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     1. Úvod 

 

     1.1. Podstata práce 

       Všeobecná deklarace lidských práv uvádí kromě jiného, že „každý má právo 

zúčastnit se správy svojí země“1. Přestože ženy tvoří polovinu obyvatel tohoto světa, 

jejich zastoupení v politice a v orgánech veřejné správy je v celosvětovém měřítku 

stále relativně nízké a zdaleka neodpovídá poměrům mužů a žen v populaci. 

Politická reprezentace země je přitom významná nejen z hlediska rozvoje společnosti 

a rozhodování o možných podobách a směřování tohoto rozvoje. Je určující pro 

budoucnost země i pro řadu každodenních činností a detailů, které se dotýkají všech 

mužů a žen. Toto směřování je však ve většině zemí světa řízeno a určováno 

převážně muži. Z tohoto důvodu mají ženy oproti mužům stále ještě mnohem menší 

prostor pro ovlivňování témat, která jsou nejen pro ně, ale i pro celou společnost, 

důležitá.  

 

     Přestože dnes už ve velké většině zemí světa existuje formální rovnoprávnost 

mužů a žen před zákonem, který také deklaruje rovnost šancí žen a mužů při 

usilování o řídící a politické funkce, stále existuje obrovský rozpor mezi formální 

rovností a praxí. Důvodů, proč tomu tak je, je mnoho a tato problematika je 

uchopitelná z různých úhlů pohledu, ať už je to pohled kulturologický, religionistický, 

sociologický, psychologický nebo politologický. Je však vždy důležité vzít v potaz 

danou kulturu, náboženství a mentalitu, které se v různých zemích často výrazně liší, 

a také je otázkou, zda ženy o účast v politice v dané zemi/kultuře vůbec usilují.  

     Tím, co pak může kromě jiného tvořit bariéry vstupu žen do politiky pak zpravidla 

bývá systém procesu výběru a volby kandidátek a kandidátů do politických funkcí a 

samotný systém fungování politických stran, tedy obecná politická kultura.  

     Dalším významným faktorem, ovlivňujícím tento rozpor mezi formální rovností a 

praxí je veřejný diskurs na téma zastoupení žen v politice a s ním související hodnoty 

konkrétní společnosti v závislosti na dané kultuře a náboženství. 

                                                 
1
 Všeobecná deklarace lidských práv, Článek 21, dostupné z WWW: <http://www.osn.cz/dokumenty-

osn/soubory/vseobecna-deklarace-lidskych-prav.pdf> (10.5.2009) 
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     Všechny výše uvedené důvody mají jedno společné - celá tato problematika totiž 

obecně souvisí s tradičním rozdělením na mužské a ženské role, které jsou založeny 

na genderových stereotypech a přetrvávající smýšlení společnosti uvězněné v 

prostoru vymezeném těmito rolemi.  

     Jak ve své knize Thinking about gender popisují Curran a Renzetti, „lidé o 

takovýchto zjednodušujících stereotypech obvykle uvažují bipolárně, tedy tak, že 

normální muž nenese žádné rysy ženskosti a naopak.“ (Renzetti, Curran, 2005, s.20) 

Tyto stereotypy tak bývají vzájemně velice často antonymy. V jejich rámci se od žen 

se očekává, že budou pasivní, jemné, neprůbojné, starostlivé, závislé a poslušné, 

budou se starat o rodinu a držet se především ve sféře soukromé, zatímco muž bude 

silný, sebevědomý, nezávislý, aktivní a dominantní, bude se starat o obživu rodiny a 

současně se bude angažovat ve věcech veřejných. Míra těchto očekávání se 

poměrně výrazně liší v závislosti na dané kultuře či zemi.  

     Geert Hofstede ve své knize Kultury a organizace popisuje různé dimenze kultur 

(zčásti převzaté od sociologa Alexe Inkelese a psychologa Daniela Levinsona), které 

empirický dokládá ve svém výzkumu. Dimenze popisuje jako aspekt kultury, který 

může být ve vztahu k jiným kulturám měřen. Jednou z těchto dimenzí je právě 

maskulinita – femininita. (Hofstede G., Hofstede J.G., 2006, s.29, 95 -107) 

Ačkoliv se společnost v poslední době pomalu posouvá směrem od genderových 

stereotypů, je pro ženy ve většině zemí stále poměrně těžké prosadit se, a to nejenom 

do oblasti politiky, ale také do vyšších pozic, které jsou spojeny nejen s vyšší mírou 

zodpovědnosti, ale také s lepším ohodnocením a vyšší společenskou prestiží.  

 

     Existencionalistická filosofka a příslušnice tzv. “Druhé vlny feminismu” Simone de 

Beauvoir ve své knize Druhé pohlaví analyzovala, proč byly ženy v různých kulturách i 

historických etapách vždy považovány za méně významné, “druhé”, pohlaví. Tvrdí, že 

pro lidské myšlení je vymezující se koncept jinakosti nezbytný, protože jedinec 

získává svou vlastní identitu právě na základě vymezování se v protikladu k jiným, 

odlišným. Jinakost podle Simone de Beavoir nemá vlastní identitu, velice často je to 

jakýsi prázdný neurčitý prostor, kterému je snadné přiřadit jakékoli významy, které si 

dominantní skupina zvolí. Mužská kulturní nadřazenost tak vytváří normu 
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považovanou společností (tedy jak muži, tak samotnými ženami) za “univerzální a 

pravdivou”. (Beauvoir,1967)  

     Z tohoto důvodu tedy ženy samotné považují a přijímají za své mužské představy 

o „ženskosti“, čímž nevědomě podléhají tzv. androcentrismu, neboli tendenci 

nadřazovat maskulinní pohled na věc. Tyto normy a představy se pak cyklicky 

reprodukují a internalizují, čímž se neviditelně stávají “přirozenými”.  

 

     Právě “přirozenost” a “nepřirozenost” v souvislosti s tradičním rozdělením 

genderových rolí je hlavním a nejčastějším argumentem odpůrců názoru, že by se 

ženy měly více angažovat ve vysoké politice a ve správních orgánech, nebo že je 

třeba zabývat se problematikou rovných příležitostí jako takových. Tento argument je 

založen na názoru, že ženy a muže determinuje jejich biologická funkce, a tedy, že je 

tradiční model, kdy ženy rodí a vychovávají děti a starají se o rodinu a domácnost, 

zatímco muži se starají o obživu a hájení svého teritoria, v souladu s přírodou. 

 

     Pierre Bourdieu ve své knize Nadvláda mužů však odmítá, že by se symbolické 

uspořádání dělby práce podle pohlaví a následně i celý sociální a přirozený řád řídily 

nutnostmi biologické reprodukce, jak bývá v takovýchto případech mnohdy 

argumentováno. Tvrdí, že je to přesně naopak: tedy, že „arbitrární konstrukce 

biologického, a zvláště ženského a mužského těla, jeho funkcí a způsobů užívání 

slouží za zdánlivě přirozený základ jak rozdělení pohlavní aktivity, tak dělení práce, a 

odtud pak celého kosmu, v duchu androcentrismu. Neobyčejná síla mužského pojetí 

sociálního světa pramení z toho, že se v něm kumulují a koncentrují dvě operace – 

totiž, že legitimuje vztah nadvlády tím, že z něho činí součást logické přirozenosti, jež 

sama je přitom naturalizovanou sociální konstrukcí.”  (Bourdieu, 2000, s.24) 

 

     Peter Berger a Thomas Luckmann v knize Sociální konstrukce reality: pojednání o 

sociologii vědění  tvrdí, že společenské instituce, normy a hodnoty, na základě kterých 

je naše společnost konstruována a které chápeme jako zcela na nás nezávislé, nám 

nejsou dány z přírody ani od Boha, ale určujeme si je sami na základě arbitrárně 

stanovených, ale sociálně závazných pravidel, skrze procesy habitualizace, 

institucionalizace, internalizace a legitimizace v průběhu dějin naší kultury.  
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     Tyto instituce, normy a hodnoty tedy nejsou univerzálně platné, ale kulturně, 

mocensky a historicky podmíněné a získáváme je již od raného dětství 

prostřednictvím socializace a sociálního učení. (Berger a Luckmann,1999) 

 

     Genderově podmíněná očekávání se tedy přenášejí na děti skrze socializaci. Tou 

rozumíme proces, jehož prostřednictvím si lidé předávají a internalizují společenské 

normy a hodnoty, včetně takových, které se týkají právě genderu.  

 

     Socializace probíhá již od raného dětství a je to celoživotní proces, který ovlivňují 

ať už vědomě či nevědomě rodiče, potažmo celá rodina, vzdělávací instituce, 

společenské kruhy a do značné míry také média. Socializace mívá často podobu 

vědomého úsilí, které posiluje genderová očekávání explicitními odměnami či tresty.  

Ve své knize Ženy, muži a společnost Renzetti a Curran popisují, že genderová 

socializace však může probíhat i prostřednictvím jemnějších signálů, skrytě 

přenášených způsoby, jimiž dospělí mezi sebou i mezi dětmi navzájem jednají a jak 

se sami chovají. (Renzetti, Curran, 2005, s.93)  

     Také děti samotné se vzájemně socializují, a to jak explicitní, tak implicitní formou 

– vzájemnou interakcí v dětských kolektivech a ve vzdělávacích institucích.   

 

     Jak už bylo uvedeno výše, konstrukce společnosti a jejich institucí podléhá do 

jisté míry určitým rozdílům z hlediska kultury. Geert Hofstede ve své knize Kultury a 

organizace popisuje kulturu jako jakési „mentální programování“ nebo „software 

mysli“, nikoliv však v zavedeném počítačovém smyslu, ale ve smyslu jednání na 

základě určených rámců a způsobů, jakýchsi „vzorců myšlení“. Tyto vzorce nám 

naznačují jaké reakce daného jedince jsou očekávané, pravděpodobné či 

srozumitelné. Lidské chování je mentálními programy řízeno pouze z určité části: 

„člověk má základní schopnost odchýlit se od programů a reagovat způsoby, které 

jsou nové, tvořivé, destruktivní či neočekávané.“  

(Hofstede G., Hofstede J.G., 2006, s.14) 

     Právě tato kulturní podmíněnost hodnot a mechanismus socializace jedinců ve 

společnosti ve vztahu k genderovému aspektu zastoupení žen v politice mě vedla 

k otázce, zda se tento vztah souvislosti mezi hodnotami, které daná kultura vštěpuje 
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svým příslušníkům již od raného dětství a mezi účastí žen v politice potvrdí 

v mezinárodním srovnání i ze statistického hlediska.  

     Jako zkoumané hodnoty jsem zvolila náboženskou víru a toleranci a respekt, o 

kterých předpokládám, že budou ve vztahu k měřenému zastoupení hrát roli. 

 

     Z literatury totiž vyplývá, že předávání a vštěpování hodnot dětem v rámci 

socializačního procesu reprodukuje a ukotvuje genderově diferencované rámce a 

socializační vzorce, které jsou jedním z nejzákladnějších faktorů ovlivňující identitu a 

chování jedince od dětství po celý život.  

     Míra vlivu náboženské víry nebo tolerance a respektu pak může mít vliv i na vůli a 

možnosti žen prosadit se ve veřejné sféře a vstoupit do aktivní politiky. A to jak 

z hlediska socializace dívek, které se v dospělosti dokáží prosadit navzdory 

genderovým stereotypům, tak z hlediska obecné populace - zahrnující jak muže, tak 

ženy, která je ochotna ženy do politických funkcí a pozic zvolit.2  Což předpokládá, že 

nemá navzdory genderovým stereotypům vůči ženám ve veřejné správě předsudky. 

 

 

     1.2. Cíle práce 

                                                                                                                                

     Mezi faktory, které ovlivňují výši zastoupení žen ve vysoké politice patří podle 

odborné literatury kromě jiného i hodnotový systém dané společnosti či kultury. Ten si 

utváří každý jedinec v průběhu svého života od raného dětství. Jeho základ bývá 

předáván z generace na generaci, avšak sám přitom podléhá vlivu různých činitelů. 

Takovými činiteli může být například náboženství, politické uspořádání ale také 

ekonomická situace dané země.  

 

     V této práci bych chtěla uvést základní faktory a bariéry bránící ženám účastnit se 

veřejné správy své země ve stejné míře jako muži.  

                                                 
2
 V případě, že se jedná o demokratické uspořádání země, kde si své zástupce volí samotní občané a 

v případě že jim politický systém umožňuje zvolit ženy. 
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     Dále bych se ráda zaměřila na to, jaký vliv mají hodnoty předávané z generace na 

generaci na aktivní účast žen ve vysoké politice, konkrétně na souvislost s 

procentuálním zastoupením žen v parlamentu té dané země. 

 

     1.3. Hypotézy 

 

     Pro svou práci jsem si stanovila dvě základní hypotézy:  

 

1. Čím větší je význam tolerance a respektu, tím vyšší je procentuální 

zastoupení žen v parlamentu dané země. 

 

2. Čím větší je význam náboženské víry, tím nižší je procentuální zastoupení 

žen v parlamentu dané země. 
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     2. Teoretická část 

 

     2.1. Gender                                                                                                                   

     Termínem gender se rozumí rámec kulturně a společensky zkonstruovaných 

rozdílů mezi muži a ženami. Jedná se o celý systém charakteristik chování, projevů a 

očekávání od žen a mužů, které jsou variabilní v čase a v různých kulturách. 

(Renzetti, Curran, 2005) 

 

     Pod pojmem gender si můžeme představit jakýsi sociální konstrukt, který zahrnuje 

nejrůznější přisuzované vlastnosti a vzorce chování, jaké jsou v té dané kultuře a 

v daném čase nebo historickém období považovány za normativní či žádoucí pro 

jedince určitého biologického pohlaví. Nejsou tedy univerzální, ale významně se liší 

podle různých kultur a období.  

     Tento sociální rámec ovlivňuje myšlení a chování každého jedince, a to jak 

vědomě, tak především podvědomě. Podmiňuje způsoby, jakými se prezentujeme 

navenek a jakými naopak vnímáme druhé. Je tedy podstatnou součástí identity 

každého jedince a současně je jakýmsi organizačním systémem sociálního řádu. 

(Renzetti, Curran, 2005) 

 

     Gender coby sociální konstrukt tedy není vrozený ale získaný. Každý jedinec ho 

získává již od raného dětství prostřednictvím procesu socializace. Dalšími 

mechanismy, jako jsou vzdělávací, výchovné a jiné instituce, náboženství, média a 

další, je pak genderový systém postupně internalizován a následně dále cyklicky 

reprodukován.  

     Výzkumy představené v publikaci Gender development autorů S. Golomboka a   

R. Fivushe potvrzují, že děti začínají dávat přednost určitým hračkám v souladu 

s genderovými stereotypy již ve věku okolo 18 měsíců. Dvouleté děti jsou si již 

vědomy vlastního genderu i genderu jiných lidí a během třetího roku života začínají 

hodnotit určité vlastnosti a typy chování genderově stereotypním způsobem. 

(Golombok, Fivush, 1994) 
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     2.2. Socializace v raném dětství 

                                                                                

      „Děti se sice narodí s mužským i ženským pohlavím, ale osobností s ženskou či 

mužskou identitou a rolí se teprve stávají.“ (Maříková, 1999)   

                                                                                                                 

     Socializace je proces, během kterého se lidský jedinec začleňuje do společnosti. 

