyvážiť to emocionálne, čo sa otvorí a vyvá-
žiť to racionálnym a v tomto mi napríklad veľmi pomáhajú 
konštelácie... vidíš, že tá vec sa možno ani nedokončí v jed-
nom ľudskom živote.“ P4 by nechcel pracovať so zo-
mierajúcimi deťmi a ich príbuznými, pridáva ešte klientov 
s paralelnými partnerskými vzťahmi, u ktorých by si musel 
dávať pozor, aby tam nevnášal „morálne hodnotiaci mo-
ment.“ P4: „...asi je pre mňa ťažké, keď prichádza žena, kto-
rá je... v nejakom problematickom vzťahu s mužom, teda je 
jej ubližované psychicky, nemusí byť fyzicky a ona zostáva 
v tom vzťahu, teda, pre čo mám porozumenie – také to kog-
nitívne, že rozumiem, že nemusí byť ľahké z toho odisť, ale 
na druhej strane, že som si uvedomil, že som na ňu nahne-
vaný, to sú teda veci, na ktoré si musím dávať pozor, že aby 
som neprenášal ten hnev na ňu, alebo na toho partnera do 
tých stretnutí.“ P5 neuvádza nejakú špecifickú tému – hovo-
rí, že sa tie témy menia a chodí s nimi/so sebou na superví-
ziu: „Chodím na supervíziu. Takže určite musím diskutovať 
s nejakým blízkym kolegom. Proste budem sa to snažiť ne-
jako si ujasniť, že čo potrebujem pre seba urobiť, aby som 
bola viac v pohode.“ 

 

Vnímanie rodových stereotypov zo strany terapeutov 

V rámci tejto témy sme sa pýtali, v čom vnímajú responden-
ti, že sú rozdiely medzi mužmi a ženami. Z obsahovej ana-
lýzy odpovedí respondentov na túto otázku vyplýva, že 
v dominantnej miere vnímajú existenciu rozdielov medzi 
mužmi a ženami: P1 a P2 vnímajú, že sa rozdiely nedajú zo-
všeobecniť, nie sú podstatné rozdiely medzi ženami 
a mužmi; P2: „nemohla by som to takto zovšeobecniť, lebo 
poznám chlapov, čo vôbec do tohto scenára  nezapadajú  
a ...ženy, čo vôbec do tohto ženského modelu nezapadajú. 
Sú nejaké anatomické odlišnosti – áno, dobre, ale v psychi-
ke muži vždy nevedia dať tak rýchlo najavo emócie, ale to 
je pomerne povrchová záležitosť...“ P3 vyjadruje potreb-
nosť týchto rozdielov „...chvalabohu, že sú rozdiely, lebo sa 
dopĺňajú... ženy sú predsa inak stavané ako tí muži z hľadi-
ska úloh.“ P5 dopĺňa: „...mužskosť, aj tá ženskosť, že je to 
nejaká dimenzia a po tej dimenzii sa tí ľudia nejako tak po-
hybujú a niekedy sa mi zdá, že niektorí muži sú ženskejší 
ako ženy a zase naopak“ - vníma rozdiely ako vyjadrenie  
existencie nejakého univerzálneho obrazu mužskosti a žen-
skosti, ktoré predstavujú dimenziu, na ktorej sa jednotlivci 
pohybujú, podobne sa vyjadruje o univerzálnych mužoch 
a ženách aj P4: „Evolučne a biologicky, myslím si, že sú 
dané ...rozdiely, ktoré sa prejavujú aj fyzicky aj psycholo-
gicky v rámci nejakej výbavy, hoci nám to príde nie také 
nevyhnutné, aby tam tie rozdiely boli.“ V odpovediach sa 
vyskytujú najmä nasledovné rodové stereotypy (zahŕňame 
aj odpovede na iné otázky) – v prípade maskulínnych ste-
reotypov je dôraz na dva aspekty:  
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• na racionalitu muža a jeho slabšie vyjadrovania emócií 
- P1: „..muži pomalšie siahajú k emóciám, dlhšie to tr-
vá.“ P3: „..majú bližšie k poriadku ...muž stojí na ľavej 
strane ...ľavá je racionálna.“ P2: „Keď pracujem 
s chlapmi, je tam viac faktov o tom, že chcú vedieť, že 
chcú rozumieť a dokonca tie emócie púšťajú ťažšie 
...dokonca majú pocit, že tie emócie sú prejavom neja-
kého zlyhania ...cítia sa strašne kompetentní.“ 

