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Abstrakt 
Ženy sa už v minulosti významnou mierou podieľali na úspechoch vo vede a výskume a preto je dôležité 
efektívnejšie využívať ich potenciál a talent. Príspevok má za cieľ zhodnotiť trendy v zamestnanosti žien vo vede 
a výskume posledných rokov v priestore Európskej únie v rôznych oblastiach profesijnej kariéry. Získané 
poznatky následne zosumarizovať do prezentovania obmedzení, prekážok a výziev v zamestnávaní žien vo vede a 
výskume  z pohľadu externého prostredia a podporných iniciatív v tejto oblasti. 
 
Kľúčové slová: ženy vo vede, rodová rovnosť, strategické dokumenty 
 
Abstract 
Women have made significant contribution to science from the earliest times. Despite improvements, female 
scientists continue to face gender inequality of employment in knowledge-based economy. The paper presents the 
proportion of the female to male researchers in European Union. The document describes the basic problems 
related to the lack of women in specific fields and professions and presents the supporting initiatives in this area.  
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Úvod 
 

Rodová nerovnosť je komplexný fenomén, ktorého dopady a následky sa dotýkajú každej  oblasti 
spoločnosti. Napriek nesporne pozitívnemu vývoju v poslednom desaťročí je rodová nerovnosť v Európskej únii, 
ako aj na Slovensku, stále zrejmá a viditeľná v mnohých oblastiach verejného a súkromného života. Rodová 
rovnosť nestojí v protiklade k rôz-norodnosti jednotlivých mužov a žien, ale je alternatívou k súčasnej 
spoločenskej hierarchii, ktorá znevýhodňuje najmä ženy. Cieľom rodovej rovnosti je vytvoriť rešpektujúci 
priestor pre každú ženu a každého muža, aby sa mohli realizovať v živote podľa svojich prianí a schopností a 
neboli obmedzovaní rodovými stereotypmi. Odstraňovanie rodovej nerovnosti vyžaduje prístup, ktorý 
zohľadňuje mnoho aspektov. Základným východiskom sú zmeny v zákonoch a v politikách, ktoré vytvárajú 
podmienky pre systematické opatrenia na zavádzanie zmien na inštitucionálnej úrovni, bez ktorých nie je možné 
rodovú rovnosť dosiahnuť. Rovnosť žien a mužov je jednou zo základných hodnôt  Európskej únie, možno sa 
s ňou stretnúť takmer vo všetkých jej dokumentoch a deklaráciách. Významným míľnikom na ceste k rodovo 
spravodlivej spoločnosti bola Amsterdamská zmluva, ktorá vstúpila do platnosti v roku 1999. Po prvýkrát 
formulovala potrebu podpory rodovej rovnosti, ktorá sa stala organickou súčasťou všetkých opatrení a politík, 
ktoré sú v rôznej miere záväzné pre jednotlivé členské krajiny EÚ. 
 
 
Rodová rovnosť vo vede a výskume v dokumentoch Európskej únie  

 
Približne od 90-tych rokov 20. storočia sa Európska komisia (EK) začala vážne zaoberať príčinami 

zaostávania európskej vedy za vedou USA, Japonska a v ostatných rokoch aj ďalších ázijských krajín, 
v strategických dokumentoch stanovila náročné ciele zvýšiť konkurencieschopnosť a excelentnosť európskej 
vedy. Jednou z dôležitých úloh novej stratégie sa stal plán zlepšiť, zmobilizovať a využiť ľudský potenciál ako 
významný aspekt rozvoja vedy a výskumu (VaV). Súčasťou tohto plánu sa stala agenda zvýšenia účasti žien vo 
vede, výskume a na rozhodovacích postoch.  

Ak nebudeme brať do úvahy rôzne rezolúcie pre posilňovanie a mobilizovanie žien pre prácu vo vede 
a výskume prijaté už v spomínaných 90-tych rokoch Radou Európy a Európskym parlamentom, tak zrejme 
najvýznamnejším krokom bolo publikovanie správy ETAN (European Technology Assessment Network) s 
názvom Promoting Excellence through Mainstreaming Gender Equality (Podpora excelentnosti pomocou 
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presadzovania hľadiska rovnosti rodov), ktorá sa zaoberala hlavne situáciou vedeckých pracovníčok v súčasných 
členských štátoch EÚ. Správa bola výsledkom jedného z krokov akčného plánu „Veda a spoločnosť“: 
podporovať rodovú rovnosť vo vede a výskume po celej Európe, ktorú na podnet Európskej komisie vypracovala 
skupina expertov z vtedajších členských krajín EÚ. Správa publikovaná v roku 2000 po prvýkrát zreteľne 
poukázala na nedostatočné zastúpenie žien vo vede a výskume a na existujúcu rodovú segregáciu.  

 
Správa ETAN identifikovala vo vede a výskume tri úrovne segregácie:  

 horizontálnu − ženy sú sústredené v určitých vedných disciplínach, najmä v spoločenských, 
lekárskych a humanitných; 

 vertikálnu − ženy tvoria v niektorých odboroch viac ako polovicu vysokoškolských absolventov, ale 
na najvyšších priečkach kariérneho rebríčka sú zastúpené iba v minimálnej miere; 

 zmluvnú: muži majú dlhodobé pracovné zmluvy, ženy častejšie pracujú na krátkodobý alebo na 
čiastkový pracovný úväzok.  

