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Abstract: 
The article presents the Golden Rule and Gender Politics as instruments of achieving 

gender diversity, equality, and justice. The Golden Rule is the guiding principle of 

mutual engagement between people and its foundation is the ability to empathize 

with the situation of another person and to act in her favor. It is a bottom-up 

approach which is applicable in every area of human life: in the individual, social, and 

structural level. On the other hand, Gender Politics represents a top-down approach, 

since it strives to achieve its goals through political means and strategies. The article 

presents that both of these instruments are necessary. 
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1. Úvod 

Pre teologickú antropológiu a rodové štúdiá je spoločnou strategická otázka, akým 

spôsobom dosiahnuť ideálny stav, ktorý by zohľadňoval rodovú rozmanitosť, rovnosť a 

spravodlivosť na individuálnej i spoločenskej úrovni. Respektíve, na akých etických 

princípoch by malo byť postavené konanie jednotlivca a spoločenstva, aby sa ním dosiahlo 

spoločné dobro. Legitímnosť tejto otázky potvrdzuje existujúca nespravodlivosť 

v rodových vzťahoch, priama či nepriama diskriminácia mužov a žien, ktorá je 

podmienená kultúrne, rodovo, rasovo alebo nábožensky. Spektrum problematických tém 

je rozsiahle. Cieľom tu ale nie je ani ich podrobné menovanie, ani analýza možných 

príčin, ktoré k nim vedú. Článok sa sústredí predovšetkým na spôsob či spôsoby, akými by 

sa dali dosiahnuť vytýčené ciele: rodová rozmanitosť, rovnosť a spravodlivosť.  

 Článok pozostáva z troch hlavných častí. Prvá časť predstavuje Zlaté etické 
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pravidlo, jeho ukotvenie v Písme a v Lutherovej teologickej antropológii s dôsledkami pre 

kresťanskú etiku. Druhá časť sa zameriava na rodovú politiku a jej jednotlivé stratégie a 

tretia časť porovnáva a hodnotí Zlaté pravidlo a rodovú politiku ako nástroje na 

dosiahnutie rozmanitosti, rovnosti a spravodlivosti. 

 

2. Zlaté etické pravidlo 

Zlaté etické pravidlo možno definovať ako jednoduchý princíp vzájomného konania 

medzi ľuďmi. Základom jednania je schopnosť jednotlivca vcítiť sa do situácie druhého 

človeka alebo si predstaviť seba samého na jeho mieste. Zlaté etické pravidlo predstavuje 

maximu altruistického jednania v mnohých kultúrach, filozofických systémoch a 

náboženstvách. Je etickým pravidlom judaizmu, konfucianizmu, hinduizmu, budhizmu, 

islamu, filozofickej i sekulárnej etiky.1 V takomto multi-kultúrnom a interdisciplinárnom 

kontexte môže nadobúdať rôzny význam. Interpretáciu pravidla ovplyvňuje aj jeho 

samotná formulácia. Zlaté pravidlo môže mať pozitívnu i negatívnu podobu. V prvom 

prípade sa dá vyjadriť slovami: „Rob iným to, čo chceš, aby robili tebe“. V druhom prípade 

slovami: „Nerob iným to, čo nechceš, aby robili tebe“. 2 Jeffrey Wattles poukazuje na 

neustále prebiehajúcu diskusiu o obsahovom význame etického pravidla, ktorý sa nemení 

len vzhľadom k jeho rozdielnej formulácii, ale tiež vzhľadom ku kontextu, v ktorom sa 

aplikuje. Hlbšia analýza Zlatého pravidla podľa neho ukazuje, že výklad pravidla nie je až 

taký jednoduchý a jednoznačný, a platí to rovnako v prípade jeho dôležitosti. Z tejto 

diskusie sú zrejmé tri možné stratégie: Zlaté pravidlo zavrhnúť, preformulovať ho alebo 

ponechať jeho bežnú formuláciu a pomocou vznesenej kritiky a námietok lepšie objasniť 

jeho interpretáciu a význam.3  

 Zo židovsko-kresťanskej tradície a jej trvalého záujmu o Zlaté etické pravidlo 

vyplýva, že sa do popredia dostáva tretia možnosť. Uvažovanie v duchu Zlatého pravidla 

vidieť v judaizme už v príbehu o kráľovi Dávidovi, ktorý stretáva proroka Nátana a ten mu 

rozpráva podobenstvo, na základe ktorého kráľ spoznáva svoj hriech a previnenie voči 

