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Úvod 

 
 Do rúk sa Vám dostala unikátna príručka, ktorá vznikla v jedinečnom 

prepojení bohatých skúseností z rôznych škôl a školských prostredí z krajín 

Európskej únie.  

 Snahou týchto inštitúcií je priniesť rodovú rovnosť do škôl, a tým vytvoriť 

rovnoprávnejšie, rozumej najmä bezpečnejšie a prijateľnejšie prostredie pre detí, 

študentov a študentky, ktorí často krát bezpečie a prijatie nezažívajú. V posledných 

rokoch sa v našom slovenskom prostredí stretávame útokmi, znevažovaním 

a prekrúcaním pojmov rodovej rovnosti, ich významu. O to viac by sa škola a školské 

prostredie malo stať bezpečným prístavom pre každého a každú bez rozdielov 

pohlavia, rodu, rasy, vierovyznania, sociálneho a ekonomického prostredia. 

 Ponúkame Vám príručky, ktoré veríme, že pomôžu osvetliť a „dovysvetľovať“ 

čo bolo zanedbané, a tým pomôcť k bezpečnejšiemu a rovnoprávnejšiemu 

prostrediu.  

 Príručky tvorili experti a expertky z desiatich  vzdelávacích inštitúcií, 

mimovládnych organizácií, zameraných na vzdelávanie a vzdelávacích poradných 

orgánov, kde sa zozbierali niekoľkoročné skúsenosti prispôsobené a doplnené 

o slovenské reálie a podmienky implementácie.   

 Príručky delíme na tri časti: 

 

Prvá - I. Rodová rovnosť a rodové stereotypy (v nadväznosti na osnovy a školské 

učebnice),  

 

Druhá - II. Bezpečná škola (prevencia násilia, šikany, sexizmu a nastavenia 

školského prostredia), 

 

Tretia - III. Rovnoprávna škola (projektová a komunitná práca s témami 

rovnoprávnosti a rodovej rovnosti). 

 

 Momentálne máte v rukách druhú príručku, ktorá slúži k eliminácie 

a prevencii násilia na školách. 

 

 Pevne dúfame, že ponúknuté príručky prinesú ľahký a zrozumiteľný pohľad 

na situáciu rovnosti na školách a s tým spojené aj možnosti riešenia a zlepšenia 

súčasného stavu. Súčasťou príručiek sú charty rodovej rovnosti pre stredné 

a základné školy, ktoré krok za krokom ponúkajú návod ako zabezpečiť rovnoprávne 

školy pre všetkých.1 

 

 ...Lebo na každom a každej z nás záleží... 

 

 

         Projektový tím 

  
                                                      
1
 https://sccd-sk.org/projekty/rovnopravne-skoly-gecm/ 
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Úvod do problematiky násilia 
 
Násilie môžeme zažívať v každodennom  kontakte. V prechádzajúcej príručke 
sme sa snažili vysvetliť čo ten rod vlastne je, a prečo potrebujeme rodovú 
rovnosť. Táto príručka je najmä o prevencii a eliminácií násilia. 
 
Ženy a dievčatá sú najčastejšími obeťami násilia. Aj vďaka spoločenským 
nastaveniam a prevládajúcim rodovým stereotypov (pozri príručku č. 1), kde 
je miera uplatniteľnosti značne limitovaná svojou sociálnou rolou, ktorú majú 
zastávať. (napr. ženy = matky= neplatená práca= horšie uplatnenie sa na trhu 
práce= riziko chudoby). 

Násilie na ženách a deťoch sa vyskytuje v rôznych formách, akými sú: 
fyzické, psychické, sexuálne a ekonomického násilie. Prevažná väčšina 
páchateľov sú muži. Vysvetlenie tohto fenoménu spočíva v dlhotrvajúcej 
nerovnosti v mocenských vzťahoch medzi ženami a mužmi v našej 
spoločnosti.  

Najčastejšími formami domáceho násilia a ich prejavmi sú: 

 
 fyzické násilie – sácanie, hádzanie, fackovanie, kopanie, udieranie, 

ťahanie vlasov, škrtenie, dusenie, popálenia, bodnutia, ohrozovanie 
zbraňami, bitie rôznymi predmetmi, odopieranie jedla a spánku, a iné. 

 psychické násilie – klamstvá, poučovanie, kritizovanie, obviňovanie, 
urážky a vulgárne nadávky, obmedzovanie kontaktov, žiarlivosť, 
ponižovanie, izolácia, kontrola, zabraňovanie nájsť si prácu, 
zastrašovanie, zľahčovanie, zvaľovanie viny, vyhrážanie sa žene a 
ostatným členom jej rodiny ublížením, alebo zabitím, vyhrážanie sa 
samovraždou, a iné. 

 sexuálne násilie – obťažovanie, vynucovanie sexu, nútenie k rôznym 
sexuálnym praktikám, nútenie k prezeraniu pornografických časopisov a k 
sledovaniu pornografických filmov, a iné. 

 ekonomické násilie – neprispievanie financiami na domácnosť, 
odmietanie podieľať sa finančne na starostlivosti o deti, vymáhanie 
peňazí, ničenie osobného majetku, nútenie k podpísaniu zmlúv o 
pôžičkách a úveroch, odopieranie prístupu k spoločnému účtu, a iné. 

 sociálne násilie - nútenie ku ukončeniu sociálnych kontaktov a väzieb 
s okolím, obmedzovanie a eliminácia kontaktov s rodinou, 
zosmiešňovanie kamarátskych a sociálnych väzieb v komunite, a pod.  

Preto môžeme povedať, že násilie je každé správanie osoby, ktorého 
cieľom je uplatňovanie moci alebo kontroly. 

Násilie je spojené s určitou dynamikou vývoja. Je to proces, ktorý môže trvať 
a vyvíjať sa aj niekoľko mesiacov až rokov, kým dôjde k prvým násilným 
stretom. Často krát zo začiatku vzťahu vzťah nevyzerá ako násilný, naopak, 
veľmi obetavý, až s prehnanými prejavmi lásky  (nosenie kvetov skoro každý 
deň, neustále vypisovanie  a opytovanie sa čo robíte, s kým ste so zámienkou 
„strachu o vás“, zahŕňanie až príliš veľkým množstvom darov a nezdravej 
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pozornosti). Keď násilná osoba, získa Vašu priazeň a dôveru, vtedy sa 
zvyknú prejavovať nasledovné prejavy. Nemusia sa prejavovať súčasne, 
niekedy sa prejaví  len jedna z foriem, v najťažšom prípade môžu všetky. 

 

 Fyzické násilie zahŕňa všemožné formy zlého, fyzicky násilného  
zaobchádzania od sácania, kopania, bitia, ťahania za vlasy, pálenia, bitia 
predmetmi až po vraždu. Veľmi často sa s telesným násilím 
spája ničenie majetku, napríklad rozbíjanie nábytku, ničenie vecí, na 
ktorých osobe záleží. 

 Vyvolávanie strachu je ďalším prostriedkom násilia na a súčasťou jeho 
dynamiky. Strach pred ďalším násilím sa často stáva najsilnejším 
nástrojom útlaku. Potom už vôbec nie je potrebné použiť telesné násilie, 
samotný strach pred ním pôsobí zastrašujúco. 

 Obťažovanie a terorizovanie vo forme sústavných telefonátov, nočných 
telefonátov, výhražných listov, špehovania a prenasledovania na 
pracovisku a doma, ako aj slovných vyhrážok sú ďalším často 
používaným prostriedkom na kontrolu obete. 

 Vyskytuje sa však aj vyhrážanie sa zbraňou a vyhrážanie sa tretím 
osobám (deťom, príbuzným), ale aj domácim zvieratám. Vyhrážky treba 
brať vždy vážne, bez ohľadu na to, či sa použijú na verejnosti, alebo v 
súkromí. 

 Psychické násilie zahŕňa citové a slovné týranie; osoba ho pociťuje ako 
ničenie pocitu vlastnej hodnoty a psychického zdravia. K tejto forme 
násilia patrí napríklad zosmiešňovanie na verejnosti, urážlivé poznámky 
o výzore alebo charaktere, osočovanie a výbuchy zlosti. Veľmi časté sú aj 
výroky, že osoba je psychicky chorá, namýšľa si, má samovražedné 
sklony, atď.  

 Sociálne násilie je také správanie, ktoré má za cieľ osobu izolovať. Patrí 
sem napríklad bránenie v styku s rodinou alebo priateľkami a priateľmi, 
uzamknutie v byte, zablokovanie telefónu, a podobne. 

 Ekonomické násilie znamená zneužívanie moci pri disponovaní 
finančnými prostriedkami. Násilná osoba napríklad nedáva na živobytie 
finančné prostriedky, alebo iba nedostatočné množstvo, zatajuje výšku 
svojich príjmov a majetok, ale pritom kontroluje príjmy. 

 Sexualizované násilie zahŕňa všetky sexuálne činy, ktoré sú osobe 
nanútené. Sexualizované násilie je aktom agresie a zneužitia moci, a nie 
výsledkom nekontrolovateľných sexuálnych pudov.  

 K stratégii uplatňovania kontroly patria aj prostriedky, ktoré sa na prvý 
pohľad nepovažujú za súčasť násilia: ubezpečovanie o láske po týraní, 
„udobrovanie“ prostredníctvom sexuality, apely na morálne svedomie, 
vyhrážanie sa samovraždou, príležitostné pozornosti, atď. Tieto stratégie 
medziiným zabraňujú osobe, aby si uvedomila závažnosť násilia a škody, 
ktoré spôsobuje a mohla vyvodiť dôsledky. 

Na to aby sme účinne a efektívne zamedzili šíreniu je potrebe hovoriť aj 
o postojoch v spoločnosti, ktoré často krát ľudia, čo zažívajú násilie, zažívajú. 
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Je veľmi dôležité hovoriť o mýtoch, ktoré sa dostali do povedomia reakcií 
majoritnej spoločnosti ako odpoveď na násilie. Čo môže spôsobiť ešte väčšiu 
traumu, sekundárnu viktimizáciu a „zacyklovanie“. 

Skúsenosti ukazujú, že s problémom domáceho násilia – najmä násilia na 
ženách – sa ešte stále spája veľa rôznych mýtov a predsudkov. Existuje 
obrovský rozpor medzi faktami (rozsah problému, jeho príčiny a pozadie) a 
názormi na túto tému. Rozšírené mýty a predsudky nedovoľujú osobám  
postihnutým násilím, aby rozprávali o svojej situácii a dostali adekvátnu 
pomoc. Vedie to tak ďaleko, že osoby hľadajú vinu u seba a neodvážia sa 
vyjsť so svojím problémom na verejnosť. 

 
„To nie je násilie, tí dvaja sa len „hádajú”,....“ 

Medzi hádkou a násilím je podstatný rozdiel: Pri hádke ide o konflikt dvoch 
osôb, ktoré sú približne rovnako silné. Pri hádke ide zväčša o konflikt záujmov 
a každá zo zúčastnených strán sa pokúša presadiť svoje záujmy. Odborníci 
preto rozlišujú „partnerský konflikt“ od „intímneho teroru“. 

Intímny teror sa od partnerského konfliktu líši nerovnováhou sily a moci, 
napríklad jedna osoba je fyzicky silnejšia, ozbrojená alebo disponuje 
financiami, alebo je inak závislá na druhom partnerovi, vzniká 
nebezpečenstvo, že silnejšia strana zneužije svoju prevahu na kontrolu nad 
druhou stranou. Vtedy sa konflikt mení na intímny teror.  

„Násilie sa vyskytuje iba v chudobných a problémových rodinách,...“ 

Násilie môže postihnúť každú osobu nezávisle od príslušnosti k sociálnej 
vrstve, kultúre a náboženstvu a nezávisle od veku. Dojem, že násilie sa týka 
len „problémových“ rodín, vzniká preto, že v niektorých skupinách spoločnosti 
sa násilie utajuje väčšmi ako v iných. Pre osoby z tých skupín, kde je 
hovorenie o tom, že zažili násilie, veľmi tabuizované, je preto ešte ťažšie 
hľadať a získať pomoc. 

Pre mnohé ženy má zverejnenie násilia závažné dôsledky, napríklad môže 
utrpieť povesť rodiny, muž môže stratiť zamestnanie, staršie ženy majú menej 
šancí na začatie nového života, zdravotne postihnuté ženy si uvedomujú, že 
nemajú takmer žiadnu inú možnosť, ako znášať násilníckeho partnera. 