 
Správa ETAN odštartovala širokú diskusiu o tom, do akej miery sú uvádzané druhy segregácie 

výsledkom určitého prirodzeného procesu, alebo či sú výsledkom uplatňovania mužských hodnôt v spôsobe a 
organizácii vedeckého poznávania a pri budovaní profesionálnej kariéry. V správe boli analyzované aj kariérne 
akademické dráhy mužov a žien v rôznych etapách profesionálneho vývoja. Potvrdilo sa, že akademické dráhy 
mužov a žien sú viditeľne rozdielne. Uvádzaná správa ďalej ukázala, že pre zvýšenie kvality a 
konkurencieschopnosti európskej vedy treba hľadať nové prístupy a nové nástroje, ktoré pomôžu lepšie využiť 
ľudský potenciál. Pre problematiku žien vo vede a výskume vytvorila v roku 1999 EK pri Riaditeľstve pre vedu 
a výskum tzv. Helsinskú skupinu pre ženy vo vede. Skupina je zložená z expertov/expertiek všetkých členských 
krajín Európskej únie. Jej členovia pomáhajú vo svojich krajinách presadzovať myšlienky podpory žien v oblasti 
vedy a výskumu a hľadajú pozitívne spôsoby pre  ich dosahovanie. Skupina zabezpečuje objektívne údaje o 
situácii žien v krajinách EÚ, pomocou ktorých sa formujú nástroje a iniciatívy pre lepšie presadzovanie žien vo 
vede. V pravidelných intervaloch sa kompletizujú relevantné štatistické ukazovatele z krajín EÚ, ktoré sú 
následne publikované v prehľadoch „She figures“ − Gender in Research and Innovation.  

 
Nedostatkom správy ETAN bola skutočnosť, že nedokumentovala situáciu žien vo vede a výskume v 

krajinách strednej a východnej Európy. Geograficky pokrývala iba tzv. staré členské krajiny, v ktorých situácia 
bola historicky odlišná. V záujme odstránenia tohto nedostatku bola poverená skupina expertiek z krajín 
bývalého tzv. východného bloku  vypracovať správu s názvom ENWISE (Enlarge Women in Science to East), 
ktorá bola po prvýkrát prezentovaná odbornej verejnosti na medzinárodnej konferencii v Talline v roku 2004. 
Správa analyzovala postavenie žien vo vede a výskume z pohľadu vedeckých pracovníčok a univerzitných 
profesoriek a geograficky pokrývala krajiny strednej Európy a pobaltských štátov. Jej hlavným cieľom  bolo 
vzbudiť záujem a diskusiu o problematike rovnosti príležitostí v sektore vysokého školstva a vedy, v ktorom 
ženy predstavujú veľmi významný pracovný segment. Správa vykreslila aktuálne postavenie žien vo vede a 
v akademickom prostredí z hľadiska osobitného historického vývoja v krajinách strednej a východnej Európy a 
poukázala na straty prinášajúce plytvaním talentami ako aj na dôvody, ktoré marginalizujú postavenie žien vo 
vede v uvedených krajinách. Osobitnú pozornosť venovala otázkam excelentnosti. V  závere správy sa 
konštatovalo, že najzávažnejšími prekážkami prejavenia sa excelentnosti žien, brániacimi ich zviditeľneniu a 
uznaniu, je semiperiférne postavenie krajín ENWISE vo vede a výskume (vrátane nedostatku finančných 
zdrojov) a existujúce vedecké štruktúry, v ktorých dominujú muži. 

 
Aby sa zmobilizovali vedecké pracovníčky a obohatil európsky výskumný priestor, iniciatíva 

Ekonomickej komisie nadobudla formu akčného plánu a v novembri 1999 bola kreovaná už vyššie spomínaná 
Helsinská skupina o ženách a vede, zložená z vyšších štátnych zamestnancov a expertov na rodové problémy z 
32. európskych krajín. Helsinská skupina pravidelne od roku 2003 vykonáva prieskum orientovaný na 
postavenie žien vo vede, výskume a vzdelávaní1.  

 
Európska komisia prijala Stratégiu rovnosti žien a mužov 2010 – 2015, ktorá nadväzuje na Plán 

uplatňovania rovnosti žien a mužov 2006 – 2010 a Európsky pakt pre rodovú rovnosť. Napriek cieľu, ktorý EÚ 

                                                 
1 Prieskum orientovaný na postavenie žien vo vede a výskume sa uskutočňuje pod záštitou generálneho riaditeľstva pre 
výskum a inovácie Európskej komisie (EC, 2012a). Prvý raz sa realizoval v roku 2003, v roku 2012 bola zverejnená v poradí 
už štvrtá štatistická publikácia. Realizuje  sa v spolupráci s Helsinskou skupinou a jej štatistickou podskupinou. Prieskum bol 
orientovaný na EÚ 27 plus Nórsko, Island, Švajčiarsko, Macedónsko, Chorvátsko a Turecko.   
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stanovila v roku 2005 − 25 % vedúcich pozícií v odvetví verejného výskumu obsadiť ženami, je reálna situácia 
od tohto cieľa  pomerne vzdialená, pretože iba 19 % riadnych profesorov na univerzitách tvoria ženy (EC, 2012).  

 
V Stratégii sa uvádza, že pretrvávajúca rodová nerovnosť vo vede a výskume je stále určitým 

obmedzením pri plnení európskeho cieľa zvýšenia konkurencieschopnosti a maximalizácie inovačného 
potenciálu. Komisia sa preto snaží  o zlepšenie svojej internej rodovej rovnosti,  bude naďalej monitorovať cieľ 
25 %-ného zastúpenia žien na najvyšších rozhodovacích pozíciách vo výskume, pokrok pri plnení cieľa 40 %-
ného zastúpenia príslušníkov jedného pohlavia v každej odbornej skupine a vo výboroch zriadených Európskou 
komisiou a zvažovať cielené iniciatívy na zlepšenie rodovej rovnováhy.  

 
Stratégia rovnosti žien a mužov 2010 – 2015 pokračuje aktuálnou Stratégiou rodovej rovnosti 2014−- 

2017, ktorá sa zameriava na nasledujúce strategické oblasti:  
 

 boj proti rodovým stereotypom a sexizmu; 
 prevenciu a boj proti násiliu na ženách; 
 zaručenie rovnakého prístupu žien k spravodlivosti; 
 dosiahnutie vyváženého zastúpenia žien a mužov v politickom a verejnom rozhodovaní; 
 uplatňovanie rodového hľadiska vo všetkých politikách a opatreniach. 

