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Milé čtenářky a milí čtenáři,

Gender  Studies, o.p.s.  vydává zpravodaj od roku 2005, deset let vycházel pod názvem  
Rovné příležitosti do firem, později se společně se změnou zaměření obsahu dočkal názvu 
nového. Jako Rovné příležitosti v souvislostech vychází od roku 2015. Je to elektronický 
čtvrtletník, který každé číslo věnuje určitému tématu, mnohdy na první pohled 
nesouvisejícímu s genderem. Právě otevírání nových témat, nahlížení na ně z jiných úhlů 
pohledu a hledání souvislostí je hlavní myšlenkou tohoto zpravodaje.

To nejlepší ze zpravodaje Gender Studies je výběrem zajímavých článků a rozhovorů 
z uplynulého roku. Tematicky se věnují etice na trhu práce, válečným konfliktům, sportu 
a duševnímu zdraví.  

Jak dlouhá cesta čeká ještě české soudnictví v aplikaci antidiskriminační legislativy a jak 
vypadá praxe?  Co by se stalo, kdyby mohly ženy více ovlivňovat běh věcí ve válečných 
oblastech? Napadlo vás někdy přemýšlet o tom, jak vypadá hodina tělocviku ve škole a jak si 
při ní připadají dívky? Kolik znáte hyperaktivních kluků a kolik holek? Opravdu dívky touto 
poruchou netrpí? Začtěte se do výběru toho nejlepšího ze zpravodaje Gender Studies za rok 
2017. Najdete tam odpovědi nejen na tyto otázky, ale i na řadu dalších otázek, které nejsme 
zvyklí a zvyklé si klást. 

I v roce 2018 budeme ve zpravodaji Rovné příležitosti v souvislostech otevírat další zajímavá 
a aktuální témata a přinášet nové pohledy na ně. Pokud u toho chcete být, přihlaste se 
k odběru elektronického zpravodaje: http://zpravodaj.genderstudies.cz/

Podnětný zážitek při čtení přeje

Markéta Štěpánová
šéfredaktorka

ÚvodNÍK

http://zpravodaj.genderstudies.cz/
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Rovnost, diskriminace  
a pár shnilých jablek

R OZ H O V O R Helena Skálová

Dokončila jsi knihu o genderové 
rovnosti v českém právu. Jak bys ji ve 
stručnosti představila?

Možná není špatné začít tím, že na začátku 
byla zvědavost. Celé to asi začalo tím, že jsem 
si všimla, že kolem roku 2004 a v období, kdy 
ČR vstupovala do Evropské unie, bylo docela 
zjevné, že proti zákonodárství, zejména 
antidiskriminačnímu, a proti genderové rovnosti 
obecně, hodně lidí otevřeně vystupovalo. Že to 
buď není potřeba, nebo je to dokonce škodlivé, 
nebo už to tady bylo za socialismu a nefungovalo 
to. Zaznívaly argumenty, že zákaz diskriminace 
omezuje naši svobodu, že se všichni máme 
dobře, ženy jsou spokojené, a tak.

Zároveň jsem ale vnímala, že to nebyla a není 
úplně pravda. V reálu existují nejrůznější 
problémy, se kterými se setkávají jak ženy, tak 
muži. Ženy mají problém se společenským 
despektem, co se týká jejich schopností, 
zejména pokud jde o vyšší pozice.  Existují 
skleněné stropy, ženy se nedostávají na 
manažerské a rozhodovací posty. Velká 
horizontální segregace znamená, že ženy 
nevstupují do určitých typů povolání. Pokud 
ženy nechtějí zůstávat dlouho s dětmi doma, 
jsou za krkavčí matky. Pokud s dětmi zůstanou, 
v ČR v průměru skoro nejdéle v Evropě, tak 
mají problém s návratem na trh práce. Je 
rozšířená diskriminace z důvodu těhotenství, 
mateřství, rodičovství. Nedodržuje se zákoník 
práce, co se týká povinnosti držet místo, často 
se prostě najdou způsoby, jak ženy po návratu 
z rodičovské relativně rychle vykopnout. 
A muži mají problém se plně zapojit do péče. 
To všechno mi ukazovalo, že tady ten problém 
je, ale že si ho nejsme vědomi. Nebo že nejsme 
schopni identifikovat, že vyplývá z určitého 
genderového zřízení společnosti.

A potom mě zaujalo, že se hodně často 
operovalo érou socialismu. Buď jako obdobím, 
kdy tady už rovnost byla a ženy se měly skvěle. 
Anebo naopak tak, že socialistický experiment 
s rovností nám ukázal, že tudy cesta nevede. 
Proto jsem se rozhodla v té knížce analyzovat 
nejenom období současné a nedávno minulé 
(kolem přijímání antidiskriminačního zákona 
a různých jiných genderově relevantních zákonů 
jako např. kriminalizace domácího násilí), ale 
taky se podívat do vzdálenější minulosti.

Kniha jako celek se snaží zodpovědět 
otázku, jaké jsou dlouhodobější historické 
trendy v právní úpravě, ale i v tom, jak o té 
právní úpravě uvažujeme a jak uvažujeme 
o společenské realitě a vztahu k právu. Ta 
knížka se dívá na období od roku 1948 do 
dneška. Analyzuje zaprvé právní úpravu 
statusu žen, a to, jak právo regulovalo 
a reguluje gender a genderové vztahy. 
A dívá se zadruhé na to, jak ta regulace byla 
odbornou právní veřejností odůvodňována, 
chápána a interpretována.

Pokud se soustředíme na oblast 
antidiskriminace, resp. dodržování 
genderové rovnosti na trhu práce, 
jaká bys řekla, že je situace v českém 
soudnictví? Zejména pokud jde 
o vymahatelnost genderové rovnosti?

Smutné je, že v podstatě boj proti genderové 
diskriminaci, ale i diskriminaci z jiných 
důvodů, se zatím skoro před českými 
soudy nedá vyhrát. Já jsem se ve své 
analýze dívala skoro na dvacet soudních 
případů, které často prošly celou soudní 
hierarchií až k nejvyšším soudům, 
a v případech diskriminace z důvodu 
pohlaví byl vyhrán pouze jeden případ, 
a to ještě pouze částečně. Zbytek, přesto, 
že z pohledu antidiskriminačního práva 
by v mezinárodním srovnání tyhle případy 
byly učebnicovými příklady diskriminace, 
u českých soudů neobstál.

Čeho se kauzy, kterým ses věnovala, 
týkaly konkrétně?

V případech, které jsem analyzovala, 
šlo o diskriminaci v odměňování, kde 
byly obrovské rozdíly mezi mzdami žen 
a mužů, které zaměstnavatelé z mého 
pohledu a z pohledu antidiskriminačního 
práva nebyli schopni vysvětlit. Nebo to 
byly případy obtěžování relativně slušně 
fakticky podložené. A byly tam pak různé 
typy diskriminace v zacházení, například 
v kariérním postupu. Téměř všechny 
případy, kterými jsem se zabývala, byly 
případy přímé diskriminace, která je 
zdánlivě snazší na vyhodnocení. Navzdory 
tomu soudy nesubsumovaly správně fakta 
pod právní úpravu.  

Proč tomu tak podle tvého názoru 
je, v čem je přístup českých soudů 
specifický?

Ten důvod je, a mám za to, že se to netýká 
jen soudů, ale i zaměstnavatelů a společnosti 
šířeji, že diskriminace je chápána jako 
problém, který jsem si nazvala „pár shnilých 
jablek“. „Pár“ znamená, že si lidi myslí, že 
diskriminace je výjimečná situace, že případy 
diskriminace jsou ojedinělé excesy, a tudíž si 
odmítají přiznat, že to je nějaký systémový 
nebo strukturální problém. Nevidí jeho 
socioekonomické aspekty, tedy to, jak 
funguje trh práce, ani sociokulturní aspekty, 
to znamená podhodnocení práce, kterou 
typicky vykonávají ženy a podhodnocování 
takzvaných femininních vlastností, 
schopností, povolání, a tak dále.

JUDr. Barbara 
Havelková, 
LL.M., D.Phil., 
je absolventkou 
Právnické fakulty 
UK v Praze, 
Europa-Institutu 
Sárské University 
a Univerzity 

v Oxfordu, kde v současné době vyučuje 
na Právnické fakultě. Dlouhodobě 
spolupracuje s českými nevládními 
organizacemi v oblasti genderové 
rovnosti a ne/diskriminace a působí 
jako poradkyně premiéra v otázkách 
genderu a práva. Specializuje se 
na „gender legal studies“ a na postavení 
žen v českém a evropském právu. 
S Barbarou se osobně známe již 
řadu let, kdy se profesně setkáváme 
zejména kolem témat souvisejících 
s genderovou ne/diskriminací na trhu 
práce. V květnu tohoto roku ji vyšla 
odborná publikace Gender Equality 
in Law: Uncovering the Legacies of 
Czech State Socialism. Publikace má 
velmi široký záběr, v následujícím 
rozhovoru jsme se soustředily na otázky 
týkající se přístupu českých soudů 
k aplikaci antidiskriminační legislativy 
v souvislosti s genderovou rovností.
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„Shnilých“, to je taky důležité, protože 
diskriminace je přičítána na vrub „zlým 
lidem“, kteří to dělají úmyslně. Existuje 
přesvědčení, že diskriminují jen ti, co nesnáší 
ženy, nesnáší Romy a tak podobně.  Ale 
takhle diskriminace nefunguje, respektive 
takhle není diskriminace definovaná právem. 
Diskriminace je pracovněprávní delikt 
s objektivní odpovědností. To znamená, že 
tam je irelevantní zavinění. Je jedno, jestli 
zaměstnavatel chce diskriminovat, nebo ne, 
je dokonce jedno, zda věděl, že diskriminuje. 
Důležité je, že diskriminuje. To znamená, 
že zaměstnavatel nemá možnost se vyvinit 
– nezprostí se odpovědnosti tím, že bude 
tvrdit absenci úmyslu či nedbalosti. Takhle 
je to postaveno v právu, nicméně to tak není 
chápáno ani širokou veřejností, ani českými 
soudy. České soudy hledají úmysl. Hledají 
nějakým způsobem zjevně vyjádřenou 
motivaci diskriminace. A pokud ji nenacházejí, 
nebo ji zaměstnavatel odmítne a řekne: „Ale já 
jsem nechtěl.“ nebo: „Já jsem nebyl motivován 
pohlavím“, tak to soudy prostě přijmou, a tím 
případ končí. Tohle chápání diskriminace, 
bohužel typické v Česku, znemožňuje 
vítězství žalobkyň (v případech diskriminace 
žen z důvodu pohlaví) před soudy.