Osvojuje si základní principy fungování sociální řádu, jeho normy, hodnoty a sociální 

role korespondující s danou kulturou a společenským prostředím. (Renzetti, Curran, 

2005, s. 93) 

     Společnost jako celek socializačně působí na daného jedince prostřednictvím 

různých činitelů. Tuto funkci mohou plnit nejrozmanitější sociální skupiny a osoby, 

s nimiž tento jedinec vstupuje do různých vztahů.  

     Socializace se rozlišuje na primární, sekundární a terciální. Primární socializace 

začíná v podstatě hned od narození a trvá do třetího roku života. Normy, které se 

v tomto období vstřebají, platí jako stabilní, ale mohou se během života ještě 

pozměnit. Sekundární socializace probíhá od třetího roku života. Připravuje lidského 

jedince na jeho roli ve společnosti a probíhá zejména v rodině, ve škole a v kontaktu 

s vrstevníky. Bývá označována za nejzásadnější ve smyslu přejímání a uchování 

vštěpovaných hodnot. (Giddens, 1999) Terciální socializace probíhá v dospělosti a 

označuje přejímání, které člověk neustále uskutečňuje v interakci se svým 

společenským okolím. 

 

     Během procesu socializace, jak už bylo popsáno výše, se daný jedinec učí i své 

genderové roli, která zahrnuje normy a očekávání spojená s daným biologickým 

pohlavím dítěte.  

     Podobně jako Curran a Renzetti, citovaní v úvodu této práce, popisuje i Marie 

Vágnerová v knize Vývojová psychologie, že jsou v západní kultuře ženské a mužské 

vlastnosti chápány jako protikladné. „Tato tendence se prostřednictvím tradice udržela 

dodnes, přestože v průběhu posledních desetiletí již došlo ke značné nivelizaci. 

Psychické vlastnosti, které jsou považovány za typicky mužské či ženské, existují u 

obou pohlaví, ale pouze u jednoho z nich jsou pozitivně hodnoceny, a tak sociálně 
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posilovány. Opačné projevy jsou zeslabovány prostřednictvím negativní zpětné 

vazby.“ (Vágnerová, 1999, s.87) 

     Raná socializace probíhá obvykle především v rodině, a je tedy do značné míry 

ovlivněna rodiči, případně i širší rodinou. Pomocí strategie „pokus - omyl“ se dítě učí, 

co je pro něj jako pro chlapce či dívku „vhodné“ – ať už se jedná o chování, postoje, 

výběr hraček nebo oblečení.  

     Rodina předává dítěti základní model sociální interakce a komunikace v malé 

sociální skupině. Začleňuje dítě do určitého způsobu života, předává mu společenské 

požadavky, hodnoty a normy a reguluje jejich přijetí. Rodina a její emocionální zázemí 

jsou pro vývoj dítěte nezastupitelné a do značné míry ovlivňují daného jedince i v jeho 

budoucím životě v dospělosti. (Vágnerová, 1999) 

 

     Tato raná socializace dítěte utváří především jeho psychickou charakteristiku a 

konstruuje jeho sociální role včetně genderu, může však do určité míry ovlivňovat také 

anatomické či fyziologické aspekty jedince. Příkladem takového vlivu může být 

pěstování fyzické síly u chlapců nebo naopak jemnost a zručnost u dívek.  

Ostatně kontrola těla a přístup k vlastnímu tělu jako takový je významnou součástí 

genderové subjektivizace v rámci určování a očekávání, jak má takové ideální tělo 

ženy či muže vypadat. Diktuje často nedosažitelný kult krásy, který vede mnohdy už 

velmi mladé a nezralé dívky a chlapce k pocitům méněcennosti a frustraci. 

Tato cesta k pomyslnému ideálnímu a až nepřirozeně štíhlému tělu například velice 

často dovádí tyto jedince, ať už v období dospívání nebo i v dospělosti, k drastickým 

dietám, umělým chirurgickým zákrokům nebo dokonce k poruchám příjmu potravy. 

V posledních letech významně narůstá obliba a využití plastické chirurgie za účelem 

přiblížení se k sociálně zkonstruovanému ideálu krásy.  

     Tento konstrukt a neúnavná snaha miliónů žen a mužů o jeho dosažení udělal 

z kosmetiky a plastické chirurgie obrovský průmysl.  

     Ženy i muži podstupují bolestivé operace typu zvětšování prsou, rozšiřování rtů, 

operace očních víček, odsávání tuku nebo korekce vrásek. Přestože se takovýmto 

umělým úpravám těla podrobují jak ženy, tak muži, počet žen, které dobrovolně 

plastickým operacím podrobují, je několikanásobně větší. Následování kultu krásy je 

totiž v rámci genderového systému očekáváno především od žen.  
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     2.3. Ženské bytí jako bytí viděné 

     Pierre Boudieu představuje ve své knize Nadvláda mužů  zásadní koncept 

sociální konstrukce těla, když označuje ženské bytí (esse) jako „bytí viděné“ (percipi).  

Říká, že ženy jsou odsouzeny neustále zakoušet rozdíl mezi tělem skutečným, 

k němuž jsou připoutány, a tělem ideálním, jemuž se neúnavně snaží připodobnit. 

      „Mužská nadvláda činí z žen symbolické předměty, staví je do situace 

permanentní fyzické nejistoty, či spíše symbolické závislosti: žena existuje především 

skrze – a pro – pohled těch druhých, neboli jako přístupná, přitažlivá a disponibilní 

věc. Čeká se od ní, že bude „ženská“, to jest usměvavá, sympatická, pozorná, 

poddaná, nevtíravá, zdrženlivá, případně neviditelná. Takzvaná „ženskost“ přitom 

často není nic jiného než určité nadbíhání ať už skutečným nebo předpokládaným 

požadavkům mužů, jež má posílit jejich ego. Dá se proto skoro říci, že závislost na 

druhých (a nejen na mužích) se stala pro ženy ustavujícím prvkem jejich bytí.“ 

(Bourdieu, 2000, s. 61) 

 

     Tento způsob nahlížení na ženské bytí, jako na bytí viděné, a to viděné mužským 

pohledem, patří také mezi problémy, s nimiž se potýkají ženy ve vysokých politických 

funkcích. Samozřejmě, že čím vyšší je politický post, tím častěji se dotyčná osoba 

objevuje na očích veřejnosti a je ve středu zájmu, především prostřednictvím médií, a 

to bez ohledu na to, zda se jedná o muže či ženu.  

     U žen političek se však mnohem častěji než u mužů politiků stává, že než na 

názor, případně politické činy dotyčné ženy, se společnost zaměřuje na to, jak vypadá 

nebo co má sobě. K tomu samozřejmě velkou mírou přispívají média, která mají moc 

ovlivňovat názory široké veřejnosti, mimo jiné také tím, na co se ve svém 

zpravodajství samy zaměřují. Ženy političky se také mnohem častěji stávají terčem 

narážek sexuálního charakteru, což jim práci a pozici také moc neusnadňuje.  
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Case study ČR    

 

Jedním konkrétním příkladem sexuálních narážek na ženu političku je např. kauza týkající 

se veřejných výroků šesti poslanců na adresu své kolegyně, bývalé poslankyně a ministryně 

školství mládeže a tělovýchovy Petry Buzkové v roce 2003, která si nechala ze zdravotních 

důvodů zmenšit prsa.  

 

Vlastimil Tlustý z ODS to komentoval slovy: „Paní ministryně přišla o své dvě přednosti“.  

 

Michal Kraus z ČSSD: „Změna je to razantní, ale vzhledem k tomu, že mám velké ruce, tak 

bych preferoval větší rozměry.“  

 

Tomáš Teplík z ODS: „Ať je to změna jakákoliv, jí už nic nevylepší.“  

 

Petr Bratský (ODS): "Kdybych nosil na krku tvárnici a nechal si ji odříznout, tak by mě taky 

přestala bolet krční páteř. A navíc už bych nemusel chodit před Špidlou v tak hlubokém 

předklonu." 

 

Jiří Dolejš  z KSČM prohlásil: “Všiml jsem si, že je nějaká štíhlejší, ale říkal jsem si, jaké 

divy dokáže dobrá podprsenka.”  

 

Walter Bartoš z ODS: „Ne, tohle se mi nelíbí. Mám rád ženy, které mají více vyvinuté 

vnady.“  

 

Tehdejší předseda vlády Vladimír Špidla to označil jako naprosto nepřijatelné sexistické 

výroky a doporučil poslancům, aby se Petře Buzkové omluvili. Ti to však kromě Petra 

Bratského odmítli s tím, že nemají potřebu omlouvat se za své výroky.  

Jiří Dolejš to komentoval slovy: „Pokud si muž všimne u ženy určitých parametrů, má podle 

mě právo vyjádřit svůj názor, pokud nepřekročí hranici, kterou lze nazvat jako vulgarismus. 

A to mé vyjádření rozhodně nepřekročilo.“ Michal Kraus reagoval slovy: „Pokud se tak 

výrazná politička rozhodne udělat výrazný zásah do svého sexuálního vybavení, musí 

očekávat, že to bude předmětem různých spekulací.” 

 

    (zdroj: MF Dnes, 27.listopadu 2003; Lidové noviny, 27. listopadu 2003) 
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     2.4. Teorie genderové socializace 

     Existuje řada teorií, které popisují vývoj genderové identity dítěte a mechanismus 

jeho socializace jako takové. Zde jsou tři obecné typy těchto teorií: identifikační neboli 

psychoanalytická teorie, teorie sociálního učení a teorie kognitivně vývojové. 

 

     2.4.1. Psychoanalytická teorie 
     Autorem nejznámější psychoanalytické teorie je její samotný zakladatel, rakouský 

lékař Sigmund Freud; jeho koncepce je známa jako teorie identifikace.  

     Podle Freuda prochází člověk při svém osobnostním vývoji třemi stádii: orálním, 

análním a falickým. První dvě se příliš neliší – dětí soustřeďují své city hlavně na 

matku, která uspokojuje většinu jejich potřeb. (Renzetti, Curran, 2005, s. 94 - 98) 

     Ve čtyřech letech si začínají být děti vědomy svých vlastních genitálií a jejich 

odlišnosti od genitálií pohlaví opačného, což je posouvá do stadia třetího – falického. 

V této fázi dochází k identifikaci, neboli k napodobování chování podle vzoru rodiče 

stejného pohlaví. Charakteristické pro toto období je snaha zaujmout pozici rodiče 

stejného pohlaví, a zároveň se stát sexuálním partnerem rodiče opačného pohlaví. 

Tento konflikt nazval Freud dle řeckých bájí u chlapců oidipovským komplexem a u 

dívek elektřiným komplexem. V důsledku oidipovského komplexu jsou chlapci 

motivováni tzv. kastrační úzkostí k identifikaci s otcem. Protože se obávají, že by je 

otec mohl za jejich vztah k matce vykastrovat, spojí se s ním a snaží se mu co nejvíce 

připodobnit. 

      U dívek je motivace k identifikaci s matkou motivována tzv. závistí penisu, kterou 

si vytváří, když poprvé spatří mužské genitálie. Svou lásku dívka přenáší na otce, 

coby vlastníka penisu. Ve snaze získat otce pro sebe se ztotožňuje s matkou a 

dochází tak k poznání, že může penis získat dvěma způsoby: pohlavním stykem a 

symbolicky také porozením syna.  

     Freudův koncept dokázal obrátit pozornost vědců k významu prožitků a získaných 

hodnot v dětství a přimělo tehdejší vědeckou obec zabývat se otázkou následků 

průběhu dětství na lidský život. Jinak byla ale psychoanalytická teorie Sigmunda 

Freuda terčem velké kritiky a zpochybňování, coby teorie značně neprůkazná a 

ideologická. 
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     Další autoři jako Nancy Chodorow nebo Jacques Lacan namítají, že ženy spíše 

než penis, závidí mužům jejich výsady a vyšší společenský status, které 

v androcentrické patriarchální společnosti pobírají. Mnoho současných revizí 

psychoanalytické teorie tedy popírá koncepci kastračního komplexu ženy (závist 

penisu) a naopak vyzdvihuje hlubší citový život žen a jejich schopnost rodit, což 

mohou závidět naopak muži ženám. (Renzetti, Curran, 2005, s. 94 - 98) 

 

     2.4.2. Teorie sociálního učení 
     Renzetti a Curran zastávají názor, že teorie sociálního učení jsou oproti 

identifikačním psychoanalytickým teoriím přehlednější díky tomu, že se zaměřují na 

empiricky pozorovatelné jevy a jejich důsledky. (Renzetti, Curran, 2005, s. 94 - 98) 

     Tyto teorie čerpají z psychologického směru – behaviorismu, který je založen 

především na myšlence posilování, tedy na koncepci, že důsledným odměňováním 

určitého chování se zvyšuje šance na jeho opakování, zatímco trestáním se tato 

pravděpodobnost snižuje. Dalším procesem je pak tzv. modelování, neboli nápodoba, 

kdy dítě přejímá a imituje chování rodiče stejného pohlaví. Kromě přímého posilování 

a nápodobou se však děti ve své genderové identitě a roli utvrzují také nepřímým 

posilováním - tedy pozorováním důsledků určitého chování u druhých osob například 

u vrstevníků, pedagogů, mediálních osobností, u hrdinů z knih, televize atd. Informace 

o sobě i o světě si tak děti utváří v souladu s tím, jak je „feminita“ a „maskulinita“ 

v dané kultuře definována a prezentována. 

 

     2.4.3. Kognitivně - vývojové teorie 
     Tyto teorie vycházejí z konceptů psychologů Jeana Piageta a Lawrence 

Kohlberha, kteří se zabývali studiem mentálních procesů, díky kterým děti rozumí 

svým prožitkům a pozorováním. Společným principem těchto teorií je, že se děti učí 

genderovým stereotypům v rámci svých rozumových snah o nalezení řádu v sociálním 

světě, kterým jsou obklopeny.  

     Pro vyhodnocování smyslových informací si děti vytváří kategorie nebo schémata, 

která jim umožňují kategorizovat svá pozorování a zkušenosti na základě vnímaných 

stabilních vzorců či pravidelností. Pohlaví je jedním z nejraněji vytvořených schémat, 
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protože představuje poměrně stabilní a snadno rozpoznatelnou kategorii se snadno 

rozpoznatelnými fyzickými příznaky.  

     Tyto teorie podléhají kritice ve smyslu snižování role příslušné kultury při 

získávání genderové identity dítěte. Děti jsou označovány za hlavní a samostané 

aktéry, kteří se svým genderovým rolím učí přirozeně bez vlivo vnějšího okolí. 

(Renzetti, Curran, 2005, s.100 -103) 

 

     2.4.4. Teorie optických skel Sandry Bem 

     K výše uvedeným psychologickým teoriím socializace existuje několik 

alternativních přístupů. Podle „teorie optických skel kultury“, kterou prezentuje 

psycholožka Sandra Bem vycházející z kognitivně vývojového modelu spolu 

s výrazným vlivem kultury, jsou děti socializovány tak, aby přijaly „genderové optiky“, 

neboli předpoklady vztahující se k maskulinitě a femininitě dané kultury, vládnoucí 

v jejich společnosti. Tato enkulturace se odehrává jak prostřednictvím 

institucionalizovaných sociálních praktik, tak i skrytými signály nebo tzv. 