Násilnícki muži vystupujú navonok často ako kultivovaní a sympatickí, 
verbálne odmietajú „bezdôvodné násilie“ a dištancujú sa od páchateľov 
násilia. Svoje vlastné násilnícke správanie chápu ako oprávnenú reakciu na 
chybu, ktorú osoba vykonala. A tým legitimizujú svoj neprimeraný, násilnícky 
zásah do konania, prežívania osoby. 
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„Násilie v rodine je súkromná záležitosť a nikto by sa do toho nemal 
miešať,...“ 

Súkromie a nedotknuteľnosť obydlia neplatí v prípade, keď je narušená 
telesná alebo osobná integrita ktoréhokoľvek člena alebo členky rodiny. 
Ochrana života a zdravia má v tomto prednosť pred právom na súkromie. 
 

„Oni (obete) si len vymýšľajú, aby získali byt alebo výhody pri 
rozvode,...“ 

V laickej ale niekedy i odbornej verejnosti je rozšírený názor, že výskyt krivých 
obvinení je u nás až 80-percentný. Odborníci a odborníčky pracujúce v tejto 
oblasti však tvrdia že výskyt krivých obvinení nepresahuje hranicu 10 percent 
zo všetkých oznámení. Skutočnosť je taká, že skryté násilie pri násilných 
činoch v rodine vysoko prevyšuje nahlásené prípady. Je veľmi 
pravdepodobné, že násilie nikto nezverejní a neoznámi. Tieto osoby násilie 
oveľa častejšie utajujú alebo bagatelizujú, než by v tomto smere preháňali. 

 
„Im (obetiam) násilie nevadí, inak by predsa násilníka opustili,..“ 

Osoby, ktoré zažívajú násilie, skúšajú všetko možné, aby zmenili situáciu. 
Chcú, aby násilie prestalo, často si však želajú aj udržať vzťah či manželstvo. 
Až keď zlyhajú všetky ich pokusy, hľadajú pomoc mimo rodiny. Väčšina týchto 
ľudí  sa bojí, pretože málokde sa cítia v bezpečí.  

Čím dlhšie sú osoby vystavené rôznym stratégiám uplatňovania násilia, tým 
ťažšie je pre ne oslobodiť sa. Násilník získava v tejto situácii čoraz väčšiu 
prevahu. Pokusy o útek a odpor majú často za následok ešte tvrdšie použitie 
násilia. Život v takomto vzťahu je pre nich veľmi vyčerpávajúci. Násilie má 
negatívne dôsledky aj v sociálnej oblasti, napríklad stratu práce, izoláciu a 
stratu prístrešia. 

Preto sa bránia vlastným spôsobom a rozvíjajú mnohoraké stratégie, aby 
chránili seba i deti. Prispôsobenie sa násiliu je jedna z možných stratégií, ako 
zabrániť najhoršiemu. Toto vynútené prispôsobenie je prirodzenou reakciou 
na silnejšieho protivníka a v žiadnom prípade nie je chorobné alebo 
masochistické. 

Je veľmi ťažké a často nebezpečné oslobodiť sa zo vzťahu s násilníkom.  
Pomoc zvonku je na jednej strane potrebná, na druhej strane však môže 
spôsobiť aj škody, ak nie je účinná, alebo nebola dohodnutá so ženou 
postihnutou násilím. Ženy sa však často stretávajú s bagatelizáciou svojej 
situácie a sú ponechané samy na seba. Dôsledkom je, že rezignujú na 
hľadanie pomoci. 

 
„Oni (obete) násilníka nejakým spôsobom „provokujú”,...“ 

Takýto postoj legitimizuje páchanie násilia v určitých situáciách, vinu za 
násilie pripisuje obetiam a násilníkom páchajúcim násilie zbavuje 
zodpovednosti. Za „provokáciu“ býva často označené už to, že osoba príde o 
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niečo neskôr z práce, má na niečo vlastný názor, navštívi svoju priateľku, 
alebo si dovolí kritizovať. 

Jedným z nástrojov násilia je  zmanipulovať svoju obeť natoľko, aby si o sebe 
začala myslieť, že nemá žiadnu hodnotu a že násilie si zaslúži. Páchateľ to 
bude mať niekoľkonásobne ľahšie, ak jeho obeť nebude mať žiadne 
sebavedomie, vďaka ktorému by mohla nájsť silu zbaliť sa a ujsť. Hanba, 
strach a vina sú len mechanizmami, ktoré sa u obetí po čase spustia 
automaticky. Po určitom čase uveria tomu, že sú menejcenné a odchod je 
o to ťažší. 

 
„Oni (obete)  si samy vyberajú partnerov, ktorí ich týrajú,...“ 

Žiaden človek nechce, aby ho niekto bil, znásilňoval, alebo zavraždil. Na 
začiatku vzťahu násilníci obvykle ešte nesiahajú po násilných prostriedkoch. 
Násilné správanie sa zväčša začína po určitom čase spolužitia, kedy sa 
objavuje závislosť na vzťahu. Určité formy násilia sú často skryté a  spájajú s 
pozitívne chápanými hodnotami, takže je ťažké si uvedomiť, kedy sa začína 
zneužívanie moci, kontroly a útlak. „Rytiersky ochranca“ sa nepozorovane 
stáva kontrolujúcim mužom, šialená zaľúbenosť sa mení na šialenú žiarlivosť, 
ubezpečovanie „som do teba zbláznený“ sa zmení na tvrdenie „mám právo na 
teba i na tvoje telo“. 

 

„Násilníci týrajú, pretože sami v detstve zažili násilie...“ 

Osoby, ktoré páchajú násilie, síce často v detstve zažili násilie a vlastné 
zážitky s násilím sú istým „rizikovým“ faktorom, ktorý môže viesť k tomu, že sa 
človek správa násilnícky. To však automaticky neznamená, že by bludný kruh 
násilia musel nevyhnutne pokračovať. Často sa totiž stretávame s domácim 
násilím nie medzi partnermi, ale aj medzi rodičmi a deťmi, alebo súrodencami.  

Negatívne skúsenosti z detstva môžu viesť aj k mimoriadne odmietavému 
postoju voči násiliu, ako tomu je u mnohých mužov. Niekedy síce môžu 
správanie vysvetliť, ale nikdy ho nemôžu ospravedlniť. 

 
„On (násilník) je ale dobrý otec, veď deti vôbec nebije,...“ 

Domáce násilie poškodzuje deti na celý život. Vo väčšine prípadov bývajú deti 
priamymi svedkami násilných incidentov medzi rodičmi, alebo sú s 
následkami týrania konfrontované podvedome, keď vidia zranenia matky 
alebo jej psychické problémy ako strach, skľúčenosť, smútok a depresie. Deti 
sa za obete domáceho násilia považujú aj v prípade, ak na nich nebolo 
priamo páchané násilie. 

Aj v prípade, že partner týra iba ženu, je veľmi vysoké percento 
pravdepodobnosti, že násilie sa rozšíri aj na deti. Osoby, ktoré sú dlhodobo 
vystavené domácemu násiliu, sú uzavreté do seba a svojich problémov. Dieťa 
sa tak nielen stáva obeťou, ale spravidla aj osamelým vo svojom strachu a 
obavách. 
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Prítomnosť pri násilí aj voči neznámej osobe je pre deti silným 
traumatizujúcim zážitkom, čím je vzťah k obeti bližší, tým je táto traumatizácia 
silnejšia. Deti bývajú úzkostné, neurotické, vyskytujú sa u nich často 
psychosomatické choroby a poruchy učenia a správania sa, a veľké percento 
z nich má podobné problémy vo svojich partnerských vzťahoch. 

  

Na zistenie miery a skúsenosti násilia v triede ponúkame jednu prípadovú 
štúdiu, ktorá je užitočná pri odhade miery a prevalencie násilia.  Odporúčame 
si vyhotoviť anonymizovaný dotazník, v ktorom sa môžeme dopytovať na 
skúsenosti z partnerského alebo rodinného života a na základe odpovedi 
zvoliť vhodné postupy práce.  
 
Prípadová štúdia: rodovo podmienené násilie na školách 
 

Názov prípadovej štúdie Rodovo podmienené násilie na školách  
 

Typ materiálu (text, video, 
rozhovor, foto-príbeh atď.): 

Video, text 

Popis prípadovej štúdie Úvod: 
Rodovo podmienené násilie je v spoločnosti neustále 
prítomné, najmä v partnerstvách medzi ženou a 
mužom, a tieto modely správania je dôležité na 
identifikovať a prijať preventívne opatrenia na 
elimináciu tejto formy násilia v akýchkoľvek vzťahoch 
- v rodinách, komunitách a v neposlednom rade na 
školách. 
Modely násilného správania sa často prenášajú do 
školského prostredia na všetkých úrovniach, a preto 
je dôležité zvyšovať povedomie medzi  
administratívou, učiteľmi, ale hlavne 
študentmi/tkami, ktorí sú najviac vystavení takýmto 
životným situáciám. 
 
Východisko: 
Medzinárodné výskumy ukazujú, že veľa mladých 
ľudí má skúsenosti s násilným správaním už počas 
štúdia na strednej alebo vysokej škole. 
Medzinárodne, každý tretí tínedžer vo veku 13 až 17 
rokov hovorí, že on sám alebo jeho priatelia zažili 
násilné zaobchádzanie. Výskum násilia ukazuje, že 
dievčatá a mladé ženy sú postihnuté nepomerne 
častejšie. Takéto násilie je pre dievčatá veľmi 
mätúce. Na jednej strane veľmi túžia mať vzťah a 
udržať ho; preto možno nie sú schopné správne 
posúdiť správanie partnera. Často je to preto, lebo 
priateľ sa k nim nie vždy správa násilne, takže veria, 
že ide iba o náhodu a násilie sa skončí. Preto je veľmi 
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dôležité hovoriť o tejto téme a sledovať varovné 
signály. 
Nebezpečné signály od partnera / priateľa: 
- mimoriadne majetnícky alebo žiarlivý a 

ospravedlňuje to prejavmi lásky alebo 
starostlivosti; 

- niekedy milý (najmä pred rodinou a priateľmi) a 
niekedy arogantný (najmä v súkromí), akoby mal 
dvojitú tvár; 

- kontroluje telefóny, e-maily od rodiny / priateľov; 
- presadzuje stereotypné názory na rodové úlohy; 
- kritizuje vzhľad a činy; 
- ponižuje, kričí, manipuluje; 
- chce, aby sa partner / priateľ vzdal svojich aktivít 

a záľub; 
- trvá na tom, aby partner / priateľ netrávil čas s 

príbuznými alebo priateľmi; 
- vyrastal v rodine, kde došlo k násiliu; 
- v minulosti niekoho napadol alebo zbil; 
- nepreberá zodpovednosť za svoje činy; 
- pije a užíva drogy, ktoré menia správanie na 

agresívnejšie a toto správanie odôvodňuje tým, 
že je pod vplyvom alkoholu a drog; 

- hrozí samovraždou alebo zabitím (napr. keď by 
ste ho opustili); 

- obviňuje ostatných zo svojich zlyhaní a ťažkostí; 
- robí hanlivé poznámky o ostatných; 
- stráca kontrolu nad svojimi činmi; 
- je impulzívny. 

 
Prijaté opatrenie / prípadová štúdia:  

Triede bol premietnutý film "To všetko z lásky” (All 
Out of Love), ktorý je voľne dostupný na YouTube. 
Predstavuje tri ženy, ktoré prešli rôznymi formami 
násilia a opisujú svoje príbehy. Tieto príbehy majú 
veľmi silný obsah, takže bolo veľmi dôležité 
metodické usmernenie na úvod a vysvetlenie pred 
premietaním. Tiež bolo dôležité hovoriť o 
možnostiach podpory a spomenutých varovných 
signáloch a o tom, kde možno nájsť pomoc najmä v 
miestnej komunite. Na záver študenti vyplnili 
anonymizované dotazníky, kde popísali svoje pocity z 
aktivity a tiež, ak chceli, mohli anonymne uviesť svoje 
priame/nepriame skúsenosti s násilím. Štruktúra 
hodiny bola striktne vedená v atmosfére, v ktorej sa 
študenti pri diskusii o téme násilia necítili byť 



Partneri projektu: 

 

 
 

 

Podporené z programu EÚ 
Erasmus+  
 

Rakúsko Chorvátsko Fínsko Grécko Maďarsko TalianskoPoľsko Slovensko VB 

Projekt: Šírenie “Charty rodovej rovnosti pre školy“ v Európe 
/ Expanding the use of the ‘Gender Equality Charter Mark 
for Schools’ across Europe 
Agreement No: 2018-1-UK01-KA201-048271                                                 
 

obeťou. Je potrebné povedať, že ktorýkoľvek študent 
mohol kedykoľvek opustiť učebňu. Dopad bol 
pomerne široký a v dotazníkoch boli zhromaždené 
priame skúsenosti s násilím. Na konci boli rozdané 
kontakty na organizácie, ktoré by mohli poskytnúť 
pomoc. 
 