Jaká je situace v oblasti 
vymahatelnosti práva v oblasti 
genderové rovnosti jinde v Evropě?

České soudy jsou na tom podobně jako ostatní 
země postsocialistického východního bloku, ale 

ve srovnání s takovými zeměmi, jako je Velká 
Británie, jsou na tom všechny hodně špatně. 
Diskriminace není brána vážně jako problém, 
a to se odráží v tom, jak se k ní chovají soudy, 
ale i mnozí zaměstnavatelé, a v něčem třeba 
i inspektoráty práce. A není to nutně proto, že 
by měli za to, že je právo nebýt diskriminován 
zbytečné nebo dokonce škodlivé, i když i to si 
někteří lidé skutečně myslí. Jde spíš o to, že 
povinné subjekty, kontrolní orgány i soudy 
prostě úplně přesně nerozumí tomu, o co jde. 
To všechno dohromady znamená, že ochrana 
před diskriminací je v téhle zemi skutečně 
naprosto minimální.

Co si myslíš, že by pomohlo, aby se to 
zlepšilo?

Jedna z věcí, která by pomohla hodně, je 
(sebe)reflexe nastavení společenských norem, 
a našeho chápání např. toho, co je produktivita 
nebo kvalita pracujících. Reflexe toho, že 
naše chápání není neutrální, objektivní ani 
nutně úplně spravedlivé, ale že to je hodně 
genderované. Jinými slovy, abychom si 
přiznali, že existuje problém nerovnosti. A že 
tento problém nemůžeme jenom hodit na to, 
že ženy jsou biologicky jiné než muži, nebo 
že ony si znevýhodněnou situaci vybraly 
tím, že se například staly matkami. I když 
lidi přiznají, že existuje nerovnost, tak často 
řeknou: „To tak prostě je, nejde to změnit, 
protože muži a ženy jsou biologicky rozdílní.“, 
nebo „No, ale s tím se nedá nic dělat, protože 
ženy dobrovolně volí mateřství.“ Měli bychom 

si všichni přiznat, že diskriminace není 
nevyhnutelný důsledek faktu, že ženy rodí 
děti. A taky si přiznat, že nejde jen o problém 
těch žen, ale to, jak na realitu dětí a potřeby 
péče o ně reagujeme jako společnost. Tedy že 
to je celospolečenský problém, který musíme 
řešit systémově, třeba za pomoci právní 
úpravy a/nebo finančních nástrojů – například 
aktivní podporou mužů v odchodu na 
rodičovskou dovolenou, zajištěním dostupné 
kolektivní péče o děti, podporou částečných 
úvazků, i podporou financování individuální 
péče o děti třetí osobou například za pomoci 
daňových úlev.  

V mentalitě většiny lidí je soud tou 
poslední možností, jak se domoci 
rovného zacházení. Co se dá podle 
tvého názoru udělat pro to, aby se 
podpořila společenská změna, která 
by vedla k tomu, že nebude třeba řešit 
případy diskriminace u soudu?

Já s tebou naprosto souhlasím, že je vlastně 
nešťastné, když se ty případy dostanou 
až k soudu. Soudní rozhodování už není 
o nalezení kompromisu, nebo o tom, aby 
se obě strany sešly, a odešla každá alespoň 
trochu uspokojená. V soudním sporu bere 
vítězná strana všechno. Není to fórum, 
přes které by se to mělo řešit primárně, 
s tím naprosto souhlasím. Snaha o rovné 
zacházení by měla být v první řadě na 
zaměstnavatelích, a ti by měli být podpořeni 
ve svém úsilí odbory. Důležitou roli by měl 
hrát samozřejmě nevládní sektor, zejména 
co se týká osvěty, ale i veřejnoprávními 
orgány, jako jsou třeba inspektoráty práce. 
Nezastupitelná je v českém kontextu 
veřejná ochránkyně práv, která tady dělá 
velice dobrou osvětovou a metodickou 
práci, např. vytváří kompendia interpretací 
právních předpisů, která, myslím si, jsou pro 
zaměstnavatele hodně užitečná.

Role práva, pokud se budeme bavit jenom 
o jeho vymáhání před soudy, je spíš strategie 
biče. A myslím si, že je také důležité se bavit 
o tom, jaké jsou možnosti, co se týká cukru. 
Jedna taková možnost ze strany státu vůči 
firmám je např. zadávání veřejných zakázek. 
Samozřejmě v českém kontextu se zadávání 
veřejných zakázek setkává s jinými problémy, 
ale jedna z věcí, kterou je možné skrze veřejné 
zakázky uplatnit, je motivovat firmy k určitým 
druhům jednání či rozhodování, které 
naplňuje veřejný zájem. A to se nemusí týkat 
jenom rovnosti, to se může týkat životního 
prostředí nebo jiných oblastí. V podstatě jde 
o to zadávat veřejné zakázky přednostně 
firmám, které prokážou, že do rovnosti 
investovali, že mají prostředí, ve kterém 
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není místo pro sexuální obtěžování, nebo že 
si nechají udělat genderový audit.

Ve Švýcarsku například funguje 
elektronický systém Logib, který 
zaměstnavatelům analyzuje strukturu 
odměňování a zjistí, zda tam je či není 
genderová nerovnost. Zaměstnavatelé, 
kteří tohle udělají a na základě výsledků 
přijmou nějaké korektivní opatření, 
dostanou certifikát, který znamená i výhodu 
v systému zadávání veřejných zakázek.

Publikace, kterou jsi zpracovala, 
sleduje historický vývoj. Na závěr 
bych se tě proto ráda zeptala, jak 
vidíš budoucnost genderové rovnosti 
v České republice?

Já trochu osciluji mezi velkým zklamáním 
a lehkým optimismem. To první 
zejména, když čtu na sociálních sítích, 
jak lidi diskutují. Vidím absolutní nechuť 
a neotevřenost čemukoliv naslouchat. To 
není ani to, že by si vyslechli argumenty 
a pak řekli: „Aha, to je zajímavé, ale 
nesouhlasím“. Je to totální uzavřenost, 
není tu diskuze podpořená argumenty, 
přesvědčení mnohých vychází často jenom 
z předsudků. Z toho pramení má skepse.

Ale na druhé straně vidím i velmi pozitivní 
signály. Učím na Právnické fakultě UK 
předmět Gender a právo. Je to v malé 
skupince a o víkendech, takže to je 
samozřejmě vybraná skupina nadšených 
lidí. U nich vidím naopak velkou otevřenost, 

velkou informovanost. Přístup studujících 
dává naději, že ten systém se někam posune. 
Nejde o to, aby všichni souhlasili s jednou 
vizí genderové rovnosti. Vítám nejrůznější 
diskuse. Za důležité považuji, abychom 
přestali uzavřeně vnímat genderovou rovnost 
jako absolutního strašáka, který přijde 
a totálně rozhodí společnost a jenom uškodí. 
Ženy odloží děti do „králíkárny“, a budou 
nahnány do továren nebo do dolů… Vytváří 
se hrozba z něčeho, co nikdo ani nechce. 
A vytváří se strach z věcí, které skutečně 
strašidelné nejsou a velmi dobře fungují 
například v severských zemích. Tak doufám, 
že tohle se bude časem měnit, ale bude to 
ještě hodně dlouho trvat.

Děkuji za rozhovor!

Zapojme ženy do skutečného 
rozhodování o válce i míru

R OZ H O V O R Anna Kotková

Ženy ve válce i po ní jsou stále 
z pohledu českých mainstreamových 
médií, většiny politologů 
a politoložek, historiků a historiček 
neviditelné a marginální aktérky 
v současnosti i historii. Přitom 
dějiny každodennosti, všednosti, 
lidské příběhy, orální historie - to 
už je přeci docela dlouho ve světové 
historiografii trendem, možná 
už i překonaným, proč to ještě 
nedoputovalo do ČR? A co na to 
mezinárodní vztahy jako obor?

Máte pravdu, že tyto metody zaměřující se 
na jedince jsou ve světě běžné, konkrétně 
feministické mezinárodní vztahy uplatňují 
například metody orální historie, etnografie 
nebo narativů, které jsou pro obor netypické. 
Feministický výzkum mezinárodních vztahů 
tak obvykle začíná „zdola“ u každodenních 
zkušeností žen a snaží se porozumět 
genderovým vztahům a mocenským 
strukturám ve společnosti, s cílem vytvořit 
základ pro transformativní změnu. Vzniká 
tak výzkum, který kontrastuje převládajícím 
znalostem v oboru mezinárodních vztahů, 
které ale vytvořili víceméně jen muži. 

Mezinárodní politika je totiž v teorii i praxi 
téměř výhradně mužským světem. To je 
i pravděpodobně jeden z důvodů, proč v ČR 

zatím není příliš rozvinut feministický 
výzkum v rámci disciplíny mezinárodních 
vztahů, pokud vím, věnuje se mu jen několik 
málo jedinců, zejména v kontextu rozvoje 
a post-koloniální perspektivy. S tím souvisí 
i skutečnost, že v české společnosti je 
gender stále vnímán přezíravě a to včetně 
vysokého školství, nehledě také na celkový 
stav českého vzdělávání, které nevede ke 
kritickému myšlení – a tedy i k vyzývání 
převládajících znalostí.

Můžete pro představu uvést 
konkrétní příklady z „mužského světa 
mezinárodní politiky“?