Hospodinovi (2Sam 12,1-7). Zlaté etické pravidlo bolo tiež súčasťou židovskej 
                                                 

1 Jeffrey Wattles, The Golden Rule (New York; Oxford: Oxford University Press, 1996), 4. 
2 Pozitívna forma pravidla sa nachádza v Biblii, v Kázni na hore v Mt 7,12, kde Ježiš hovorí: „Preto čokoľvek 

chcete, aby vám ľudia činili, čiňte im aj vy“. Podobný výrok je v Lk 6,31. Negatívnu formu je možné nájsť 

napríklad u Konfucia, Sokrata alebo v Talmude, kde rabín Hillel zhrnul sumu zákona slovami: „Nerob 

svojmu blížnemu, čo aj sám neznášaš. To je celá Tóra, všetko ostatné je len rozpracovanie. Choď a uč sa.“ 

William Scott Green, „Parsin Reciprocity: Questions for the Golden Rule,“ in The Golden Rule: The Ethics 
of Reciprocity in World Religions, eds. Jacob Neusner a Bruce Chilton (London: Continuum, 2008), 1. 

3 Problematiku výkladu Zlatého etického pravidla spracúva podrobnejšie Wattles, The Golden Rule, 3-8. 



ZLATÉ ETICKÉ PRAVIDLO A RODOVÁ POLITIKA  

120 

 

múdroslovnej literatúry. Múdrosť sa považovala za cnosť a bola úzko spätá so 

spravodlivosťou. Príslovia sú dobrým príkladom toho, ako má človek na základe 

skúsenosti žiť rozvážne a nasledovať vo všetkom Hospodina. 4  Zlaté pravidlo bolo v 

asociácii aj s dvojitým prikázaním lásky, kde sa láska k Bohu spájala s prvou doskou 

Dekalógu a sumarizovalo ju nariadenie „Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým 

srdcom, celou dušou a celou silou“ (Dt 6,5). Postoj jednotlivca k blížnemu bol obsiahnutý 

v druhej doske Dekalógu a vyjadrený v nariadení, aby bol človek svätý, pretože Boh je 

svätý (Lv 20,7; 20,26). Lásku k blížnemu zhŕňali slová „Miluj svojho blížneho ako seba 

samého“ (Lv 19,18). Posun vo vnímaní lásky vidieť tiež v tom, že sa láska k blížnemu 

nevzťahovala len na Izraelcov, ale na každého človeka v núdzi. Príčinou k takémuto 

konaniu zo strany Božieho vyvoleného ľudu bola spomienka na utrpenie v egyptskom 

zajatí (Lv 19,34).5  

 Za zmienku stojí Hillelovo ponímanie Zlatého etického pravidla, ktorý ho vnímal 

ako súhrn Tóry a Dekalógu: „Nerob svojmu blížnemu, čo aj sám neznášaš. To je celá Tóra, 

všetko ostatné je len rozpracovanie. Choď a uč sa.“ Z Hillelovej formulácie pravidla 

vyplýva, že toto pravidlo dokáže fungovať samostatne a predstavuje vedúci princíp 

v etickom systéme, kde je Tóra len komentárom alebo špecifikáciou (nie zdrojom), ako sa 

má človek správať a konať. Vývojom prešiel rovnako termín „blížny“, ktorý použil Hillel, 