„metasděleními“ o hodnotách a relevantních rozdílech, které řídí život dětí již od 

samotného narození. Výsledkem je, že se jedinec stane pevnou součástí dané 

společnosti natolik, že přestává být schopen vnímat rozdíl mezi skutečností a tím, jak 

a co je v dané kultuře coby skutečnost prezentováno. Tím, že se stává mužem či 

ženou a tím pádem svět také tak vnímá, je pro něho obtížné získat od tohoto pohledu 

odstup, protože je uvězněn v systému vzájemně propojeným optik. 

     Tzv. „optických skel“ skrze něž se jedinci dívají na svět existuje podle Sandry 

Bem mnoho. Mezi genderovými skly jsou nejdůležitější následující: 

- genderová polarizace – ženy a muži se liší a že lidská společnost je 

organizována na základě těchto odlišností 

- androcentrismus – muži jsou nadřazení ženám a to co je spojeno s muži tvoří 

normu, podle které jsou posuzovány i ženy 

- biologický esencialismus – rozdíly mezi ženami a muži jsou biologicky dané, 

což zdůvodňuje oba dva výše zmiňované body   

            (Renzetti, Curran, 2005, s.103 -107)               
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     2.4.5. Závěr 
     Každá z výše zmíněných socializačních teorií má svá více či méně slabá místa, 

která jsou terčem kritiky. Všechny však dokazují, jak je socializace významná při 

formování osobnosti jedince a jak je určující pro jeho budoucí život.  

     Současně také dokazují odlišný přístup k chlapcům a dívkám a skutečnost, že 

socializace konstruuje genderové role a stereotypy, podle jejichž klíče se pak daný 

jedinec chová a které je v budoucnu poměrně těžké odbourat.  

     Pokud se tedy od dívek očekává, že budou neprůbojné, pasivní a budou se 

věnovat rodině, tak jak to např. bylo tradičně nastaveno v jejich rodině a tak jak byly 

socializovány, dá se očekávat, že mnoho z nich nebude v dospělosti usilovat ani o 

vstup do vysoké politiky a ve veřejné sféře budou pasivní, protože to budou považovat 

za normu. 

     Je však třeba zdůraznit, že socializaci, její průběh a genderová očekávání také do 

značné míry ovlivňuje kulturní prostředí, v němž dítě vyrůstá a které se může 

v jednotlivých zemích světa výrazně lišit.   

                                                                   

     2.5. Kultura 

     Termínem kultura – cultura coby příčestí trpné latinského „colere“ tedy „pěstovat“ 

- se původně označovalo pěstování užitkových zemědělských plodin. (Petráň,1995) 

Zásluhu na zařazení tohoto pojmu do širšího kontextu a na jeho dalším rozvoji má 

Marcus Tullius Cicero, když tento termín použil pro překlad Platónova pojmu „péče o 

duši“, čímž posunul pojem od cultus agri ke cultus animi, tedy k pěstování ducha. 3 

     Zhruba od 16. století se tento termín používá pro vznešenější lidské činnosti, 

především uměleckého charakteru (tzv. „vysoká kultura“) zahrnující umění, literaturu, 

hudbu, vědu i filosofii.  Takto úzké vymezení pojmu kultury pak napadl filosof Johann 

Wolfgang von Goethe, který tvrdil, že tento pojem zahrnuje i zvyky, dějiny, 

hospodářství, politiku a dopady lidské činnosti na přírodu. V tomto smyslu termín 

kultura přejaly i v  té době docela nové vědecké disciplíny jakými jsou sociologie a 

antropologie.                                                      

                                                 
3
 Zdroj: WWW<http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/kultura-a-kulturni-dedictvi/> (10.4.2009)  
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     Kultura v tomto pojetí tedy zahrnuje vše co se musí lidský jedinec naučit, aby se 

stal součástí své společnosti. Současně je to jakési přejaté kolektivní dědictví 

nastřádané mnoha generacemi, o které lidé musí pečovat a rozvíjet jej. Zakladatel 

symbolické antropologie Clifford Geertz označuje kulturu jako „síť významů“, v nichž a 

s jejichž pomocí člověk žije, které přijímá od své společnosti a které dále předává 

dalším generacím. (Geertz, 2000) 

 

     Holandský sociální psycholog Geert Hofstede označuje kulturu jako mentální 

programování. Podle něho v sobě každý jedinec nese vzorce myšlení, které se naučil 

v průběhu svého života. Většina těchto vzorců byla osvojena během ranného dětství, 

neboť v tomto věku se člověk učí a přizpůsobuje nejsnáze. Hofstede tvrdí, že jakmile 

se má pak daný člověk třeba v dospělosti učit něco, co je odlišné od jeho zažitých 

vzorců, je to pro něho vždy těžší než prvotní osvojení. (Hofstede G., Hofstede J.G., 

2006, s.29, 13 -14) 

     Zdroje mentálního programování daného jedince pocházejí z jeho sociálního 

prostředí, ve kterém vyrůstal a sbíral své životní zkušenosti. Toto programování podle 

Hofstedeho začíná v rodině a pokračuje v bezprostředním sociálním okolí. (Tamtéž) 

 

     Ve své knize Kultury a organizace, software lidské mysli píše:  „Kultura je 

kolektivní programování mysli, které odlišuje příslušníky jedné skupiny nebo kategorie 

lidí od druhých.“ (Tamtéž) 

     Podle Hofstedeho kultura není vrozená, ale naučená. Musíme ji však nezbytně 

odlišit od lidské přirozenosti a od osobnosti jednotlivce, přestože hranici mezi nimi 

nelze přesně určit a je předmětem diskusí mezi humanitními vědci.  

     Lidskou přirozeností rozumí Hofstede to, co mají společného všechny lidské 

bytosti, co je vrozené a co je jakási univerzální úroveň lidského mentálního softwaru, 

„operační systém“ určující tělesné a základní psychické fungování jedince. Osobnost 

jedince je naopak jeho jedinečným osobním souborem mentálních programů, které 

nesdílí s nikým jiným. Je založena na rysech, které jsou částečně zděděny a zčásti 

naučené, a to jednak vlivem kultury a také vlivem osobní zkušenosti. 

     Hofstede tedy sám podle svých slov vnímá pojem kultura z velmi podobné 

perspektivy jako ho pojímá sociální a kulturní antropologie. Tvrdí, že kulturou 
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nerozumí jen ty činnosti, které zjemňují ducha, ale také běžné a velmi obyčejné prvky 

života, jako je zdravení se, stolování, předvádění nebo skrývání pocitů, udržování 

určité fyzické vzdálenosti od druhých či udržování osobní hygieny. (Hofstede G., 

Hofstede J.G., 2006, s.14) 

 

     2.5.1. Pojem kultura z hlediska kulturní antropologie 
     Sociální a kulturní antropoložka Ruth Benedictová zastává názor, že hlavním 

kritériem lidské odlišnosti není jazyk, politický nebo sociální systém, ani adaptace na 

přírodní prostředí nebo genotyp či fenotyp, ale kultura konstruující svébytné 

psychologické typy. Podle ní, je právě identifikace těchto typů hlavním smyslem 

antropologie. Jinými slovy tvrdí, že lidi odlišuje kultura a nikoliv nějaký deterministický 

koncept jako je fenotyp či genotyp. Ve své knize „Kulturní vzorce“, kterou vydala 

v roce 1934 a která bývá označována za jeden z nejvlivnějších odborných spisů 

dvacátého století a pravděpodobně nejčtenější antropologickou studii anglosaského 

světa, navazuje na myšlenku sociálního determinismu Franze Boase, zakladatele 

amerického kulturního relativismu, který předpokládá, že jednotlivé kultury představují 

jedinečné a neopakovatelné sociokulturní systémy, které je možné popsat a pochopit 

pouze v kontextu jejich vlastních hodnot, norem a idejí. (Budil, 2003, s.179 -180) 

     Ivo T. Budil ve své knize Mýtus, jazyk a kulturní antropologie popisuje, že kultury 

jsou podle Ruth Benedictové svou povahou analogické lidským osobnostem, to 

znamená, že každá kultura je koherentní, komplexní a jedinečná entita, jejíž vysoce 

strukturované vnitřní vztahy vytvářejí množství významových rovin. Právě tyto úrovně 

signifikace jsou předmětem antropologické interpretace, která může na jejich základě 

vytvořit přesvědčivý a konzistentní portrét zkoumané kultury. (Tamtéž) 

     Ruth Benedictová podle Budila zdůraznila, že kultura má selektivní tendenci k 

integraci historicky a geograficky různorodých prvků. Kultura nicméně není pouhým 

souhrnem dílčích částí. Jednotlivé kulturní rysy a činnosti jsou začleněny do 

charakteristických konfigurací, které zmíněným aktivitám a atributům dávají formu a 

význam. Výklad kulturních procesů lze podle Benedictové uskutečnit výlučně 

prostřednictvím jejich zasazení do kontextu motivů, emocí a hodnot, jež jsou v dané 

kultuře institucionalizovány. Smysl kulturních prvků a vzorů, soustředěných kolem 
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dominantní konfigurace, lze podle Benedictové odvodit pouze z jejich vzájemných 

vztahů. (Budil, 2003, s. 187 - 188) 

     Další studentka Franze Boase, antropoložka Margaret Meadová, prováděla svůj 

výzkum v oblasti Tichomoří na ostrovech Samoa, Bali a Nové Guinei a na jeho 

základě pak představila názor, že neexistují typické univerzální vlastnosti žen nebo 

mužů, ale že existuje pouze společenské očekávání, požadavky a nároky dané 

kultury. Při svém výzkumu totiž narazila na kmeny, které buď vůbec neznaly a 

nepoužívaly dělení na mužské a ženské společenské role a nebo rozlišovaly tyto role 

opačně, než bývá v západní kultuře zvykem, tedy že ženy jsou v dané společnosti 

dominantní, kontrolují obchod a rybolov a muži jsou na nich závislí a starají se o 

domácnost. Margaret Meadová tedy použila k objasnění lidské rozmanitosti koncept 

kultury jako sféry sdílených hodnot, norem a idejí a předpokládala, že se lidé 

v různých kulturách vzájemně liší právě z toho důvodu, tedy, že si prostřednictvím 

výchovy osvojili odlišné hodnoty, normy a specifický pohled na realitu. (Tamtéž,  

s. 242 - 243) 

 

     Z poznání v oblasti kulturní antropologie vyplývá, že genderové role, 

očekávání i stereotypní chování se můžou výrazně lišit v závislosti na dané 

kultuře. Z tohoto důvodu je nutné přihlížet na kulturní relativismus jako na 

důležitý faktor při mezinárodních výzkumech a srovnáních. 

 

     2.5.2 Kultura a různé postupy zkoumání hodnotových struktur 
 

     2.5.2.1. Kultura a hodnotový systém podle Geerta Hofstedeho 
 

     Jádrem kultury jsou podle Hofstedeho hodnoty, neboli všeobecné tendence 

k tomu, dávat přednost určitým stavům skutečnosti před jinými. Jsou to pocity, které 

mají směr, mají kladnou a zápornou stranu a týkají se rozlišení: (Hofstede G., 

Hofstede J.G., 2006, s. 17) 
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- zlého vůči dobrému 

- špinavého vůči čistému 

- nebezpečného vůči bezpečnému 

- zakázaného vůči povolenému 

- slušného vůči neslušnému 

- morálního vůči nemorálnímu 

- nepřirozeného vůči přirozenému 

- nenormálního vůči normálnímu 

- paradoxního vůči logickému 

- iracionálního vůči racionálnímu 

 

     Podobně jako ve výše popsané teorii sociálního učení je také podle Hofstedeho  

člověk od narození až do zhruba deseti dvanácti let schopen velmi flexibilně, rychle a 

často nevědomě vstřebávat informace ze svého okolí, které zahrnují symboly (např. 

jazyk) hrdiny (např. rodiče) a rituály (např.osobní hygiena).  

     Zcela zásadní součástí tohoto procesu je osvojení hodnot. Hofstede tvrdí, že 

rodiče mají obvykle tendenci zopakovat přesně tu výchovu, které se dostalo jim 

samým, a to bez ohledu na to, zda si to přejí či uvědomují. Právě proto, že byly 

hodnoty osvojeny v životě člověka tak časně, zůstává většina z nich mimo jeho 

vědomí. Jejich nositelé si jich nejsou vědomi, a proto o nich nelze diskutovat ani 

nejsou přímo pozorovatelné. To, že existují lze odvodit jen z toho, jak lidé za různých 

okolností jednají.  

 

     Pokud chceme udělat srovnávací výzkum různých kultur, musíme podle 

Hofstedeho nějakým způsobem změřit hodnoty, protože právě ty jsou stálou 

charakteristikou těchto jednotlivých kultur. Založit systematický výzkum hodnot na 

usuzování z lidského chování by však bylo značně komplikované a nejasné, a 

z tohoto důvodu byla vyvinuta řada dotazníků, v nichž jsou respondenti dotazováni na 

to, kterým možnostem z nabízených alternativ by dali přednost. Odpovědi sice 

nemohou být brány úplně doslovně, přesto však přinášejí použitelné informace, neboť 

ukazují rozdíly v odpovědích mezi skupinami nebo kategoriemi respondentů. 

(Hofstede G., Hofstede J.G., 2006, s. 27) 
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     Vzhledem k tomu, že se ve své práci věnuji mezinárodnímu výzkumu, přistoupila 

jsem dle Hofstedeho teorie (viz výše) i k výzkumu hodnot a jejich vlivu na chování 

dospělého jedince. Budu tedy používat pojmy kultura a hodnoty, ve smyslu, jak je 

definuje Geert Hofstede.  

     Při svém výzkumu však budu vycházet z dat výzkumu World Values Survey, 

obrovského celosvětového projektu výzkumu hodnot a hodnotových orientací, který 

zorganizoval a vedl sociolog Ronald Inglehart.  

     Ronald Iglehart také představil významnou koncepci přístupu k sociologicko - 

empirickému zkoumání hodnot. Z této koncepce budu ve své práci také čerpat. 

 

     2.5.2.2. Hodnotový systém podle Ronalda Ingleharta 
     Ronald Inglehart, jeden z nejvýznamnějších sociologů v oblasti sociologie hodnot, 

na základě analýzy rozsáhlého empirického materiálu získaného v průběhu let 1970 – 

1999 představuje svou hypotézu o změnách hodnotového systému ve společnosti 

v závislosti na stupni dosažení materiálního vývoje.                            

     Jak popisuje Libor Prudký ve své studii Přístupy k sociologickému empirickému 

zkoumání hodnot zformuloval na počátku 70.let Inglehart termín „tichá revoluce“ 

(silent revolution), který označuje proces postupné a zásadní proměny hodnotových 

preferencí obyvatel vyspělých západních zemí následkem mohutného rozmachu 

ekonomik industriálních společností v poválečném období společně s rozvojem 

demokratického politického systému. (Prudký, 2007, s. 41 - 43) 

     Předpokládá, že zvyšující se blahobyt a hospodářská síla moderního státu 

zajišťuje obyvatelstvu základní fyzické a ekonomické zabezpečení. V důsledku tohoto 

zabezpečení se posouvají priority především mladší generace k nematerialistickým 

hodnotám jako jsou například sebevyjádření, svoboda slova a volby životního stylu, 

kvalita života, sociální rovnost a zájem o neekonomická témata jako je třeba ochrana 

životního prostředí a také zájem o zapojení se do aktivní politiky. Pro tyto hodnoty 

zavádí Inglehart zcela nový termín: tzv. postmateriální hodnoty respektive 

postmaterialismus. (Rabušic, 2000) 

     Materiálními hodnotami rozumí pak především bezpečnost, ekonomickou 

prosperitu, společenské postavení a samozřejmě materiální jistotu.  
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     Pokud tedy Inglehart hovoří o výrazném posunu populace od materialismu 

k postmaterialismu v závislosti na hospodářské prosperitě dané země, neznamená to, 

že by pro tyto obyvatele měly materiální hodnoty menší cenu, ale má na mysli to, že 

postmaterialisté v ekonomicky silných zemích berou tyto hodnoty jako jakousi 

samozřejmost, která jim umožňuje zabývat se něčím jiným. V tomto smyslu se tedy 

Inglehartovo pojetí opírá o hierarchii lidských potřeb navrženou humanistickým 

psychologem Abrahamem Haroldem Maslowem. (Prudký, 2007, s. 41 - 43) 

     V Maslowově hierarchii lidských potřeb vytváří hodnoty pomyslnou pyramidu, jejíž 

základnu tvoří základní fyziologické potřeby jako jsou potrava, teplo a vyměšování. 