Tak například úspěch je na mezinárodním 
poli měřen na základě síly, rozhodnosti 
a soběstačnosti, tedy charakteristik 
připisovaným tradičně mužům. Vezměme 
si jako příklad americký raketový útok 
na syrskou vojenskou základnu, který 
nařídil Donald Trump jako odvetu za 
chemický útok v syrské provincii Idlib. 
Po útoku nastal v západním světě jakýsi 
obrat v pohledu na Trumpa, který byl do té 
doby převážně kritický. Útok symbolizuje 
právě již zmíněné charakteristiky 

Míla O’Sullivan 
je interní 
doktorandka 
na Ústavu 
mezinárodních 
vztahů. Zabývá 
se postavením 
žen a genderovou 
problematikou 

v mezinárodní politice, zejména 
genderovým rozměrem míru 
a bezpečnosti v teorii a praxi 
mezinárodních vztahů. V rozhovoru jsme 
se soustředili na téma situace žen ve 
válečných konfliktech a postkonfliktních 
obdobích. Ženy jako vícenásobně 
stigmatizované a zasažené, ale stále 
většinou bez zásadní možnosti ovlivnit 
běh věcí, v důsledku toho i bezpečnost, 
životy a budoucnost svou i svých rodin, 
a bez přístupu k rozhodovacím procesům. 
A jak to lze změnit.
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úspěchu – americkou sílu, rozhodnost 
a soběstačnost Trumpa, který nečekal na 
souhlas Kongresu nebo podporu OSN.

A když už jste na začátku zmínila média, 
tady vidím velkou mezeru. Genderová 
témata v kontextu mezinárodní politiky 
jsou v českých médiích výjimečná a řeší-
li se v médiích otázky mainstreamových 
mezinárodních vztahů, ženy komentátorky 
– politoložky, historičky, novinářky apod. 
– se k nim vyjadřují jen zřídka. Například 
speciál ČT 24 k prvnímu kolu prezidentských 
voleb ve Francii měl čistě mužské složení, 
kromě redaktorky ČT. O nic lepší to nebylo 
ani u druhého kola francouzských voleb, 
u amerických voleb nebo již zmíněného 
amerického útoku na Sýrii. Výsledkem 
je, že z médií dostáváme z velké většiny 
mužský a tedy neúplný obraz mezinárodní 
politiky. Zároveň je tím posilována tendence 
preferovat maskulinní pohled na svět.  

Jak můžou být ženy zapojeny 
do řešení konfliktů a obnovy 
v postkonfliktním období, pokud se to 
dá takto celosvětově generalizovat? 
Na jakých společenských úrovních by 
se měly angažovat?

Na všeobecné rovině je důležité aktivní 
zapojení žen na všech úrovních a do všech 
procesů od samého počátku řešení konfliktů, 
tedy od jednání u mírových stolů až po 
postkonfliktní obnovu země. Statistiky 
ukazují, že ženy u mírových stolů chybí. 
V letech 1992 – 2011 tvořily ženy jen 2 % 
hlavních mediátorů a 9 % vyjednavačů 
formálních mírových procesů. Pouze 7 % 
mírových dohod z let 1990 – 2010 zahrnuje 
odkaz na genderovou rovnost a ženská práva.

Je kupříkladu také známo, že během 
bosenské války začaly desítky ženských 
organizací jako první komunikovat přes 
etnické hranice, ale u mírových jednání ženy 
chyběly. Přitom v této době se rozhoduje 
o rozdělení moci, o klíčových věcech jako 
je přidělování finančních zdrojů a plány 
postkonfliktní obnovy, institucionální 
reformy, řeší se trestní spravedlnost, ale 
i například spolupráce mezi znesvářenými 
stranami konfliktu. Nejde nicméně jen 
o pouhou účast žen, ale o jejich aktivní 
zapojení, o skutečný vliv na další vývoj. 
Zároveň je důležité, aby gender nebyl 
zužován na ženy, jak už to bývá, a pozornost 
se nesoustředila například jen na násilí na 
ženách. Řeší-li vlády, donorské subjekty nebo 
nevládní organizace genderově podmíněné 
násilí v konfliktech, je nutné zohlednit, 
že oběťmi tohoto násilí mohou být ženy 

i muži, jak dokazuje například konflikt 
v Demokratické republice Kongo. Tuto 
všeobecnou rovinu je potřeba zasadit do 
konkrétního kontextu, ideálně na základě 
genderové analýzy daného konfliktu, 
která nám umožní porozumět existujícím 
mocenským strukturám a nerovnostem 
genderových vztahů včetně propojenosti 
s faktory jako je věk, etnicita, náboženství 
nebo sexuální orientace.

Proč je aktivní zapojení žen důležité, 
tedy kromě principiální důležitosti dát 
jim prostor a rovné příležitosti coby 
50% části populace?

Jednoduše řečeno, dopady konfliktu a další 
vývoj země nemohou ve prospěch celé 
společnosti řešit jen muži. Pokud se tak stane, 
tak obvykle dojde k zásadnímu okleštění 
práv žen, což dnes vidíme například v zemích 
tzv. arabského jara. V době konfliktu totiž 
často vzniká mocenské vakuum, které může 
dát prostor radikálním uskupením. Konflikt 
zároveň zanechává nedozírné dopady na 
ženy a muže a genderové vztahy. Nedávno 
jsem se setkala se zástupkyní nevládní 
organizace z Čečenska, jejíž vyprávění 
si dovolím shrnout do příkladu dopadu 
války na genderové vztahy: v Čečensku 
zanechala válka dlouhodobé důsledky 
v podobě zvýšeného násilí ve společnosti 
a úpadku morálních hodnot, došlo k posílení 
tradičních patriarchálních hodnot, je 
rozšířené domácí násilí, vysoká rozvodovost, 
zvýšil se počet matek samoživitelek, byly 
obnoveny praktiky jako je tzv. únos nevěst, 

jen v nedávné době došlo k 29 případům 
zavraždění žen ze cti.  

Jde tedy o to, aby ženy a muži spoluutvářeli 
podobu postkonfliktního vývoje a promítli 
do něj své zkušenosti, potřeby a priority, svoji 
představu bezpečné a stabilní společnosti. 
Jejich priority se budou pravděpodobně 
lišit v návaznosti na to, jak zažívají konflikt 
i postkonfliktní období - ženy jako živitelky 
rodiny, matky, vojákyně, uprchlice, oběti, 
aktivistky, apod., muži také v rolích živitelů 
rodin, otců nebo uprchlíků, ale vzhledem 
k maskulinní povaze války mnohem častěji 
se zbraní v ruce.

Proč Vás osobně zaujalo téma 
genderového rozměru míru 
a bezpečnosti v teorii a v praxi?

Dostala jsem se k tématu přes rozvojovou 
spolupráci, kdy jsme se s několika dalšími 
lidmi snažili a i nadále usilujeme o prosazení 
genderové problematiky do vládních politik 
a praxe české rozvojové spolupráce. Genderové 
hledisko míru a bezpečnosti se s rozvojem úzce 
prolíná, protože mnoho rozvojových projektů 
je realizováno v postkonfliktních oblastech. 
Tady bych zdůraznila, že z feministického 
pohledu je bezpečnost vnímaná nejen jako 
fyzická, ale i zabezpečení ekonomické, 
sociální, politické, environmentální, a je to 
tedy hodně o rozvoji, reintegraci, zlepšení 
postavení ve společnosti apod.

Zaujalo mne, že v českém kontextu téma 
téměř neexistuje, a to překvapivě ani na 
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úrovni nevládních organizací, které jsou 
obvykle o krok napřed. Určitá snaha přichází 
od rozvojových organizací sdružených 
ve FoRS (České fórum pro rozvojovou 
spolupráci) v pracovní skupině Gender, 
kde má zastoupení i Gender Studies, ale 
i pro ně je to jen jedno z mnoha témat. 
Jejich zapojení ale vnímám jako klíčové, 
protože jsou napojeny na místní komunity 
v oblastech zasažených konfliktem. 
Překvapivý je ale nedostatek podpory 
tématu ze strany genderových organizací, 
které se oblastem zahraniční politiky téměř 
nevěnují. Například při loňské přípravě 
národní akčního plánu k rezoluci RB OSN 
1325 o ženách, míru a bezpečnosti se nezájem 
genderových nevládek ukázal jako problém, 
protože tu chyběla širší podpora pro 
prosazení kvalitního dokumentu, který by 
přinesl určitý posun v tématu.

Tato rezoluce by tedy měla zajistit 
ženám větší bezpečnost ve válečných 
konfliktech? Můžete ji krátce 
představit?

Začala bych samotným přijetím rezoluce 
1325 Radou bezpečnosti OSN v roce 
2000, které je připisováno společnému 
úsilí ženských a genderových organizací 
a mezinárodních sítí, podporujících 
vlád a orgánů OSN. Je tedy výsledkem 
procesu „zdola“ a určitého kompromisu 
těchto skupin. Je namístě podívat se na 
rezoluci také v kontextu vývoje 90. let 
20. století, kdy se měnilo mezinárodní 
klima i charakter konfliktů, probíhaly 
konflikty v bývalé Jugoslávii nebo ve 
Rwandě jejichž společným jmenovatelem 
bylo masové znásilňování. Rezoluce 1325 
vybízí k posílení role žen a jejich účasti na 
všech rozhodovacích úrovních při prevenci 
a řešení konfliktů, a při post-konfliktní 
obnově, k promítnutí genderového hlediska 
do aktivit zaměřených na udržování 
míru a vyzývá k ochraně před genderově 
podmíněným násilím. Toto v praxi ale 
zatím moc nefunguje a i proto má rezoluce 
ve feministických kruzích kritické ohlasy. 
Najdeme nicméně i úspěšné příklady zemí 
jako Severní Irsko, kde se do vyjednávání 
míru přes původně mužské složení podařilo 
zapojit Severoirskou ženskou koalici 
a prosadit její priority do Velkopáteční 
dohody1. Díky důrazu na participaci 
žen mají také některé země zasažené 
konfliktem, například Irák, Afghánistán 
nebo Srbsko, poměrně vysoké zastoupení 
žen v parlamentu.

Proč je rezoluce 1325 kritizována 
v některých feministických kruzích?

Objevují se různé kritické názory na rezoluci 
1325 od její nedostatečné implementace až 
po její úplné odmítání jako západní normy. 
Na akademické rovině je například častá 
kritika samotného textu rezoluce 1325, 
který esencializuje ženy jako „peacemakers“ 
neboli mírotvůrkyně, což posiluje tradiční 
pojetí války jako maskulinní a míru jako 
femininního. Kritika se také vztahuje na 
přílišný důraz na řešení sexuálního násilí 
v konfliktech, které posiluje vnímání žen 
jako pasivních obětí, na úkor participace 
a zlepšení jejich socioekonomického 
postavení. Dále je agenda 1325 příliš často 
vykládána jako více žen v armádě a může tím 
sloužit jako nástroj k dalšímu vyzbrojování. 
Toto je trochu problematické uvědomíme-
li si roli OSN jako organizace, která má 
podporovat mezinárodní mír a diplomatická 
řešení konfliktů.