 
V súvislosti s rodovou dimenziou vo vede, výskume a vzdelávaní sa v Stratégii uvádza: „rodové 

rozdelenie úloh naďalej ovplyvňuje zásadné osobné rozhodnutia v oblastiach ako je vzdelávanie, profesionálne 
smerovanie, pracovné podmienky, rodina a plodnosť. Tieto rozhodnutia majú spätne vplyv na hospodárstvo a 
spoločnosť. Je preto v záujme všetkých, aby ženy i muži mali v rôznych fázach života skutočne rovnoprávnu 
možnosť voľby“ (EK 2010, s.3). 

 
Problematika rodovej rovnosti sa premieta do dokumentu ďalšieho programového obdobia rokov 2014 

– 2020, do Horizontu 2020. V oblasti rodovej rovnosti sa dokument zameriava na tri hlavné ciele: 
 

 posilniť rodovú rovnosť výskumných tímov; 
 podporiť rodovú rovnosť v rozhodovacích procesoch (cieľom EK je dosiahnuť účasť minimálne 40 % 

zastúpeného rodu vo všetkých komisiách a paneloch a 50 % v poradných orgánoch); 
 integrovať výskumný pohľad do výskumu a inovácií (do obsahu) s cieľom zvýšiť vedeckú kvalitu 

a sociálnu relevantnosť produkovaných vedomostí, technológií a inovácií.    
 
Princíp rovnosti šancí je dôležitým atribútom demokracie, dôstojného a slobodného rozvoja schopností 

s využitím príležitostí bez trvalých obmedzení. Je prirodzené, že takýto princíp je základným a nevyhnutným 
predpokladom  aj rozvoja ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja. Rovnosť príležitostí v praxi znamená 
rovnaké zaobchádzanie s výskumnými pracovníkmi vo všetkých etapách ich vedeckej kariéry, bez ohľadu na ich 
pohlavie, rasu, náboženstvo, príp. iné osobnostné atribúty. V súčasnosti je osobitne sledovaná rodová rovnosť. 
Posilňovanie rodovej rovnosti vo vede a výskume sa stáva  jedným z účinných prostriedkov ďalšieho nielen 
kvantitatívneho, ale aj kvalitatívneho rozvoja ľudského potenciálu. Skúsenosti a príklady (najmä zo zahraničia) 
ukazujú, že posilňovanie rodovej rovnosti a rodového vedomia sú dôležitými nástrojmi zvyšovania vedeckej 
excelentnosti. Vďaka Helsinskej skupine sa aj na Slovensku podarilo presadiť sledovanie niektorých 
štatistických, rodovo rozlíšených ukazovateľov o postavení žien vo vede a výskume. 
 
Prieskumy Európskej únie o postavení žien vo vede a výskume 
 

Európska únia prezentuje prieskum spojený s postavením žien vo vede2 už od roku 2003. Ženy sú stále 
málo zastúpené ako vo verejnom, tak i v privátnom výskumnom sektore, nevyvážené je ich 
zastúpenie v rozhodovacej sfére i vo vysokoškolskom sektore. Ich nízke zastúpenie znamená obmedzené 
príležitosti a možnosti prispievať k výskumu a inováciám na rovnakej úrovni ako muži. 

Posledný prieskum, týkajúci sa žien vo vede a výskume (EC, 2013), potvrdil nedostatočné zastúpenie 
žien predovšetkým na vyšších pozíciách a taktiež celkovo ich nižšiu účasť v najperspektívnejších 

                                                 
2 Prieskum orientovaný na postavenie žien vo VaV sa uskutočňuje pod záštitou generálneho riaditeľstva (GR) pre výskum 
a inovácie Európskej komisie (EK). Prvý raz sa realizoval v roku 2003 a v roku 2012 bola zverejnená už štvrtá štatistická 
publikácia. Realizuje sa v spolupráci s Helsinskou skupinou a jej štatistickou podskupinou.   
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a najvýnosnejších odvetviach súčasnej vedy. Oprávnenosť a potreba rodovej rovnosti vo vede, výskume 
a vzdelávaní zaznamenala za obdobie uplynulých desiatich rokov len slabé praktické výsledky. 

Prieskum Európskej komisie sa zameriava na štyri okruhy zastúpenia žien vo vede a výskume: na 
zamestnanosť, vedné disciplíny, kariérny vývoj a rozhodovaciu oblasť. 
 
a) Zamestnanosť vo vede a výskume 
 

Zo štatistického zisťovania vyplýva, že celková zamestnanosť žien v EÚ bola v roku 2010 na úrovni 45 
%. Vyššie vzdelanie je prínosom pre ženy v ich sociálnom statuse a umožňuje im ľahšie si získať prácu v 
porovnaní so ženami s nižšou kvalifikáciou. Podiel vysokoškolsky vzdelaných žien, zaradených do kategórie 
HRSTC,3 tvoril  53 %, avšak v prírodných a technických vedách (natural science and engineering and 
technology),4 pracovalo iba 32 % žien. Napriek vyššej ročnej miere rastu celkovej zamestnanosti u žien (1,2 % ženy; 
0,3 % muži) a postupnému  znižovaniu medzery, vo väčšine európskych krajín pretrvávajú rodové diferencie, ktoré sú 
vypuklejšie v oblasti inžinierstva a techniky a v podskupine vysoko kvalifikovaných odborných a technických 
pracovníkov, ktorá zostáva  v dominancii mužov. 

 
Ďalším spôsobom ilustrovania reprezentácie žien vo vede a výskume je porovnanie podľa 

špecializovaných indikátorov zamestnanosti v high-tech sektoroch náročných na znalosti  KIA a KIABI.5 
V priemere krajín EÚ 27 KIA index dosiahol v roku 2010 v celkovej zamestnanosti VaV cca 44 %, podiel žien 
tvoril cca 35 % a podiel mužov cca 29  % a tento trend sa prejavil vo všetkých štatisticky sledovaných krajinách 
(EC, 2013). Priemerný ročný rast v hodnotenom období poukázal na skutočnosť, že proporcie výskumníčok  
rástli rýchlejšie ako výskumníkov, keď  ročný rast u výskumníčok predstavoval 5,1 % a u výskumníkov 3,3 %.  
Medzera medzi priemerným ročným rastom sa prehĺbila medzi rokmi 2006 a 2010 v dôsledku významného 
poklesu ročnej miery rastu u mužov z 3, 9 % v rokoch 2002 − 2006  na 2, 4 % v rokoch 2006 − 2009. Prevahu 
žien v KIA indexe možno pripísať faktu, že do jeho stanovenia sa štatisticky zahŕňa vysoko feminizovaný štátny 
sektor (vzdelávanie, zdravotníctvo, sociálna starostlivosť a pod.).   