Jejich uspokojení je podmínkou existence dalších potřeb, a tím jsou hierarchicky 

potřeba bezpečí, láska a sounáležitost, dále potřeba uznání a úcty – to jsou tzv. 

potřeby deficience, které po naplnění přecházejí v potřeby růstové, mezi které spadá 

potřeba seberealizace a estetické potřeby zcela na vrcholku pomyslné pyramidy.  

                                                    

     Ronald Inglehart testoval své hypotézy na základě dotazníkových šetření a 

postupem času se dobral až k obrovskému množství dat. Nejprve své hypotézy opíral 

o šetření Euro Barometer, které proběhlo na přelomu 70. let v zemích Evropského 

společenství. Kromě toho se zapojil i do obrovského výzkumu nazvaného World 

Values Survey, které ve svých pozdějších vlnách obsáhlo až 70 % světové populace.  

Své hypotézy testoval také ve svém domácím prostředí, ve Spojených státech 

amerických, v rámci volebních výzkumů opakujících se každé čtyři roky. 

     Metodologicky je teorie o posunu k postmaterialistickým hodnotám založena na 

měření tzv. postmaterialistického indexu. Inglehart k tomu používal svou tzv. čtyř-

položkovou baterii, sestávající se čtyřech cílů, z nichž respondenti vyberou dva, o 

kterých jsou přesvědčeni, že jsou pro společnost důležité: (Rabušic, 2000, s. 4) 

 

1. Udržet pořádek ve státě 

2. Dát lidem větší prostor hovořit do důležitých vládních rozhodnutí 

3. Bojovat proti růstu cen 

4. Bránit svobodu projevu 
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     Položky „udržet pořádek ve státě“ a „bojovat proti růstu cen“ indikují 

materialistickou orientaci, naopak postmaterialistickými indikátory jsou „dát lidem větší 

prostor hovořit do důležitých vládních rozhodnutí“ a „bránit svobodu projevu“. 

Respondent, který vybral v prvním i druhém výběru položky materialistické, je 

označen jako „materialista“, ten kdo v prvním i druhém výběru zvolil položky 

postmaterialistické, je označen jako „postmaterialista“. Libovolná kombinace 

materialistické a postmaterialistické položky označuje respondenta jako  tzv. 

„smíšený“ typ. (Tamtéž) 

 

     Ronald Inglehart se ve svých pozdějších studiích širších změn hodnotových 

orientací dostává i k aspektu liberalizace názorů na rodinu a na sexuální chování, 

která je podle něho důsledkem posunu od materialistických k postmaterialistickým 

hodnotám. Společně s Pippou Norrisovou zapracovává R. Inglehart v publikaci Rising 

Tide: Gender Equality and Cultural Change Around the World (2004) do kontextu 

těchto hodnotových změn i proměny představ o vymezení genderových rolí.  

 

     Materialistické hodnoty v této oblasti představují tradiční rodinné uspořádání se 

silně stereotypním rozdělením mužských a ženských rolí, podrobení se rodičovské 

autoritě, důraz na náboženství, odmítání rozvodů a homosexuality, kladou důraz na 

mužskou dominanci nejen ve sféře soukromé ale i v ekonomickém a politickém životě. 

S tím je samozřejmě spojen i negativní postoj k ženám zapojeným do ekonomických 

aktivit mimo rodinu a také do politiky. 

     Postmaterialistické hodnotové orientace pak mají spíše opačné charakteristiky, 

zahrnují tedy i odmítaní tradičního modelu genderových rolí, vysokou míru tolerance, 

seberealizace a politického aktivismu, a to bez ohledu na to, zda se jedná o muže či 

ženy.  

     Z toho vyplývá, že ve společnostech s převládající postmaterialistickou 

hodnotovou orientací je i vyšší zastoupení žen v politice. 

 

     2.5.2.3. Hodnotový systém podle Shaloma H. Schwartze 
     Poslední z trojice základních přístupů ke kvantitativní analýze hodnotových 

systémů představuje přístup Shaloma H. Schwartze.  
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     Jak popisuje Libor Prudký ve své studii Přístupy k sociologickému empirickému 

zkoumání hodnot pracuje profesor sociální psychologie na Jeruzalémské univerzitě 

Shalom H. Schwartz při svém zkoumání hodnotových struktur podobně jako Geert 

Hofstede a Ronald Inglehart s rozsáhlými soubory výzkumných dat a s jejich 

kvantitativní analýzou. Schwartz považuje hodnoty za základní princip možného 

porozumění dané společnosti. Hodnoty nahlíží jako kritéria užívaná lidmi za účelem 

výběru a ospravedlnění různých činností, ale také pro oceňování lidí a událostí. 

(Prudký, 2007, s. 49) 

 

     Schwartz stanovil tři typy cílů, které slouží jako zdroje koncipování typů různých 

obsahů hodnot a které B. Řeháková v Sociologickém časopise (2006/1) označuje za 

tři univerzální požadavky lidské existence. Jsou to: 

 

- Cíle vycházející z přírodní povahy jednotlivce jako biologického organismu. 

- Cíle vycházející z potřeb koordinace či směřování k rovnováze sociálních 

interakcí. 

- Cíle vycházející z potřeb přežití a zabezpečení zájmů různých skupin. 

 

     Hodnoty se podle poslední Schwartzovy teorie dělí také podle toho k čemu slouží, 

resp. k jakým zájmům slouží. Jsou to jednak individuální zájmy, které obsahují 

hodnoty jako je moc, úspěch, požitkářství, stimulace a samostatnost. Na straně druhé 

jsou to typy hodnot, které slouží primárně kolektivním zájmům; těmi jsou: 

benevolence, tradice a konformismus.  

     Jiné dvě hodnoty bezpečnost a univerzalismus slouží podle Schwartze oběma 

zájmům, tady jak individualistickým, tak kolektivistickým. (Prudký, 2007, s. 50 - 56) 

 

     2.6. Ženy a náboženství 

 

     Jak už jsem psala výše, náboženství je jedním ze zásadních faktorů, které mohou 

ovlivnit názory mužů i žen na ženskou účast v polických funkcích. 
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     Pro porozumění daným kulturám je kromě jiného nezbytné znát a porozumět 

příslušnému náboženství spjatému s touto kulturou. Náboženství totiž do velké míry 

ovlivňuje chování jedinců a předurčuje také jejich genderové role.  

 

     Náboženství jako jedna z nejkomplexnějších sociálních institucí hraje v životě lidí 

napříč všemi kulturami významnou roli. Veškerá náboženství, ačkoliv se mnohdy 

vzájemně velmi výrazně liší, jsou jakýmsi kulturním universem. (Knotková – Čapková, 

2005, s. 60) Všechna totiž mají jednak svou psychologickou funkci projevovanou ve 

víře v transcendentno a také svou společenskou funkci, která umožňuje integraci 

jedinců do svého společenství za základě určitých pravidel.  

     Z náboženství a mytologických archetypů vycházejí normativní vzorce chování, 

které jsou většinou dále specifikovány na základě pohlaví, sociálního postavení a 

věku. Tyto vzorce se udržují ve společnosti v určité míře dodnes, přestože se neustále 

vyvíjejí pod vlivem dalších činitelů. 

     Základním smyslem všech náboženství je duchovní rozměr, hledání odpovědí na 

otázky po smyslu lidské existence, smyslu života daného jedince, porozumění a 

uspořádání života podle nějakého klíče. Poskytuje svým následovníkům pocit 

sounáležitosti a dává společenskému životu jakýsi řád tím, že požaduje určitý systém 

norem a chování. Další důležitou charakteristikou náboženství je také to, že stanoví 

odlišná pravidla a rituály pro muže a pro ženy.4  

     Rozdělení rolí je ve všech náboženstvích prezentováno jako božský řád, přičemž 

ženám bývá obvykle přisuzována poslušnost a podřízenost. 

     Sociální nerovnost a různé způsoby diskriminace žen, etnických skupin, kast, 

homosexuálů a jiných utlačovaných skupin nejsou však implicitně obsaženy v daném 

náboženství, ale bývají často výsledkem politizace a interpretace náboženství pro 

konkrétní mocenské záměry. 

     Genderová analýza náboženství je podle Blanky Knotkové – Čapkové uchopitelná 

z několika hledisek. Jedním z nich je filosofický nebo principiální aspekt, který zkoumá 

otázku pojetí metafyzického principu, tedy např. to, jak je konstruován gender božství 

                                                 
4
 z přednášek Doc. PhDr.Blanky Knotkové-Čapkové, PhD. Gender a náboženství I a II. FHS UK (2006) 
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a jak jsou dány vzájemné vztahy mezi biologickými pohlavími na základě sakrálního 

etického kodexu či mýtů o stvoření.  

     Dále je možné náboženství analyzovat z pohledu sociálně psychologického, tedy 

zda a proč je míra religiozity vyšší u žen nebo mužů (podle výzkumů uvedených 

v publikaci Muži, ženy a společnost jsou ženy statisticky religióznější než muži) jaký 

vliv má rasa a etnicita nebo jak náboženství ovlivňuje dělbu práce. (Renzetti, Curran, 

2005, s. 419 – 422) 

     Dalším hlediskem genderové analýzy náboženství je  politologické a společenské 

hledisko. To sleduje náboženství jako institucionalizovanou společenskou ideologii, 

která často bývá používána jako prostředek politické moci konkrétní společenskou 

skupinou. Příslušné náboženství se zkoumá jako určitý faktor moci, tedy do jaké míry 

se náboženství modifikuje pod vlivem mocenského diskurzu a jak se vyvíjí v pozici 

utlačovatelské, tedy propojené s vládnoucí mocí, a v pozici utlačovaného, tedy 

vládnoucí mocí pronásledovaného. (Knotková – Čapková, 2005, s. 60 - 66) 

 

     2.6.1. Katolická církev a její pohled na ženu 
     Jako první se pokusím se zanalyzovat přístup katolické církve k ženám podle 

posledního zmiňovaného hlediska, tedy politologicko společenského.  

Katolická církev, coby nejrozšířenější náboženství, do značné míry ovlivňovala historii 

a celospolečenské aspekty tzv. západní společnosti.  

Právě církev byla institucí, která po staletí utvářela názor na ženu, její postavení 

v rodině a ve společnosti, na vzdělání žen a na jejich zařazení do pracovního procesu 

a veřejné sféry. 

 

     Středověká římsko-katolická církev do značné míry vycházela z názorů antických 

myslitelů. Celá řecká společnost včetně nejvýznamnějších myslitelů Platona a 

Aristotela pohlížela na ženu jako na inferiorní bytost. (Malínská, 2005, s. 49) To byl 

také důvod, proč se vzdělání týkalo výhradně chlapců.  

     Postavení římské ženy bylo o trochu příznivější, ale ani ona neměla žádná 

občanská práva ani nárok na vzdělání, mimo to, které se odehrávalo soukromí, 

v rodině.  
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     Rané křesťanství posunulo vnímání žen o stupeň dál na základě Ježíšova učení o 

náboženství lásky pro každého bez rozdílu pohlaví nebo společenského postavení.  

V evangeliu sv.Matouše se píše: „Neboť kdož by činil vůli Otce mého nebeského, tenť 

jest bratr můj i sestra má, i matka má!“5  

     Ježíš kázal o rovnocennosti a rovnoprávnosti všech a nikde ve svém učení 

neodsuzoval ženy k poddanství. V tomto raném období nebyly ženy vylučovány 

z Darů ducha svatého, kterými jsou moudrost, rozum, rada, síla, umění, zbožnost a 

bázeň Boží a které mají podle učení Ježíšova doplnit a přivést k dokonalosti ctnosti 

těch, kdo tyto Dary přijímají.6 Z tohoto důvodu bylo teoreticky možné, aby ženy hrály 

v církvi a ve společnosti stejnou úlohu jako muži.  

     Svatý Pavel zpočátku také uznával rovnoprávnost žen, avšak z neznámých 

důvodů tento názor změnil a začal kázat o principu podřízenosti žen muži. V Listu 

Efezským píše: „Protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve [b] A tak 

každý z nás bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před 

mužem úctu“7 V listu Korintským zase vyslovil požadavek týkající se účasti žen na 

bohoslužbě: „Ženy nechť ve shromáždění mlčí. Chtějí-li se o něčem přiučit, ať se 

doma zeptají svých mužů. Ženě nesluší se mluvit při shromáždění.“8 

     Římsko-katolická církev nepřevzala za základ své oficiální věrouky učení Ježíše 

Krista, ale sv.Pavla a v průběhu středověku se postupně záměrně od ideálů v učení 

Ježíše vzdalovala. V církvi začal převládat negativní názor na ženy, které byly 

osočovány z toho, že jsou „branou ďáblovou“ nebo „cestou nepravosti“. 

     Sv. Hieronymus odmítal ženy vpustit do chrámu, aby nepřekážely při bohoslužbě. 

Ženám byl přísně zakázán vstup i do Sixtinské kaple. Konzervativní představy 

katolické církve o výchově a vzdělávání dívek byly prosazovány až do konce 

devatenáctého století, ale už na jeho počátku narážely v českých zemích na 

nesouhlas jednotlivců, kteří vystupovali zásadně proti omezenému a nekvalitnímu 

vzdělávání dívek.9  

                                                 
5
 Evanelium sv.Matouše, kapitola 12, verš 50 
6 Skutky apoštolů. 1.kapitola, verš 14; 2.kapitola, verš 16-18 
7
 NZ, List Efezským, 5, 21-33 
8
 NZ, První List Korintským, 1, 14, 34-35 
9
 Např. Bernadra Bolzana, Magdaleny Dobromily Retigové, Karla Slavoje Amerlinga, B. Rajské 
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     Postupem času odpor proti praktikám katolické církve rostl. I přes určité ústupky 

v oblasti vzdělávání dívek zastávala katolická církev názor, že ženy patří pouze do 

soukromé sféry. (Malínská, 2005, s. 50 - 51) 

     Ještě v roce 1917 nebyla žena podle církevního zákoníku postavena na právní 

úroveň mužů. Teprve při Druhém vatikánském koncilu v roce 1963 papež Jan XXIII. 

uznává, že žena právem zaujímá v domácím životě i ve státě práva a povinnosti, které 

odpovídají důstojnosti lidské osoby.10  V roce 1983 byl uveden v platnost nový 

církevní zákoník, který poprvé dovoluje ženám ujímat se některých úkonů v církvi, 

přesto však nebylo dosaženo úplného zrovnoprávnění žen s muži.11 Připuštění žen k 

 jáhenství, kněžství a svátostným svěcením není možné v katolické církvi dodnes. 