Dovolím si ke zmíněnému vyzbrojování 
uvést konkrétní příklad. Nedávno jsem 
se na Ukrajině setkala s aktivistkami 
a akademičkami z celého regionu 
východní Evropy, které sdílely velmi 
různorodé a víceméně velmi kritické 
zkušenosti s rezolucí 1325 v konfliktním 
a postkonfliktním kontextu. Například 
srbská akademička argumentovala, že 
v Srbsku byla rezoluce 1325 zneužita 
pro prosazování určité formy legálního 
nacionalismu a militarismu, na úkor 
reintegrace a postkonfliktní rekonstrukce. 
Ukrajinský příklad se týkal loňské studie 
Invisible Batalion zaměřené na odstranění 
diskriminace žen v ukrajinské armádě 
a ukázal velmi rozdílné feministické pohledy. 
Jedna z autorek studii obhajovala jako 
výzkum inspirovaný samotnými místními 
ženami, nicméně převažoval názor blízký 
srbskému příkladu, že studie dává legitimitu 
nacionalistickému diskursu a zkrášluje 
militarizaci prezentací mladých žen 
v uniformách. Asi nejkritičtější k rezoluci 1325 
byly Arménky, které ji odmítly jako západní 
neoliberální normu, která udržuje patriarchát.

Co se ideálně očekává, že mohou pro 
zlepšení situace bezpečnosti žen 
udělat země, jako je ČR, tedy země, 
které v konfliktních a postkonfliktních 
oblastech mají své ozbrojené 
složky, působí zde české rozvojové 
organizace, zdravotnické týmy apod.?

Může se zapojit svými zahraničními 
aktivitami v oblastech zasažených 
konfliktem. Ke koordinaci a propojení 
těchto aktivit může vhodně sloužit národní 
akční plán k naplňování rezoluce 1325, 
který pokrývá šíři vámi zmíněných aktivit 

od zohlednění genderového hlediska do 
vojenských, policejních a civilních misí, 
udělování azylu, až po humanitární pomoc 
a rozvojovou spolupráci. Česká republika 
přijala svůj první národní akční plán jako 64. 
země světa letos v lednu. V ČR zatím chybí 
odborné kapacity i potřebný výzkum, který 
by genderovou optikou zanalyzoval současné 
aktivity, identifikoval by mezery a reálné 
možnosti do budoucna. Tento nedostatek 
se promítl i do národního akčního plánu 
1325, který je z mého pohledu uspěchaným 
kompilátem příspěvků jednotlivých 
ministerstev, bez hlubší propracovanosti. 
Vznikl téměř bez přispění občanské 
společnosti, což je problém, když primárním 
cílem má být bezpečnost žen a místních 
komunit a obecně stabilita a rozvoj 
společností zasažených konfliktem.

Jak tedy vidíte další vývoj?

V ČR je téma na samém počátku, přestože 
současná vláda je v tématu doposud 
nejaktivnější. Hodně by pomohlo, kdybychom 
měli ministra či ministryni zahraničí, který 
nebo která si téma vezme za své, jako například 
v Rakousku někdejší ministryně zahraničí 
Ursula Plassnic, ve Velké Británii William 
Hague nebo současná ministryně zahraničí 
Švédska, Margot Wallström. A může se to 
pojmout i strategicky. Například Wallström 
vedle lidskoprávního hlediska zdůrazňuje 
potřebu řešit genderové nerovnosti z důvodu 
mezinárodní bezpečnosti, což ve své 
feministické zahraniční politice označuje 
„chytrou politikou.“ Podobně propojila 
postavení žen s otázkou národní a světové 
bezpečnosti tehdejší americká ministryně 
zahraničí Hillary Clinton. K dispozici je 
už i množství studií, které poukazující na 
souvislost genderové rovnosti s bezpečností 
postkonfliktních společností a s udržováním 
míru, a souvislost potlačování ženských práv 
s extremismem a nestabilitou a v tomto směru 
lze očekávat další bádání.

Já jsem mírně optimistická, co se týče 
dalšího vývoje v ČR. Genderovým tématům 
v zahraniční politice ČR a v mezinárodních 
vztazích se teď začne více věnovat Ústav 
mezinárodních vztahů, který se doposud 
zaměřoval hlavně na gender v rozvoji nebo 
v zahraniční službě. Doufám, že v ČR v tomto 
směru dojde k průlomu, i když je to běh na 
dlouhou trať.

1 https://cs.wikipedia.org/wiki/
Velkop%C3%A1te%C4%8Dn%C3%AD_
dohoda

https://cs.wikipedia.org/wiki/Velkop%C3%A1te%C4%8Dn%C3%AD_dohoda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velkop%C3%A1te%C4%8Dn%C3%AD_dohoda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velkop%C3%A1te%C4%8Dn%C3%AD_dohoda
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Z E  Z A H R A N I Č Í Kateřina Werkman

Ženy od války k míru  
v Sierra Leone
Přes deset let (1991-2002) pustošila Sierru Leone občanská válka. Vleklý konflikt, který rozpoutala 
povstalecká Revoluční sjednocená fronta, měl kořeny v celkové a hluboké krizi moderního 
sierraleonského státu, v dlouhých letech zneužívání moci politickými elitami a náčelníky. Vraždění  
a mrzačení civilistů, sexuální násilí, nucené odvody dětských vojáků, drancování měst a vesnic se  
stalo součástí života jejích obyvatel.

Konflikt změnil dramaticky i každodenní život sierraleonských 
žen, které musely přijmout nové role a vyvinout si mechanismy 
přežití v situaci trvalého ohrožení, zranitelnosti a rozvrácení 

rodin, komunit a dalších tradičních společenských sítí.

Zkušenost žen a dívek v kontextu ozbrojeného konfliktu bývá zpra-
vidla diskutována ve spojení se sexuálním násilím. Avšak vidět ženy 
pouze jako pasivní oběti by znamenalo přehlížet jejich roli jako aktiv-
ních účastnic válečného násilí i budování míru. Snaze žen o mobiliza-
ci občanské společnosti proti válce, jež nakonec přispěla k ukončení 
konfliktu, stejně jako jejich roli v poválečné obnově komunit, stojí za 
to věnovat bližší pozornost.

Před začátkem války byly ženy prakticky vyloučeny z veřejného života, 
ale nepolitické ženské organizace a spolky měly v zemi dlouhou tradici. 
Probíhající konflikt poskytl pro některé z nich společné téma a v polo-
vině roku 1994 vzniklo Ženské fórum (WF) jako platforma pro disku-
si. Skutečným prvním krokem kolektivní mobilizace žen na podporu 
ukončení konfliktu bylo ustavení Sierraleonského ženského hnutí za 
mír (SLWMP) v  rámci WF v  lednu 1995. Ještě v  témže měsíci uspo-
řádalo SWLMP první mírové pochody, jež spojily ženy různých věků 
i společenského postavení. Tančící a zpívající průvody žen prošly vše-

mi většími městy v  zemi a  vzkazovaly vládnoucí vojenské juntě, aby 
zahájila jednání k  ukončení konfliktu. Nestranický a  nekonfrontační 
styl pochodů umožnil poprvé nastolit ve veřejné debatě citlivé téma 
mírových rozhovorů s rebely, aniž by antagonizoval vládnoucí juntu, 
jež jinak nebyla kritice svého způsobu vedení války příliš otevřená.

BOJ ZA DEMOKRATICKÉ VOLBY
Když bylo o několik měsíců později zřejmé, že armáda mír nezajis-
tí, zesílil domácí i mezinárodní tlak na návrat demokraticky zvolené 
vlády. V tomto procesu se ženské hnutí politicky angažovalo již mno-
hem aktivněji. V  srpnu 1995 se ve freetownském hotelu Bintumani 
konala Národní poradní konference, na níž se k diskusi nad detaily 
demokratizace sešli zástupci z různých sfér veřejného života a občan-
ské společnosti. Delegáti mimo jiné odsouhlasili datum konání voleb 
na únor 1996 a  vyzvali vládu, aby zintenzivnila mírové úsilí. Právě 
zástupkyně ženského hnutí prosadily klíčové ustanovení, podle nějž 
mohl být další odklad voleb autorizován pouze nově svolanou po-
radní konferencí. Když se o to junta pokusila, pořádaly ženy desítky 
shromáždění a konferencí, vydávaly tiskové zprávy a poziční doku-
menty, aby přesvědčily co nejvíce lidí o neodkladném významu voleb. 
Na samotné poradní konferenci Bintumani 2 pak ženy jednohlasně 
podpořily konání voleb v původním termínu, navzdory hrozbám ze 
strany vojenské vlády. Během voleb pak ženy aktivně dohlížely na do-
držování pravidel: „Dokonce i když v den voleb vojenská junta ohrožovala 
voliče střelbou, ženy obcházely volební místnosti jednu po druhé a povzbu-
zovaly je, aby se nedali zastrašit a zůstali, dokud neodevzdají svůj hlas,“ 
napsala bojovnice za mír a lidská práva Binta Mansaray.

Ženské mírové hnutí nejenže zásadně přispělo k návratu civilní vlády, 
ale vedlo i  k vytvoření pocitu solidarity mezi ženami, které se zača-
ly aktivněji sdružovat s  cílem prosadit své zájmy a  vydobýt si místo 
v demokratické politice. Kromě kampaně na podporu voleb se některé 
ženy v provinciích pokoušely o navázání kontaktu s rebely z RUF, které 
se pokoušely přesvědčit, aby složili zbraně. Tyto iniciativy však nebyly 
většinou úspěšné a nejednou skončily tragicky.