Aktivita bola realizovaná v roku 2018 na 15 
stredných školách na strednom Slovensku. Najskôr 
boli oslovení riaditelia škôl, ktorí boli oboznámení s 
cieľom aktivity a jej významom. Aktivitu realizovala 
odborná mimovládna organizácia (zameraná na 
násilie páchané na ženách), mohli však byť 
(dobrovoľne) prítomní aj učitelia, ktorí sa zúčastnili aj 
na vyhodnotení dotazníkov a identifikácii možných 
budúcich krokov prevencie a / alebo dokonca obetí. 

Cieľová skupina:  Študenti stredných škôl, sekundárne učitelia  
   

Weblink (ak je): 
 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=X-uhLFz_4W4 
(doplňujúce video: 
https://www.youtube.com/watch?v=Sv0gdDZEBDA) 

Dotknutá oblasť 
/podkategória Charty: 

Postoje a vzťahy: Rodovo podmienené násilie 
(identifikácia násilia, cyklus a možnosti) 

 
Medzi veľmi častým prejavom násilia, najmä  u dospievajúcich, je sexizmus. 
V širšom slova zmysle sexizmus predstavuje (obdobne ako rasizmus) 
diskrimináciu na základe pohlavia resp. rodu. V súčasnosti sa používa hlavne 
na vyjadrenie postojov a prejavov, ktoré sú voči jednému pohlaviu (spravidla 
ženám) degradujúce a dehonestujúce, zdôrazňujúce predsudky a negatívne 
rodové stereotypy, a tým znižujúce ich dôstojnosť. Najčastejšie ide o určité 
obrazy, v ktorých sú ženy zobrazené ako tovar alebo v situáciách, 
prispievajúcich k diskriminačným a stereotypným postojom a predsudkom. 
 
Aj preto je veľmi dôležité bojovať proti sexizmus a ukazovať jeho negatívne 
účinky už v detstve. Sexistické prejavy môžu veľmi negatívne ovplyvňovať 
sebaobraz a sebavidenie, sebaúctu človeka, ktorý  sa stal obeťou sexizmu 
Obzvlášť citlivé sú deti, najmä v štádiu kedy sa formuje jeho vnímanie a 
sebavedomie.  
 

Plán aktivity 

Názov: Obťažovanie – rozhovor chlapcov 

Autor: DECSY 

Vzdelávacie výstupy:  

• Porozumieť konceptu sexuálneho obťažovania 

https://www.youtube.com/watch?v=X-uhLFz_4W4
https://www.youtube.com/watch?v=Sv0gdDZEBDA
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• Nechať žiakov premýšľať o možných súvislostiach medzi 

nerešpektovaním žien a obťažovaním 

• Poskytnúť chlapcom nástroje na obranu proti jazyku, ktorý je neúctivý k 

dievčatám a ženám 

Koncept rodovej (a inej) rovnosti: Obťažovanie, tlak rovesníkov 

Kľúčové slová: Sexizmus, sexuálne obťažovanie, obdivný hvizd („wolf-

whistling“), podpichovanie, hanlivé výroky 

Veková skupina:13-18 rokov 

Úvod do aktivity: Táto aktivita je zameraná na rozvíjanie porozumenia toho, 

čo sa rozumie pod obťažovaním, ďalej sa zameriava na to, ako sexistický 

jazyk môže narušiť úctu k ženám. 

Vypracovanie plánu aktivity: 

Úvodná aktivita Čas Potrebné zdroje 

Krok 1: Zobrazte slovo „Obťažovanie“ a 
požiadajte žiakov, aby vysvetlili, čo to 
znamená, a uviedli príklady, potom ukážte 
definíciu a príklady. Rovnako postupujte pri 
výraze „Sexuálne obťažovanie“. 

5-10 min Power Point 
prezentácia o 
obťažovaní - slajdy 1-4 

 
Hlavné aktivity 

Aktivita 1: Názov Čas Potrebné zdroje 

Krok 1: Prezrite si štatistiky projektu 
Každodenný sexizmus (Everyday Sexism), 
týkajúce sa žien na verejných priestranstvách. 
Čítajte ich spoločne s inou osobou. 

• Je v nich niečo, čo vás prekvapilo/ 
šokovalo? 

• Prečo si myslíte, že je to tak? 
• Koľko z týchto prípadov podľa vás 

bolo nahlásených na polícii? 

10 min Power Point 
prezentácia – slajd 5  
Príloha 1 

Krok 2: Prečítajte si článok o žene, ktorá 
nahlásila robotníka zo stavby za obdivný 
hvizd2 
i) Poznačte si / zvýraznite jej uhol pohľadu a 
to, ako sa cíti 
ii) Poznačte si / zvýraznite jeho uhol pohľad a 
to, ako sa cíti 
 

10 min Power Point 
prezentácia – slajd 6; 
prístup k článku na 
webe (link v 
poznámke) alebo 
vytlačená kópia 

                                                      
2
Metro 2015 ‘Pískajúci stavbár’ a otec hovorí, že je to “kompliment” a “poctí muž mnoho dievčat” 

https://metro.co.uk/2015/04/29/wolf-whistling-builder-and-father-of-one-says-its-a-compliment-
and-has-snogged-so-many-girls-off-the-back-of-it-5173104/ 
 

https://metro.co.uk/2015/04/29/wolf-whistling-builder-and-father-of-one-says-its-a-compliment-and-has-snogged-so-many-girls-off-the-back-of-it-5173104/
https://metro.co.uk/2015/04/29/wolf-whistling-builder-and-father-of-one-says-its-a-compliment-and-has-snogged-so-many-girls-off-the-back-of-it-5173104/
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Na koho strane ste, a prečo? 
Myslíte si, že je to preukázanie úcty alebo 
neúcty k ženám? Je to sexuálne obťažovanie? 
 

Aktivita 2: Názov Čas Potrebné zdroje 

 
Krok 1:  Divadlo Forum (pozri poznámku dole 
k Divadlu Forum – Forum Theatre) a k 
použitiu scenára):  
Vyberte 3 hercov, ktorí si prečítajú scenár; 
dajte im čas, aby si ho prečítali najprv sami, 
potom ich požiadajte, aby ho čítali spoločne. 
Informujte triedu, že budú scenár čítať znova 
a že vo vybraných bodoch môže ktokoľvek 
vstúpiť do role Garyho, aby zmenil dynamiku 
rozhovoru. 
Skúste to raz a uvidíte, aké budú intervencie. 
Potom si žiaci môžu pozrieť „Repliky pre 
intervencie“, ktoré im môžu pomôcť pri 
ďalších nápadoch (pre ich vlastné nápady sú 
vynechané dve prázdne miesta). Nechajte 
hercov, aby scenár znova prečítali a uvidíte, 
aké budú intervencie. 
Spýtajte sa žiakov, čo si myslia o dialógu a 
aktivite. Počuli už takto rozprávať chlapcov? 
Prečo sa to stalo? (Možno zistíte, že chlapci 
popierajú také rozhovory, keď sú v miestnosti 
aj dievčatá, takže sa s dievčatami môžete 
porozprávať, keď tam chlapci nebudú). 
 

25 min  
 
 
Príloha 2: Rozhovor 
chlapcov - scenár 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha 3: Repliky pre 
intervencie 
 
 

(Nasleduje reflexia / Hodnotenie)   

 
Divadlo Forum (Forum Theatre): Východisko pre učiteľov 
 
Založil ho na začiatku 70. rokov brazílsky divadelný režisér, spisovateľ a 
politik Augusto Boal. Divákom sa predstaví krátka hra, v ktorej sa ústredná 
postava stretne s útlakom alebo prekážkou, ktorú nedokáže prekonať; 
predmetom je obvykle niečo, čo má pre poslucháčov okamžitý význam, často 
založené na spoločnej životnej skúsenosti. 
 
Po diskusii sa hra opäť začne, ale tentoraz, kedykoľvek keď má divák pocit, 
že protagonista mohol vyskúšať inú stratégiu, môže hru zastaviť, zaujať 
miesto hlavného hrdinu a vyskúšať svoj nápad. 
 
Tak sa predstavenie stáva akousi divadelnou debatou, v ktorej sa skúšajú a 
zdieľajú skúsenosti a nápady, vytvára sa solidarita a zmysel pre zodpovedné 
konanie. 
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Viac informácií 

 Interaktívne divadlo v triede: Divadlo Forum, Univerzita Southampton 
(Interactive Theatre in the Classroom: Forum Theatre University of 
Southampton)https://www.heacademy.ac.uk/system/files/downloads/pr
e_reading_material.pdf 

 Augusto Boal (1985) Divadlo utláčaných Divadelná komunikačná 
skupina (Theatre of the Oppressed Theatre Communications Group) 

 Príklad predstavenia Forum The atre of Mount Royal University, 
Calgary, Canada (9 mins 43 secs) 
https://www.youtube.com/watch?v=NbYx01re-ec 

 
Forum Theatre: Aktivita Rozhovor chlapcov  
 
Táto aktivita bola inšpirovaná akademickou prácou Brendana Gougha 
a Garetha Edwardsa (1998), „Rozhovory pri pive: štyria mládenci, prezentácia 
a reprodukcia maskulinít“, ktorá sa zaoberala tým, aké môžu muži používať 
hanlivé výrazy pre ženy, keď sú v skupine samí muži. Jeho cieľom je využiť 
dialóg na preskúmanie otázok „podpichovania“ a tlaku rovesníkov a pokúsiť 
sa dať mladým mužom zručnosti a sebadôveru na to, aby zaujali postoj k 
rešpektu a rovnosti, a to pomocou divadla Forum Theater. 
 
Použitie scenára  
Kevin a Dwayne sebavedome používajú hanlivý jazyk voči dievčatám. Gary je 
ambivalentnejší, ale zdá sa, že nie je schopný konfrontovať svojich dvoch 
priateľov. 
 
Na úlohy Kevina a Dwayna je potrebné vybrať dvoch sebavedomých hercov, 
pretože po prvom prečítaní, kedy Garyho hrá herec, môžu v rôznych bodoch 
dialógu (najpravdepodobnejšie sú v scenári označené znakom *) do role 
Garyho vstupovať diváci. Kevin and Dwayne potom budú musieť pokračovať v 
rozhovore, bez scenára. Môžu pre intervencie použiť navrhované repliky 
(príloha 3). 
 
Možno budete musieť prispôsobiť scenár tak, aby viac vyhovoval kontextu 
vašej krajiny / kultúry, ako aj škole alebo mladým ľuďom, s ktorými pracujete 
(napr. použitie slova „dedina“ by mohlo byť nahradené pojmom “sídlisko”). 
 
Reflexia / Hodnotenie 
 
Čo ste sa dnes dozvedeli o obťažovaní? Čo ste sa dozvedeli o sexuálnom 
obťažovaní? Čo ste sa naučili o používaní jazyka? Čo ste sa dozvedeli o tlaku 
rovesníkov? Ako to ovplyvní vaše správanie? 
 
Môžete žiakom rozdať po 2 nalepovacie lístočky a požiadať ich, aby na ne 
napísali: jednu vec, ktorú ste sa dnes naučili + jednu vec, ktorú budú robiť na 
základe tejto hodiny. Potom o niektorých z nich diskutujte. 
 

Návrh následných aktivít Čas Potrebné zdroje 

https://www.heacademy.ac.uk/system/files/downloads/pre_reading_material.pdf
https://www.heacademy.ac.uk/system/files/downloads/pre_reading_material.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NbYx01re-ec
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Diskutujte o tom, či je ľahké postaviť sa iným,  
aké sú výzvy pri tlaku rovesníkov a ako ich 
prekonať. 
Môžete požiadať mladých ľudí, aby porozprávali 
príklady takýchto rozhovorov, s ktorými sa 
stretli v skutočnom živote alebo v beletrii. 
Môžete hrať ďalšie hry na role s cieľom zaviesť 
alebo vyvinúť postupy pre ostatných, ako sa 
postaviť za práva rovnosti a proti predsudkom. 

  

Preskúmajte, aký jazyk (výrazy) sa používa vo 
vašej škole/komunite/v médiách - podporuje 
rodovú rovnosť alebo sexizmus? Vnímajú to 
chlapci a dievčatá rovnako? 
 
Pozrite si Zoznam jazyka / výrazov GECM 

 Prístup na internet / 
lokálne a 
celonárodné noviny 
 
Zoznam jazyka / 
výrazov GECM  

Zistite, aké rodovo neutrálne sú alebo nie sú 
slovníky vo vašom jazyku. 
 