a ktorý sa postupom času stal univerzálnym a vzťahoval sa na každého človeka.6  

 Milovať Boha v judaizme tak znamená zachovávať jeho prikázania. Láska k Bohu sa 

však transformuje tiež do horizontálnej roviny vo vzťahu k človeku. Zlaté etické pravidlo 

tu na jednej strane predstavuje samostatný princíp, no na druhej strane predpokladá určitú 

zrelosť človeka a znalosť Božích prikázaní. Zlaté etické pravidlo je tak poprepájané s inými 

normami a pravidlami. Wattles poznamenáva, že Zlaté pravidlo nie je jedinou 

uspokojujúcou formuláciou osobnej mravnosti, ktorá nahrádza iné. Implikuje skôr, že 

Zlaté etické pravidlo je jedným zo spôsobov vyjadrujúcich jednotu morálneho života.7 

 Novozmluvné výroky v duchu Zlatého etického pravidla sa nachádzajú v Mt 7,12; 

Lk 6,31; Rim 13,8-10; Ga 5,14). Pravidlo je tu vyjadrené pozitívnou formou a má i svoje 

špecifiká. V Matúšovi pravidlo nie je určené len pre jednotlivca, ale zahŕňa spoločenstvo. 

                                                 

4 Múdroslovná literatúra: Jób, Príslovia, Kazateľ a niektoré múdroslovné žalmy. 
5 Wattles, The Golden Rule, 42-51. 
6 Wattles, The Golden Rule, 42-51. Podrobnejšie spracovanie etického pravidla v judaizme ponúka tiež Jacob 

Neusner, „The Golden Rule in Classical Judaism,“ in The Golden Rule: The Ethics of Reciprocity in World 
Religions, eds. Jacob Neusner a Bruce Chilton (London: Continuum, 2008), 55-64. 

7 Wattles, The Golden Rule, 50. 
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Predpokladá intuitívne konanie človeka, v ktorého záujme je zaobchádzať s inými tak, 

akoby chcel, aby s ním jednali ostatní. Zaujímavým je prepojenie pravidla s Božou 

otcovskou láskou (Mt 7,11). Boh ako Otec je Darcom dobrých darov, je milosrdný, no jeho 

láska k ľuďom nie je benevolentná, bez pravidiel a disciplíny, čo potvrdzuje život Ježiša 

Krista a jeho učenie. Ježiš Kristus predstavuje naplnenie zákona – Zlatého etického 

pravidla tým, že upravuje vzťahy medzi všetkými ľuďmi bez ohľadu na vierovyznanie. 

Tento dôraz posilňuje Ježišovo podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi (Lk 10,30-37). 

Lukáš identifikuje Zlaté etické pravidlo so štedrosťou k chudobným a láskou 

k nepriateľom a dáva tak pravidlo do kontrastu s reciprocitou (Lk 6,27-38). Kristus tu 

povoláva k láske, ktorá nie je ani nemožná, a ani nepraktická, vylučuje však princíp 

odplaty. Apoštol Pavel v Rim 2,14-16 potvrdzuje, že poznanie zákona je možné aj 

pohanom prostredníctvom prirodzeného zákona (lex naturalis) vpísaného im do srdca. 

Kedže je Zlaté pravidlo zhrnutím zákona, neveriaci podľa Pavla nemajú výhovorku 

a vedia, čo je správne konať a ako konať (Rim 2,1).8  

 V Lutherovej teologickej antropológii je Zlaté etické pravidlo (Mt 7,12) vyjadrením 

lásky k blížnemu v zmysle: „Miluj svojho blížneho ako seba samého“ (Lv 19,18; Mt 22,39; 