Demokratické intermezzo ukončil v  květnu 1997 další vojenský 
převrat, který vyvolal opětovnou eskalaci konfliktu. Mírové inicia-
tivy občanské společnosti sice zcela neutichly, avšak nezávislý hlas 
ženského hnutí byl v této fázi spíše v pozadí, především v důsledku 
neshod uvnitř různorodého ženského hnutí a útěku některých jeho 
čelných představitelek do zahraničí. Vedoucí roli převzala nově usta-
vená Mezináboženská rada Sierry Leone (IRCSL), u jejíhož zrodu nic-
méně stály i Federace asociací muslimských žen (FMWA) a Asociace 
mladých křesťanských žen (YWCA).
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MÍROVÉ POCHODY 
A ZDVIŽENÉ SUKNĚ

Další příležitosti aktivně se zasadit o ukončení války se ženské mí-
rové hnutí ujalo až v roce 2000, rok poté, co byla podepsána mírová 
dohoda mezi vládou a RUF v Lomé. Rebelové, a především jejich vůdce 
Foday Sankoh, literu smlouvy opakovaně porušovali, válka na mnoha 
místech pokračovala a situace civilního obyvatelstva se nezlepšovala. 
Ženské fórum svolalo na 6. května mírový pochod žen k Sankohovu 
domu ve Freetownu, aby jej sloganem „Dost je dost!“ vyzvalo k ukon-
čení násilí a  propuštění nedávno zajatých vojáků OSN. „Vyšly jsme, 
abychom Sankohovi a RUF ukázaly, že už toho bylo dost. Že už nechceme 
válku. Chtěly jsme upozornit, že Sankoh využívá svého postavení k pří-
pravě na další násilí“, řekla mi v rozhovoru bývalá předsedkyně WF 
Rosalind MacCarthy. Sankoh se s ženami odmítl setkat a jeho strážci 
a poradci je zasypali urážkami a výsměchem. Na protest se skupina 
starších žen z delegace zastupující kostely a mešity odhodlala k  ra-
dikálnímu kroku: postavily se před Sankohův dům, zdvihly sukně, 
předklonily se a obnažily. V sierraleonských tradičních představách 
je takový akt vyřčením prokletí, jenž s sebou nese povinnost jej vy-
konat a tím i bránit čest starých a respektovaných žen. Mobilizační 
efekt jejich odvážného činu byl veliký. Již 8. května se konal druhý, 
tentokrát masový, pochod k Sankohovu domu, který skončil střelbou, 
útěkem a pozdějším zatčením rebelského vůdce, a stal se tak jedním 
ze zásadních momentů k definitivnímu ukončení konfliktu.

MÍROVÉ MATKY
Ve fázi poválečné rekonstrukce narůstal počet ženských organizací 
jak na národní, tak především na místní úrovni. Jejich pole působnos-
ti bylo (a nadále je) široké a jejich těžiště se proměňovalo s postupem 
času. Bezprostředně po válce ženy hrály například zásadní roli při re-
integraci bývalých dětských vojáků či asistovaly při sjednocování rodin 
a repatriaci uprchlíků. Později se iniciativy v komunitách zaměřily více 
na oblast rozvoje a zlepšení situace a postavení žen. Jedním z příkla-
dů vícevrstevného působení ženských skupin v poválečném budování 

míru jsou skupiny Mírových matek, jež od roku 2009 vznikly ve více 
než dvou stech komunit po celé zemi. Mírové matky se zrodily z pro-
gramu sierraleonské nevládní organizace Fambul Tok, která podporo-
vala komunity po celé zemi při přípravě tradičních usmiřovacích cere-
monií. Během těchto rituálů se mohli bývalí bojovníci doznat ke svým 
zločinům a oběti svěřit se se svým utrpením a ukázat na viníky. Ačkoli 
tento proces v mnoha komunitách přispěl k usmíření a zlepšení vzta-
hů – v rozhovorech s místními téměř každý potvrdí, že usmíření bylo 
úspěšně dosaženo - bylo zřejmé, že proces překonávání dědictví války 
vyžaduje více než jeden usmiřovací obřad. Posláním Mírových matek 
zprvu bylo především poskytnout ženám prostor, kde by sdílely osobní 
příběhy utrpení a  pomáhaly si překonávat válečná traumata. Mnohé 
z  nich totiž o  svém údělu nechtěly nebo nemohly promluvit veřejně. 
Dnes ale jejich činnost daleko přesahuje sféru poválečného usmíření. 
Jejich programy reagují na místní potřeby a liší se proto komunitu od 
komunity: vedou komunitní farmy, poskytují mikroúvěry a půjčky, or-
ganizují vzdělávací kampaně, zprostředkovávají spory mezi členy ko-
munity. Když v roce 2014 zasáhla Sierru Leone epidemie eboly, hrály 
Mírové matky nezastupitelnou roli v komunitách, kam se pomoc zven-
čí jen obtížně dostávala a kde zahraniční zdravotníci naráželi na strach 
a nedůvěru místních. Ženy učily vesničany o způsobech prevence šíře-
ní viru a zdarma distribuovaly vlastnoručně vyráběná mýdla.

„Ženy se na budování míru a  usmíření podílely mnoha způsoby. Je po-
třeba, aby jim političtí představitelé a  tradiční vůdci přiznali za jejich 
mírotvorné úsilí rovnost s  muži“, zdůrazňovala Rosalind MacCarthy. 
Ženské organizace na místní a národní úrovni dosáhly v tomto ohle-
du od konce války mnoha drobných úspěchů. Mimo jiné se jim poda-
řilo zvýšit všeobecné povědomí o právech žen či úspěšně lobbovat za 
změnu nejvíce diskriminačních zákonů. Celková situace sierraleon-
ských žen a kvalita jejich života se však zatím zlepšily jen minimálně. 
Aktivní role žen v  mírovém hnutí se příliš neodrazila ani na jejich 
účasti v  poválečné politice, která zůstává na všech úrovních velmi 
nízká. Rosalind MacCarthy ale zůstala optimistická: „Díky mírovému 
hnutí a poválečným aktivitám se našim organizacím podařilo otevřít že-
nám cestu ke zlepšení jejich postavení. Ale nerovnost se nezrodila před noc 
a stejně rychle ji ani není možné změnit.“
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S P O R T Klára Čmolíková Cozlová

Čekání na teplého Jágra
Je otázka homosexuality, bisexuality či heterosexuality vůbec téma pro sportovkyně a sportovce? A pro 
fandy? A má být? K čemu slouží větší zviditelnění a naopak zneviditelnění tohoto tématu?

Vnedávné době byla i  v  našich médiích věnována pozornost 
prohlášení snowboardistky Pančochové, že ji aktuálně při-
tahují dívky. Její vyjádření je zajímavé i s ohledem na otáz-

ku, zda je téma LGBT ve sportu důležité. Jak i sama snowboardistka 
uvádí, její coming out má být inspirací pro ostatní. Díky takovým 
veřejným a  slavným coming outům se vytváří příklady – „role mo-
dels“ – pro LGBT komunitu. Nejde tedy primárně o sport a sportovní 
výkony, ale o  úspěch a  pří-
klad úspěšných osob s  men-
šinovou orientací v  různých 
oborech a  oblastech, včetně 
oblasti sportu. Ano, i  gayo-
vé a  lesby mohou být slavní 
a  úspěšní sportovci a  spor-
tovkyně, medailisté i medai-
listky z olympiád či turnajů.

K většímu zviditelnění téma-
tu LGBT ve sportu a  vytvá-
ření inspirativních příkladů 
slouží i  webový portál out-
sports.com. Ostatně i na něm 
byl rozhovor s  Pančochovou 
jako první uveřejněn. V  dis-
kuzích v  souvislosti s  tímto 
rozhovorem často zaznívá 
názor, že je akt coming outu 
ve své podstatě nadbytečný. Vládne přesvědčení, že negativní reakce 
na menšinovou identitu nepřijdou a svět v roce 2015, 2016, 2017 je na 
tuto skutečnost již připravený. Notabene, copak někde někdo přiznává 
svou heterosexuální orientaci?

Na jednu stranu existuje tedy tlak na normalitu (přijetí) celé situace, 
nic se neděje a  nic není nutné řešit. Na druhé straně jsou však všu-
dypřítomné spekulace – proč to neřekne? Není ten krasobruslař gay? 
Nejsou ty tenistky lesby? Proč se nepřiznají? A pokud některý ze spor-
tovců či některá ze sportovkyň veřejně vystoupí se svou jinou orienta-
cí, tak zaznívá: „Že je na holky mě nijak netrápí … Ale ty její sportovní 
výkony, to je už horší…“ či „Ať se snažím, jak se snažím, tak nedokážu 
pochopit, proč mají lidé potřebu vytrubovat do světa, zda je na holky, 
nebo na vdolky. Nebo vás by napadlo, např. v práci, jít za šéfem a říkat 
mu to a žádat o tiskovku?“1

A navíc řada sportovců i sportovkyň svou heterosexualitu také veřejně 
„přiznává“. Existují totiž sporty, ve kterých se předpokládá pravý opak 
heterosexuální identity. V tu chvíli se ukazuje obava sportovců a spor-
tovkyň z  homofobie ve společnosti. Florbalistky či hokejistky dávají 
najevo, že jsou heterosexuální, že je florbal nebo hokej prostě jen baví. 
Ony nejsou lesby. Obdobné je to pro muže u sportů vnímaných jako 
femininní – jako je např. krasobruslení. Krasobruslař Johnny Weir, jenž 
dlouho působil na ledě velmi žensky, byl často předmětem spekulací 
nejen komentátorů či komentátorek, ale také kolegů bruslařů. Je velmi 
zajímavé, že někteří krasobruslaři považují za důležité vymezit vlastní 

heterosexualitu, ale také potvrdit, že krasobruslení je mužský a mužný 
sport – což dle nich Weir svým projevem ničí.    

Říct veřejně, že jsem gay, lesba či že mám jinou identitu, je obtížné. 
Jde nejen o to, zda situaci a otázky okolo své orientace zvládnu, ale 
také o fanoušky a fanynky, o sponzoring, o mediální obraz, o spolu-
hráče a  spoluhráčky či soupeře a  soupeřky. Asi nikdo nepochybuje, 

že hokejové šatny jsou plné 
homofobních vtípků a  vy-
tváří proto dost nepříjemné 
prostředí pro případný co-
ming out. V případě transse-
xuality je to ještě umocněné 
i  změnou pohlaví, a  protože 
existují ženské a  mužské 
sportovní kategorie nastává 
pro sportovce či sportovky-
ni výrazný zlom. A  přesto, 
že ne všechny sporty jsou 
silové, svým přihlášením se 
k vlastní identitě se ze svého 
sportu takto může zcela „vy-
outovat“. Sportovní kariéra 
translidí tak často končí.  