Prečítajte si článok o odstránení sexistických 
definícií zo slovníkov v angličtine 
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-
oxfordshire-51738824 
 
Ak sú sexistické, môžete začať kampaň na ich 
zmenu? 

 Slovníky / prístup na 
internet 

Požiadajte žiakov, aby si pozreli výsledky 
projektu Everyday Sexism 
https://everydaysexism.com/ 
 
(Pozn.: Táto webová stránka je k dispozícii vo 
verziách pre 25 krajín a 16 jazykov) 
 
Čo si myslia o svedectvách žien rôzneho veku? 
Aký druh podpory vo vašej škole/meste/krajine 
existuje pre ľudí, ktorí boli zneužívaní niektorými 
z týchto spôsobov? 
Aké odporučenia existuje pre mužov a ženy, aby 
si uvedomovali sexizmus a obťažovanie? 
 
Môžete pripraviť ďalšie cvičenia o dobrovoľnom 
súhlase3. 

 Prístup na internet 

 
 

                                                      
3
užitočnýnávodhttps://www.pshe-association.org.uk/curriculum-and-resources/resources/guidance-

teaching-about-consent-pshe-education-key+ cvičeniahttps://learning.nspcc.org.uk/research-
resources/schools/making-sense-relationships 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-oxfordshire-51738824
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-oxfordshire-51738824
https://everydaysexism.com/
https://www.pshe-association.org.uk/curriculum-and-resources/resources/guidance-teaching-about-consent-pshe-education-key
https://www.pshe-association.org.uk/curriculum-and-resources/resources/guidance-teaching-about-consent-pshe-education-key
https://learning.nspcc.org.uk/research-resources/schools/making-sense-relationships
https://learning.nspcc.org.uk/research-resources/schools/making-sense-relationships
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Ďalšia Reflexia / Hodnotenie (ak je potrebná) 
 
Príloha 1: Demografické štatistiky, str.154 Každodenný sexizmus (Everyday 
Sexism) od Laury Bates4 
 
43% žien v Londýne vo veku od 18 do 34 rokov zažilo za posledný rok 
sexuálne obťažovanie na verejnosti. 
(YouGov,2012) 
 
87 percent amerických žien vo veku od 18 do 64 rokov bolo obťažovaných 
cudzincom. 
(Penn Schoen Berland Associates, 2000) 
 
Viac ako polovica amerických žien vo veku od 18 do 64 rokov zažila 
„extrémne obťažovanie“, vrátane toho, že ich niekto chytil, dotkol sa ich, otrel 
sa o nich alebo ich prenasledoval. (Penn Schoen Berland Associates, 2000) 
 
83 percent egyptských žien priznáva sexuálne obťažovanie na ulici. 
(Egyptian Center for Women’sRights, 2008) 
 
95 percent žien v Dillí sa necíti na verejných priestranstvách bezpečne. 
(International Center for Research for Women and UN Women, 2013) 
 
Viac ako 80 percent kanadských žien zažilo na verejnosti obťažovanie 
cudzími mužmi. 
(Macmillan, Nierobisz and Welsh, 2000) 
 
 
Príloha 2: Rozhovor chlapcov - scenár 

 
Kevin: Videl si Garyho rozprávať sa so Chantal počas prestávky? 
 
Dwayne: Myslím, že Garymu sa páči. 
 
Kevin: Ako by sa mu mohla páčiť, veď je to čistá štetka. 
 
Dwayne: Presne ako jej kamoška Jodie. 
 
Kevin: Všetky dievčatá z tej dediny sú fľandry. 
 
Gary: * Preháňaš - a čo Kerry? Tá je v pohode. 
 
Kevin: Veď ona je lesba - pozri, ako sa oblieka! 
 
Dwayne: Gary si myslí, že sú kamoši. 
 
Kevin: Môžu byť dievčatá kamošky? Sú dobré iba na jednu vec ... 

                                                      
4
Bates, L. (2014) Everyday Sexism, Simon and Schuster: New York. Použité so súhlasom. 
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Gary: * Och no tak, a čo Rachel? 
 
Dwayne: Myslí si o sebe priveľa a je bifľoška. 
 
Gary: Len preto, že by s tebou nechodila. 
 
Dwayne: Nebuď hlúpy – ona nie je môj typ. 
 
Gary: Aký je tvoj typ? 
 
Dwayne: No vieš, dievčatá, ktoré vedia..., vieš... 
 
Gary: * Myslíš „fľandry“? 
 
Dwayne: Nie, chápeš, tie čo vedia o sexe ... 
 
Gary: Takže si myslíš, že všetky musia byť ako pornohviezdy? 
 
Kevin: Gary nadŕža dievčatám, sám je baba. 
 
Gary: * Naser si - poďme si zahrať futbal.     

 
Príloha 3: Repliky pre intervencie 
 
Rozhovor chlapcov - Replika pre intervenciu: Stereotypy 
Porozmýšľajte, kde by ste mohli ako Gary zasiahnuť do rozhovoru a upozorniť 
na skutočnosť, že Kevin a Dwayne hovoria  o dievčatách s neprijateľnými 
stereotypmi: Napr.„Nemôžeš odpísať všetky dievčatá ...“ 
 
Rozhovor chlapcov - Replika pre intervenciu: Priateľstvo 
Porozmýšľajte, kde by ste mohli ako Gary zasiahnuť do rozhovoru a upozorniť 
na skutočnosť, že Kevin a Dwayne predpokladajú, že dievčatá a chlapci 
nemôžu byť iba kamaráti. Napr. „Čo je zlé na tom, keď sa chlapec kamaráti s 
dievčaťom?“  
 
Rozhovor chlapcov - Replika pre intervenciu: Rešpekt 
Porozmýšľajte, kde by ste mohli ako Gary zasiahnuť do rozhovoru a upozorniť 
na skutočnosť, že Kevin a Dwayne prejavujú úplný nedostatok úcty k 
dievčatám a implicitne k ženám. Napr. "Povedal by si to o všetkých ženách, 
dokonca aj o svojej mame?" 
 
Rozhovor chlapcov - Replika pre intervenciu: Rovnosť 
Porozmýšľajte, kde by ste mohli ako Gary zasiahnuť do rozhovoru a upozorniť 
na skutočnosť, že Kevin a Dwayne nepokladajú chlapcov a dievčatá za 
rovnocenných. Napr. „Nesúhlasíte s tým, že chlapci a dievčatá môžu robiť 
rovnaké veci?“ 
 
Rozhovor chlapcov - Replika pre intervenciu: Strach 



Partneri projektu: 

 

 
 

 

Podporené z programu EÚ 
Erasmus+  
 

Rakúsko Chorvátsko Fínsko Grécko Maďarsko TalianskoPoľsko Slovensko VB 

Projekt: Šírenie “Charty rodovej rovnosti pre školy“ v Európe 
/ Expanding the use of the ‘Gender Equality Charter Mark 
for Schools’ across Europe 
Agreement No: 2018-1-UK01-KA201-048271                                                 
 
Porozmýšľajte, kde by ste mohli ako Gary zasiahnuť do rozhovoru a upozorniť 
na skutočnosť, že Kevin a Dwayne dievčatá hanobia, čo môže byť známkou 
strachu „z iného“. Napr. „Čoho sa tak bojíš, že musíš dievčatá zhadzovať, aby 
ty si vyzeral dobre?“ 
 
Rozhovor chlapcov - Replika pre intervenciu 

 
Menované ukazovatele sa dotýkajú najmä bezpečnosti a pocitu bezpečia detí 
v škole a v školskom prostredí. Pre kvalitné vzdávanie je pocit bezpečia 
nevyhnutná vec.  
 
Zamysleli ste sa niekedy, ako sa žiaci/ žiačky, študenti/ študentky cítia 
v škole? Premýšľali ste niekedy nad konceptom bezpečnosti a jeho 
dôležitosti? 
 

 
  



Partneri projektu: 

 

 
 

 

Podporené z programu EÚ 
Erasmus+  
 

Rakúsko Chorvátsko Fínsko Grécko Maďarsko TalianskoPoľsko Slovensko VB 

Projekt: Šírenie “Charty rodovej rovnosti pre školy“ v Európe 
/ Expanding the use of the ‘Gender Equality Charter Mark 
for Schools’ across Europe 
Agreement No: 2018-1-UK01-KA201-048271                                                 
 

Plán aktivity 

Názov: Ako bezpečne sa žiaci cítia vo vašom školskom prostredí? 

Vzdelávacie výstupy:  

 Posúdiť, ako sa bezpečne žiaci cítia v rôznych oblastiach školského 

prostredia  

 Pracovať so žiakmi tak, aby sa cítili bezpečne vo všetkých oblastiach 

školského prostredia 

Koncept rodovej (a inej) rovnosti:  bezpečnosť – bezpečné prostredie 

(fyzicky a mentálne) – tepelná mapa 

Veková skupina: 5-18 rokov 

Úvod do aktivity:  Táto aktivita  vedie žiakov k tomu, aby preskúmali svoje 

školské prostredie a to, ako sa bezpečne cítia v rôznych oblastiach. Žiaci 

potom môžu navrhnúť, ako by sa všetci používatelia mohli cítiť bezpečne vo 

všetkých oblastiach školy. 

Vypracovanie plánu aktivity: 

Úvodná aktivita Čas Potrebné zdroje 

Krok 1: Čo vytvára bezpečné prostredie? 
Požiadajte žiakov, aby predstavili svoje nápady, 
čo vytvára bezpečné prostredie v triede? 
(problémy spojené s pocitom fyzickej a 
psychickej bezpečnosti, rešpektom k človeku a 
myšlienkam toho druhého, akceptovanie 
rozdielov, ale neprijatie šikanovania alebo 
utláčania ľudí.) 

10 min Tabuľa / flipchart a 
perá 

Krok 2: Pýtajte sa žiakov, čo vytvára bezpečné 
prostredie v škole mimo triedy (na chodbách, v 
jedálni, na toaletách, na ihrisku, v rôznych 
priestoroch)? Sú rovnaké ako v triede? Existujú 
rozdiely v oblastiach, ktoré sú po nejaký čas 
mimo dohľadu dospelých / učiteľov? 

5 min  

 
Hlavné aktivity 

Aktivita1: ‘Tepelná mapa’ prostredia 
školy 

Čas Potrebné zdroje 

Krok 1: Vyberte vzorku rôznych skupín žiakov 
podľa veku a rodu; jednotlivým skupinám dajte 
mapu školy a požiadajte ich, aby ju farebne 
vyhodnotili (červená, žltá, zelená) z hľadiska 
toho, ako bezpečne sa cítia v rôznych častiach 
areálu školy, a to vo vnútri v budove aj vonku 
mimo nej (a prípadne aj na prístupoch do školy). 

15 min Mapy školského 
areálu (pre mladších 
žiakov môžu byť 
zjednodušenie). 
Červené, žlté a 
zelené perá, 
zvýrazňovače. 
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Pozn.: Možno bude vhodnejšie urobiť toto 
cvičenie s jednotlivými vekovými a rodovými 
skupinami osobitne. 

Krok 2: Požiadajte žiakov, aby vysvetlili, prečo 
vyfarbili mapy tak, ako to urobili. Diskutujte o 
problémoch, ktoré z toho vyplývajú a požiadajte 
ich o návrhy na zabezpečenie toho,, že sa všetci 
žiaci budú cítiť bezpečne vo všetkých oblastiach 
školy. 

20 min  

 
Reflexia / Hodnotenie 
 
Boli rozdiely v odpovediach rôznych vekových alebo rodových skupín? Boli 
žiaci/čky a zamestnanci/kyne prekvapení niektorými odpoveďami? Čo sa 
žiaci/čky a zamestnanci/kyne dozvedeli o zaistení bezpečnosti školského 
prostredia pre všetkých? 
 

Návrh následných aktivít Čas Potrebné zdroje 

i) Porovnajte jednotlivé mapy a predstavte 
výsledky vedeniu školy/rade školy. Aké zmeny 
možno bude potrebné v spôsobe navrhovania/ 
používania / dohľadu v školskom prostredí? 
Existujú nejaké zásady správania alebo 
problémy so správaním, ktoré je potrebné 
vyriešiť? 

  

ii) Urobte podobnú aktivitu s ulicami / 
chodníkmi na ceste do školy, ktoré žiaci 
používajú. Predstavte výsledky s miestnej rade / 
miestnej polícii. Navrhnite realizáciu “tepelného 
mapovania” v škole a komunite aj ostatným 
školami vo vašom okolí a podeľte sa o výsledky. 

  

iii) Urobte si prieskum, aké opatrenia sa 
zavádzajú v rôznych častiach sveta, s cieľom 
zabezpečiť, aby sa školy a komunity stali 
bezpečným prostredím pre všetkých, zdieľajte 
nápady, ktoré by podľa vás mohli fungovať 
lokálne. 