• na ochranársku a zabezpečovaciu rodovú rolu muža, ob-
javuje sa ochranársky paternalizmus, ktorý je pilierom 
benevolentného sexizmu voči ženám – P3: „...muž je za-
se inak stavaný, lebo je inak stavaný na to, aby mohol 
chrániť tú ženu.“ P4: „...ten muž má tam viac ten výkon-
ný aspekt toho zabezpečenia poskytnutia zázemia a isto-
ty.“ P1: „...ale v zásade ja sa hlásim k takému starému 
dobrému gentlemanstvu, že keď sa dáma postaví, že od-
chádza, tak jej pomôžem do kabáta alebo jej otvorím 
dvere.“  

Možno sa domnievať, že tí, ktorí si uvedomovali a po-
menovávali v rozdieloch mužov a žien faktor zovšeobecne-
nia, vychádzali skôr z priamych skúseností s klientmi 
a klientkami. Tí, ktorí jasne vnímali rozdiely, vychádzali 
skôr z ich biologickej podstaty. V prípade feminínnych ste-
reotypov kládli respondenti a respondentky  dôraz na dva 
aspekty:  

• na emocionalitu žien – P5: „...pri väčšine žien, s ktorý-
mi pracujem, ideme hodne cez pocity, cez prežívanie, 
je tam menej faktov a viac emócii.“ P3: „...ženy majú 
bližšie k chaosu... pravá časť je emocionálna.“ 

• zameranosť na vzťahy a materstvo žien, pripisujú im 
najvýznamnejšiu úlohu v materstve a starostlivosti 
o deti, tieto odpovede sa vyskytli najmä u mužských 
respondentov – P4: „...že úloha tej, budem to nazývať 
žena, tej ženy, teda niekde to bolo o tom, že tá žena no-
sila to dieťa, potom ho dojčila atď.“ P1: „...tá žena asi 
je orientovaná viac vzťahovo... že sa stane matkou, po-
silňuje vzťahovosť.“ Možno konštatovať, že ide 
o rodové stereotypy, ktoré sa najsilnejšie objavovali aj 
v kvantitatívnej časti nášho výskumu. Na druhej strane 
je z niektorých odpovedí zrejmé, že ich vytvárali, for-
mulovali priamo pri kladení otázky, preto nie sú jedno-
značné. P2 si napríklad počas odpovedania uvedomila, 
že jej nesedí formulácia, ktorú vyslovila – teda, že 
„všetky ženy sú..., všetci muži sú...“ a tak pridala 
„...mám pocit, že tento mužsko - ženský svet je rozdiel-
ny, ale nemám pocit, že by sa to dalo takto jednoznačne 
povedať. Rozdielne je prežívanie aj dvoch žien a dvoch 
mužov.“ Podobne P5 síce najprv hovorí o „nejakej 
esencii ženskosti a esencii mužskosti, ...vidím, že sú 
rozdiely“, ale pridáva „... proste nemám to ja tak zaška-
tuľkované, že muž je takýto a žena je takáto.“ 

 

Pôvod rozdielov medzi ženami a mužmi 

Podľa respondentov sú vnímané rozdiely spôsobené aj bio-
lógiou, ako aj vplyvom socializácie, pričom sa odlišujú 
v miere, v akej sa prikláňajú k jednému z týchto dvoch 
zdrojov rozdielov.  P3, P4, P5 vnímajú ako zdroje -  bioló-