 
Obmedzujúci priestor pre ženy bol identifikovaný v oblasti zamestnanosti v high-tech sektoroch 

náročných na znalosti v podnikateľskom sektore, keď v polovici sledovaných krajín zamestnanosť mužov 
prevyšovala zamestnanosť žien (graf 1). Zamestnanosť žien uvedenej kategórie predstavovala 13 % a v mužskej 
14 %. Pozícia SR sa nachádzala pod priemerom EÚ 27 s hodnotami  12 % u žien a 9 % u mužov. 

Zamestnanosť žien podľa sektorov vykazuje určité odlišnosti. Vo vysokoškolskom sektore z celkového 
počtu všetkých výskumníkov ženy predstavujú 40 % zamestnanosti (SR 45 %, najviac Litva 53 % a Lotyšsko 52 
%) (graf 2). Priemerná ročná miera rastu vo vysokoškolskom sektore predstavovala 5, 5 % u žien a 3,5 % 
u mužov a v rokoch 2002 – 2010 vzrástla o 5 percentuálnych bodov.  

 
Štátny sektor podobne zamestnáva 40 % žien (SR 45 %, najviac Estónsko 61 % a Portugalsko 60 %) 

a v období rokov 2002 − 2010 vzrástol z 36 % na 40 % (graf 3). Priemerná ročná miera rastu predstavovala 4,3 
% u žien a 1,7 % u mužov. 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
3 Na meranie ľudských zdrojov vo vede a technike (VaT) EÚ používa metodiku Canberra manuálu so skratkou HRST a 
HRSTC (Human resources in Science and Technology). HRST predstavujú osoby, ktoré spĺňajú jednu z nasledujúcich 
podmienok: majú úspešne ukončené vzdelanie tretej úrovne v oblasti štúdia VaT; nie sú formálne kvalifikované, ale sú 
zamestnané vo sfére VaT tam, kde sa vyššie uvedená kvalifikácia vyžaduje. HRSTC predstavujú odborných duševných 
a technických pracovníkov na tretej úrovni vzdelania, kde C znamená jadro (Core).  
4 Frascati manual klasifikuje vedu a techniku do šiestich hlavných odborov: 1. prírodné vedy, 2. inžinierstvo a technika, 3. 
lekárske vedy, 4. poľnohospodárske vedy, 5. spoločenské vedy, 6. humanitné vedy (OECD, 2002, s. 62). 
5 Pracovná aktivita sa klasifikuje ako intenzívna na znalosti v prípade, ak zamestnané vysokoškolsky vzdelané osoby (ISCED 
úroveň 5 + 6), reprezentujú viac ako 33 % z celkovej zamestnanosti danej aktivity. Zamestnanosť sa počíta z osôb vekovej 
skupiny 25 – 64 ročných na agregovanej úrovni EÚ 27 podľa NACE Rev. 2 s využitím údajov EÚ o pracovnej sile. Na 
základe uvedenej klasifikácie sa sledujú dva súbory pracovníkov KIA − knowledge-intensive activities a KIABI −  
knowledge-intensive activites-Business Industries (EC, 2013, s. 22).   
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G r a f   1 - Podiel zamestnancov výskumu v prírodných vedách, inžinierstve a technike na celkovej 

pracovnej sile v EÚ 27, rok 2010 

 
Prameň: EC, 2013. 
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G r a f   2 - Podiel žien výskumníčok v krajinách EÚ 27 vo vysokoškolskom sektore v roku 2010 (%) 

 
Prameň: EC, 2013. 

 
G r a f   3 - Podiel žien výskumníčok v krajinách EÚ 27 v štátnom sektore v roku 2010 (%) 

 
Prameň: EC, 2013. 
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G r a f   4 - Podiel žien výskumníčok v krajinách EÚ 27 v podnikateľskom sektore v roku 2010 (%) 

 
Prameň: EC, 2013. 

 
Podnikateľský sektor zamestnáva najnižšie percento žien – v roku 2010 iba 19 % (SR 22 %, najviac 

Lotyšsko 53 % a Bulharsko 45 %) (graf 4). V podnikateľskom sektore možno sledovať posun smerom k vyššej 
vyváženosti zamestnanosti žien v podstate v polovici krajín, avšak medzera sa uzatvára veľmi pomaly, pričom  
v porovnaní rokov 2002 a 2010 sa percento zamestnanosti žien zvýšilo iba o jeden percentuálny bod (z 18 % na 
19 %). Priemerná ročná miera rastu zamestnanosti žien v podnikateľskom sektore bola 4,3 % a u mužov 3,4 %, 
pričom pokles zamestnanosti žien nastal v piatich krajinách (v Lotyšsku, Rumunsku, Švajčiarsku, SR a Veľkej 
Británii).  

Vo všetkých troch sektoroch trend sledovaných rokov v počte výskumníčok potvrdzuje vyššiu mieru 
rastu ako výskumníkov a medzera v rodovej nerovnováhe sa v posledných rokoch pomaly zužuje. 
 
b) Vedné disciplíny 
 

Vo všeobecnosti sú dievčatá úspešnejšie študentky a majú lepšie študijné výsledky ako chlapci. 
Zvyčajne majú menší záujem o prírodné vedy, inžinierstvo a techniku, zatiaľ čo chlapci o výchovu 
a vzdelávanie, zdravotníctvo, sociálne veci a humanitné odbory. Výber oblasti štúdia, rodové stereotypy, 
rozličné rodičovské očakávania týkajúce sa budúcnosti dievčat a chlapcov atď. vyvolávajú dojem o tzv. 
mužských a ženských študijných odboroch a povolaniach (Xie and Shauman 2003, Shen, 2013). Ak je cieľom 
zmeniť tieto trendy a zaviesť viac rodovej rovnosti do všetkých študijných oblastí a vyváženosť na trhu práce, je 
potrebné rešpektovať množinu faktorov v študijnej orientácii mládeže.  