I  téma homosexuality a  bis-
exuality může být zneužité 

v neprospěch sportovce či sportovkyně. To ukazují nepříliš pozitivní 
zkušenosti některých LGBT sportovců a  sportovkyň ze světa: Na-
příklad Brendan Burke – americký hokejista, který tragicky zahynul. 
Anglický fotbalista s  nigerijskými kořeny Justin Fashanu, jenž hrál 
v  osmdesátých letech za Norwich City, Nottingham Forrest, Man-
chester City nebo West Ham spáchal sebevraždu. Martina Navrátilo-
vá vyčíslila, že svým coming outem ztratila v 80. letech až 10 milionů 
dolarů na sponzorských smlouvách.

A tak se ukazuje, že příklady zveřejnění nevedou přímo k větší otevře-
nosti, nevedou k tomu, že by se již ostatní nemuseli bát coming outu. 
Od dob Martiny Navrátilové se vlastně jen diskutovalo o sexualitě dal-
ších sportovkyň a sportovců. A to i přesto, že se v České republice rádi 
vnímáme jako otevření a tolerantní. Jak to?

Ve světě je situace lepší a řada sportovců a sportovkyň veřejně vy-
stoupila se svou orientací. Že by mezi našimi sportovci a sportovky-
němi nebyli homosexuální či jinak orientovaní lidé? Anebo jsou, ale 
narážejí právě na ty bariéry společenské tolerance ve formě: neří-
kejte nám to, nepotřebujeme to vědět? Raději mlčte, nebuďte vidět 
a neodlišujte se.

1 http://sport.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A170314_213609_
lyzovani_ten

http://sport.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A170314_213609_lyzovani_ten
http://sport.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A170314_213609_lyzovani_ten
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S P O R T Lada Wichterlová

Když kdokoli z příbuzenstva položí 
mým synům otázku, jaká je jejich 
neoblíbenější hodina ve škole, odpoví 
shodně: „tělocvik“. Jak očekávatelné. 
Ale jsou děti, pro které je tělesná 
výchova utrpením. Jsou to většinou 
dívky. Z výzkumů, které probíhají 
v Británii a USA, vyplývá, že na 
základě zkušeností z hodin tělesné 
výchovy se 51 % dívek vzdává fyzické 
aktivity, sportu a cvičení. Převažují 
u nich pocity, že hodiny tělocviku 
jsou příliš kompetitivní, že učitelé často vnímají 
stereotypně dívky i chlapce a podle toho k nim 
i přistupují. Často jsou odrazeny opovržlivými 
komentáři svých spolužáků, kteří hodnotí jejich 
výkony, cítí se traumatizovány.

Co má tedy vlastně dokázat tělesná výchova ve škole? Neklademe 
si příliš vysoké cíle? Může předmět ve škole opravdu děti při-
táhnout ke sportu? Těžko říct, rozhodně je ale může odradit. 

V Británii a USA se snaží přijít na to, jak děti od sportu neodrazovat 
a jak udělat hodiny tělocviku pro všechny děti snesitelnější. A sousloví 
„všechny děti“ je pro tyto země zaklínadlem.

V  České republice je tělesná výchova společná pro dívky i  chlapce 
v nejútlejším věku, na konci prvního stupně základní školy se hodina 
rozděluje podle pohlaví a chlapci a dívky mají různé učitele a jinou ná-
plň hodin. Ve Spojených státech je tělesná výchova často spojená i pro 
děti staršího věku. A probíhá diskuse, zda hodiny chlapců a dívek od-
dělovat či ne. Oba přístupy mají své opodstatnění. Dívky ve výzkumu 
dvojice Girolami a Humbert (1998) zdůrazňovaly, že chtějí dělat na 
tělocviku aktivity, které nabízejí většině studujících ve třídě rovné 
herní příležitosti, a že se na oddělených hodinách cítí sebevědoměji 
a bezpečněji. Vertinsky (1992) uvádí, že dívky hodnotí na tělesné vý-
chově radost, zábavu a přátelství více než soutěžení a dosahování vý-
sledků. Pokles aktivity dívek je obzvláště zřetelný ve sportech, které 
mají složitá pravidla a jsou hodně kompetitivní.

Když budeme zdůrazňovat odlišnost chlapců a  dívek, budeme pre-
ferovat oddělenou tělesnou výchovu. Na druhé straně spektra stojí 
odborníci a  odbornice, kteří zdůrazňují, že mezi chlapci a  dívkami 
nejsou velké rozdíly, že informace o  větší křehkosti ženských kostí 
pochází z viktoriánské doby a že dívky a  chlapci mají mít společný 
tělocvik. Neustálé vyzdvihování rozdílů mezi chlapci a  dívkami je 
podle nich historickou záležitostí a správně vedená tělesná výchova 
tak nemusí pro nikoho znamenat znevýhodnění. A to je právě klíčem 

k  pochopení celé záležitosti: SPRÁVNĚ vedená, plus že nemá zna-
menat znevýhodnění pro NIKOHO. A je vlastně vcelku jedno, zda to 
budou holky s holkami, holky s kluky nebo kluci s kluky.

V  českém školství chybí vůle zkoušet a  hledat nové cesty, přesto-
že se zdá, že tělesná výchova neplní zcela funkci, kterou by plnit 
měla. Nemyslím, že by obdobné výzkumy v ČR přinášely diametrál-
ně odlišné výsledky, než s jakými se můžeme setkat v anglosaských 
zemích. Věc zkoumat, zabývat se jí a hledat a aplikovat řešení a tře-
ba i méně otřelá, by mohlo být velmi přínosné. Ve státě New York 
a i v jiných částech USA byla například zakázána na hodinách těles-
né výchovy vybíjená. Nejen protože je to hra, které se v anglosas-
kých zemích říká také zabíjející nebo vraždící míč a bývá spojována 
s narůstající agresivitou mezi studujícími. Ale především proto, že 
je to hra, která nabízí jen limitované možnosti, nezahrnuje všech-
ny děti ve třídě. Pomalejší a méně agilní děti se nedostávají k míči 
a na těchto hodinách si nezahrají zdaleka tolik, jako jejich sportov-
ně nadaní spolužáci, kteří mají ostrou mušku, sílu a dokáží šikovně 
uhnout míči. Hra prostě nemůže dát všem bez rozdílu stejné nebo 
podobné příležitosti. Hodiny tělesné výchovy mají být rozmanité, 
hry se mají střídat, součástí kurikula je atletika a  mnoho dalšího. 
Důraz je kladen i  na to, aby se děti naučily sportovnímu chování, 
disciplíně a zásadám fair play. A tohle je nenaučíme, když je nechá-
váme hrát jednu hru, u které se sice většina dětí vyřádí, ale je v ní 
podpořena aktivita jedněch a neaktivita druhých. Právě tato pasiv-
ní role ve hře může vést k velké neoblibě tělesné výchovy. Kdo by 
chtěl být znovu a znovu vybírán do družstva jako poslední, znovu 
a znovu být v pozici toho, kdo hru z větší části jen odstojí, případně 
přetrpí. A to je právě vybíjená.

To, oč se v poslední době usiluje v anglosaských školách, je zahrnout 
všechny děti do výuky. Motivovat je, podpořit a zabývat se tím, proč 
byť jen jedno jediné dítě odchází z tělocviku nespokojené a pokořené 
(těchto dětí je však mnohem více, jak vyplývá z výzkumů, a převládají 
mezi nimi dívky). Podle reportu, který si nechal udělat britský par-
lament v roce 2014, by dívky rády dělaly na tělocviku tenis, plavání, 
běhání a zumbu. Na tělocviku se jich ale asi nedočkají.

Na hodinách tělesné 
výchovy
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Z D R AV Í Jenny Anderson

Chybná diagnóza dívek s ADHD
má na svědomí „ztracenou generaci“ žen
Dívky dorovnaly jednu genderovou nerovnost. V tomto případě ale není proč se radovat – dostihly chlapce 
v počtu diagnóz ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou). Mezi lety 2003 a 2011 narostl podle studie  
z roku 2015 publikované v Journal of Clinical Psychiatry počet diagnóz u dívek o 55 %, zatímco u chlapců 
40 %. I nadále ale bývají dívky špatně diagnostikovány, což má dost nepříznivé následky.

ADHD se výrazně liší v tom, jak se projevuje u chlapců a jak u dí-
vek. Zatímco u  chlapců se často jedná o  hyperaktivitu, dívky 
vykazují symptomy jako nepozornost a roztržitost. Nejde tedy 

o to, že by měly jednoduše jen problém s domácími úkoly, navíc u dívek 
se ADHD většinou vyvine v pozdějším věku. Ve snaze přizpůsobit se spo-
lečenským normám a očekáváním u nich může být ADHD maskováno 
jejich chováním – jsou velmi organizované a spořádané. Zatímco některé 
symptomy u chlapců s věkem mizí, u mnoha dívek se naopak zhoršují. 
Trpí úzkostí a depresemi, nízkým sebevědomím a nenávistí vůči sobě 
samými. Zmíněný výzkum prokázal, že sebepoškozování a sebevražed-
né pokusy jsou u nich čtyřikrát až pětkrát častější než u dívek bez ADHD.

„Máme tu ztracenou generaci žen, kterým byla diagnostikována ADHD 
až v pozdějším věku a musely se tak s onemocněním potýkat samy po 
valnou většinu svého života,“ říká klinická psycholožka a expertka na 
ADHD Michelle Frank. „Diagnóza je pro ně požehnáním i prokletím: 
je to sice velká úleva, ale přemýšlejí, jak by to všechno mohlo být jiné, 
kdyby ji znaly dříve.“

ADHD JE U DÍVEK TĚŽŠÍ 
ROZPOZNAT
ADHD byla nejprve diagnostikována u mladých, bílých chlapců. Klíčo-
vým indikátorem byla přitom hyperaktivita. V důsledku toho se téměř 
veškerý výzkum zaměřoval na chlapce a odborné příručky a návody re-
flektovaly pouze „chlapecké symptomy“. Jako problematická se ukázala 
také diagnostická kritéria Americké psychiatrické asociace, která stano-
vila, že symptomy mají být viditelné kolem 7. roku věku dítěte. Věková 
hranice byla později prodloužena na 12 let, tím se podchytilo více dívek.