  

 
Je dôležité pochopiť, že prejavy sexizmu nie sú len nenávistné a hanebné 
slovné prejavy, s ktorými sa môžete stretnúť či v bežnej diskusií, v triede, 
alebo v kabinete.  Sú to aj obmedzujúce sociálne normy podľa sociálnych rol 
(pozri príručku č.1), ktoré vtesnávajú jednotlivé pohlavia do želaných vzorcov 
správania sa. To sa môže odzrkadľovať vo všetkom s čím sa stretávame, nie 
len v správaní, ale aj v obliekaní, v komunikácií, v rozhodnutiach, a pod.  
Na to, aby to študenti a študentky lepšie pochopili, odporúčame analýzu 
mediálneho priestoru napríklad podľa tejto aktivity: 
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Plán aktivity 

 

Názov: Analýza médií. Kritická analýza rodovej problematiky v správach 

v médiách 

 
Prepojenie na učebné osnovy: 

● Poskytnutie informácií a zručností študentom, ktoré im umožňujú 

pochopiť svet vyspelejším a usporiadanejším spôsobom; 

● Formovanie otvoreného postoja k svetu a iným ľuďom, účasť v 

spoločenskom živote a preberanie zodpovednosti za komunitu 

 

Vzdelávacie výstupy: (vedomosti, kompetencie, postoje) 

Študenti: 

● Analyzovať mediálne správ z hľadiska účelu, dopadových techník a 
vyjadrených hodnôt 

● Rozpoznať a pomenovať rodové stereotypy v médiách 

Kľúčový koncept: sexizmus, sociálne normy týkajúce sa rodu, hetero-
normativita 

Kľúčové slová: pohlavie/rod, stereotyp, sexizmus, médiá, kritické myslenie 

Veková skupina: 13-18 rokov 

a. Úvodné cvičenie 

Cvičenie Čas Materiály 

1. Ukážte študentom fotografiu Anne McClain, astronautky 

NASA, v skafandri (napr. tu). Prečítajte si, alebo 

porozprávajte príbeh o prerušenej vesmírnej prechádzke 

Anne a Christiny Kochovej. V roku 2019 bol ich spoločný 

výstup na vesmírnu stanicu zrušený, pretože sa ukázalo, že 

NASA nemá dva obleky veľkosti M (menšie, ako používali 

muži - L). Výsledkom bolo, že jednu zo žien nahradil muž. 

Môžete použiť tento text: link 

5 min Projektor, 

prístup na 

internet 

2. Spýtajte sa študentov, prečo mala stanica iba „mužské“ 

obleky. Prečo to tak bolo? Skupina môže argumentovať 

historicky (doteraz boli astronauti väčšinou muži). Je 

dôležité nezastaviť sa na tejto úrovni reflexie a hľadať 

hlbšie príčiny. Pokúste sa skupinu viesť ku konceptu 

stereotypu. Opýtajte sa, odkiaľ máme stereotypy a ako sú 

sociálne posilňované. 

5 min Projektor, 

prístup na 

internet 

 

https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-I-III
https://uk.news.yahoo.com/nasa-astronaut-anne-mcclain-brings-230357642.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAANuN7babXLByz2k8RvTeoXGZfRSlUTYPksWYOEEFm9mRx-YsPAP4rQPQbNQOLM_SnyjJTCOtf8zt9VfJ0HOAzx6Ub9imk-yhNEzfjnDp_5LmQeiVNWNseiT9HcD7MdY_939k1vysZ_7NDi6WEXZpxfUvgw80YRWbJQB2z6epsXi1
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b. Hlavné cvičenie 

Cvičenie Čas Materiály 

1. Povedzte skupine, že stereotypy, ktoré nás obklopujú, 

okrem iného v médiách, významne ovplyvňujú náš obraz 

toho, čo je možné a žiaduce. Z tohto dôvodu stojí za to 

naučiť sa ich rozpoznať v mediálnom spravodajstve. 

Vysvetlite, že na dnešnej hodine budete robiť hĺbkovú 

analýzu krátkeho videa: „Prichádza na jar, Projekt Lady 

s Malogosiou Rozenek!“ (TVN TV šou trailer). Prehrajte klip 

a opýtajte sa na ich prvé asociácie: aké emócie, dojmy a 

myšlienky v nich tento materiál vyvoláva? Poznajú alebo 

sledujú podobné produkcie? 

10 min Projektor, 

prístup na 

internet 

2. Analýza správy 

● V tejto časti študenti pracujú v malých skupinách (3 
- 5 osôb) a v každom kole majú niekoľko minút na 
diskusiu o jednej z piatich hlavných otázok. Je 
dôležité meniť zloženie skupín v každom kole - 
najjednoduchší spôsob, ako to urobiť, je požiadať 
osobu z každého tímu (zakaždým iná osoba), aby 
prešla do ďalšej skupiny. 

● Dovoľte študentom použiť mobilné telefóny alebo 
internet, aby si mohli v prípade potreby 
skontrolovať informácie. 

● Je dobré klip prehrať niekoľkokrát.  
● Po každom kole diskutujte o odpovediach a 

povzbudzujte študentov, aby sa podelili o svoje 
závery. Dajte pozor na vyváženosť hlasov - každá 
skupina by mala niečím prispieť, ale je tiež dôležité, 
aby sa diskusie zúčastnili dievčatá aj chlapci. Dajte 
pozor hlavne na situácie, keď hovoria iba chlapci. 

● V závislosti od toho, ako pokročilá je skupina v 
analýze mediálnych správ, môžete a) klásť len 
všeobecné otázky (prevzaté z materiálov projektu 
Mind over Media - Škola kritického myslenia) 
a pridávať ďalšie otázky pre hlbšiu analýzu, alebo b) 
pýtajte sa aj niektoré pomocné otázky (príloha 1). 

● Pri diskusii o odpovediach študentov použite 

ukážkovú analýzu v prílohe 2. 

1. kolo: Kto je autorom správy a aký je jej účel? 

2. kolo: Aké techniky sa tu používajú na prilákanie a 

upútanie pozornosti diváka? [zjednodušovanie informácií, 

reakcia na ľudské potreby, vyvolávanie emócií, útok na 

oponentov] 

45 min Projektor, 

prístup na 

internet 

karty 

(Príloha1) 
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3. kolo: Aké hodnoty, životný štýl a postoje sú tu 

zobrazené? 

4. kolo: Ako to môžu rôzne osoby interpretovať? 

5. kolo: Čo bolo vynechané? 

Zdroj otázok: Smartfón s mediálnou gramotnosťou (Media 

literacy smartphone)z programu Mind over Media 

 

c. Reflexia / hodnotenie 

Požiadajte študentov, ktorí pracujú vo dvojiciach, aby sa na hodine podelili o 
jednu vec, ktorá bola pre nich nová, prekvapujúca a odhaľujúca. Zhromaždite 
úvahy od viacerých ľudí v skupine. 

 

d. Návrh následných aktivít 

Ďalej uvádzame niekoľko príkladov na ďalšiu prácu s mladými ľuďmi v 

oblasti rodovej rovnosti. 

  

1. Rozhovor o vzoroch ženskosti a mužskosti v literatúre vrátane 

čítania 

● Materiál na inšpiráciu k rozhovoru: Rebelské dievčatá (Rebel girls) 

https://www.youtube.com/watch?v=Z1Jbd4-fPOE 

● Príklad úlohy: Analyzujte video pomocou otázok na analýzu správ a 

potom urobte rovnaký pokus v školskej knižnici.  

 

2. Diskusia o účasti žien vo verejnej diskusii 

● Materiál na inšpiráciu k rozhovoru: Meme od Marta Frej “Panowie, 

losujemy“ [Páni, losujme];  

● Príklad úlohy: analyzujte meme pomocou otázok na analýzu správ a 

potom zistite, ako je problematika rodovej rovnosti zastúpená vo 

verejných diskusiách na vašej škole alebo v miestnej komunite. Koľko 

rečníkov sú ženy a koľkí sú muži? Zmerajte čas, ktorý majú muži a 

ženy počas diskusie vyhradený na prejav. 

● Ďalšie materiály: www.ekspertki.org; Princíp Šmolinky 

(TheSmurfetteprinciple); projekt: Nie chodzę na panele, w 

którychwystępujątylkomężczyźni [Nechodím na diskusie, kde všetci 

ostatní rečníci sú muži] 

 

3. Vzory mužskosti 

● Materiál na inšpiráciu k rozhovoru: plagát k filmu James Bond, 

“Spectre” a fotografie Daniela Craiga so svojím dieťaťom (kritizované 

britským novinárom, Piers Morganom, ktorý fotografiu komentoval 

slovami “kastrovaný Bond”) 

https://www.youtube.com/watch?v=Z1Jbd4-fPOE
https://www.facebook.com/martafrejmemy/photos/a.785849798108440/2014545791905495/?type=3
https://www.facebook.com/martafrejmemy/photos/a.785849798108440/2014545791905495/?type=3
http://meanwhile-on-vulcan.blogspot.com/2015/12/zasada-smerfetki.html
http://meanwhile-on-vulcan.blogspot.com/2015/12/zasada-smerfetki.html
http://meanwhile-on-vulcan.blogspot.com/2015/12/zasada-smerfetki.html
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● Analyzujte obe mediálne správy a posúďte, či a ako sa menia normy 

mužskosti. Aké ďalšie príklady vieme uviesť? 

 

Ako ste tomto cvičení mali pocity, reakcie? Je Vám niečo z týchto cvičení 

zrozumiteľné? Niekedy je potrebné na menované  veci čas a priestor. Aj preto 

odporúčame si zaviesť denník, kde sa môžete po čase konfrontovať s Vašimi 

poznatkami a skúsenosťami pri práci s triedou.  
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(Príloha 1). Analýza materiálu 

 

1. Kto je autorom správy a aký je jej účel?  

Autor materiálu je súčasne neviditeľný a prominentný - hoci meno autora nie 

je uvedené, celý klip obsahuje logo TVN umiestnené v rámčeku. Ide o 

kolektívnu televíznu produkciu, ktorej hlavným cieľom je finančný zisk 

(zarábanie peňazí zo sledovanosti prostredníctvom výnosov z reklamy). O 

materiáli rozhodovali pravdepodobne mnohí ľudia, je však ťažké hovoriť o 

klasickom autorstve - vlastníkom práv je spoločnosť. Samotný televízny 

formát je vytváraný na základe zahraničnej licencie, t.j. je inšpirovaný britským 

televíznym programom „Ladette to Lady“. Nevieme nič o rode ľudí, ktorí sa 

podieľali na tvorbe programu. Globálne štatistiky však ukazujú, že v 

mediálnom a filmovom priemysle dominujú muži – dokonca aj z analýz portálu 

Woman and Hollywood vyplýva záver, že medzi tvorcami 200 zarábajúcich 

filmov v Hollywoode v rokoch 2018 - 2019 bolo iba 15,1% režisérok a 17,4% 

scenáristiek. Záleží na obrazovke na rode ľudí za kamerou? Existuje veľa 

náznakov, že áno, je to tak: v prípade filmov, ktorých režisérmi boli výlučne 

muži, malo „hovoriace“ úlohy iba 32% ženských postáv, zatiaľ čo v prípade 

ženských režisérok sa ich počet zvýšil na viac ako 47%. 

 

Prečo však táto upútavka neukazuje mená ľudí, ktorí sú spolutvorcami 

programu - producenti, kameramani, scenáristi? Správa má navodiť dojem 

„života samotného“ (reality TV): predstaviť realitu takú, aká je, bez zásahu 

režiséra. V praxi sa však často ukazuje, že televízne reality šou sú starostlivo 

riadené predstavenia: účastníci boli vybraní v kastingu, aby hrali role potrebné 

pre šou; boli umiestnení do neprirodzených podmienok (sú medzi cudzími 

ľuďmi, v malom priestore a ich čas je vyplnený úlohami, ktoré vymysleli 

producenti). Autori materiálu vyberajú špecifické obrazy z celodenného 

nahrávania a zostavujú ich tak, aby vytvárali konkrétny obraz účastníkov. 

Takže materiál, ktorý má odrážať realitu v skutočnosti vytvára predstavu o 

tom, aká realita je (a tiež aké sú ženy). 