V roce 2004 poslal papež Jan Pavel II. spolu s tehdejším prefektem a svým pozdějším 

nástupcem Josephem Ratzinegerem List biskupům katolické církve o spolupráci mužů 

a žen v církvi a ve světě. V něm se píše, že “v poslední době se hodně uvažovalo o 

důstojnosti ženy, jejích právech a povinnostech v různých oblastech společnosti. 

Církev dnes cítí výzvu oslovit některé myšlenkové proudy, které jsou často v rozporu 

s pravým posláním ženy.“ V Listu se zdůrazňuje důležitost pohlavní rozdílnosti, 

skutečnost, že „žena je ve společném lidství druhé já“, nebo že kniha Genesis chápe 

bytí ženy jako „bytí pro druhého“. V odstavci 7 je pak navázáno na vyprávění Geneze 

o prvotním hříchu v Ráji: „Ve slovech, kterými se Bůh obrací na ženu po hříchu, je 

stručným, ale ne méně působivým způsobem vyjádřen typ vztahů, které se nastolují 

mezi mužem a ženou: „Budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout.“ 

(Gn 3,16) Bude to vztah, v němž bude láska ponížena do pouhého hledání sama 

sebe, do vztahu, který pohrdá láskou, zabíjí ji a nahrazuje ji panováním jednoho 

pohlaví nad druhým.” 

     Katolická církev tedy výraznou měrou přispěla, a i přes postupný vývoj směrem 

od konzervativního vnímání žen zatím nadále přispívá, ke konstrukci ženství jako bytí 

pro druhé a k exkluzi žen mimo veřejnou sféru včetně politiky. 

 

      

                                                 
10
 "Pacem in terris": AAS 85 /1963/ 267, č. 41 

11
 Bernard (1996) 
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     2.6.2. Židovská tradice ve vztahu k ženám 
     Ortodoxní judaismus se jako jediný proud v židovské tradici stále velmi přísně drží 

doslovně Mojžíšových zákonů, které se k ženám staví podobně jako katolická církev, 

tedy jako na pohlaví podřízené mužům. V některých případech je na ženu dokonce 

nahlíženo jako na obchodní artikl (Knotková – Čapková, 2005, s. 60 - 66), především 

verše 22. kapitoly Páté knihy Mojžíšovy pojednávající o panenství a znásilnění: „Není- 

li dívka při svatbě pannou, trestá se ukamenováním.“12  

     Konzervativní a především reformní křídlo judaismu však vnímá takovéto texty 

v podstatě historicky, přestože ani tyto směry rozhodně patriarchální princip jako 

takový nezpochybňují. Žena je vysoce ceněna, pokud je poslušnou manželkou a 

dobrou matkou a patří do sféry soukromé, zatímco muž náleží do sféry veřejné.  

     Velmi vysoko však v židovské tradici stojí role ženy jako pramatky rodu, což je 

také důvod, proč je v kontextu judaismu příslušnost k židovství překvapivě 

matrilineární, tedy odvozená od matky nikoliv od otce. Rozdělení veřejné a soukromé 

sféry, coby sféry mužské a ženské, napadl až reformní judaismus v devatenáctém 

století, který se zaměřoval na genderovou rovnost a vzdělávání žen.  

     Narozdíl od katolické církve bylo v judaismu v roce 1972 umožněno vysvěcování 

žen na rabínky. V devadesátých letech dvacátého století byly dokonce legalizovány 

homosexuální sňatky a přijímání homosexuálních mužů i žen do rabinátu. 

 

     2.6.3. Islám a muslimské ženy 
     Islám je podle počtu svých stoupenců druhým nejrozšířenějším náboženstvím na 

světě, hned po křesťanství. Islámské náboženství se však šíří ze všech nejrychleji – 

ročně přijme až 25 miliónů nových členů. (Renzetti, Curran, 2005, s. 441) 

     Otázka postavení ženy v islámu je velice diskutabilní a existuje na ni mnoho 

rozporuplných názorů. Vlivem islámského náboženského fundamentalismu, který je 

známý svými instutucionalizovanými formami mnohdy velice drastického útlaku žen 

(přísné zahalování žen, veřejné bičování, trest smrti ukamenováním za cizoložství – 

včetně znásilnění, vraždy dívek pro zachování rodinné cti a další) je islám často 

považován za náboženství silně nepřátelské vůči myšlence rovnoprávnosti mužů a 

                                                 
12
 Deuteronomium, 22, 20-21 
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žen. Existují ale i muslimské země (např. Tunisko, Egypt či Turecko), ve kterých je 

ženská emancipace na relativně dobré úrovni. 

     Korán a zakladatel islámu Prorok Mohamed umožnili ženám bezpečnější a 

rovnější podmínky pro život, než měly v období staroarabské předislámské džáhilíji.13 

Přinesly například zákaz zabíjení novorozených děvčátek z důvodu chudoby a 

umožnily ženám dědit, i když pouze polovinu majetku, který byl určen mužům. 

     Korán, který je složen ze sebraných výroků Mohameda vznikl až po jeho smrti. 

Dalším pilířem islámu jsou tzv. hadíthy, tedy jakési příběhy z Mohamedova života, 

které mají napomoci správné interpretaci Koránu. Spolu s Koránem tyto dva pilíře 

slouží jako základ islámského práva (šaríja).  

     Marocká socioložka Fatima Mernissi zastává názor, že ještě dlouho po 

Mohamedově smrti neexistoval ustálený text Koránu a hadíthy byly falzifikovány a 

nesprávně reprodukovány, čímž se do kánonu dostaly některé chybné hadíthy. Ve 

svých knihách také popisuje, že několik hadíthů, které mají ospravedlňovat podřízené 

postavení ženy bylo interpretováno za podezřelých okolností.14 

     Je tedy pravděpodobné, že formulaci Koránu, hadíthů a jejich následný výklad do 

značné míry ovlivnily názory, kultura a mocenské patriarchální zájmy dané doby. 

V období středověku se postavením žen v islámu zabývali někteří teologové a 

filozofové, většina z nich ženě upírala stejná práva jakých požívají muži. Naopak Ibn 

Rušd (Averroes) požadoval rovnoprávnost žen a jejich uplatnění ve veřejném a 

hospodářském životě. Dokonce i otázka propojení víry a politiky byla v průběhu vývoje 

islámu intenzivně diskutována, snahy o reformy však byly mezi 9. a 12. stoletím 

vymýceny ortodoxním proudem.15 

     Současná praxe přístupu k ženám v muslimských zemích se výrazně liší podle 

dané země na základě různé interpretace Koránu, která zdaleka není jednotná.  

     Například v Turecku je postavení žen v porovnání s ostatními zeměmi na velmi 

dobré úrovni, především díky prvnímu tureckému prezidentovi Mustafu Kemalovi 

zvanému Atatürk – “otec Turků”. V roce 1926 převzal Atatürk zákoník zavedený v 

                                                 
13
 Dvorská, Alice.. „Ženy v islámu.“ WWW:< http://www.feminismus.cz/fulltext.shtml?x=269476 > (11.4.2009) 

14
 Tamtéž 

15
 Tamtéž  
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Německu, Itálii a Švýcarsku a v roce 1928 bylo Turecko prohlášeno za sekulární stát s 

ústavou podle západního modelu včetně snahy o emancipaci žen.  

     Turecké ženy získaly volební právo v roce 1934, mají rovné šance na vzdělání 

jako muži a podíl žen na vysoce kvalifikovaných postech činí 36 %, což je v porovnání 

se všemi ostatními zeměmi poměrně vysoké procento. Turecko také jako první na 

světě mělo v pozici předsedkyně Nejvyššího soudu ženu.  

     Co se týče rovnoprávného přístupu k ženám v Turecku, je nutné rozlišovat mezi 

možnostmi žen, které žijí ve městech a těmi, které žijí na vesnicích, kde jsou tradice 

stále ještě velmi silné a patriarchální. 

     Opačným příkladem je Saudská Arábie, která vyznává velmi tradiční islámské 

hodnoty a postavení žen v této zemi je silně podřízeno mužské dominanci. Ženy v 

Saudské Arábii musí nosit tradiční muslimský oděv pro ženy – tzv.burku, nejsou 

oprávněny vlastnit řidičský průkaz a jsou absolutně vyloučeny z veřejné sféry – nemají 

tedy ani volební právo. Není jim dovoleno cestovat ani vycházet z domu bez 

mužského doprovodu nebo bez písemného souhlasu muže, mají zakázáno vstupovat 

do kaváren a kin. Ženy v Saudské Arábii nemají přístup k většině zaměstnání a 

mohou pracovat pouze jako ošetřovatelky nebo učitelky.  

     Přestože muslimové na výtky ze strany západního světa oponují názorem, že 

islám zdůrazňuje především ochranu důstojnosti ženy a přísná pravidla jsou tedy ve 

prospěch žen, zůstává tato otázka stále velice diskutabilní.  

     Přes mírné náznaky emancipace v některých zemích a zvyšující se nesouhlas 

utlačovaných žen v muslimských zemích slouží stále islám a především jeho 

fundamentalistická interpretace jako mocenský nástroj k legitimizaci patriarchálního 

útlaku a represi žen. Důkazem je i procentuální zastoupení žen v parlamentech 

muslimských zemí, které patří v porovnání s ostatními zeměmi mezi nejnižší a v 

průměru se pohybuje okolo 3 %.  

     Situace žen v politice se však v posledních letech začíná mírně zlepšovat a stále 

více muslimských zemí přistupuje k zavedení volebního práva pro ženy, některé 

dokonce již umožňují ženám i pasivní volební právo, tedy možnost být zvolena (např. 

nově v roce 2009 Kuvajt). 
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     2.6.4.Hinduistická tradice z genderového hlediska 
     Jak popisuje Blanka Knotková – Čapková v hinduismu předepisuje posvátný 

Manuův zákoník různé role mužů ve společnosti, různá práva a povinnosti jednak na 

základě společenské vrstvy, tzv. varny, jednak podle věku – mladý svobodný muž má 

studovat a žít střídmě, muž v produktivním věku se má oženit a zplodit co nejvíc dětí, 

zejména synů, v pozdním věku, kdy předá svou roli hlavy rodiny nejstaršímu 

dospělému synovi, se pak opět může věnovat duchovním věcem, případně odejít do 

„bezdomoví“ a zcela se oprostit od světských záležitostí. Úkolem ženy je být 

poslušnou manželkou a obětavou matkou, opět nejlépe synů. Mezi hinduistické 

tradice patří tzv.satí (v překladu “ctnostná”), neboli opovrhování vdovou či dokonce 

upalování vdov na hranici spolu se zesnulým manželem. Vdovám bylo znemožněno 

znovu se provdat a staly se nejubožejšími členy v hinduistické společnosti. Vdova, 

která často z donucení zemřela na hranici s mrtvým manželem měla podle tradice 

přijít rovnou do ráje a navíc tím očistila manželovu rodinu od veškerých rituálních 

poskvrn. (Knotková – Čapková, 2005, s.60 - 66) 

     Díky zakladateli reformní hinduistické společnosti Bráhmasamádži bylo v roce 

1829 zakázáno upalování vdov a v roce 1856 byl vydán zákon, podle kterého se 

vdovy mohly znovu provdat. Tento zákon však nebyl v širším měřítku uplatňován.  

     Od devatenáctého století zakládaly reformní hinduistické společnosti školy pro 

dívky a brojily proti mnohoženství. Hinduismus uznává mnoho bohyň obdařených 

výraznými schopnostmi, což umožňuje určitý prostor pro poukazování na tradice 

ženského principu. Kulty bohyní – matek však bývají poměrně často zpolitizovány pro 

nejrůznější cíle, např. při protibritském osvobozeneckém hnutí.  

 

     2.6.5. Shrnutí 
     Náboženství hraje bezesporu významnou roli v životě věřících lidí. Coby instituce 

totiž zasahuje do jejich životů tím, že udává správné a normativní principy chování, 

které při správném dodržování mohou vést k vykoupení, k vyvázání se z věčného 

koloběhu života nebo ke spáse. Rozdělení genderových rolí je ve všech 

náboženstvích prezentováno jako božský řád, přičemž ženám je většinou přisuzována 

poslušnost a podřízenost.  
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     Je však důležité poznamenat, že náboženství samo o sobě ženy obvykle nijak 

nediskriminuje, ale že jsou to mocenské interpretace náboženských textů a 

nejrůznější manipulace a politizace, které z náboženství činí vysoce účinný nástroj jak 

ženy držet v postavení podřízeném mužům.  

     Tato tendence hodně vychází z tradice a historie. Situace se však v poslední 

době mění, stejně jako se mění postoj k otázce ženské rovnoprávnosti, která ještě 

před 150 lety nepřipadala v úvahu. Protože je však náboženství stále ještě silně 

konzervativní a tradiční hodnotou, mění se pomaleji než jiné sféry ženské 

emancipace.  

     Narozdíl od progresivních a reformních proudů, tradiční, fundamentalistické a 

ortodoxní formy náboženství tak rozhodně ovlivňují problematiku účasti žen v politice 

v jejich neprospěch. 

To, do jaké míry daná země přikládá náboženství význam a do jaké míry je 

sekularizovaná, je pak jedním z  faktorů, které ovlivňují vyšší nebo nižší zastoupení 

žen v politice. (Norris, 2004, 2007) 

 

 

     2.7. Ženy a politika 

     Faktorů, které brání tomu, aby byly ženy v politice a rozhodovacích funkcích 

zastoupené ve stejném poměru jako muži je mnoho, všechny spolu ale částečně 

souvisí a mají mnoho společného. 

     Jsou to především stereotypy zakotvené v genderové socializaci a s nimi spojené 

hodnoty, které jsou vštěpovány už od dětství, rozdělení genderových rolí, společenský 

diskurz a předsudky na toto téma. Je to kultura a náboženství, které do velké míry 

ovlivňují možnosti žen na uplatnění ve veřejném životě.  

     Jsou to samozřejmě také samotné principy fungování konkrétních politických 

stran, volební systémy dané země (poměrný, většinový atd.) a také to, zda tato země 

použila  tzv. kvóty jako prostředek jak umožnit ženám vstoupit do politiky. 

Možnosti žen ale může ovlivňovat i ekonomická situace dané země, a s tím spojený 

stupeň rozvoje.  
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     2.7.1. Volební právo žen 
Rovné volební právo pro muže a ženy se z dnešního pohledu jeví jako již zcela 

automatická a normální záležitost. Přitom se však jedná o právo, které ve většině 

zemí včetně České republiky nemá ani stoletou tradici. V některých zemích dokonce 

neměly ženy právo volit ještě donedávna, příkladem může být např. Kuvajt, kde ženy 

získaly volební právo v roce 2005, Omán, který ho zavedl v roce 2003 nebo Spojené 

Arabské Emiráty v roce 2006, v relativně rozvinuté Evropě můžeme jako příklad 

nejzazšího zavedení rovného volebního práva uvést Švýcarsko, které zavedlo volební 

právo žen až v roce 1971 (dva švýcarské kantony dokonce až v roce 1989). 