Mezi typické „dívčí symptomy“ patří sklony k bdělému snění, problém 
s  udržením pozornosti při vyučování či ledabylé chyby v  domácích 
úkolech a testech. Kromě depresí a úzkostí trpí také dívky s ADHD po-
ruchami příjmu potravy, opět v daleko větší míře než dívky bez dia-
gnostikovaneho adhd. Navíc mívají jen málo přátel a mají tendenci vy-
bírat si nezdravé vztahy, ve kterých mohou být zneužívány či týrány.

Jejich vyučující i rodiče ne vždy varovné signály správně zachytí, pro-
tože nepozornost a  roztržitost u  těchto dívek často vede k depresím 
a úzkostem. Ty se pak léčí na základě chybné diagnózy a berou antide-
presiva, která mohou následky ADHD ještě zhoršit. Když se nepodaří 
správně stanovit diagnózu, dívky přicházejí o  možnost odpovídající 
terapie a medikace, které jsou pro ně a jejich zdraví stěžejní.

K určitému pokroku přesto došlo. Z původního poměru diagnostikova-
ných chlapců vůči dívkám 10:1 jsme dnes v USA zhruba na 3:1. Diagnos-
tikovaných chlapců je však zřejmě stále více než těch, kteří poruchou 
ADHD skutečně trpí, naopak dívky jsou stále pod-diagnostikovány. 

I dnes se stává, že dětský lékař či lékařka řekne dívce, že nemůže mít 
ADD (porucha pozornosti bez hyperaktivity), protože je dívka.  

ŽENY A ADHD
Dalším z mýtů o ADHD je přesvědčení, že dospělé ženy, včetně těch 
profesně úspěšných, nemohou mít ADHD. Je to přesně naopak. Ženy 
i muži s vysokým IQ mohou léta skrývat své symptomy a maskovat je 
skvělými schopnostmi.

Na klinikách pro dospělé je stejné množství pacientů i pacientek, počet 
pacientek však i nadále roste. I ty, které se dozvěděly svoji diagnózu až 
v pozdějším věku, se dlouhodobě potýkají s vážnými následky, z nichž 
zejména léčba pošramoceného sebevědomí je běh na dlouhou trať.

Sdílení osobních příběhů pomáhá zvyšovat povědomí o tom, že i dívky 
mohou trpět ADHD a že se u nich projevuje specificky. Třeba Maria Ya-
goda napsala pro server theatlantic.com o své zkušenosti s diagnózou, 
kterou se dozvěděla v době, když byla ještě studentkou. „Mým spolu-
žákům se to nezdálo a tvrdili mi, že se můj psychiatr spletl. Samozřejmě, že 
nemáš ADHD, vždyť jsi přece tak chytrá.“

překlad Jitka Hausenblasová

Anderson, Jenny. Decades of failing to recognize ADHD in girls has 
created a „lost generation“ of women. Quartz. Vydáno 19. 1. 2016. 
Dostupné z: https://qz.com/592364/decades-of-failing-to-
recognize-adhd-in-girls-has-created-a-lost-generation-of-women/

https://qz.com/592364/decades-of-failing-to-recognize-adhd-in-girls-has-created-a-lost-generation-of-women/
https://qz.com/592364/decades-of-failing-to-recognize-adhd-in-girls-has-created-a-lost-generation-of-women/
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Z D R AV Í Jiří Procházka

Gender jako Prokrustovo 
lože v práci s rodinami
Představu ideální rodiny dokážeme odříkat jako dětskou básničku: muž, žena, dítě. Implicitně 
předpokládáme, že jde o vztah rodičů a dítěte. Zapomeneme na prarodiče nebo sourozence. Implicitně 
rodinu definujeme pomocí struktury a genderu. Nemluvíme o jejím fungování – soudržnosti, 
sounáležitosti, péči, sdílení, podpoře, řešení konfliktů nebo spoluzodpovědnosti.

OPTICKÝ KLAM V RODINĚ
Nevyřčené navíc je, že rodiny spojují především biologické „pokrev-
ní“ vazby. Taková představa funguje jako Prokrustovo lože. Sice ne-
unikneme žité realitě, že muži a  ženy, matky a  otcové, rodiny jsou 
pestřejší, nebo nechovající se stejně bez ohledu na kontext (i pečující 
matce někdy dojde trpělivost), ale tento rozpor vyřešíme postojem 
„výjimky potvrzující pravidlo“. A  tak pečující muž se chová „žen-
sky“ nebo „mateřsky“ a  rozhodná a  rázná matka zase „otcovsky“ 
nebo „mužsky“. Ale rozhodně nepřirozeně. Mluvíme o tom, že matky 
a ženy obecně jsou pečující, protože vycítí dobře potřeby svého dí-
těte. Neuvažujeme o tom, že ty potřeby vycítí právě proto, že mívají 
primární pečující roli v rodině a tudíž se to mohly naučit. Mluvíme 
o tom, že když je matka sama, že jí chybí otec a je z toho vyčerpaná, že 
zastává obě (genderované rodičovské) role, aniž bychom uvažovali, 
že je vyčerpaná jednoduše proto, že je sama.

Většina rodin s dětmi je složena z matky a otce (pomíjím, že nemu-
sí jít o biologické rodiče a původní partnerskou dvojici). Je to běžné 
a jsme na to zvyklí. Odpovídá to naší vlastní rodině. Máme pak ten-
denci vidět jako podstatný gender, ač jde o optický klam a klíčové jsou 
ve skutečnosti jiné faktory.

DŮLEŽITÁ JE PODOBA VZTAHU
Jako obecně přijímaná skutečnost je, že děti z neúplných rodin ne-
prospívají. Jednak kvůli tomu, že jim chybí druhý rodič a jednak kvůli 
tomu, že jim specificky chybí otec-muž (většinou jde o rodiny matek 
samoživitelek). Z toho pramení i samotná rétorika, která je stigma-
tizující a patologizující (mluví se o neúplných a rozpadlých rodinách 
a děti čelí dotazům, kde mají tátu – případně mámu – i když mají dva 
rodiče stejného pohlaví). V současné době jsou ale závěry těchto pů-
vodních výzkumů dokazujících, že v rodinách s chybějícím otcem děti 
a chlapci obzvlášť neprospívají, jsou agresivní, mají špatný prospěch 
apod., reinterpretovány. Roli totiž hraje podoba vztahu před rozcho-
dem a okolnosti samotného rozchodu (děti tak někdy mají zkušenost 
s domácím násilím nebo konfliktním rozvodem), vztah rodičů po roz-
vodu (který může být nepřátelský i  když nemá podobu otevřeného 
konfliktu), jak v pohodě je daný rodič (tedy v tomto případě matka) 
a především ekonomická situace rodiny po rozvodu (jisté rčení praví, 
že po rozvodu zůstávají matce děti a otci peníze).

Jak těžké je uvažovat v širších souvislostech, které jdou za pouhou gende-
rovou strukturu rodiny, jsem si uvědomil kdysi při sledování dokumentu 
o otcovství gayů. Single otec s adoptovaným chlapcem jednou čelil jeho 
steskům, že nemá mámu, tak jak viděl v kině v dětském animovaném fil-
mu v příběhu chlapce, který si nakonec za odměnu mámu zasloužil v ha-

ppy endu. Až po čase mi došlo, že chlapec možná byl prostě ovlivněný 
filmem, který mu takový obrázek nabízel a přinejmenším nenabízel před-
stavu, že by místo matky mohl druhým rodičem být také otec. Tak jako 
až dnes v ČR můžeme takové knížky, ať už přeložené, nebo původní čes-
ké, (všem) dětem nabízet: Tango - Skutečný příběh jedné tučňáčí rodiny, 
Zebra pod postelí, Jedno morče a dvě mámy, Jura a lama, Princ & princ 
a zřejmě se dočkáme i rodinného pokračování Král & král & rodina. Další 
mou úvahou bylo, nakolik šlo o potřebu daného chlapce, že mu chybí dru-
hý rodič, a nakolik o potřebu jeho otce, že mu chybí partnerská podpora, 
když v dokumentu jasně říkal, že se cítí na dítě sám, chybí mu možnost 
sdílet s někým jiným své starosti a radosti se synem a osobním životem.

STRUKTURA A SLOŽENÍ RODINY 
SE PŘECEŇUJE
Vedle reinterpretací dřívějších výzkumů ale máme i studie aktuální. Není 
jich mnoho, ale podporují představu, že sama struktura rodiny a gendero-
vé složení nejsou klíčovými faktory. Studie Centra pro výzkum rodiny při 
Cambridgeské univerzitě srovnávala 51 rodin tvořených pouze matkami, 
které využily asistovanou reprodukci, s 52 rodinami se dvěma rodiči (mat-
kou a otcem) a nejméně jedním dítětem ve věku od čtyř do devíti let, které 
bylo počato rovněž po darování spermatu. Ukázalo se, že mezi dvěma typy 
rodin neexistuje z hlediska dobrého prospívání dítěte žádný výrazný roz-
díl. Děti mají obecně dobrou míru přizpůsobivosti a mají pozitivní pocity, 
pokud jde o rodinný život, i když už od tří let často kladou otázky, proč 
chybí otec (jak jsem uvedl výše, zajímalo by mě, nakolik jim tuto otázku 
klade samo okolí). Matka sedmiletých dvojčat žijící bez partnera s nimi 
nehovoří o dárci, ale o postavě otce. „Chtějí, abych jim našla tatínka, ale 
o biologickém otci nikdy nemluví,“ prohlásila. Většina dětí, které souhla-
sily, že odpovědí na otázky, tvrdila, že by nechtěla měnit svou rodinnou 
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Z D R AV Í  Kateřina Machovcová

Gender v psychoterapii  
a psychologickém poradenství
Jak citlivě pracovat s genderem v psychoterapii a psychologickém poradenství? Jaké praktické 
zkušenosti mají terapeuti a terapeutky, kteří tuto perspektivu ve své praxi reflektují? To jsou otázky, 
na které jsem se snažila najít odpověď ve svém dizertačním projektu. Na následujících řádcích shrnu 
klíčové principy feministického přístupu v terapii, které jsem sestavila na základ studií Israeli a Santor 
(2000) a Ballou a West (2000) a doplním je konkrétními příklady z realizovaného výzkumu.