 

Vráťme sa na chvíľu k cieľu stanovenému autormi. Zatiaľ čo samotná šou je 

navrhnutá tak, aby priniesla zisk spojený s vysokou sledovanosťou (podľa 

analýz bola priemerná sledovanosť každej epizódy prvej série viac ako 1,9 

milióna divákov, v II a III sérii  približne 1,5 milióna; na porovnanie, priemerná 

sledovanosť hlavného spravodajského programu FAKTY TVN je asi 2,9 

milióna), toto krátke video je upútavkou. Jeho okamžitým cieľom je prilákať čo 

najviac ľudí, aby sa na šou pozreli. Na to treba pamätať vo fáze analýzy 

techník udržiavania záujmu divákov. 

 

Je komerčný účel šou predstavený v trajleri? Vôbec nie - materiál nás 

presviedča, že šou bola vytvorená, aby pomohla strateným dievčatám nájsť 
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cestu k lepšiemu životu. Aký je zámer za touto nezrovnalosťou medzi 

deklarovaným a skutočným účelom? Vďaka tomu majú diváci pocit, že 

spôsoby prezentácie ženských protagonistiek predstavenia (napr. 

odhaľovanie ich telesnosti, dôverné rozhovory, súkromie, predvádzanie v 

nepríjemných situáciách) - majú výchovnú úlohu a dokumentujú proces 

transformácie, zatiaľ čo v praxi slúžia na prilákanie divákov tým, že vedú ku 

škandálu, vyžarujú sexualitu a vyvolávajú kontroverzie. Divák môže mať preto 

dojem, že producenti zarábajú na telách a emóciách ženských protagonistiek 

televíznej šou. 

 

2. Aké techniky sa tu používajú na prilákanie a upútanie pozornosti 

diváka??  

Podľa Renee Hobbsovej (odborníčky na mediálnu výchovu) používajú 

propagandistické správy niektoré základné techniky na upútanie pozornosti 

diváka. K nim patria: 

 

● Zjednodušovanie informácií 

Táto technika je použitá na vytvorenie dojmu médiami, že prezentované 

situácie sú verným záznamom spontánnej reality, nie výtvorom v žánri reality 

TV. 

 

S pomocou múdrych pomocníkov dievčatá, ktorým sa v živote nedarí, 

podstupujú vonkajšiu premenu, ktorá udivuje svet, prináša im vnútornú silu a 

mení ich osud. Pripomína vám to niečo? Samozrejme – všetci poznáme 

príbeh o škaredom káčatku a príbeh o Popoluške, a to aj v súčasnom 

prostredí, ako je napríklad seriál „Brzydula“ [Škaredá Betty]. V šou sú 

Małgorzata Rozeneka mentori ekvivalentom rozprávkových kmotier/víl. 

Odmenou je prísľub lepšieho sveta – tak ako sa Popoluška stretne so 

skutočným princom, ktorý jej otvorí cestu k láske a bohatstvu a zachráni ju 

pred krutou macochou, víťazky šou nechávajú za sebou svoju skromnú 

minulosť, aby sa z nich stali skutočné dámy. Pre Popolušku je bránou k tejto 

premene zmena jej vonkajšieho vzhľadu (šaty, kočiar); podobne sa očakáva, 

že účastníčky podstúpia transformáciu vďaka perlovým náhrdelníkom a lekcií 

jazdenia. Kvôli premene musia účastníčky podstúpiť početné testy – v 

rozprávkach to býva o dodržiavaní pravidiel (napr. návrat Popolušky do 

polnoci), ako aj skúška cnosti, t.j. prejavy dobra a spravodlivosti. V relácii 

“Projekt Lady”, účastníčky, aby postúpili do ďalšej fázy, musia správne 

vykonať danú úlohu bez ohľadu na to, aká výstredná sa môže zdať: či už je to 

naučiť sa používať päť druhov vidličiek, alebo zostaviť dokonalú kyticu. 

Skutočným testom je však prispôsobenie sa pravidlám, ktoré si mentori 

svojvoľne stanovujú (napr. zákaz pitia alkoholu, nosenie uniformy, vstávanie v 

určitom čase). Víťazom sa stane účastníčka, ktorý sa prispôsobí nielen 
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pravidlám, ale aj širšie - sociálnym normám súvisiacim s dievčenstvom a 

ženskosťou. 

 

Šou týmto spôsobom láka divákov prísľubom odmeny za dobré správanie: v 

každom z nás je princezná pripravená na životný úspech. To nás však čaká 

iba vtedy, ak sa vzdáme svojej vzbury proti spoločenským normám. Pomocou 

archetypu „metamorfóza“ („make over trope“) sa v predstavení opakujú 

stereotypy o požadovaných rolách rodov. 

 

● Reakcia na ľudské potreby 

Trailer sľubuje divákom účasť na premene účastníčok na ich ceste z „ladette“ 

k „lady“. Prečo by sa priemerný divák mal zaujímať o túto tému? Šou využíva 

obavy v spoločnosti, že správanie asi tuctu účastníčok je prejavom širšieho 

problému (je to vidieť aj vo vete „zo stoviek nezbedných dievčat z celého 

Poľska...”) – rozpad tradičných rodových rozdielov a rodových rolí. Účastníčky 

šou porušujú tradičné staré normy ženskosti prostredníctvom praktík 

vnímaných ako vyhradené výlučne pre mužov (a často iba v mužskej skupine: 

nadmerné užívanie alkoholu, fajčenie, nadávky, iniciácia sexuálneho 

správania). Táto zmena je pre časť spoločnosti negatívnym a dokonca 

nebezpečným javom. „Projekt Lady“ preto potvrdzuje a využíva sociálnu 

potrebu na udržanie vízie sveta v binárnych medziach (mužskosť - ženskosť), 

pričom divákom oznamuje, že ich normy sú stále platné a potrebné, a 

najlepším spôsobom, ako ich posilniť, je návrat ku konzervatívnym praktikám 

vzdelávania nezlučiteľného s modernou realitou. 

 

● Útok na oponentov  

Vyvoláva „Projekt Lady“ nepriateľstvo voči konkrétnej skupine ľudí? Zdanlivo 

– nie; koniec koncov vykresľuje účastníčky ako ľudí, ktorí potrebujú podporu a 

pomoc. Zároveň však trailer využíva pocit nadradenosti diváka - zobrazuje 

účastníčky v negatívnom svetle, čo trochu provokuje divákov k odsúdeniu a 

pocitom pohŕdania a výsmechu. Ženy majú byť sociálne stigmatizované; divák 

sa mení na sudcu a v praxi – často na online „hater“-a. Vzrušenie, ktoré 

diváka sprevádza pri sledovaní scén rebelstva – porušenia pravidiel 

stanovených producentmi aj spoločnosťou– je posilnené nevyhnutnosťou 

trestu (vylúčenie zo šou alebo poníženie mentorom). Týmto spôsobom video 

ospravedlňuje rôzne formy zahanbovania žien z dôvodu ich vzhľadu a 

správania v oblasti sexuality (hanba za svoje telo, za sexuálne provokatívne 

správanie - tento fenomén sa nedávno objavil v prejave jednej z účastníčok, 

ktorá pripúšťa, že niekedy ju považujú za „pobehlicu“). Aké sú dôsledky, ak 

podľa výskumov viac ako polovica žien žijúcich v Európskej únii zažila vo 

svojom živote sexuálne obťažovanie a až 61% poľských tínedžeriek sa 

považuje za príliš tučné? 
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● Vyvolávanie emócií 

Správy, ktoré vyvolávajú emócie, sú pre diváka často atraktívnejšie - nie je 

preto prekvapením, že upútavka, ktorá chce prilákať divákov pred obrazovky, 

pôsobí na ich emócie. Aké pocity vyvoláva? Na jednej strane – už spomínaný 

pocit nadradenosti. Na druhej strane – ľútosť a súcit, pretože ťažké 

skúsenosti účastníčok, ktoré, keď o nich hovoria, majú slzy v očiach a majú 

primäť diváka k zmierneniu ich počiatočného úsudku. Šou vyvoláva tiež 

vzrušenie z konfliktu (napätie medzi mentormi a účastníkmi je hnacou silou 

celého programu) a súťaživosti (ktorá účastníčka vyhrá šou). 

3. Aké hodnoty, životný štýl a postoje sú tu zobrazené? 

● VZORY A ANTI-VZORY 

Stelesnením „dámy“ je hostiteľka, Małgorzata Rozenek-Majdan – o čom 

svedčí uvedenie jej mena a priezviska v názve traileru. Známa je 

predovšetkým ako „dokonalá žena v domácnosti“ – už z toho sa dozvedáme, 

že nie je priestor na pochybnosti o dobrom mene. V oficiálnom životopise na 

webe šou sa Rozenek predstavuje vlastnými slovami:  

Povolaním právnička, matka dvoch synov. Dennodenne sa o domácnosť stará 

s veľkou vášňou, preto ako svoje „zamestnanie“ uvádza „dokonalá žena v 

domácnosti“. Rozenek vyštudovala baletnú školu, vo voľnom čase sa venuje 

jazde na koni, ktorú učí dievčatá v rámci programu „Projekt Lady“.  

Podľa šou, dokonalá žena spája tradičné úlohy šťastnej manželky, matky 

a dobre organizovanej gazdinej (ktoré sa dostávajú do popredia) s rolou 

úspešnej ženy. Jej atribúty sú: bohatý a slávny manžel futbalista (model 

mužskosti), profesionálna mediálna kariéra, ktorá jej dáva finančnú 

nezávislosť, elegantné oblečenie a krása (vzhľad Rozenka chvália samotné 

účastníčky), elitné vzdelanie a nakoniec záľuby, na ktoré si skutočná dáma 

musí nájsť čas. To všetko prispieva k obrazu ženy z vyššej triedy - 

symbolizuje túžby účastníčok po „lepšom živote“, o ktorom hovorí trailer. 

 

Účastníčky šou sú postavené ako jej protiklady. Sú to „neposlušné dievčatá“, 

ktoré majú podľa autorov na webovej stránke program 18 - 29 rokov. Dospelé 

ženy, ktoré môžu samy rozhodovať o svojich životoch, sú vykresľované ako 

nezrelé, odporujúce školáčky. Tento mechanizmus založený na infantilizácii 

dospelých žien je v kultúre neustále prítomný (v ukážke nebola ušetrená ani 

Rozenek, ktorú nazvali „Małgosia“). Je to vidieť aj vo vzťahu k starnutiu žien – 

identifikácii krásy s večnou mladosťou. Posolstvo šou je nasledovné: na 

ženské rozhodnutia sa nemožno spoľahnúť. 

 

Ich voľby a správanie, ak nie sú spoločensky akceptované, musia byť 
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príznakom zlyhania v živote, výsledkom zlyhania vzdelávacieho procesu. Táto 

infantilizácia je zvýraznená prostredím– pripomínajúci mi školu – v ktorom sú 

účastníčky umiestnené. 

 

Ktoré správanie žien je žiaduce a ktoré sú stigmatizované? Uznávané 

správanie je: 

- Poddajnosť, poslušnosť 

- Zdržanlivosť a kontrola – žena by nemala podľahnúť emóciám a 

potrebám: fajčiť, kričať, piť, prejavovať záujem o sex, atď. 

- Zručnosti „domácej pani“ súvisiace s upratovaním, varením, vedením 

domácnosti, ale aj tancom vo dvojici, spoločenskou konverzáciou –

zabávaním hostí a spríjemňovaním života. 

 

● NORMATIVITA 

Silné napätie medzi vzormi a anti-vzormi je spôsobené tým, že upútavka na 

„Projekt Lady“, ako aj celá šou, sú postavené na jasných štandardoch: určuje, 

čo je správne a čo nie. Nie je priestor pre nuancované analýzy alebo diverzitu, 

napr. zohľadnenie individuálnych hodnôt účastníkov - kto sa ako cíti, čo je pre 

nich dôležité a atraktívne. Od účastníčok sa požaduje, aby sa súdili nie 

prostredníctvom prizmy svojej vlastnej viery, ale podľa priznania toho, čo si o 

nich myslia ostatní. Tieto normy sú - rovnako ako mnohé rodové normy 

zakorenené hlboko v kultúre - zobrazené nielen ako univerzálne (rovnaké pre 

všetkých, ako uniformy účastníkov), ale aj transparentné. V zásade nezistíme, 

prečo sa určité správanie účastníkov považuje za nevhodné - možno máme 

podozrenie, že ide o zdravotné problémy (užívanie alkoholu, fajčenie), rušenie 

pokoja ostatných (hlasné nadávanie). Prečo sú však červené vysoké 

podpätky morálne diskvalifikujúce? Vysvetlenie je zbytočné, pretože šou je 

založená na akejsi nepísanej „dohode“ medzi divákmi a autormi, ktorých 

spája spoločná vízia sveta. Preto tieto normy nemožno v diskusii kriticky 

spochybniť - môžete sa proti nim vzbúriť iba formou detinského odporu. 