Ženy, ktoré pracujú vo vede a výskume, sú prevažne vysoko kvalifikované, u ktorých možno očakávať, 
že sú maximálne identifikované so svojou prácou. Významnou skutočnosťou je, že vzdelanostná úroveň žien 
začína prevyšovať vzdelanostnú úroveň mužov. Je to výsledok niekoľkoročného kontinuálneho nárastu žien − 
študentiek na vysokých školách a univerzitách. V roku 2010 tvorili absolventky vysokoškolského štúdia 
v priemere EÚ 59 % zo všetkých absolventov VŠ. Rovnako významným faktom je i to, že následná akademická 
a vedecká kariéra u žien v porovnaní s mužmi je odlišná a na najvyšších priečkach profesionálneho rebríčka sú  
výrazné rozdiely v zastúpení mužov a žien. Kým absolventky vysokých škôl v roku 2010 tvorili viac ako 
polovicu zo všetkých absolventov, z celkového počtu PhD absolventov ženská populácia tvorila 46 % (graf 5).  
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Obdobie doktorandského štúdia predstavuje v živote každej kritické obdobie. Súbeh štartu akademickej kariéry a 
obvykle aj rodičovskej kariéry si vyžaduje veľké vypätie, ktoré je náročné zvládnuť bez podporných intervencií. 
Stáva sa, že mladé ženy stoja pred rozhodnutím, či uprednostniť kariéru alebo rodinu, čo sa premietne do 
nižšieho počtu absolventiek PhD štúdia.  Napriek nižšiemu počtu PhD absolventiek bola v sledovanom období 
2002 − 2010 priemerná ročná miera rastu PhD absolventiek vyššia (3,7 %) ako u absolventov mužov (1,6 %).  

V priereze študijných odborov boli PhD absolventi rozložení nerovnomerne. Podľa zmieneného 
prieskumu sa 64 % žien – absolventiek orientovalo na oblasť vzdelávania (SR 74 %), 56 % na oblasť 
zdravotníctva a sociálnej starostlivosti (SR 58 %) a 54 % na oblasť humanitných vied a umenia (SR 59 %). Viac-
menej vyváženú rodovú skladbu si možno všimnúť iba v spoločenských vedách, podnikateľských a právnických 
odboroch so 49 %-ným podielom žien (SR 51 %), poľnohospodárskych a veterinárnych vedách s podielom žien 
52 % (SR 39 %). Naproti tomu, nižšie podiely žien – PhD. absolventiek − boli zaznamenané v oblastiach 
matematiky a programovania (EÚ 27 40 %; SR 49 % ) a inžinierstva, výroby a stavebníctva (EÚ 27 26 %; SR 31 
%).  
 

G r a f   5 - Podiel absolventiek PhD v EÚ 27, rok 2010 (%) 

 
Prameň: EC, 2013. 

 
c) Kariérny vývoj 
 

V priebehu posledných rokov vzrástla vzdelanostná úroveň žien a vo všetkých krajinách Európskej únie 
ženy dobehli, resp. v úrovni  vzdelania prekonali mužskú populáciu. Jednako vo väčšine európskych krajín 
akademickú kariéru žien očividne charakterizuje silná vertikálna segregácia.6 Na začiatku štartu kariéry ženy 

                                                 
6 Rodová segregácia sa vzťahuje na tendenciu  mužov a žien pracovať v rôznych sektoroch a v rôznych povolaniach. 
Rozlišujú sa dva typy segregácie − horizontálna a vertikálna. Pod horizontálnou segregáciou sa rozumie nižšie/vyššie 
zastúpenie istých skupín v povolaniach alebo sektoroch bez kriteriálnej kategorizácie. Hovorí tiež o koncentrácii mužov 
a žien v profesijných sektoroch ekonomických aktivít. Horizontálna segregácia vo vede a výskume sa týka nerovného 
rozdelenia mužov a žien naprieč výskumnými oblasťami. Vertikálna segregácia sa vzťahuje už na jasne identifikovateľnú 
skupinu pracovníkov nižšie/vyššie zastúpených v povolaniach alebo sektoroch usporiadaných podľa vhodných atribútov ako 
príjem, prestíž, pracovná stabilita atď. a je nezávislá od sektorovej aktivity. 
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tvoria väčšinu študentov a absolventov podľa úrovne vzdelania ISCED 5A,7 avšak nožnice sa roztvárajú v smere 
k doktorandskej príprave a k ďalším úrovniam vzdelávania, ktoré otvárajú cestu k akademickej a výskumnej 
kariére. Napriek dobrej východiskovej pozícii vzdelania u dievčat, ďalší vývoj je nerovnomerný a prírodné vedy, 
inžinierstvo a technika zostáva v drvivej väčšine mužskou oblasťou. Slabší záujem mladých dievčat študovať 
a robiť kariéru v oblasti inžinierstva a technológií, súvisiaci s problémom horizontálnej rodovej segregácie, treba 
hľadať už pri výbere a voľbe štúdia dievčat, resp. chlapcov pri preferovaní určitej oblasti štúdia na stredných 
školách, čo sa potom prenáša aj do vysokoškolského štúdia.  

Hodnotenie akademických pracovníkov podľa kategórie A, B a C8 vychádza priaznivejšie u mužskej 
populácie. Najvyššie zastúpenie žien v kategórii A (full professors) bolo v humanitných (28,4 %) a sociálnych 
vedách (19,4 %), nasledovali medicínske (17,8 %), poľnohospodárske (15,5 %), prírodné vedy (13,7 %) 
a najnižšie zastúpenie bolo v inžinierstve a technike (7,9 %). V uvedených vedných disciplínach SR dosiahla 
podiely 24,2 %; 30,1 %; 25,2 %; 12,9 %; 17,9 %; a 12,0 %).  