V Saudské Arábii volební právo pro ženy neexistuje dodnes.                                                                                                     

                                                                                                                              

     Cesta k dosažení volebního práva žen byla dlouhá a byla provázena velkými 

protesty ze stran zastánců tradičních konzervativních názorů v rámci jejich obav ze 

ztráty mužské dominance. Kromě katolické církve, která samozřejmě patřila mezi 

základní obhájce a prosazovatele tradiční mužské privilegovanosti patřili mezi tyto 

konzervativní zastánce i někteří přední evropští filosofové.  

     V této konkrétní době devatenáctého století to byl například Friedrich Nietzsche, 

který prohlásil, že „žena byla druhým omylem božím“ (Nietzsche, 1996, s. 137 – 143) 

nebo Arthur Schopenhauer, který o ženách mluvil se stejným despektem: „Žena není 

povolána k tomu, aby udělala něco velkého. Dluh života splácí porodními bolestmi, 

péčí o dítě, podřízeností muži. Žena je určena být opatrovkyní a vychovatelkou dětí, 

poněvadž je sama dětinská, a po celý život zůstává velkým dítětem, středním 

stupněm mezi dítětem a mužem, který je opravdovým člověkem“ (Malínská, 2005, s. 

51) 

 

     O zavedení volebního práva pro ženy se zasadilo především feministické hnutí, 

které se začalo formovat na počátku devatenáctého století. Jak píše Hana Havelková 
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v publikaci Mnohohlasem „politická reprezentace žen patří k trvalým a základním 

tématům feministického hnutí a feministického myšlení.“ (Havelková, 2006) 16 

     Na počátku první vlny feministického hnutí, zhruba na počátku devatenáctého 

století, bylo cílem žen především upozornit na problematiku nerovnosti pohlaví 

obecně (do té doby nebylo nerovné zacházení s muži a ženami téměř vůbec 

tematizováno), upozornit na postavení ženy v soukromém prostoru a rovněž získat 

právo na vzdělání.17                                                                                                      

     S rostoucí institucionalizací, rozvojem průmyslu a kapitálu provázeným zásadními 

změnami ve společnosti rostla také potřeba uznání žen ve sféře veřejné, a s tím 

spojený požadavek žen na rovné volební právo.    

     Jak ale popisuje Hana Havelková, tato vývojová posloupnost požadavků 

ženského hnutí neplatí všeobecně. Olympe de Gouge již v roce 1791 předložila svou 

Deklaraci práv ženy a občanky jako reakci na prohlášení „La déclaration des droits de 

l'homme et du citoyen” (1789), které v překladu z francouzštiny doslovně znamená 

“Prohlášení práv mužů a občanů”. Ve své deklaraci v článcích 13-16 explicitně 

požaduje rovný podíl obou pohlaví na veřejné správě a politickém rozhodování a 

společnost, která by toto právo nezaručila a v níž je tak moc rozdělena podle pohlaví, 

podle ní pak “nemá žádnou ústavu”, protože velká část národa je vyloučena z jejího 

sestavování. (Havelková, 2006)  

     Za svou odvahu vyslovit takovéto názory byla Olympe de Gouges v roce 1793 

popravena, poté co byla obviněna z touhy po státnické moci a opomenutí ctností 

náležejících jejímu pohlaví. Politická angažovanost žen v té době byla považována za 

“zhoubnou pro dobré mravy”18 nové společnosti a byla také velmi tvrdě trestána.                                                               

     V roce 1866 byla britskému parlamentu předložena petice 1 500 žen bojujících za 

plné volební právo. Petici ale parlament zcela ignoroval, a tak ženské aktivistky 

založily Národní spolek pro hlasovací právo žen – “National Society for Women´s 

Suffrage”. Radikální křídlo těchto aktivistek, tzv. sufražetky, nazvané podle časopisu 

                                                 
16 “Jako v loterii: Politická reprezentace žen v ČR po roce 1989”  publikováno v knize: Mnohohlasem. 
Vyjednávání ženských prostorů pro roce 1989: Hana Hašková, Alena Křížková, Marcela Linková, 
Sociologický ústav Akademie věd ČR, Praha 2006 
17 Např. Mary Wollstonecraft – Obhajoba ženských práv: „Vindication of the rights of woman” (1792) 
18
 Zdroj: WWW: <www.feminismus.cz/historie.shtm> (25.3.2009) 



 40 

“The Suffragette”, který vydávaly, pronikaly násilně do parlamentu, přerušovaly 

jednání, vytloukaly okna a snažily se na sebe co nejvíce upozornit. 

     Až do konce 19.století byly sepisovány další petice požadující rovné volební 

právo, a to především ve Velké Británii a ve Spojených státech, sufražetky pořádaly 

pouliční demonstrace, pochody a přednášky. Výsledky se začaly postupně 

dostavovat.         

                                                                                                          

     První zemí, která zavedla volební právo pro ženy, byl v roce 1893 Nový Zéland. V 

roce 1906 následovalo Finsko, v roce 1913 Norsko, v roce 1915 Island; mezi další 

země, které dále zavedly volební právo pro ženy mezi prvními patří i Československo 

v roce 191819. Postupně následovala většina evropských a severoamerických zemí20, 

nicméně ve většině asijských, afrických a některých jihoamerických zemích se tak 

stalo až v druhé polovině dvacátého století (např. Čína 1949, Laos 1958, Paraguay 

1961, Kongo 1967, Bangladéš 1972, Angola 1975, Namibie 1989). 

 

     Zavedením volebního práva pro ženy ale nebyla rovnost šancí žen dostat se ve 

veřejném prostoru na stejnou úroveň jako muži zdaleka naplněna. V praxi totiž rovné 

volební právo vedlo především k uplatnění aktivního práva (tedy mít možnost volit), 

zatímco naplňování pasivního práva (tedy možnost být volena) zůstává i dodnes ve 

většině zemí světa (snad mimo skandinávských zemí) problémem. V některých, 

především muslimských, zemích je tato možnost do dnešní doby naprosto tabu.  

 

 

     2.7.2. Mechanismy inkluze a exkluze žen v politice podle Petry Rakušanové 
     Socioložka Petra Rakušanová se problematikou zastoupení žen v politice zabývá 

již několik let. Vydala už řadu odborných článků a knih věnujících se tomuto 

genderově orientovanému tématu. Ve svém výzkumu mechanismů inkluze a exkluze 

                                                 
19
 ve Washingtonské deklaraci se objevuje zásada, že ženy budou postaveny politicky, sociálně a 

kulturně naroveň mužům 
20
 Až na výjimky- viz již zmiňované Švýcarsko, Lichtejštejnsko v roce 1984 nebo Itálie, která volební 

právo ženám přiznala až v roce 1946 
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žen v politice (2006)21 se zaměřuje především na situaci v České republice. Ta je do 

určité míry velice specifická následkem poněkud odlišné genderové kultury než bývá 

obvyklá v západních zemích, což je pravděpodobně způsobeno čtyřicetiletou absencí 

jak veřejné demokratické diskuse, tak formování občanského aktivismu v období 

komunismu. (Havelková, 2006) 

 

     Petra Rakušanová ve své práci zkoumá konkrétní bariéry vstupu žen do 

politických funkcí, kterými jsou institucionální pravidla, systém fungování politických 

stran, hodnoty české veřejnosti a veřejný diskurs na téma politického zastoupení žen. 

     Pro výklad vzájemného působení těchto jednotlivých faktorů využívá model Pippy 

Norris (viz obrázek č.1) vysvětlující podíl žen v politických funkcích v 

západoevropských státech. (Norris 2004). Tento model analyzuje jak institucionální 

faktory ovlivňující toto zastoupení, tak faktory společenské. Takzvanými “vnějšími 

proměnnými” v tomto modelu jsou charakteristiky politické kultury a stupeň 

modernizace dané společnosti ohraničující proces volby a výběru kandidátů do 

jednotlivých pozic. Stupeň modernizace dané společnosti podle Petry Rakušanové 

poukazuje na roli hodnot v těchto společnostech. Podle Ronalda Ingleharta a Pippy 

Norris nejsou kulturní hodnoty náhodné, lze dohledat systematickou spojitost se 

stupněm rozvoje dané společnosti. (Inglehart, Norris, 2004) 

 

     Významnou roli v problematice politické participace žen tak hraje jednak 

společenský status žen v dané společnosti, jeho vnímání ze strany společnosti i 

ženami samotnými, genderové role a s nimi spojené ovlivňování práva, zdrojů a moci. 

Ovlivňujícím faktorem jsou hlavně rozdělení rolí v rodině, postavení žen na pracovním 

trhu a ve veřejném životě obecně, očekávání spojená s muži a ženami, a požadavky 

kladené společností na muže a ženy. Nejzásadnější však je, do jaké míry muži a ženy 

sdílí či nesdílí hodnoty, vzorce chování a jednání. 

 

 

                                                 
21
 Výzkum Mgr. Petry Rakušanové vycházející ze závěrečné zprávy projektu Analýza nízkého počtu 

žen v politických rozhodovacích funkcích připravené pro Ministerstvo práce a sociálních věcí.  
Editace Petra Rakušanová, Lukáš Linka. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2004 
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Model procesu výběru kandidátů do parlamentu – obr. č.1 22  

 

     Uvedený model Pippy Norris (obr.č.1) znázorňuje jednotlivé faktory ovlivňující 

proces výběru kandidátů a současně naznačuje vzájemné vztahy mezi jednotlivými 

aktéry výběru.  

     Svou roli tedy hrají jak stupeň modernizace společnosti, politická kultura a 

podmínky ve společnosti, ale také politické strany samotné. Petra Rakušanová je 

charakterizuje jako tzv. „držitele klíčů“ – právě politické strany totiž rozhodují o tom, 

jaký bude postup při výběru kandidátů a kdo je bude volit, jinými slovy, kdo bude mít 

možnost zůčastnit se procesu výběru a jaké budou požadavky na jejich výběr.  

 

     Finálním, nicméně přesto také velmi zásadním faktorem je potom veřejné mínění, 

neboli samotní voliči, kteří přijdou k volbám. 

 

     Petra Rakušanová ve svém výzkumu používá obecné zkoumání postojů založené 

na analýze průzkumu veřejného mínění. Do své analýzy zapojuje tzv. vnitřní 

proměnné, které jsou specifické pro každou zemi. Patří mezi ně volební systém, 
                                                 
22
 Zdroj: <http://www.genderonline.cz/view.php?cisloclanku=2006020605> (14.4.2009) 
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využívání kvót pro politickou účast žen a sociálně politický systém daného státu, který 

určuje jaké mají ženy možnosti při snaze skloubit kariéru s rodinou např. nějakým 

systémem bránícím diskriminaci na pracovním trhu a vstřícnou rodinnou politikou.  

 

     Z analýzy průzkumu veřejného mínění podle Petry Rakušanové vychází, že 

zatímco deklarovaná volební účast mužů a žen se nijak významně neliší, hodnotí ženy 

a muži odlišným způsobem důležitost konkrétních událostí dané doby, kterými v té 

době byly především volby do Evropského parlamentu, vstup ČR do Evropské unie a 

referendum o tomto vstupu, demise vlády a dále kulturní a společenské události. Pro 

muže byl na prvním místě vstup ČR do EU, na druhém sport a na třetím volby do EP. 

U žen to byly na prvním místě volby do EP, na druhém vstup ČR do EU a na třetím 

kulturní a společenské události. 

 

     Další otázky se týkaly názorů a postojů na politickou participaci žen. Z výzkumu 

vyplývá, že většina respondentů pokládá působení žen ve veřejné sféře za užitečné a 

zároveň považuje současnou míru zastoupení žen ve veřejném životě za 

nedostatečnou. Prospěšnost ženské participace hodnotí nejlépe respondenti nižších 

věkových skupin, lidé s vyšším vzděláním a ženy. Desetina dotázaných uvedla, že 

s veřejnými aktivitami žen nesouhlasí, do této skupiny statisticky častěji patřili muži, 

respondenti starší 60 let, lidé se základním vzděláním a voliči KSČM. 

 

     Necelá polovina dotázaných se domnívá, že by se situace zlepšila po zavedení 

kvót pro obě pohlaví do volených funkcí, s tím, že efektivnosti tohoto kroku věří častěji 

ženy, zatímco muži se spíše domnívali, že toto opatření nebude mít na počet žen 

v politice žádný vliv. Jako nejúčinnější mechanismus zvýšení politické participace žen 

pak shodně obě pohlaví považují vytvoření vhodných společenských podmínek. 

 

     I v průzkumu Petry Rakušanové se projevilo rozdílné nahlížení na muže a ženy 

v politice ve smyslu jejich charakteristiky. Ta přesně koresponduje se zavedenými 

tradičními stereotypy, tak jak jsem je popisovala v úvodu své prace: zatímco muži 

politici jsou podle většiny respondentů (a respondentek) považováni za rozhodné, 

razantní a neústupné a jejich předností je větší nezávislost na rodině a možnost 
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věnovat se politice naplno, jsou ženy političky vnímány coby citlivé, empatické a 

chápající, rozvážné a pragmatické.  

     Při porovnání s muži jsou ženy častěji považovány za pečlivé, spolehlivé a 

zodpovědné a velký vliv má také to, jak už bylo popsáno výše, že slovy P. Bourdieu je 

“ženské bytí” narozdíl od mužského “bytím viděným”. Na rozdíl od mužů je tedy u žen 

političek kromě schopností hodnocen také vzhled, elegance a příjemné vystupování. 

Většina respondentů si se ženami ve veřejném životě spojuje především práci 

v sociální oblasti, zejména pomoc znevýhodněným skupinám obyvatel.  

 

     V otázce vlivu volebního systému na výběr kandidátů popisuje Petra Rakušanová, 

že základ spočívá v tom, že v zemích, kde jsou poslanci voleni poměrným systémem 

je zastoupení žen vyšší než v těch, kde jsou voleni systémem většinovým. Pippa 

Norris při porovnání 182 zemí shledává více než sedmiprocentní rozdíl mezi 

průměrnou mírou zastoupení žen v parlamentech v zemích se systémem poměrného 

zastoupení (15,6 %) a mezi systémy většinovými (8,5 %). (Norris, 2004, s. 187 – 190) 

 

     Petra Rakušanová na základě výsledků korelační a regresní analýzy získaných 

dat poukazuje i na vliv hodnot při výběru a nominování žen do volitelných pozic. 

Moravské regiony, se statisticky vyšším počtem religiózně založených obyvatel, 

s preferencí tradičního rodinného modelu a rozdělení genderových rolí, mají 

významně nižší zastoupení žen na kandidátkách. 

 

 

 

     2.7.3. Volební kvóty pro ženy 
     Jedním ze způsobů jak zvýšit procentuelní zastoupení žen v politice je zavedení 

volebních kvót. Volební kvóty pro ženy představují jeden z mechanismů jak efektivně 

zvýšit přirozené tempo růstu politického zastoupení žen za účelem dosažení rovnosti 

pohlaví v politických institucích, a to tím způsobem, že ženy musí tvořit určité procento 
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nějakého orgánu (např. parlamentu, kandidátní listiny či vlády). Tyto kvóty však 

přinášejí mnohé otázky, diskuse a velmi často také silný odpor.23 

     Důvodů proč jsou systémy volebních kvót kritizovány je několik. Především je to 

regulace, která jde proti principu rovných příležitostí. Dále bývá argumentováno, že je 

to nedemokratický způsob, protože má být zcela na voličích, koho si zvolí. Ze systému 

kvót také plyne to, že kandidáti jsou voleni na základě pohlaví a méně pak na základě 

své kvalifikace a schopností. Proti zavedení volebních kvót se velmi často staví také 

samotné ženy, které tvrdí, že nechtějí být voleny jen na základě toho, že jsou ženy, 

ale že naopak kvótami je popírána jejich schopnost prosadit se a dokázat to bez 

jakékoliv institucionální pomoci. 