 

V šou sú rodové normy nielen nespochybniteľné, ale aj prísne (a možno aj 

nemožné splniť). Vidno to veľmi zreteľne vo vzťahu k ženskému vzhľadu - 

zdanlivo sú dievčatá stigmatizované kvôli nadmernému odhaľovaniu svojho 

tela alebo výraznému líčeniu, takže sa zdá, že hodnotou je prirodzenosť 

(prijatie svojho tela také, aké je). Keď sa však ukáže, že jedna z účastníčok - 

žena s nadváhou a krátkymi vlasmi, ktorej ženskosť je spochybnená - je 

rovnako ďaleko od televízneho modelu dámy, uvedomíme si, aká úzka je 

prípustná „odchýlka“ od vzoru dievčenstva. Ženy neustále hľadajú kultúrne 

prijatie toho, že sú samy sebou - najčastejšie sú niečo „príliš“ alebo 

„nedostatočne“. Príkladom kampane kritickej proti tomuto javu je séria 

fotografií s názvom “Nemerajte hodnotu ženy podľa oblečenia” (link) Kampaň 

pozostáva z plagátov zobrazujúcich fotografie ženského tela s označením v 

https://www.boredpanda.com/dont-measure-womans-worth-clothes-ads-terre-des-femmes/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic
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závislosti od miery odhaleného tela, napr. na fotografii nohy sú uvedené slová 

(zdola nahor): cnostná, staromódna, nudná, dráždivá, lacná, žiadala si o to, 

pobehlica, prostitútka). 

 

● KONZERVATIZMUS 

Jednoducho povedané, konzervativizmus znamená vieru v to, že tradícia je 

hodnota sama o sebe. V upútavke na „Projekt Lady“ je tento názor vyjadrený 

umiestnením programu do prostredia pripomínajúceho školu pre dievčatá. 

Ako nástroje na riešenie súčasných problémov sú prezentované anachronické 

kurzy, ktoré nie sú zlučiteľné s realitou väčšiny poľských žien, ako napríklad 

výučba viedenského valčíka. Podľa konzervatívnych hodnôt sa meniaca sa 

sociálna realita, vrátane emancipácie žien, predstavuje ako hrozba, pred 

ktorou môžeme byť chránení návratom k pôvodným hodnotám. 

 

Na rozdiel od zdania v šou sa tradícia nekopíruje bezmyšlienkovite. 

Prispôsobuje sa modernosti: zatiaľ čo dievčatá z dobrých rodín ukončili školu, 

aby sa stali ideálnymi kandidátkami na manželky, z vybraných neposlušných 

dievčat sa majú stať „úspešné ženy“, ktoré sa vďaka svojej účasti na šou 

môžu sebarealizovať a prispôsobia sa očakávaniam. Pri tomto procese (alebo 

vlastne pri tomto „projekte“) im pomáhajú mentori a školitelia; po absolvovaní 

premeny sa účastníčky stanú konečným produktom. 

 

4. Čo bolo vynechané?  

 

● PROBLÉMY, KTORÉ MAJÚ ŽENY V POĽSKU 

Šou predstavuje asi tucet mladých žien, ktoré podľa autorov relácie potrebujú 

pomoc pri návrate na správnu cestu. Šou teda naznačuje, že hlavným 

problémom, ktorému čelia mladé dievčatá v Poľsku, je odklon od tradičných 

noriem a spoločenských rolí. Môžeme však uviesť fakty, ktoré ukážu túto 

situáciu v inom svetle: 

- V Poľsku existuje systémový problém sociálnej nerovnosti. 

Účastníčky často pochádzajú z menších miest, z takzvanej robotníckej 

triedy, z rodín s obmedzenými finančnými zdrojmi a obmedzeným 

kultúrnym kapitálom. Iba jedna tretina Poliakov v produktívnom veku 

dosiahne počas svojho života akýkoľvek druh sociálneho pokroku. 

Potomkovia manuálnych robotníkov majú viac ako 40 percentnú 

pravdepodobnosť, že budú tiež pracovať fyzicky, len na 20 percent sa 

dostane na riadiacu úroveň (zdroj, správa OECD z roku 2018). O tom 

sa však nedozvieme z materiálu TVN - tu dominuje správa, že každý 

je zodpovedný za svoj osud. 

- Podľa štatistík, v Poľsku tretina žien vo veku nad 15 rokov zažila 

sexuálne obťažovanie. Účastníčky “Projektu Lady“ sú vykreslené ako 

promiskuitné a sociálna stigmatizácia ich sexuality (popisujú ich ako 
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„prostitútky“ alebo „pobehlice“) je prezentovaná ako nepríjemná 

skúsenosť, za ktorú si  však môžu samé. Výskum však ukazuje, že 

obťažovanie a sexuálne násilie sú veľmi rozšírené a nevyplývajú zo 

správania žien alebo ich oblečenia / vzhľadu. 

- Ženy sú za prácu platené menej (a to aj na rovnakých pozíciách a s 

porovnateľnou kvalifikáciou ako muži). Pretože sa od žien očakáva, že 

svoju kariéru podriadia rodinnému životu, majú ženy štatisticky nižšie 

dôchodky ako muži. Tieto nerovnosti (tiež súvisiace so sociálnym 

tlakom na materstvo, domáce práce) sú skutočnou prekážkou 

sociálneho pokroku žien, rozhodujú o ich ekonomickej nezávislosti a 

schopnosti postarať sa o základné potreby v zložitých životných 

situáciách. V upútavke sa však vôbec nespomína téma práce, ktorá je 

zdrojom obživy v spoločnosti, ale aj sociálneho postavenia – šou 

sľubuje účastníkom, že dobré mravy zaručujú postup na spoločenskom 

rebríčku, ignorujúc systémový problém ekonomického nerovnosti na 

trhu práce pre mužov a ženy. 

Je to iba niekoľko príkladov sociálnych problémov, ktoré sa týkajú mladých 

žien. Možno vám napadnú ďalšie? Prečo si myslíte, že neboli predstavené v 

„Projekt Lady“? 

 

● MUŽI 

Všimli ste si, že v dvojminútovom videu sú muži zobrazení iba v jedinom 

obraze? Tento obraz nie je náhodný: scéna zobrazuje mladých mužov, ktorí 

podávajú kvety a bozkávajú ruky žien. Symbolicky pripomína účastníkom a 

divákom, o čo v súťaži ide - skutočnou výhrou je uznanie a rešpekt mužov. 

Podľa trajlera si ženy musia tento druh rešpektu zaslúžiť vhodným správaním 

a výzorom. Absencia mužov v upútavke a v šou je iba zdanlivá, pretože 

produkcia je v skutočnosti založená na aplikácii patriarchálnej šablóny 

očakávaní od jednotlivých osôb v závislosti od ich rodu. Prijatie takejto 

perspektívy znamená, že meradlom hodnoty žien je spôsob, akým svoje telo 

prezentujú, starajú sa oň a používajú ho. 

 

● NE - HETERONORMATIVITA 

Počas celej šou sa len málo hovorí o psycho-sexuálnej orientácii alebo 

identite účastníkov. Je to však spôsobené tým, že: 

- rozdelenie podľa rodu je objektívne (rod je daný, každý je „nejakého 

rodu“) a binárne (t.j. neumožňuje nikomu cítiť svoje pohlavie 

spôsobom, ktorý presahuje stereotypné binárne rozdelenie, napr. 

nebinárne, intersexuálne, queer ľudia). 

- heterosexualita je predvolená psycho-sexuálna orientácia, preto sú 

muži pozývaní ako taneční partneri a potenciálni obdivovatelia. 
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Samozrejme, dá sa predpokladať, že takáto perspektíva je výsledkom 

skutočnosti, že  napr. medzi účastníčkami nie sú lesbičky ani bisexuáli (aj keď 

tu bola osoba, ktorej ženskosť bola spochybnená). Bez ohľadu na dôvody 

však musíme brať do úvahy dôsledky: heteronormativita posilňuje posolstvo 

relácie týkajúce sa jasne definovaných a priradených rodových rolí. Radikálne 

odlišné vzorce ženskosti a mužskosti majú zmysel iba vtedy, ak udržíme 

prísne rozdelenie na dve dopĺňajúce sa a oddelené pohlavia. 

 

● VPLYV SEXIZMU 

Účastníčky sú odsudzované za príliš veľkú pozornosť venovanú svojmu 

fyzickému vzhľadu (svetlé oblečenie, výrazný make-up, privysoké podpätky) - 

divák im na základe ich vzhľadu priraďuje márnivosť, promiskuitu, hlúposť 

alebo nedostatok ambícií. Inými slovami, morálne hodnotenie vychádza z 

fyzického vzhľadu dievčat. Trajler však neobsahuje otázku, prečo účastníci 

pripisujú kozmetickým úpravám taký veľký význam. Zoberte si typický časopis 

pre mladé ženy - spočítajte všetky reklamy a potom reklamy týkajúce sa 

kozmetiky, módy alebo kozmetických služieb. Pozrite na najobľúbenejšiu 

dievčenskú hračku - bábiku Barbie. Čo hovorí jej vzhľad o tom, čo sa od 

dokonalej ženy očakáva? Od útleho veku sú telá žien pod tlakom, prezentuje 

sa ako cenná vlastnosť, o ktorú je potrebné sa starať a zlepšovať ho. „Projekt 

Lady“ predstavuje účastníčky ako sexistické vzorce objektivizácie ženského 

tela, hoci v skutočnosti zodpovedajú očakávaniam vytvoreným v médiách. 

Zároveň, ako sme už zdôraznili, šou sama o sebe reprodukuje tieto vzorce 

(predovšetkým vyžaduje, aby sa dievčatá starali o svoj vzhľad) a spája ich s 

finančným ziskom. 

 

5. Ako to môžu rôzni ľudia interpretovať? 

 

Po tejto dôkladnej analýze odporúčame zamyslieť sa nad tým, ako rôzni ľudia 

môžu chápať túto upútavku TVN. Pretože šou je postavená do pozície 

televíznej reality, medzi tými, ktorí sa boja kultúrnych zmien, môže posilniť ich 

nevôľu voči ľuďom, ktorí spochybňujú tradičné rodové role, ako aj vytvoriť 

sentimentálny obraz minulosti, ktorý bol usporiadanejší a morálnejší. S 

ohľadom na regulácie proti LGBT a strachu z „rodovej ideológie“ môže šou, 

ktorá výslovne podporuje tradičné rodové normy, pre niektorých ľudí 

potvrdzovať zaobchádzanie s rôznymi identitami ako s umelo vytvorenými.  

 

Tínedžerka, ktorá sleduje šou predovšetkým pre zábavu, môžu na jednej 

strane sympatizovať s účastníčkami, ktoré sa búria proti anachronickým 

stereotypom a pravidlám; na druhej strane môže upútavka posilniť jej 

stereotypy ženskosti a mužskosti (t.j. aj vlastný stereotyp). Program môže 

ovplyvniť jej presvedčenie, že prísne hodnotenie ostatných žien, vrátane 
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vlastného, je niečo spoločensky prijateľné a dokonca potrebné; že prejavom 

záujmu o ostatných je stigmatizovanie inakosti, a nie prejavenie solidarity.  
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Plán aktivity 

Názov:“FLATLAND: Matematická fikcia o rodových stereotypoch” 

 
Autor:  LeTME: Department of Early Childhood Studies, University of 
Thessaly. 
 
Prepojenie na učebné osnovy: matematika (bod, čiara, povrch, 2D & 3D 
tvary, pravidelné a nepravidelné tvary) 
 
Oblasť /podkategória Charty: komunity 

Vzdelávacie výstupy:  
● Pochopiť sociálnu konštrukciu rodových rolí (stereotypy, sociálne 

pravidlá a normy, rod ako historická záležitosť prelínajúca sa s inými 
sociálnymi identitami ako je sociálna trieda, prostredníctvom symbolov 
založených na matematickom jazyku. 

● Zamyslieť sa nad viazanosťou na rody a premýšľať o spôsoboch 
narušenia rodových stereotypov. 

Koncept rodovej rovnosti: Diskutujte o rodových rolách a stereotypoch ako 

o sociálnej konštrukcii v interdisciplinárnom rámci pomocou matematickej 

fikcie Flatland 

Kľúčové slová: veľkosť, rast, zmenšenie, počet, re/prezentácia, o koľko viac, 
o koľko menej, ničota, nekonečno, pravdepodobnosť, riziko. 

Veková skupina: 9-12 rokov (základná škola) 

Vypracovanie plánu aktivity: 

Úvodná aktivita Čas Potrebné zdroje 

Krok 1: Prečítajte / porozprávajte študentom 
krátku verziu príbehu Flatland, od E.A. Abbotta, 
alebo im ukážte prezentáciu, ktorú si pripravíte 
alebo ktorú nájde voľne dostupnú na internete. 