Vertikálna segregácia, t. j. zastúpenie žien v etape vedeckej kariéry, sa vyjadruje tzv. sklenenou 
bariérou (glass ceiling index). Ak sa hodnota indexu rovná 1, vtedy je zastúpenie žien a mužov v rovnováhe. 
Skóre s hodnotou nižšou ako 1 znamená vyššie zastúpenie žien na akademických postoch a riadiacich pozíciách 
ako mužov. Skóre vyššie ako 1 znamená, že v kariérnom rebríčku sú ženy zastúpené nižším počtom ako muži. 
V štatistickom prieskume v roku 2004 glass ceiling index dosiahol skóre 1,80 a v roku 2010 1,90. Z uvedeného 
vyplýva, že v sledovaných šiestich rokoch sa zastúpenie žien v kariérnom rebríčku zhoršilo.     
 
d) Rozhodovacia oblasť  
 

Nižšie zastúpenie žien v najvyšších hierarchických úrovniach akademickej kariéry im obmedzuje šance 
stať sa vedúcou osobnosťou vysokej školy alebo podobnej inštitúcie vyššieho vzdelávania a výskumnej 
inštitúcie. Podľa prieskumu iba malý podiel žien sa nachádza  vo vedúcom postavení vysokoškolského sektora 
alebo v rozhodovacích orgánoch. V roku 2010 v priemere EÚ 27 15,5 % inštitúcií vysokoškolského sektoru 
viedli ženy (SK 9,1 %) a na pozícii rektora sa nachádzalo iba 10 % žien. Ďalší indikátor poukazuje na nízke 
zastúpenie žien vo vedúcich pozíciách inštitúcií ako sú komisie pre VaV,  rady, výbory, nadácie, fondy 
a podobné špeciálne inštitúcie, ktoré majú kľúčový vplyv na rozhodnutia v smerovaní výskumu. V roku 2010 
v priemere EÚ 27 rozhodovacie pozície uvedených inštitúcií zastupovalo 36 % žien (SK 23 %).  

Zo sledovanej štatistiky sa nedajú presne vyjadriť vzťahy medzi rodovou segregáciou vo vnútri 
vedných oblastí a medzi rodovými rozdielmi s väzbou na mieru úspešnosti v získaní obrazu o financovaní 
výskumu vedeného ženami. Z 22 krajín, pre ktoré boli dostupné údaje, 17 krajín udávalo vyššiu mieru úspešnosti 
pre mužov. Okrem toho správa ENWISE uvádza, že ženy zo strednej a východnej Európy podávali menej 
žiadostí o projekty ako muži. Rodové rozdiely v miere úspešnosti pri získavaní finančných prostriedkov pre 
rôzne oblasti výskumu sa medzi krajinami veľmi líšili, preto sa nedá stanoviť všeobecný model. 

Z výskumu ďalej vyplynulo, že podiely žien vo VaV sú v negatívnom vzájomnom vzťahu k úrovni 
výdavkov do vedy a výskumu. Krajiny s najnižšími výdavkami do VaV per capita v parite kúpnej sily mali 
najvyššie zastúpenie žien vo výskume a vývoji (Litva a Lotyšsko 50 %, Bulharsko 48 %, SR 42 %, najnižší 
podiel žien bol v Rakúsku a Luxembursku 22 % a v Nemecku 21 %). Ďalšou zaujímavosťou v súvislosti s rodom 
bolo zistenie, že hoci ženy sú minimálne zastúpené v podnikateľskom sektore, práve tento sektor v priemere EÚ 
27 vynakladal najvyšší objem prostriedkov do vedy a výskumu. 
 
Zhrnutie poznatkov z problematiky rodovej rovnosti vo vede a výskume 
 

Pracovné a životné podmienky vedeckých pracovníkov v rôznych oblastiach (spoločenská prestíž, 
finančné ohodnotenie) v porovnaní s inými profesiami (napr. športovcami, umelcami) nie sú priaznivé a ženy sú 
na tom horšie aj v dôsledku dvojnásobných povinností (práca – rodina).  

Existuje niekoľko dôvodov nerovnosti medzi mužmi a ženami, pričom tieto dôvody sú biologickej 
a kultúrno-sociálnej povahy. Kým biologické rozdiely sú univerzálne, vrodené rozdiely medzi mužmi a ženami, 
kultúrno-sociálne faktory ovplyvňuje prostredie a tradície tej- ktorej krajiny. Niektoré pracovné oblasti sú 
považované za „typicky mužské“, iné za „typicky ženské“, pričom sú rozhodnutia o vedeckej excelentnosti 
negatívne ovplyvnené rodovými predsudkami. Nemalú úlohu zohrávajú aj prevažujúce sociálne normy a 
stereotypy, ktoré môžu mať dopad na to, aké vzdelanie a povolanie si vyberú chlapci a dievčatá a na očakávania 
týkajúce sa rozdelenia úloh v rodine.  

                                                 
7 Držitelia titulov terciárnej úrovne pod úrovňou PhD vo všetkých odboroch.  
8 C – prvý post, ktorý by mal absolvent PhD zvyčajne získať; B – výskumníci pracujúci na pozícii medzi absolventom PhD 
a TOP vedúcim pracovníkom; A −  najvyššie postavenie, ktoré pracovník môže v danej oblasti vykonávať. 
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V postsocialistických krajinách prechodom k demokracii sa reštrukturalizovali systémy výskumu. 
Výrazne sa zredukovali výskumné kapacity (hlavne podnikový výskum), nastal hlboký úpadok financovania 
vedy a úbytok vedecko-výskumných pracovníkov. I keď táto zmena ovplyvnila rovnako ženy aj mužov 
pracujúcich vo výskume, jej následkami (dôsledkami) sa práve vedecké pracovníčky ocitli v oveľa zraniteľnejšej 
pozícii. 

V rámci krajín EÚ 27 je v nových členských krajinách vyššie zastúpenie žien vo vede a výskume ako 
v pôvodných krajinách EÚ 15, čo súvisí s politikou zamestnanosti žien v socialistickej spoločnosti. V bývalých 
socialistických krajinách sa uplatňovala politika rovnosti rodov, teda rovnaké právo na vzdelanie a rovnaké 
právo a povinnosť pracovať (na plný úväzok).   Politika zamestnanosti žien bola doplnená sociálnou politikou 
a dostupnosťou predškolských výchovných zariadení a štátnou podporou pracujúcich matiek. 