giu resp. niečo vrodené (archetypy), P3: „... tá prapríčina je 
v tom, že to telo ženské je iné ako to mužské telo.“ P4: 
„...evolučne a biologicky, myslím si, že sú dané nejakým 
spôsobom biologické rozdiely, ktoré sa prejavujú aj fyzicky 
aj psychologicky v rámci nejakej výbavy.“ P5: „...to je nie-
čo pre mňa také archetypálne.“  Tí istí pridávajú, že biolo-
gické predpoklady sú základom, ktorý potencionálne 
ovplyvňuje aj spoločnosť, civilizácia. P3: „Niečo je dané aj 
tými normami, ako sú vychovávané ženy a muži.“ P4: 
„...biologickým vecami, ktoré sa postupne vyštrukturovali 
do toho spoločenského zaradenia/spoločenských štruktúr.“ 
P5: „...takže to už je iná vec, čo tá civilizácia s tým spraví... 
čo sa s tým stane vplyvom spoločnosti alebo nejakých vzo-
rov a o médiách ani nehovorím, tak to už je druhá vec, to už 
je kombinácia.“ P1, P2 hovoria, že sú rozdiely a je to pod-
mienené spoločensky, kultúrou: P1: „...spoločensky je to 
podmienené.“ P2: „...že tento mužsko - ženský svet je roz-
dielny, ale nemám pocit, že by sa to dalo takto jednoznačne 
povedať. Rozdielne je prežívanie aj dvoch žien a dvoch mu-
žov...“ Z viacerých odpovedí vyplynulo, že respondenti 
z biologických rozdielov odvodzujú dôsledky socializácie - 
napr. ženy si môžu zaobstarať deti a muži nie.  

 

Vplyv rodových stereotypov na prácu terapeuta 

V rámci tejto témy sme sa chceli dozvedieť, či môžu pred-
stavy respondentov o ženách alebo mužoch ovplyvniť ich 
prácu. Vo všetkých odpovediach všetci respondenti potvrdi-
li, že ich predstavy o ženách a mužoch ovplyvňujú ich prá-
cu. To, ako s nimi narábajú, závisí podľa nich od skúseností 
a od ich uvedomenia. Aj z odpovedí vyplýva, že niektorí 
z nich si neuvedomujú, respektíve nevnímajú, že môžu ne-
gatívne vplývať na ich prácu. Príklady: 

P4: „Určite áno, určite to ovplyvňuje moju prácu. Ale 
viac si myslím, že to ovplyvňuje moju prácu, keď si to ne-
uvedomujem, ako keď si to uvedomujem.“ P3: „Asi áno, aj 
keď sa snažím byť objektívna.... muž stojí na ľavej strane a 
žena na pravej. A je to v poriadku....“ P5: „...všetky koncep-
ty, čo mám, ovplyvňujú moju prácu, len snažím sa byť si 
vedomá toho, čo najviac otvorená tomu, čo mám pred sebou 
a nepozerať sa na to cez nejaké okuliare... Skôr ma zaujíma-
jú tie koncepty, čo na to majú ti klienti.“ 

 

Skúsenosti s problematikou rodových stereotypov  
a rodových štúdií 

Respondenti P1, P4, P5 o rodových stereotypoch počuli, ale 
nevenovali im veľkú pozornosť, ako keby ich poznanie ne-
považovali za podstatné – zdá sa, že táto problematika ešte 
nie je dostatočne známa na to, aby bola vnímaná ako žiadu-
ca alebo potrebná znalosť. P1 uvádza: „Povedal by som, že 
mám vedomosti dosť chabé, nevenujem sa tomu extra 
zvlášť. P2 odpovedá, že o problematike rodových stereoty-
pov nič nevie. P2: „...nie, nie, nič o tom neviem. Mala by 
som? Neviem, nič neviem, tabula rasa.“ P3 ich definuje ako 
rodové princípy, ktoré ak sú dané zvonka, nie sú v poriadku, 
ak sa približujú vnútornému princípu, niečo posilňujú. P3: 
„Pokiaľ sú to rodové stereotypy, ktoré sú rigidne a sú dané 
strachom, tak to nie je v poriadku a život ich prekonáva 
sám. A keď sa rodové princípy približujú tomu vnútornému 
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princípu, tak je to vlastne len posilnenie niečoho, ak sa 
vzďaľujú, tak je to prekážka života.“ Z odpovedí tiež vyplý-
va, že ani jeden z respondentov neabsolvoval vzdelávanie 
v problematike rodových štúdií.  