Rim 13,8-10; Ga 5,14).9 Luther nadväzuje na starozmluvné a novozmluvné výpovede, no 

dôraz kladie na potreby blížneho, keďže sebaláska človeka je podľa neho evidentná. To, 

o aké potreby ide, môže človek vedieť na základe svojich vlastných potrieb, preto by mal 

považovať dobro iného za rovnako dôležité ako svoje vlastné. Inak povedané, pri Zlatom 

etickom pravidle ide podľa Luthera o to, aby sa človek dokázal vcítiť do situácie druhého, 

a konal v jeho prospech.10  

 Problém predstavuje ľudské konanie, ktoré je determinované hriechom, a kvôli 

ktorému je ťažké určiť a predstaviť si, čo je pre blížneho dobré. Rovnaký problém nastáva 

na strane, ktorej sa koná dobro a ktorej predstava o vlastnom dobre je ovplyvnená 

hriechom. 11  Podľa Luthera Zlaté etické pravidlo ťaží práve z nedostatkov a potrieb 

                                                 

8 Wattles, The Golden Rule, 52-67. 
9  Ľubomír Batka, Prirodzený zákon a stvoriteľský poriadok v evanjelickej etike (Bratislava: Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2015), 23. 
10 Tuomo Mannermaa, Two Kinds of Love: Martin Luther’s Religious World (Minneapolis: Fortress Press, 

2010), 23-24. 
11 O dobre blížneho sa dá, podobne ako v prípade Kristovho tela, uvažovať ako o súbore dobier, ktoré sa 

dopĺňajú a podmieňujú (Ga 5,22; 1Kor 13,4-7). Týmto spôsobom uvažuje i profesor Igor Kišš, ktorý 

myšlienku dobra rozvíja z hľadiska metódy komplementárnosti. Dobro neinterpretuje izolovane od iných 

dobier, akými sú napríklad láska, spravodlivosť, pokora, mier, rovnosť, sloboda, milosrdenstvo, pravda či 

život, čím chce vlastne predísť nesprávnemu definovaniu a zdôvodneniu dobra ako takého. Kišš teda 



ZLATÉ ETICKÉ PRAVIDLO A RODOVÁ POLITIKA  

122 

 

blížneho a snaží sa ich vyliečiť prostredníctvom Božieho daru lásky.12 Božiu lásku zvykne 

Luther označovať aj ako lásku, ktorá sa zrodila z kríža (amor crucis). Zaujíma sa o to, aby 

sa núdznemu človeku konalo dobro.13 Podstatou takto ponímanej lásky je, že nehľadí na 

človeka, pretože by bol hodný milovania, ale robí človeka milovania hodným skrze svoju 

moc. To je veľmi dôležitý teologicko-antropologický dôraz. Božia láska tak v človeku 

miluje to, čo je hriešne, zlé, nerozumné a slabé, aby to mohla urobiť spravodlivým, 

dobrým, múdrym a silným. Božia láska tak tvorí dobré veci.14 Pri Zlatom etickom pravidle 

ide preto o pravidlo lásky, ktoré zostupuje k ľuďom a Kristus je jeho paradigmou.15 Tuomo 

Mannermaa v tejto súvislosti poukazuje na Lutherov koncept lásky, ktorá oslobodzuje 

kresťana k tomu, aby slúžil iným. Luther v tomto prípade najčastejšie používa frázu: „Rob 

pre svojho blížneho to, čo Kristus robí pre teba“.16 Kristus v živote veriaceho nie je len 

príkladom, ktorý treba nasledovať, ale je prototypom, mocou a hybnou silou. Kristus je 

v každom kresťanovi prítomný reálne a tým sa kresťan stáva „Kristom“ pre druhých.  

 Aplikácia Zlatého etického pravidla sa pritom neobmedzuje len na čisto kresťanský 

svet. Je vyjadrením prirodzeného zákona, ktorý je určitým spôsobom vyjadrený v prírode 

alebo rozume, a tak všetkým prístupný. Prirodzený zákon predpokladá vopred daný 

poriadok (ordo creationis). Predstavuje preto hodnotový systém, ktorého sa treba 

pridržiavať.17 V scholastike bol prirodzený zákon stotožňovaný s „vnútorným zákonom“ 

ako je opísaný v Rim 2,14-15, kde Pavel tvrdí, že i pohania dokážu rozpoznať, čo je etické, 

pretože im je vpísaný do srdca.18 Na týchto novozmluvných biblických veršoch sa zakladá 

                                                                                                                                                         

zdôrazňuje, že dobro ako normu treba vždy vykladať v komplexe iných noriem, ktoré ju podmieňujú. 