Aj v tých krajinách, v ktorých  je celkové zastúpenie žien a mužov vo vede a výskume pomerne 
vyrovnané, existujú rodové rozdiely v koncentráciách medzi rozličnými odvetviami výskumu a v rôznych 
vedeckých oblastiach. Zamestnanosť vysokoškolsky vzdelaných žien v oblasti vedy a techniky v sledovanom 
období tvorila viac ako polovicu zo všetkých pracovníkov. Napriek vyššej ročnej miere rastu u žien 
a postupnému znižovaniu medzery, vo väčšine európskych krajín pretrvávajú rodové diferencie, ktoré 
vypuklejšie vystupujú v odboroch prírodných vied, inžinierstva a techniky. Dievčatá sú spravidla úspešnejšie 
študentky ako chlapci, avšak svoj záujem viac orientujú na humanitné, spoločenské a lekárske vedy ako na vedy 
prírodné, inžinierstvo a techniku, hoci to nie je pravidlom v priereze všetkých krajín EÚ 27.  

Odlišnosti vykazuje sektorová zamestnanosť žien. Kým vo vysokoškolskom a štátnom sektore ženy 
predstavovali 40 % zamestnanosti, v podnikateľskom sektore iba 19 %. Je to v dôsledku silnej feminizácie 
prvých dvoch sektorov, do ktorých patria oblasti vzdelávania a výchovy, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, 
služieb, bankovníctva a pod.  

Nárast vzdelanostnej úrovne žien posledných rokov neodstránil vo väčšine európskych krajín silnú 
vertikálnu segregáciu. Na začiatku budovania kariéry ženská populácia tvorí väčšinu študentov 5A, v priebehu 
rozvoja kariéry už mužská populácia prevyšuje ženskú. Napriek dobrej východiskovej pozícii vo vzdelávaní 
dievčat je ďalší vývoj nerovnomerný, s prevahou žien v humanitných a spoločenských vedách na úkor 
prírodných a technických vied s najnižším zastúpením v inžinierstve a technike. Ženy sú relatívne viac ako muži 
zastúpené na nižších stupňoch akademickej kariéry a v podporných výskumných aktivitách. 

Pracovníci vedy a výskumu získavajú skúsenosti stážami a pobytmi na iných výskumných pracoviskách 
najmä v zahraničí. Prieskum v rámci EÚ 27 preukázal, že mobilita9 výskumných pracovníčok je takmer nulová. 
V roku 2009 iba v Írsku mobilita žien presiahla mobilitu mužov o 5 percentuálnych bodov, v Bulharsku bol 
pomer žien a mužov vyrovnaný. Nulová mobilita u výskumníčok v sledovanom období bola zaznamenaná 
v Lotyšsku.  

Štatistické zisťovanie žien vo vede a výskume poukázalo na skutočnosť, že podiely žien vo vede a 
výskume majú vzájomnú negatívnu spojitosť s úrovňou výdavkov do VaV, keď krajiny s najnižšími výdavkami 
do VaV mali najvyššie zastúpenie žien vo vede a výskume. Zaujímavým výsledkom bolo tiež, že najviac 
výdavkov do VaV v priemere EÚ 27 vynakladal podnikateľský sektor, ktorý zamestnával nízke  percento žien.    

Ženy sú stále nedostatočne zastúpené v riadiacich a rozhodovacích pozíciách, pričom sú aj mnohé 
pozitívne príklady v oblasti riadenia. O kvalite manažéra nerozhoduje  skutočnosť, či je muž alebo žena, ale 
hlavne osobné vlastnosti a schopnosti, ako je rozhodnosť, schopnosť motivovať ostatných, vytrvalosť, 
korektnosť, spravodlivosť, ochota prijímať nové impulzy a celoživotne sa vzdelávať. Napriek kvalitám ženy nie 
každý podriadený je ochotný prijať ju za šéfku, čo súvisí najmä s predstavou spoločnosti o tradičnej úlohe ženy. 
Na druhej strane, motivácia pre vedúcu pracovnú pozíciu spočíva aj na rozhodnutí ženy. Ženy sú v porovnaní 
s mužmi vo všeobecnosti menej odvážne a dlhšie rozmýšľajú v prípade ponuky vyššej funkcie. Oveľa viac 
zvažujú pre a proti na rozdiel od mužských kolegov, ktorí majú nielen viac odvahy, ale aj sebavedomia prijať 
výzvy. Ženy sa viac obávajú zodpovednosti za výsledky, čím sa častokrát samé vyraďujú z hry. Úlohu pri prijatí 
rozhodovacej pozície môže tiež zohrávať obava zo spochybňovania ich odbornosti alebo spôsobu získania 
riadiacej pozície. 

Najväčším „problémom“ žien je, že na rozdiel od mužov sa v určitom stupni budovania kariéry musia 
rozhodnúť pre dieťa alebo prácu. Kvôli materským povinnostiam majú potom v kariérnom, ale aj platovom raste 
niekoľko rokov pauzu. Preto si mnoho dievčat už pri voľbe štúdia na strednej či vysokej škole vyberá také 
oblasti, v ktorých po niekoľkoročnej prestávke ľahšie nadviažu na svoju profesiu. V súčasnosti sa už vyskytujú 
muži, ktorí nastúpia na rodičovskú dovolenku, aby umožnili manželke pokračovať v práci a budovaní kariéry, 
ale je to skôr ojedinelý jav. Ďalším dôvodom, prečo ženy majú menší záujem o vyššie pozície je fakt, že 

                                                 
9 Mobilita výskumníkov sa určuje najmenej 3-mesačným pobytom výskumníka mimo krajiny, v ktorej dosiahli PhD. 
kvalifikáciu, sledovanú v priebehu posledných troch rokov.      
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mnohým ženám nevyhovuje spôsob manažovania vo väčšine firiem. Necítia sa komfortne v tradičnej 
hierarchickej organizačnej štruktúre so systémom nadradenosti a podriadenosti a viac im vyhovujú partnerstvá 
s ľuďmi okolo seba.   