 

Záver 
Záverom možno skonštatovať, že v odpovediach responden-
tov a respondentiek sa objavili niektoré z faktorov rodovej 
predpojatosti spomenutých v úvode článku. Najdôležitejšie 
poznatky možno zhrnúť nasledovne: 

1. reakcie terapeutov ponúkajú odpovede zodpovedajúce 
skôr tradičnému pohľadu, ktorý viac zohľadňuje intrap-
sychický a interpersonálny pohľad ako vplyv spoloč-
nosti na pôvod psychických problémov, 

2. u našich respondentov sa častejšie objavovali odpove-
de, ktoré hovorili o možnosti nahradenia jedného rodiča 
druhým bez toho, aby takáto rodinná situácia bola pato-
logizujúcou, a teda nevyjadrujú v tomto smere ani žiad-
ne predsudky, negatívne postoje voči „atypickým“ ro-
dičom, resp. atypickým roliam,  

3. naše ženské respondentky hovorili o tom, že ich prístup 
je iný ako mužský, čím potvrdzujú a vyjadrujú do istej 
miery geneneralizáciu a úsudok, že terapeutky pracujú 
inak ako terapeuti,  

4. naši respondenti majú, aspoň podľa týchto slov, ku svo-
jim klientom vzťah, ktorý je akceptujúci, rovnocenný – 
partnerský, kde nedochádza k nerovnováhe moci, iba 
ak v uvedomovaní si svojich odborných spôsobilostí 
a kapacite ich používať,  

5. vo viacerých odpovediach sa objavilo preceňovanie 
biologických rozdielov, alebo rodová stereotypizácia 
emócií, alebo najmä zo strany respondentov mužov 
tendencia erotizovať situáciu s klientkami a pripisovať 
veľký význam úlohe žien ako matiek, 

6. v odpovedia sa objavili rodové stereotypy, ktoré sa naj-
silnejšie objavovali aj v kvantitatívnej časti nášho vý-
skumu, napr. že muži sú racionálni, menej emocionálni 
a ženy emocionálne, orientované na materstvo a vzťahy,  

7. napriek tomu že si respondenti uvedomujú, že ich ro-
dové stereotypy ovplyvňujú v práci a že ich majú ne-
uvedomené, majú málo poznatkov o nich a nezúčastnili 
sa žiadneho vzdelávania, ktoré by sa im venovalo.  

8. Interview sa ukázalo ako dobrý prostriedok reflektova-
nia svojich predpojatostí.*  

___________________________ 

*Poznámka: V článku používame mužský rod na označenie 
všetkých rodov. Podobne v tomto článku používame termín 
psychoterapia a psychologické poradenstvo ako synonymá. 

Článok bol napísaný s podporou grantovej úlohy Minister-
stva školstva SR VEGA 1/0681/08. 
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Tel: +421 (0)2/3355 2600, fax: +421 (0)2/3355 2677
www.janssen-cilag.sk RIS/LAI/SCH/ADS/JUN2011/SVK007