     Důvody, obecně uváděné pro zavádění volebních kvót jsou následující: jedním 

z nich je to, že ačkoliv jsou ženy kvalifikovány úplně stejně jako muži, jsou stále ve 

veřejné sféře degradovány a nemají rovné šance na zvolení z důvodů přetrvávajících 

genderových stereotypů a předsudků, které mizí jen velice pozvolna. Dále to, že 

vzhledem k faktu, že politickému systému v drtivé většině dominují muži, postrádá 

společnost ženské vzory v této oblasti a o to těžší je pro ženy do této sféry proniknout.                           
Dalším důvodem pro zavádění kvót může být také zkušenost zemí, které se k tomuto 

kroku již rozhodly a je patrné, že mají pro společnost viditelně pozitivní důsledky. 

      Zavádění volebních kvót pro ženy je v jednotlivých zemích světa čím dál 

rozšířenější způsob, jak zajistit, aby ženy tvořily alespoň „kritickou menšinu“ dvaceti či 

třiceti procentního zastoupení, nebo aby bylo dosaženo opravdové rovnováhy pohlaví 

50 % na 50 %. V některých státech jsou kvóty zaváděny coby dočasné opatření než 

budou odstraněny společenské bariéry vstupu žen do politické sféry, příkladem takové 

země je např. Dánsko, které nedávno po dosažení 38 % zastoupení žen kvóty zrušilo. 

Většina zemí, kde kvóty již byly zavedeny však jejich používání neomezila.24  

     Častým způsobem nastavení volebních kvót je určitá neutrální konstrukce, která 

je definována tak, že má za cíl napravit jak nedostatečné zastoupení žen, tak i mužů 

stanovením minima a maxima pro jedno pohlaví. Nejčastěji je to podmínka, že žádné 

                                                 
23
 Zdroj: WWW: <http://www.padesatprocent.cz/docs/globalni-databaze-kvot-pro-zeny.pdf> (20.4.2009) 

24
 DAHLERUP, Drude: „ Global Database of Quotas for Women: A joint project of International IDEA 

and Stockholm University “, v International IDEA. 2009  
Dostupný z WWW:  <http://www.quotaproject.org/aboutQuotas.cfm> (25.4.2009) 
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z pohlaví nesmí obsadit více než 60 % a méně než 40 % křesel. Nicméně přestože 

toto je tzv. politicky korektní definice, dá se říci, že kvóty jsou zaváděny především pro 

zlepšení situace ženské reprezentace, neboť zatím neexistuje žádná země, kde by 

situace byla opačná a ženské zastoupení by zásadním poměrem převyšovalo 

mužské. 

     Existuje několik možných systémů volebních kvót od legislativních, konstitučních 

až po kvóty zavedené politickými stranami. Obecně se kvóty nevztahují jen na pohlaví 

ve smyslu rezervovaných míst v zákonodárné instituci nebo na počet kandidátek 

navržených politickou stranou, ale mohou se vztahovat i na náboženské, regionální, 

jazykové nebo etnické menšiny. 

     Mezi nejrozšířenější v systému volebních kvót patří konstituční kvóta pro národní 

parlament, která je zakotvena v ústavě dané země. Tuto kvótu používá například 

Uganda, Filipíny, Nepál nebo Burkina Faso.  

     Dalším způsobem je legislativní kvóta nebo směrnice volebního zákona pro 

národní parlament, tu používají například země Latinské Ameriky nebo také v Belgii, 

Srbsku, Súdánu a v Bosně a Hercegovině. Další možností uplatnění kvót jsou pak 

kvóty politických stran pro své volební kandidáty, ty jsou většinou dobrovolné (nejsou 

dány legislativně) a určují minimální procento žen na volební listině nebo také kvóty 

pro vnitřní strukturu dané politické strany. Teto způsob kvót má ale viditelné výsledky 

pouze za předpokladu, že ho uplatňují všechny nebo alespoň většina politických stran 

dané země, takovým příkladem je třeba Argentina, Bolívie, Ekvádor nebo Německo. 

Jsou však také země, kde tento sytém kvót uplatňuje pouze jedna nebo několik málo 

stran, což nevede k výraznému vlivu na celostátní zastoupení žen v parlamentu. 

Příkladem takového systému je např. Česká republika, kde tuto regulaci nedávno 

zvolila Strana zelených a KSČM. 
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     3. Metodologie 

 

     3.1. Data 

 

     3.1.1. World Values Survey 
     Při svém výzkumu vycházím z dat World Values Survey, obrovského 

celosvětového projektu výzkumu hodnot a hodnotových orientací, který zorganizoval a 

vedl sociolog Ronald Inglehart.  

     Svým rozsahem a množstvím shromážděných dat patří toto dlouhodobé 

mezinárodní komparativní šetření k největším na světě. Projekt World Values Survey 

je hojně využíván jako zdroj dat pro publikace vědců nejrůznějšího zaměření. 

Obsahuje data k takovým sociologickým tématům jako jsou např. rodina, religiozita, 

rodičovství, výchova dětí, vzdělání, sociální interakce, úroveň štěstí, tolerance 

k nejrůznějším skupinám, vztah k práci, politika, genderové aspekty nejrůznějších 

sociologických oblastí, globalizace, vztah k životnímu prostředí a mnoho dalších.  

     První mezinárodní šetření World Values Survey se uskutečnilo v roce 1981 

v deseti západoevropských zemích. Tento výzkum vzbudil značný zájem, a proto byl 

na základě iniciativy Ronalda Inghleharta replikován v dalších 14 zemích i mimo 

západní Evropu. Postupem času se projekt intenzivněji zaměřoval na své rozšíření 

mimo Evropu prakticky po celém světě, celkem již proběhlo pět vln výzkumných 

šetření a v současné chvíli pokrývá celkem 97 zemí a 88 % světové populace.25 

 

 

     3.1.2. Data k hodnotám 
     Ve své práci jsem použila data z vlny výzkumného šetření v letech 1999 – 2000, 

která zahrnují 63 zemí v závislosti na konkrétní otázce. Ne všechny otázky totiž byly 

zahrnuty do dotazníku ve všech zúčastněných zemích.  

     Konkrétně se jednalo o otázky A027 – A042 v sekci „Perceptions of life“ zahrnující 

výčet hodnot, k nimž by mělo být dítě vedeno při výchově. Respondenti měli vyjádřit, 

zda je daná hodnota podle jejich názoru při výchově dítěte důležitá či nikoliv, přičemž 

                                                 
25
 Zdroj www.worldvaluessurvey.org   
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měli na výběr celkem 11 hodnot, ze kterých mohli vybrat maximálně 5, které považují 

za důležité. 

 

    Zde je výčet možností 11 daných hodnot: 

- dobré mravy (A027 Good manners) 

- nezávislost (A029 Independance) 

- tvrdá práce (A030 Hard work) 

- pocit zodpovědnosti (A032 Feeling of responsibility) 

- představivost (A034 Imagination) 

- tolerance a respekt k druhým (A035 Tolerance and respect for other people) 

- spořivost peněz a šetrnost k věcem (A038 Thrift saving money and things) 

- odhodlání k vytrvalosti (A039 Determination perseverance) 

- náboženská víra (A040 Religious faith) 

- nesobeckost (A041 Unselfishness) 

- poslušnost (A042 Obedience) 

 

     Pro svou práci jsem z těchto 11 hodnot zvolila dvě, o kterých jsem předpokládala, 

že budou mít vliv na procentuální zastoupení žen v parlamentech jednotlivých zemí. 

Jsou jimi A035 Tolerance a respekt k druhým a A040 Náboženská víra. 

 

 

     3.1.3. Data k zastoupení žen v parlamentech jednotlivých zemí 
     Číselná data k procentuálnímu zastoupení žen v parlamentech jednotlivých 

zemí26 jsem čerpala z databáze OSN27, mezinárodní organizace pro zachování 

bezpečnosti a zajištění mezinárodní spolupráce a ochrany lidských práv, jejímiž členy 

jsou téměř všechny státy světa.  

     OSN shromažďuje o všech svých členských státech podrobné statistiky, mezi 

jinými také procentuální zastoupení žen v parlamentech v jednotlivých letech. V tomto 

případě se jedná o data z roku 2000, aby se časově co nejvíce shodovala s daty 

                                                 
26
 Zastoupení v dolních sněmovnách (tzv. Lower chamber) 

27
 Dostupné na WWW: <http://unstats.un.org/unsd/Demographic/Products/indwm/tab6a.htm> (1.5.2009) 
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získanými z dotazníků World Values Survey z vlny šetření, která probíhala v letech 

1999 - 2000. 

 

     3.1.4. Data ke kvótám v jednotlivých zemích 
     Vzhledem k tomu, že jedním z faktorů výše zastoupení žen v parlamentu je i 

zavedení systému kvót, zařadila jsem tato data do svého výzkumu. Informace a 

statistická data o kvótách pro ženy v politice z jednotlivých zemí světa shromažďuje 

Globální databáze kvót pro ženy (Global Database of Quotas for Women) v rámci 

společného projektu Stockholmské univerzity a IDEA - Institutu pro demokracii a 

volební podporu (Institute for Democracy and Electoral Assistance).28  

     Systémů kvót jak jsem již psala v kapitole 2.5.3. existuje celá řada, tyto systémy 

není možné porovnávat, pokud se nejedná o stejný typ kvót. Z tohoto důvodu jsem se 

rozhodla vzít v potaz především ten typ kvót, která je dán konstitučně nebo 

legislativně, a proto kvótám podléhá celý politický systém. Pokud je totiž v dané zemi 

zaveden pouze systém kvót, které si dobrovolně volí každá politická strana, není moc 

možné objektivně porovnávat dané země, aniž bych detailně prostudovala celý 

politický systém všech zemí, které chci porovnávat. Navíc účinek kvót v případech, 

kdy si je zvolí jen jedna či několik málo politických stran (případně strany, které nemají 

velké voličské preference) nebývá obvykle výzmnamný (jak je možné přesvědčit se 

například v České republice).  

     Informace o kvótách, které jsem zařadila do svého výzkumu, se časově shodují 

s obdobím, ve kterém bylo prováděno dotazníkové šetření a ke kterému mám také 

data o procentuálním zastoupení žen v parlamentu, tedy z let 1999-2000. 

     Ze statistik Globální databáze kvót pro ženy je patrné, že s přibývajícími roky 

přibývá i zemí, které zavádí nejrůznější systémy kvót, a to tak, že v současné době (v 

roce 2009) je již více zemí, které kvóty uplatňují, než těch, které je neuplatňují. 

 

 

 

 

                                                 
28
 Dostupné na WWW: <http://www.quotaproject.org/index.cfm> (1.5.2009) 
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     3.1.5. Data k HDP 
     Jako kontrolní proměnnou jsem při svém výzkumu zvolila výši HDP ve 

sledovaném období, tedy v roce 1999.  

     Aby bylo možné porovnávat jednotlivé země, zvolila jsem hrubý domácí produkt 

vyjádřený v amerických dolarech, přepočtený na jednoho obyvatele. K tomu je HDP 

přepočteno podle parity kupní síly, která umožňuje srovnání daných zemí tím, že 

odstraňuje rozdíly cenových hladin mezi jednotlivými zeměmi.  

     Data jsem čerpala z databáze Mezinárodního měnového fondu (IMF – 

International Monetary Fund)29, organizace přidružené k OSN, jejímž cílem je dohled 

nad globálním finančním systémem, usnadňování mezinárodní měnové spolupráce, 

podpora stability směnných kurzů a pomoc hospodářsky slabým zemím. Zároveň 

MMF shromažďuje a vyhodnocuje data z oblasti ekonomiky a financí všech svých 

členských států. Členy MMF tvoří všechny země OSN s výjimkou Severní Korey, 

Lichtenštejnska, Andorry, Monaka, Tuvalu a Nauru. 

 

 

     3.2. Metodologický postup 

     Pro rozpoznání statistických závislostí mezi procentuálním zastoupením žen 

v parlamentech jednotlivých zemí a různými hodnotovými orientacemi jsem zvolila 

metodu regresní analýzy. 

     Regresní analýza jako jedna z nejčastěji používaných statistických metod 

umožňuje odhalení případných vztahů mezi vybranými proměnnými a jejich 

kvantifikaci, což umožňuje také testovat různé hypotézy o těchto vztazích.   

     V porovnání s další rozšířenou statistickou metodou – korelační analýzou 

umožňuje regresní analýza přidání dalšího členu v případě, že existuje předpoklad, že 

vztah proměnných může ovlivňovat ještě nějaký další faktor. Pro vyloučení vlivu 

dalších proměnných je vhodné do analýzy zahrnout všechny proměnné, u nichž se 

předpokládá, že by na vzájemný vztah mohli mít vliv. Může se pak stát, že po přidání 

                                                 
29Dostupné na WWW:  http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/02/data/index.aspx  (2.5.2009) 



 51 

další proměnné klesne statisticky významný vztah k nule, proto je důležité vliv 

rušivého efektu kontrolovat.30 

 

Souvislost mezi proměnnými je vyjádřena modelem, ve kterém figurují dva druhy 

proměnných: nezávislé proměnné, tzv. regresory a závislé proměnné, tzv. regresanty. 

 

 

Obecný model regresní analýzy:         y = b0 + b1x1 + b2x2 + ... + bnxn + ξ 

 

kde členy rovnice jsou:    y....................  závislá proměnná (regresant) 

                                        x1, x2, ..., xn..... nezávislé proměnné (regresory) 

                                        b1, b2,..., bn......regresní koeficienty 

                                        b0 ....................průsečík osy Y, nebo konstantní člen 

                                        ξ ......................chyba (náhodná složka) 

 

 

 

     3.2.1. Model regresní analýzy v této práci 
 

Model regresní analýzy v mé práci:         y = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + ξ 

 

kde členy rovnice jsou:    y.................  procentuální zastoupení žen v parlamentu 

                                        x1................  HDP 

                                        x2................  hodnota naměřená v dotazníkovém šetření 

                                        x3................  přítomnost kvótního systému 

                                        b1, b2, b3.....  regresní koeficienty 

                                        b0 ................ průsečík osy Y, nebo konstantní člen 

                                        ξ .................. chyba (náhodná složka) 

 

                                                 
30
 Hendl (2006) 
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     4. Výsledky 

 

     4.1. Tolerance a respekt versus procentuální zastoupení žen v parlamentu 
 

       Model regresní analýzy:  y = b0 + b1HDP + b2ToleranceRespekt + b3Kvóty + ξ 

 

     4.1.1. Graf: tolerance a respekt vs. zastoupení žen v parlamentu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4.1.2. Tabulka: tolerance a respekt vs. zastoupení žen v parlamentu 
 

Regresní statistika 
Násobné R 0.67 
Hodnota spolehlivosti R 0.45 
Nastavená hodnota 
spolehlivosti R 0.43 
Chyba stř. hodnoty 7.97 
Pozorování 63 

 

  Koeficienty Chyba stř. hodnoty t stat Hodnota P 
Hranice -24.56 8.07 -3.04 3.48x10-3 
GDP (PPP) 0.1x10-3 0.1x10-3 1.26 0.21 
Tolerance a 
respekt 0.51* 0.12 4.18 9.68x10-5 
Kvóty 7.01* 2.38 2.95 4.55x10-3 

 

* Statisticky významné při hladině významnosti 5 % 
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     4.1.3. Závěr: tolerance a respekt vs. zastoupení žen v parlamentu 
     Hodnota P (P value) indexu tolerance a respektu je 9,67 x 10-5, tedy méně než 

0,05 (5 %) což značí, že existuje silný statisticky signifikantní vztah mezi 

procentuálním zastoupením žen v parlamentu a hodnotou tolerance a respektu 

k druhým.  