Zo štúdií vypracovaných firmou McKinsey (2007 – 2012) vyplynulo, že spoločnosti s vyrovnanejším 
zastúpením mužov a žien majú vyšší zisk. Na druhej strane, americké výskumy zastúpenia žien v riadiacich 
pozíciách poukázali na rodinný status žien. Až 74 % žien na vysokých manažérskych funkciách bolo slobodných 
(slobodných mužov bolo 59 %) a až 63 % žien bezdetných (mužov 57 %). Vyššia zamestnanosť žien na 
riadiacich postoch a využitie ich talentu môže zvýšiť konkurencieschopnosť firmy a následne ekonomiky, ale na 
druhej strane, zhoršuje demografickú štruktúru spoločnosti. 

Ako sme už uviedli v predchádzajúcom texte, na základe dosiahnutého vzdelania ženy majú dobré 
predpoklady uplatniť sa na vyšších postoch vo vedeckom a akademickom sektore. Napriek nespornému pokroku 
v oblasti rovnosti medzi mužmi a ženami je nerovnoprávne postavenie žien zrejmé a viditeľné ešte vo väčšine 
oblastí verejného života, avšak otázka určitej podpory napríklad formou kvót je vnímaná u nás kontroverzne a 
nesprávne nazývaná "pozitívna diskriminácia". Dosiahnutie určitého postavenia nie je len vecou rozhodnutia 
ženy, ale aj pomerov v spoločnosti. Existuje podceňovanie žien v celom rade profesií a problém takzvanej 
neformálnej diskriminácie − vrátane rozdielov v odmeňovaní − je reálny a má civilizačné korene. Jedna 
z najväčších prekážok žien vo vedeckej kariére ako aj vo všeobecnom dosiahnutí rodovej rovnosti, súvisí 
s hlboko zakorenenými kultúrnymi bariérami – negatívnymi stereotypmi o ženách a ich úlohách a povinnostiach. 
Samotné ženy, vrátane vedeckých pracovníčok, nie sú dosť citlivé na problematiku rodovej rovnosti 
a v mnohých prípadoch si uchovávajú predsudky svojho okolia. Pretrvávajúcu „tichú diskrimináciu“ sa Európska 
únia rozhodla riešiť aj kampaňou prebiehajúcou v rokoch 2012 – 2013 pod heslom „Veda je dievčenská 
záležitosť“ vo všetkých 27 členských štátoch EÚ, ktorá mala za cieľ podchytiť dievčatá pre vedeckú kariéru.  

Na prvý pohľad sa javí, že od sledovaného roku 2002 prebieha v Európskej únii dobiehanie žien vo 
vede a výskume a rodová medzera sa znižuje. Napriek tomu, že právnu legislatívu rodovej rovnosti 
implementovali všetky krajiny Európskej únie, v súčasnosti ešte stále pretrváva nižšie zastúpenie žien vo vede 
a výskume. 
 
 
Záver 
  

Zásada rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami je jednou zo základných zásad a jedným zo 
základných princípov Európskej únie. Z pomerne jednoduchého počiatočného ustanovenia v primárnej 
legislatíve v Rímskej zmluve o rovnakých podmienkach odmeňovania pre mužov a ženy, sa jeho ďalším 
upevňovaním a rozvíjaním primárnej ako aj sekundárnej legislatívy Európskeho spoločenstva, stal integrálnym 
princípom sociálnej politiky Európskej únie. 

Základnou nevyhnutnosťou problematiky rodovej rovnosti je oficiálna legislatíva, ktorá však nie je 
postačujúcou podmienkou garantujúcou rodovú rovnoprávnosť. Nutné sú zmeny v zmýšľaní a v pracovných 
podmienkach, pri ktorých je dôležitá úloha inštitúcií pri premene zaužívaných noriem a určovaní nových 
štandardov, pri monitorovaní pokroku, aby bolo vedeckým a výskumným pracovníčkam umožnené plne 
využívať európsky výskumný priestor a zároveň doň prispievať. Nedostatočné využívanie ženského pracovného 
potenciálu a nerovnosť medzi ženami a mužmi má negatívny vplyv na ekonomiku a hospodársky rast. Pre 
dosiahnutie cieľa stratégie Európa 2020, ktorým je inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, je potrebné 
rozsiahlejšie a účinnejšie využiť potenciál a talent žien pre prácu vo vede a v rozhodovacích pozíciách. Hoci 
trendy posledných rokov naznačujú vyšší podiel žien na trhu práce a pokrok pri získavaní lepšieho vzdelania 
a odbornej prípravy, napriek tomu rozdiely v postavení žien a mužov pretrvávajú v mnohých oblastiach. 
Vzdelaním sú dievčatá a ženy spravidla pre kariéru vo vede a výskume dobre pripravené, ale v priebehu 
budovania pracovného statusu ich muži spravidla predstihnú. Vnútornú motiváciu žien pre prácu vo vede 
a výskume t. j. potrebu sebarealizácie, tvorivej činnosti, kariéry, úspechu a ocenenia je potrebné podporiť 
vonkajšími motivačnými faktormi, viažucimi sa k poskytovaniu relevantných pracovných, materiálnych 
a sociálnych podmienok.  

Vedná a technická politika Európskej únie uvedená v Stratégii 2020 zahŕňa rovnoprávnu možnosť 
voľby pre ženy i mužov v rôznych životných etapách, a je smerodajná pre všetky členské krajiny EÚ. Okrem 
príslušného legislatívneho rámca dotýkajúceho sa rodovej rovnosti je potrebné komplexne monitorovať reálnu 
pozíciu žien aj vo vede a výskume, identifikovať problémy a obmedzenia rovnosti príležitostí v kvalifikačnom 
a profesionálnom postupe, v získavaní verejných financií, aj v organizačnej a inštitucionálnej štruktúre vedy. 
Tiež je dôležité analyzovať príčiny nerovnakých šancí zastúpenia žien vo vede a výskume a hľadať motivačné 
faktory pre vyššie zapojenie žien do vedy a výskumu.   
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