Skrátená informácia o lieku Risperdal® CONSTA™
Názov prípravku: Risperdal® CONSTA™ 25 mg, Risperdal® CONSTA™ 37,5 mg a Risperdal® CONSTA™ 50 mg.
Účinná látka: risperidonum (risperidón) v prášku s rozpúšťadlom na injekčnú suspenziu. Indikácie: Liečba schizofrénie. Kontraindikácie: Precitlivenosť na niektorú zo zložiek lieku. Osobitné upozornenia*: Pacientom, 
ktorým sa ešte nepodával risperidón, sa odporúča pred začatím liečby liekom Risperdal® CONSTA™ najprv potvrdiť toleranciu na risperidón jeho perorálnym podávaním. Liek nie je určený na liečbu porúch správania 
súvisiacich s demenciou a má sa používať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov s rizikovými faktormi mozgovej príhody a u pacientov užívajúcich furosemid. Najmä v úvodnom období titrovania dávky môže nastať (ortostatická) 
hypotenzia. Potrebná opatrnosť u pacientov s Parkinsonovou chorobou, demenciou s Lewyho telieskami, u pacientov s preexistujúcou hyperprolaktinémiou alebo možnými nádormi súvisiacimi s prolaktínom. Pri výskyte príznakov 
neuroleptického malígneho syndrómu je treba vysadiť všetky antipsychotiká. U pacientov s diabetom alebo rizikovými faktormi rozvoja diabetu sa odporúča monitorovanie glykémie. Ďalšie: viď. úplná informácia o lieku (SmPC). 
Nežiaduce účinky*: Veľmi časté: insomnia, úzkosť, bolesť hlavy, infekcia HDC, parkinsonizmus, depresia, akatízia. Časté: hyperprolaktinémia, hyperglykémia, zvýšenie pečeňových enzýmov, zmeny hmotnosti, AV blok, 
tachykardia, anémia, tardívna dyskinéza, dystónia, tremor, somnolencia, sedácia, závraty, neostré videnie, konjunktivitída, dyspnoe, kašeľ, nazálna kongescia, faryngolaryngeálna bolesť, vracanie, hnačka, zápcha, nauzea, bolesť 
brucha, dyspepsia, bolesť zubov, suchosť v ústach, brušný diskomfort, gastritída, inkontinencia moču, vyrážka, ekzém, artralgia, bolesť chrbta, bolesť v končatinách, myalgia, pneumónia, infekcia dolných dýchacích ciest, infekcie 
močového traktu, infekcie ucha, sínusitída, vírusová infekcia, pády, hypertenzia, hypotenzia, amenorea, erektilná dysfunkcia, galaktorea, agitácia, poruchy spánku. Ďalšie nežiaduce účinky: viď úplná informácia o lieku (SmPC). 
Interakcie: lieky predlžujúce QT interval, centrálne účinkujúce látky (alkohol, opiáty, antihistaminiká, benzodiazepíny), levodopa a ďalší agonisti dopamínu, antihypertenzíva, karbamazepín, inhibítory CYP 2D6 (fluoxetín, 
paroxetín), fenotiazíny, tricyklické a tetracyklické antidepresíva, beta-blokátory, furosemid. Ďalšie interakcie: viď úplná informácia o lieku (SmPC). Dávkovanie a spôsob podávania: každé 2 týždne hlboko i.m. do deltoidnej 
alebo gluteálnej oblasti. Dospelí a starší pacienti: odporúčaná úvodná dávka 25 mg i.m. každé 2 týždne. Neodporúčajú sa dávky vyššie ako 50 mg i.m. každé 2 týždne. Deti: U detí mladších ako 18 rokov sa užívanie neodporúča. 
Ochorenia obličiek a pečene: Používanie lieku sa u týchto pacientov doteraz nesledovalo. Tehotenstvo a dojčenie: Bezpečnosť liečby risperidónom počas tehotenstva a dojčenia nebola u ľudí stanovená. Podávanie počas 
tehotenstva iba v nevyhnutných prípadoch, keď očakávaný prínos liečby pre matku prevýši možné riziko pre plod. Ženy užívajúce Risperdal® CONSTA™ by nemali dojčiť, potrebné zvážiť prínos dojčenia voči možnému riziku pre dieťa. 
Schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje: Možný malý alebo mierny vplyv, neodporúča sa bez zistenia individuálnej vnímavosti pacienta. Inkompatibility: Nemiešať s inými liekmi. Veľkosť balenia: 
1 balenie obsahuje: 1 liekovku s liečivom, 1 naplnenú injekčnú striekačku s rozpúšťadlom, 1 Alaris™ SmartSite® – pomôcku na rekonštitúciu lieku, 1 ihlu na i.m. injekciu do deltoidnej oblasti (21G UTW 1-palcová (0,8 mm x 25 mm)), 
1 ihlu na i.m. injekciu do gluteálnej oblasti (20G TW 2-palcová (0,9 mm x 50 mm)). Čas použiteľnosti: 3 roky. Registračné čísla: 68/0105/03-S, 68/0106/03-S, 68/0107/03-S. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: 
Johnson & Johnson s.r.o., Plynárenská 7/B, Bratislava, Slovenská republika. Dátum poslednej revízie textu: jún 2010. 

* Všimnite si prosím zmeny v informácii o lieku. Liek je viazaný na lekársky predpis. 
Skôr ako liek predpíšete, oboznámte sa s úplnou informáciou o lieku (SmPC), ktorá je dostupná na vyžiadanie.
Úplná informácia o lieku je k dispozícii v Súhrne charakteristických vlastností lieku (SmPC) alebo na adrese:
Janssen, Johnson & Johnson, spol. s r. o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava. 
Tel: +421 (0)2/3355 2600, fax: +421 (0)2/3355 2677.
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Nová alternatíva v liečbe: INJEKČNÁ APLIKÁCIA DO RAMENA

Väčšie pohodlie s výberom miesta aplikácie1,2

KVALITA ŽIVOTA5,6 

SOCIÁLNE FUNGOVANIE5,6

DLHODOBÁ REMISIA3,4