ZVYŠOVÁNÍ 
SEBE-VĚDOMÍ
Tento apel má počátek v 60. letech, kdy se ženy 
shromažďovaly a  diskutovaly o  ženské roli ve 
společnosti. Mimo jiné pojmenovaly paradox, 
se kterým se setkávají: když naplní očekávání 
spojená s tradiční ženskou rolí, riskují negativ-
ní následky s  tím spojené (např. omezení pro-
fesní seberealizace, finanční závislost), když 
ovšem tradiční očekávání nenaplní, riskují, že 
budou opakovaně konfrontovány s  důsledky 
toho, že nejsou považovány za dostatečně žen-
ské. Prostřednictvím sdílení svých zkušeností 
také dokázaly propojit své individuální zážitky 
s  širším společensko-politických kontextem. 
To vedlo k porozumění tomu, že stres, negativ-
ní emoce a jiné problémy v terapii nelze vnímat 
pouze jako záležitost jednotlivce či jednotliv-
kyně, něco co vychází pouze z  jeho či její osobnosti, ale je potřeba 
vnímat i  okolní podmínky. Součástí terapie tak nemusí být práce 
výhradně na sobě, ale třeba i posílení směrem ke schopnosti měnit 
situaci žen ve společnosti i s ohledem na jejich různorodé potřeby.

Jedna z  terapeutek ve výzkumu tak například poukazuje na existující 
genderovou asymetrii navazující na společenské diskuse o  situaci ma-

tek samoživitelek: „… Já si samozřejmě myslím, že 
je výchova samostatným rodičem strašně těžká, 
ale skutečně mi připadá problematické kritizovat 
toho jediného rodiče, který se nějak stará, třeba 
nedokonale, ale přece. Ti vypařivší se otcové, to se 
nějak přechází.“

ANALÝZA A ZMĚNA 
GENDEROVÝCH ROLÍ
Zjišťuje se, jaké role klienti a klientky považují 
za vhodné pro muže a  ženy. Prozkoumává se, 
jaký tyto představy mají vliv na životy klien-
tů a klientek. Vede přijmutí očekávané role, ať 
už ženy nebo muže, k adaptaci, se kterou jsou 
spokojeni, nebo naopak přináší problémy? Exi-
stuje prostor pro změnu role tak, aby byla pro 
klientku či klienta lépe vyhovující? Jaké jsou 
psychické přínosy, ale i náklady, spojené s udr-

žováním konkrétní genderové role? Pochopitelně velká pozornost je 
věnována mocenským nerovnostem.

Na to navazuje snaha podpořit klienty a  klientky v  hledání osobních 
zdrojů a zdravé rezistenci vůči tlakům systému. Znovu se objevuje téma 
podpory sebevědomí, ale třeba i konkrétní nácviky v oblasti asertivity. Je 
velmi důležité reflektovat i další souvislosti, protože pozornost vyhra-

situaci (51 procent). A změny, které děti přesto požadovaly, byly klasi-
fikovány jako banální. I ve škole se většina cítí dobře, má přátele a nikdy 
nebyla šikanována, a pokud se to stalo, bylo to jen výjimečně.

Obdobný výzkum o „chybějících otcích“ prezentují Goldberg a Smith. 
Uvádí, že děti (studie se účastnili dospívající ve věku 19 - 29 let) le-
sbických rodiček jsou spokojené s  úrovní vztahů s  mužskými dárci 
a některé s nimi chtějí udržovat nějaký kontakt, přestože o nich ne-
přemýšlí jako o otcích. Většina vnímá dárce jako „jen dárce“, ale i pro 
ty, kteří je berou za součást rodiny, nebo přímo za třetího rodiče, jsou 
terciární oproti primárnímu rodičovskému páru matek.

Proto bychom pro párovou a  rodinnou terapii a  poradenství měli 
místo zvyků a  osobních zkušeností vycházet ze širších souvislostí. 
Ostatně pokud vidíme rodinu v ohrožení, která potřebuje podporu, 
měli bychom poskytnout podporu, místo dalších represí a  discipli-
nace a odkazům k našemu ideálu, který nenaplňuje. Nedělat závěry 
o jevech, se kterými nemám zkušenost, o kterých nemám informace 
a možná místo jednotného „správného“ modelu, do kterého se nám 
nějaká rodina buď vejde, nebo ne, zkoumat skutečné (bio-, psycho-, 
socio- a spirituální) potřeby rodin a hledat pro ně podporu. Můžeme 
tak zvýšit šanci, že místo patologizování se naopak naučíme něco no-
vého o rodinách a jiných modelech vztahů a jejich fungování.
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zená pouze genderové perspektivě nabízí omezený pohled a přináší ri-
ziko vytváření nových stereotypů spojené s přehlédnutí dalších význam-
ných aspektů, jako je třeba věk, etnický původ, zdraví či třídní původ.

Jedna z terapeutek na základě zkušenosti z ženských skupin ukazuje i cit-
livost vůči tématu, když říká: „Mnoho klientek je skutečně šťastných při 
dodržování těch jakoby tradičních kulturních hodnot a nejsou spokojené, 
když se pokusí o něco jiného“. Cílem tedy není v žádném případě natla-
čit klienta či klientku do nějaké žádoucí role, ale pomoci reflektovat její 
konkrétní situaci a podpořit ji v tom, pro co se rozhodne. Naopak určité 
nabourání představ o genderových rolích reprodukuje terapeutka v dal-
ší ukázce: „… a když jsem se ptala, jak to bylo doma, tak ona říkala, no 
máma, co chtěla udělat, tak musela udělat sama, táta, ten byl pořád na 
gauči. A já jsem se jí ptala, myslíte, že na tom gauči o něco přišel? Docela ji 
to překvapilo… Ona nějak věřila, že takhle se ten muž má dobře“.

TERAPEUTICKÁ PRAXE 
A ANGAŽOVANOST MIMO TERAPII
V praktické rovině samotné terapie si terapeuti a terapeutky berou inspi-
raci zejména ve smyslu vytvoření partnerského vztahu s klienty a klient-
kami. Úplně rovnoprávný vztah nelze dosáhnout, ale je řada způsobů, 
jak reflektovat mocenskou dynamiku a usilovat o redistribuci moci ve 
vztahu. Feministicky inspirovaní terapeuti a  terapeutky tak například 
velmi otevřeně komunikují o samotném procesu terapie, vybízejí klienty 
a klientky ke studiu souvisejících témat a sami poskytují další informace. 
Někteří sáhnou i po jisté míře sebeodhalení svého osobního života.

Poměrně kontroverzím aspektem je však vlastní zapojení terapeutů 
a terapeutek do veřejného života. Společenský aktivismus má své koře-
ny ve feministickém mottu „osobní je politické“. To jsme naznačili již 
výše, feministické myšlení je založeno na reflexi toho, jak jsou prožitky 
jednotlivých žen ovlivněny celospolečenským kontextem. Obvykle pak 
tedy v rámci feministického přístupu panuje shoda na tom, že je potře-
ba měnit i společenské podmínky (a ne jen klienty a klientky v terapii), 
ale otázkou je nakolik by sami terapeuti a terapeutky měli být veřejně 
aktivní, či nakolik do aktivismu zapojovat i klienty a klientky.

Z výzkumu pak mohu sdílet například následující ukázku, která ukazuje 
na různé podoby angažovanosti v terapii i mimo ni. Jeden z psychologů 
mluví o tom, že jeho práce spočívá v neustálém zabývání se nerovnostmi, 
ať už je to třeba ve vztahu dítě – rodič nebo u  obětí domácího násilí. 
Říká: „Musím říct, že s těmito oběma skupinami cítím výraznou solida-
ritu, mám potřebu se angažovat v jejich konkrétních případech. Věřím, 
že tady můžu být hodně platný konkrétním lidem… Asi je pro mě pomoc 
konkrétním lidem nakonec i smysluplnější než hájení zájmu znevýhod-
něných skupin na nějakém veřejném fóru… vím, do koho konkrétně in-
vestuji energii.“  

Další příklady založené na výzkumu s českými a norskými psycholo-
gy, psycholožkami a terapeuty a terapeutkami včetně podrobnějšího 
zpracování témat jako je porozumění genderu v psychologii či vztah 
psychologie a  feminismu naleznete v  knize: Machovcová, K. (2011). 
Nesamozřejmé perspektivy. Genderová analýza v  psychoterapii 
a psychologickém poradenství. Brno, Masarykova Univerzita, Mezi-
národní politologický ústav.

KNIHOVNA GENDER STUDIES
ZAJÍMAJÍ VÁS GENDEROVÁ TÉMATA? 

Navštivte Knihovnu Gender Studies,  
je otevřena v úterý, středu a čtvrtek  
od 12 do 18 hodin na adrese Masarykovo 
nábřeží 8, Praha 2. Knihovna je k dispozici 

široké veřejnosti. Ve fondu naleznete 

beletrii a poezii o ženách a psanou ženami. 

Jádro fondu je pak tvořeno odbornou 

literaturou, v knihovně naleznete knihy, 

časopisy a šedou literaturu o rovných 

příležitostech na trhu práce, v rodině 

a ve společnosti, literaturu o feminismu, 

genderových studiích, historii ženského 

hnutí, společenských vědách obecně 

a dalších souvisejících tématech. 

PRÁVNÍ PORADNY –  
ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI  
A STOP KYBERŠIKANĚ
Gender Studies, o. p. s. poskytuje bezplatné 
právní poradenství týkající se diskriminace 

z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování 

rodinného a pracovního života a právnička 

odpovídá také na dotazy související 

s kyberšikanou a násilím na internetu.

SVÉ DOTAZY POKLÁDEJTE ONLINE NA  

www.rovneprilezitosti.cz  
a www.stopkybersikane.cz  
NEBO TELEFONICKY NA ČÍSLE  

774 913 350  
(v úterý 9.00 – 11.00 a v pátek 16.30 – 18.30).

http://www.rovneprilezitosti.cz
http://www.stopkybersikane.cz
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