     Koeficient tolerance a respektu je kladný (0,5151), z čehož plyne, že tím vyšší je 

hodnota tolerance a respektu, tím vyšší je zastoupení žen v parlamentu.  

Statistická analýza tedy na mém vzorku potvrzuje hypotézu č.1. na hladině 

významnosti 5 %.  

 

     4.1.4. Vyloučení problému multikolinearity 
     Abych při svém výzkumu vyloučila vliv multikolinearity, neboli korelaci mezi 

nezávislými proměnnými, která by mohla závažně ovlivnit kvalitu a vypovídací 

schopnost regresního modelu, použila jsem tzv. metodu rozptylového faktoru VIF 

(Variance Inflation Factor). Při té jsem provedla dvě kontrolní regrese, vždy jedné 

nezávislé proměnné na ostatní. 

 

                                    VIF= 1/(1-Hodnota spolehlivosti R) 

 

 

 

 

 

VIF1= 1.33                                                     VIF2= 1.41 
                                       
Hodnota faktoru VIF je v obou případech menší než 5, multikolinearita není tedy tak 

vysoká, aby významně ovlivnila výsledky této analýzy. 

 

 

 

 

 

Regresní statistika
Násobné R 0.5
Hodnota spolehlivosti R 0.25
Nastavená hodnota spolehlivosti R 0.23
Chyba stř. hodnoty 9234.71
Pozorování 63

Regresní statistika
Násobné R 0.53
Hodnota spolehlivosti R 0.29
Nastavená hodnota spolehlivosti R 0.26
Chyba stř. hodnoty 8.36
Pozorování 63



 54 

     4.2. Náboženská víra versus procentuální zastoupení žen v parlamentu 

       

       Model regresní analýzy:  y = b0 + b1HDP + b2NáboženskáVíra + b3Kvóty + ξ 

 

     4.2.1. Graf: náboženská víra vs. procentuální zastoupení žen v parlamentu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4.2.2. Tabulka: náboženská víra vs. procentuální zastoupení žen 
v parlamentu 

 

Regresní statistika 
Násobné R 0.64 
Hodnota spolehlivosti R 0.41 
Nastavená hodnota 
spolehlivosti R 0.38 
Chyba stř. hodnoty 8.31 
Pozorování 62 

 

  Koeficienty Chyba stř. hodnoty t stat Hodnota P 
Hranice 15.88 3.06 5.20 2.75x10-6 
GDP (PPP) 0.2x10-3 0.1-3 1.80 0.07 
Náboženská víra -0.15* 0.05 -3.18 2.37x10-3 
Kvóty 10.27* 2.42 4.25 7.99x10-5 

 

* Statisticky významné při hladině významnosti 5 % 
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     4.2.3. Závěr: náboženská víra vs. procentuální zastoupení žen v parlamentu 
     Hodnota P indexu náboženské víry je 2,36 x 10-3, což je méně než 0,05 (5 %), 

z čehož vyplývá, že existuje statisticky signifikantní vztah mezi procentuálním 

zastoupením žen v parlamentu a hodnotou náboženské víry. 

     Vzhledem k tomu, že koeficient náboženské víry je záporný (-0,1537), z analýzy 

vychází, že čím vyšší je hodnota náboženské víry, tím nižší je zastoupení žen 

v parlamentu. 

     Statistická analýza tedy na mém vzorku potvrzuje hypotézu č.2. na hladině 

významnosti 5 %.  

 

     4.2.4. Vyloučení problému multikolinearity 
     Také v tomto případě jsem si ověřila Variance Inflation Factor (VIF), abych 

vyloučila problém multikolinearity. 

                                      

                                       VIF= 1/(1-Hodnota spolehlivosti R) 

 

  

 

 

 

VIF1= 1.33                                                      VIF2= 1.32 
 

Hodnota faktoru VIF je v obou případech menší než 5, multikolinearita není tedy tak 

vysoká, aby významně ovlivnila výsledky této analýzy. 

 

 

 

 

 

 

 

Regresní statistika
Násobné R 0.49
Hodnota spolehlivosti R 0.24
Nastavená hodnota spolehlivosti R 0.22
Chyba stř. hodnoty 9321.92
Pozorování 62

Regresní statistika
Násobné R 0.49
Hodnota spolehlivosti R 0.25
Nastavená hodnota spolehlivosti R 0.225
Chyba stř. hodnoty 22.39
Pozorování 62
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     5. Závěr 

     V úvodu své práce jsem vyslovila dvě hypotézy o vztahu dvou hodnot - tolerance 

a respektu k druhým a náboženské víry - k  procentuálnímu zastoupení žen 

v parlamentech jednotlivých zemí. Předpoklad, který vycházel z teoretické části, zněl, 

že čím vyšší je význam hodnoty tolerance a respektu k druhým v dané zemi, tím vyšší 

je také zastoupení žen v parlamentu té dané země. Čím vyšší je pak význam 

náboženské víry v dané zemi, tím je zastoupení žen v parlamentu nižší. 

     Z analýz vyplynulo, že obě dvě hypotézy platí i z kvantitativního statistického 

hlediska, a to v mezinárodním srovnání 62 a 63 zemí světa. Jedná se o výzkumný 

vzorek, který zahrnuje země napříč celým náboženským, kulturním a geografickým 

spektrem.  

     Je nutné také zmínit, že vztah mezi hodnotami a procentuálním zastoupením žen 

je možné nahlížet i z opačné perspektivy – tedy zvyšuje-li se počet žen v parlamentu 

dané země, zvyšuje se dle této analýzy také význam tolerance a respektu v této zemi. 

Pokud počet žen v parlamentu dané země klesá, můžeme předpokládat, že stoupá 

význam tradičních hodnot, mezi které spadá i náboženská víra. 

     Z hlediska výše uvedené teorie hodnotových orientací sociologa Ronalda 

Ingleharta (s.26 - 28) je pak možné na základě tohoto výzkumu říci, že zatímco 

tolerance a respekt náleží k postmateriálním hodnotovým orientacím, náboženská víra 

patří mezi hodnoty materialistické.  

      Ve své analýze jsem také dospěla v podobným závěrům jako Petra Rakušanová 

ve svém výzkumu (viz s. 44), kdy na základě výsledků korelační a regresní analýzy 

získaných dat zjistila, že moravské regiony, se statisticky vyšším počtem religiózně 

založených obyvatel, s preferencí tradičního rodinného modelu a rozdělení 

genderových rolí, mají významně nižší zastoupení žen na kandidátkách. 

     Jak vyplývá z teoretické části mé práce, důvodů nižšího zastoupení žen v politice 

je však samozřejmě více než jen míra významu výše zkoumaných hodnot v dané 

společnosti. Nelze vynechat ani stereotypy zakotvené v genderové socializaci, 

rozdělení genderových rolí, společenský diskurz a předsudky na toto téma. Výrazný 

vliv má také kultura a samotné principy fungování konkrétních politických systémů v 

jednotlivých zemích.  
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Příloha č.1 

      
 Child qualities: tolerance and respect for other people   
      
      

  Women in 
parliam. GDP (PPP) 

quota Important 

1 Albania 5 3,434.8 0.0 80.0 
2 Algeria 3 5,361.9 0.0 54.0 
3 Argentina 27 12,205.9 1.0 70.4 
4 Austria 27 27,048.9 0.0 71.4 
5 Bangladesh 9 1,442.4 0.0 70.9 
6 Belarus 5 4,435.4 0.0 72.2 
7 Belgium 23 25,022.5 1.0 83.0 

8 
Bosnia and 
Herzegovina 29 4,137.0 1.0 71.7 

9 Bulgaria 11 5,790.9 0.0 59.3 
10 Canada 20 26,679.7 0.0 80.6 
11 Chile 11 8,755.3 0.0 76.0 
12 China 22 3,840.2 0.0 72.6 
13 Czech Republic 15 13,225.8 0.0 63.0 
14 Denmark 37 28,056.8 1.0 87.3 
15 Egypt 2 3,366.2 0.0 64.6 
16 Estonia 18 9,260.1 0.0 71.3 
17 Finland 37 23,596.7 1.0 82.7 
18 France 11 23,603.8 1.0 85.2 
19 Germany 31 25,178.2 0.0 72.0 
20 Great Britain 18 23,346.7 0.0 83.5 
21 Greece 11 15,645.1 0.0 52.5 
22 Hungary 8 11,554.7 0.0 65.6 
23 Iceland 35 26,817.9 0.0 84.3 
24 India 9 2,296.1 0.0 63.2 
25 Indonesia 8 3,107.8 0.0 62.6 

26 
Iran (Islamic Republic 
of) 3 5,536.5 0.0 59.0 

27 Ireland 12 27,831.9 0.0 75.0 
28 Israel 13 19,807.2 0.0 81.9 
29 Italy 11 24,010.5 1.0 75.0 
30 Japan 7 24,896.5 0.0 71.2 
31 Jordan 0 3,819.6 0.0 67.3 
32 Kyrgyzstan 2 1,463.5 0.0 65.5 
33 Latvia 17 6,894.8 0.0 69.5 
34 Lithuania 18 8,164.1 0.0 57.6 
35 Luxembourg 17 51,060.0 0.0 78.1 
36 Macedonia, Republic of 25 6,224.9 0.0 75.3 
37 Malta 9 16,136.4 0.0 61.0 
38 Mexico 18 8,307.3 0.0 70.6 
39 Morocco 1 3,438.5 0.0 64.9 
40 Netherlands 36 26,014.8 0.0 91.1 
41 Pakistan 8 1,959.7 1.0 53.0 
42 Peru 14 4,607.6 1.0 72.6 
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43 Philippines 11 3,772.5 1.0 60.1 
44 Poland 13 9,339.8 0.0 80.1 
45 Portugal 17 16,804.7 0.0 65.4 
46 Republic of Moldova 9 1,449.9 0.0 77.9 
47 Romania 7 5,531.3 0.0 58.3 
48 Russian Federation 8 6,381.7 0.0 67.1 
49 Saudi Arabia 0 12,143.1 0.0 56.4 
50 Singapore 4 21,584.8 0.0 69.8 
51 Slovakia 14 10,984.9 0.0 57.0 
52 Slovenia 10 15,658.0 0.0 70.1 
53 South Africa 30 9,212.5 1.0 74.1 
54 Spain 28 19,503.3 0.0 79.7 
55 Sweden 43 23,012.6 1.0 92.5 

56 
Tanzania, United 
Republic Of 28 498.8 1.0 83.6 

57 Turkey 4 6,074.4 1.0 62.5 
58 Uganda 18 1,164.1 1.0 56.8 
59 Ukraine 8 3,768.5 0.0 65.5 
60 United States 13 32,730.9 0.0 79.5 
61 Venezuela 29 5,266.1 1.0 79.6 
62 Viet Nam 26 1,892.1 0.0 67.9 
63 Zimbabwe 16 3,312.3 0.0 78.2 

 

 

Příloha č.2 

 

      
 Important child qualities: religious faith    
      

  Women in 
parliam. GDP (PPP) 

quota Important 

1 Albania 5 3,434.8 0.0 36.3 
2 Algeria 3 5,361.9 0.0 76.8 
3 Argentina 27 12,205.9 1.0 43.5 
4 Austria 27 27,048.9 0.0 20.4 
5 Bangladesh 9 1,442.4 0.0 70.1 
6 Belarus 5 4,435.4 0.0 12.2 
7 Belgium 23 25,022.5 1.0 13.7 
8 Bosnia and Herzegovina 29 4,137.0 1.0 24.5 
9 Bulgaria 11 5,790.9 0.0 15.1 
10 Canada 20 26,679.7 0.0 30.8 
11 Chile 11 8,755.3 0.0 40.3 
12 Czech Republic 15 13,225.8 0.0 6.5 
13 Denmark 37 28,056.8 1.0 8.2 
14 Egypt 2 3,366.2 0.0 87.3 
15 Estonia 18 9,260.1 0.0 6.0 
16 Finland 37 23,596.7 1.0 15.7 
17 France 11 23,603.8 1.0 7.8 
18 Germany 31 25,178.2 0.0 10.7 
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19 Great Britain 18 23,346.7 0.0 18.2 
20 Greece 11 15,645.1 0.0 38.8 
21 Hungary 8 11,554.7 0.0 19.1 
22 Iceland 35 26,817.9 0.0 10.5 
23 India 9 2,296.1 0.0 46.6 
24 Indonesia 8 3,107.8 0.0 92.7 

25 
Iran (Islamic Republic 
of) 3 5,536.5 0.0 70.9 

26 Ireland 12 27,831.9 0.0 39.1 
27 Israel 13 19,807.2 0.0 29.1 
28 Italy 11 24,010.5 1.0 31.4 
29 Japan 7 24,896.5 0.0 6.5 
30 Jordan 0 3,819.6 0.0 83.9 
31 Kyrgyzstan 2 1,463.5 0.0 22.6 
32 Latvia 17 6,894.8 0.0 11.9 
33 Lithuania 18 8,164.1 0.0 22.2 
34 Luxembourg 17 51,060.0 0.0 17.4 
35 Macedonia, Republic of 25 6,224.9 0.0 26.9 
36 Malta 9 16,136.4 0.0 56.4 
37 Mexico 18 8,307.3 0.0 53.1 
38 Morocco 1 3,438.5 0.0 78.4 
39 Netherlands 36 26,014.8 0.0 9.4 
40 Pakistan 8 1,959.7 1.0 86.2 
41 Peru 14 4,607.6 1.0 55.6 
42 Philippines 11 3,772.5 1.0 59.3 
43 Poland 13 9,339.8 0.0 42.8 
44 Portugal 17 16,804.7 0.0 24.5 
45 Republic of Moldova 9 1,449.9 0.0 42.6 
46 Romania 7 5,531.3 0.0 59.0 
47 Russian Federation 8 6,381.7 0.0 8.6 
48 Saudi Arabia 0 12,143.1 0.0 70.6 
49 Singapore 4 21,584.8 0.0 30.1 
50 Slovakia 14 10,984.9 0.0 33.1 
51 Slovenia 10 15,658.0 0.0 18.0 
52 South Africa 30 9,212.5 1.0 61.4 
53 Spain 28 19,503.3 0.0 20.0 
54 Sweden 43 23,012.6 1.0 4.9 

55 
Tanzania, United 
Republic Of 28 498.8 1.0 75.1 

56 Turkey 4 6,074.4 1.0 46.8 
57 Uganda 18 1,164.1 1.0 68.5 
58 Ukraine 8 3,768.5 0.0 18.1 
59 United States 13 32,730.9 0.0 52.1 
60 Venezuela 29 5,266.1 1.0 44.7 
61 Viet Nam 26 1,892.1 0.0 8.2 
62 Zimbabwe 16 3,312.3 0.0 74.1 
 