20min Kniha ‘Flatland’ 
Zdroj na internete 
(v poznámkach 
uvedený link) 

Krok 2: Diskutujte o hlavných postavách a o tom, 
ako vyzerajú. Poznačte si tie, na ktoré sa 
zameriate a symboly, ktoré autor používa na ich 
označenie (napr. čiary, trojuholníky, štvorce, 
mnohouholníky, kruhy). Požiadajte študentov, aby 
ich nakreslili a diskutujte o použití týchto 
symbolov. Aké sú výhody a nevýhody týchto 
symbolov? Súhlasia? Využili by ich? Cítia sa pri 
takomto ich používaní pohodlne alebo 
nepríjemne? 
Dajte študentom modely týchto tvarov a vytvorte 
päť stĺpcov, jeden pre každý tvar. 

25min Modely 2D tvarov 
Papier, 
zvýrazňovače 
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Požiadajte študentov, aby si preštudovali tvary. 
Môžu si zapísať vlastnosti každého tvaru (napr. 
počet strán, uhly atď., variácie obrázkov)? Môžu 
medzi sebou znova diskutovať o tom, prečo sa 
podľa nich určité tvary používajú na 
symbolizovanie konkrétnych spoločenské rolí? 
Vedia to odôvodniť? 
 
Teraz vezmite druhý papier a rozprávajte sa o  
rodových a sociálnymi roliach, a poznačte si, ako 
ich dnes deti vnímajú. Požiadajte študentov, aby 
vytvorili plagáty alebo koncepčné mapy, ktoré 
budú predstavovať ich nápady, nádeje a obavy. 
Požiadajte ich, aby k týmto procesom 
symbolizácie pristupovali kriticky a pokiaľ je to 
možné, aby hľadali alternatívy. 

 
Hlavné aktivity 

 
Aktivita 1: Obyvatelia Flatlandu vo vašej 
triede 

Čas Potrebné zdroje 

Krok 1: V malých skupinách sa študenti na 
kreslia ako Flatlanders, vytvárajú pravidelné 
tvary podľa príbehu Flatland a používajú modely 
ich tvarov. Študenti môžu tiež použiť humor a 
komiks, aby vyjadrili súhlas alebo nesúhlas s 
príbehom. 

20 min  Farby, papier, 
nožnice a pod. 

Krok 2: Diskutujte o úlohe postáv vo Flatlande. 
Vyzvite deti, aby diskutovali o tom, akým 
spôsobom sa správali. 
Prečo sa riadky chovajú tak (použite konkrétny 
príklad)? 
Kde sa štvorce naučili byť panovačnými a 
šikovnými? Naučili ich to rodiny čiar…? 

 
Krok 3: Prečítajte im z knihy úryvky 1 a 2 a 
diskutujte o úlohe čiar podľa príbehu (1. časť, 4. 
kapitola). 
Čo iné vedia čiary robiť? Môžu vytvárať nové 
tvary (sú všetky tvary tvorené čiarami)? 
Môžu sa pohybovať po celom Flatlande a 
dostanú sa všade. Napriek tomu, čo si ostatní 
obyvatelia Flatlandu myslia o čiarach, čo im 
umožňuje ich tvar? 
 
Teraz im prečítajte príbeh ‘Bodka a čiara‘, a 

25 min Papier, zvýrazňovače 
Úryvky 1 a 2 
(poznámka iii) 

Príbeh ‘Bod a čiara’ 
od Norton Justera 
(poznámka iv) 
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rozprávajte sa o čiarach a slobode vytvárania 
nových tvarov. 
 
Aktivita 2: Vytváranie nepravidelných a 
voľných tvarov 

Čas Potrebné zdroje 

Krok 1: Požiadajte deti, aby tento krát vytvorili z 
čiar nepravidelné a akékoľvek tvary, pričom 
budú používať iba svoju fantáziu a nebudú mať 
žiadne modely. 
Pomocou modelovacej hmoty vytvoríte 
pravidelné a nepravidelné tvary. Opäť poukážte 
na rôzne spôsoby komunikácie medzi tvarmi vo 
Flatlande. Podľa tvaru, ktoré si každé dieťa 
vytvorilo, používa zodpovedajúci zmysel (hmat, 
sluch, zrak) na pochopenie ďalších tvarov. 
Ako ste sa cítili pri tejto slobode vytvoriť 
akýkoľvek tvar, aký len chcete? 

30 min Farby, papier, 
nožnice, 
modelovacia hmota, 
a pod. 

Krok 2: Diskutujte o skúsenostiach z 
predchádzajúcej aktivity. 
Ako ste sa cítili? 
Aký je rozdiel pri používaní rôznych zmyslov na 
to, aby ste niekoho spoznali? 
Ako môžeme niekoho lepšie spoznať? (Napríklad 
pomocou všetkých našich zmyslov.) 
Čo to znamená, ak hovoríme, že poznáme dievča 
/ chlapca? 
Naozaj túto osobu poznáme? Ako môžeme 
spoznať identitu ostatných? 

20 min  

Aktivita 3: Nepravidelné tvary vo Flatlande 
 

Čas Potrebné zdroje 

Krok 3: Prečítajte so svojim študentom úryvok 3 
z knihy a diskutujte, ako žijú nepravidelné tvary 
vo Flatlande (1. časť, 7. kapitola). 
Ako sa pri tom cítia? 
Ako sa môže nepravidelný tvar zmeniť, čo od 
nich ostatní obyvatelia Flatlandu očakávajú? 

25 min Úryvok 3(poznámka 
iii) 

Aktivita 4: Zmena pravidiel vo Flatlande 
 

Čas Potrebné zdroje 

Čo by sa dalo zmeniť vo Flatlande, aby sa nikto 
necítil utláčaný svojou identitou? Poznačte si 
nápady detí a vytvorte veľký obraz Nového 
Flatlandu. 

30 min Farby, papier, 
nožnice a pod. 

 
… aktivity môžete opakovať toľkokrát, koľko vyžaduje váš plán vyučovacej 
hodiny 
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Reflexia / Hodnotenie 
Diskutujte s deťmi, čo by sme mohli urobiť v skutočnom živote, aby sa nikto 
necítil utláčaný svojou identitou. 
 
Vytvorte pravidlá a symboly (pomocou matematických foriem), ktoré 
znamenajú rovnosť, spravodlivosť a začlenenie pre všetkých a pôsobia proti 
stereotypom a normám, ktoré majú tendenciu utláčať určité skupiny ľudí. 

 
Návrh následných aktivít Čas Potrebné zdroje 

Pozrieť si časti filmov o Flatlande. 
Požiadajte študentov, aby si pozreli film 
bez počúvania príbehu. Nech sledujú len 
vizuálne znázornenie. 

Čo pozorujú? Čo si všimnú na týchto troch 
rôznych znázorneniach tejto krajiny zvanej 
Flatland? Ako dokázali obyvatelia 
Flatlandu zmeniť svoje prísne spoločenské 
role? 

30 min Filmy uvedené v 
poznámkach (poznámka 
v). 

Napíšte príbeh/scenár, ako sa dá zmeniť, 
aby si boli všetci rovní. Môžete použiť 
návrhy detí z aktivity 4. 

30 min  

Vytvorte stop motion video z vášho 
príbehu/scenára. Ako inšpiráciu pre svoje 
video môžete použiť záverečnú kresbu 
Nového Flatlandu z aktivity 4. 

45 min Modelovacia hmota, 
papier, farby, 
zvýrazňovače, nožnice a 
pod. 
Fotoaparát a počítač 

 
POZNÁMKY 
 
Poznámka i: 
Abbott, E. (1884). Flatland: A Romance of many Dimensions. Seeley and Co: 
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Zverejnené bezplatne online od Internet Archive (2007), in EN: 
https://archive.org/details/flatlandromanceo00abbouoft/page/n11/mode/2up 

Poznámka ii: Abbott, E. (1884). Flatland: A Romance of many Dimensions 
(Illustrated). Seeley and Co: London. 
Zverejnené bezplatne online od Gutenberg.org (2008), in 
EN:http://www.gutenberg.org/files/201/201-h/201-h.htm 

Poznámka iii: 3 citáta od E., Abbott(1884). Flatland: A Romance of many 
Dimensions (Illustrated). Seeley and Co: London. Zverejnené bezplatne 
online od Gutenberg.org (2008), in EN: 
 
Úryvok 1: Časť 1. Tento svet, Kapitola 4. O ženách 

https://archive.org/details/flatlandromanceo00abbouoft/page/n11/mode/2up
http://www.gutenberg.org/files/201/201-h/201-h.htm
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Ak sú naše ostrouhlé Trojuholníky z triedy vojakov hrozivé, môžeme ľahko 
usúdiť, že oveľa hrozivejšie sú naše Ženy. Pretože ak je Vojak trojuholník, 
Žena je úsečka; je takpovediac NA VŠETKO namierená, prinajmenšom na 
dva konce. Pridajte k tomu schopnosť urobiť sa podľa vlastného uváženia 
prakticky neviditeľnou a pochopíte, že Žena vo Flatlande nie je v žiadnom 
prípade tvorom, s ktorým sa môžete zahrávať. 

Úryvok 2: Časť 1. Tento svet, Kapitola 4. O ženách 

Zákony, týkajúce sa žien, sú prirodzene oveľa prísnejšie. Všeobecný pohľad 
na kódex však možno získať z nasledujúceho zhrnutia: 
1. Každý dom musí mať jeden vchod na východnej strane, určený iba pre 

ženy; ktorým budú všetky ženy vstupovať „úctivo a s pokorou“, a nie 
dverami pre mužov alebo západnými dverami. [Poznámka: Keď som bol v 
Spacelande, pochopil som, že niektoré vaše Kňazské kruhy majú rovnako 
samostatný vchod pre Dedinčanov, Farmárov a Učiteľov internátnych škôl 
(„Spectator“, september 1884, s. 1255), ktorým môžu “vstúpiť s úctou a 
pokorou.“ 

2. Žiadna Žena, pod hrozbou trestu smrti, nebude kráčať na verejnom 
priestranstve bez nepretržitého Pokriku mieru. 

3. Každá Žena, ktorá má náležité potvrdenie o tom, že trpí tancom Sv.Víta, 
kŕčmi, chronickým prechladnutím sprevádzaným neustálym kýchaním 
alebo akoukoľvek chorobou spôsobujúcou nedobrovoľné pohyby, bude 
okamžite zničená. 

Úryvok 3: Časť 1. Tento svet, Kapitola 7. O nepravidelných tvaroch 

Nepravidelný je od svojho narodenia zavrhnutý vlastnými rodičmi, vysmievaný 
svojimi bratmi a sestrami, prehliadaný domácimi, opovrhovaný a 
podozrievaný spoločnosťou, vylúčený zo všetkých zodpovedných funkcií, 
dôvery alebo užitočnej činnosti. Každý jeho pohyb policajti bedlivo sledujú, 
kým nedosiahne plnoletosť a dostaví sa na kontrolu; potom je buď zničený, ak 
sa zistí prekročenie stanovenej odchýlky, alebo je uväznený na Úrade vlády 
ako úradník siedmej triedy; nesmie uzatvoriť manželstvo; prinútený k 
nezaujímavej práci za mizerný plat; je povinný bývať a stravovať sa na Úrade 
a dokonca si čerpať dovolenku pod prísnym dohľadom; čudujte sa potom, že 
ľudská prirodzenosť, aj v tá najlepšia a najčistejšia, je takýmto 
zaobchádzaním zatrpknutá a zvrátená. 
 
Poznámka iv: Juster, N. (1929). The Dot& the Line: A Romance in 
LowerMathematics. SeaStarBooks: New York. Zverejnené bezplatne online 
od Internet Archive (2007), in EN: 
https://archive.org/details/dotlinero00just 
 

Poznámka v: 

Film i:Flatland: The Film (2007) 

Film ii: Flatland: TheMovie (2016), trajler 

https://archive.org/details/dotlinero00just
https://www.youtube.com/watch?time_continue=409&v=eyuNrm4VK2w&feature=emb_logo
https://vimeo.com/ondemand/flatlandthemovie
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Film iii: Flatlandia (1982) 

Film iv: Flatland (1965) 

Poznámka vi: Vyhľadajte viac informácií o Flatlande: Romantika mnohých 
rozmerov (‘Flatland: A romance of many dimensions’) vo Wikipedii. 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tNDhjYQKWt4
https://vimeo.com/ondemand/flatlandthemovie
file:///C:/Users/PC/Downloads/en.wikipedia.org/wiki/Flatland