Pozri Igor Kišš, Sociálna etika (Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2006), 43-46. 
12  Pozri Risto Saarinen, „Ethics in Luther’s Theology: The Three Orders, in Moral Philosophy on the 

Threshold of Modernity, eds. Jill Kraye a Risto Saarinen (Netherlands: Springer, 2005), 209. 
13 WA 1: 365.13-15; Pozri tiež Veli-Matti Kärkkäinen, „The Christian as Christ to the Neighbour: On 

Luther’s Theology of Love,“ International Journal of Systematic Theology 6, no. 2 (2004): 103-104, doi: 

10.1111/j.1468-2400.2004.00123.x. 
14  WA 1: 365.9-12; K téme pozri tiež Werner G. Jeanrond, A Theology of Love (London: T&T Clark 

International, 2010), 98. 
15 Risto Saarinen, „Justification by Faith: The View of the Mannermaa School,“ in The Oxford Handbook of 

Martin Luther’s Theology, eds. Robert Kolb, Irene Dingel a Ľubomír Batka (Oxford: Oxford University 

Press, 2014), 256.  
16 WA 10.1.2: 168,18-26; Mannermaa, Two Kinds of Love: Martin Luther’s Religious World, 67. 
17 Jean Porter, „Natural Law,“ in The Gambridge Dictionary of Christian Theology, eds. Ian A. McFarland, 

David A. S. Ferguson, Karen Kilby a Iain R. Torrace (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 332. 
18 Vyjadrením prirodzeného zákona v scholastike bolo Zlaté etické pravidlo a Dekalóg, a preto sú jeho 

príkazy v tejto rovine prirodzené a zjavené zároveň. Interpretácia prirodzeného zákona v scholastike však 

nebola jednotná. Na jednej strane sa scholastici pri určovaní príkazov prirodzeného zákona spoliehali na 

Písmo, v ktorom hľadali vyjadrenia prirodzeného zákona (Dekalóg alebo Zlaté etické pravidlo), ale na 

druhej strane si pri celkovej koncepcii príkazov prirodzeného zákona všímali aj tie, ktoré sú určitým 
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Lutherovo učenie o prirodzenom zákone, ktorý je základom pre ostatné etické systémy, 

medzi ktoré patrí Dekalóg a Zlaté etické pravidlo. 19  Prirodzený zákon môže byť 

podľa Luthera normatívnym pre všetky národy.20 Nie je však len zákonom v jeho civilnom 

využití. Luther zdôrazňuje jeho teologickú funkciu, ktorá vyplýva z toho, že prirodzený 

zákon je vyjadrením Božej vôle a prirodzenej religiozity človeka.21 

 Podľa Gerharda O. Fordeho Luther pod prirodzeným zákonom myslí Božie 

prikázania, ktoré nenariaďujú nič, čo by bolo v protiklade so životom, ale je v súlade 

s rozumom, na základe ktorého človek dokáže uvážiť, čo je dobré a správne. Prirodzený 

zákon preto vedie k dobrým skutkom. Tie sú nielenže evidentným dôsledkom správneho 

uvažovania, ale sú formou jazyka, ktorému každý rozumie. 22  „Miesto, kde človeka 

pôsobenie zákona zasahuje, je svedomie.“23 Hoci je svedomie kvôli porušenosti hriechom 

narušené, predsa sa však prirodzený zákon „prejavuje ako od Boha vrodená schopnosť 

uvažovania o morálke“, ako to zdôrazňuje aj Melanchton.24 Z teologicko-antropologického 

hľadiska je tak človek napriek hriechu schopný morálneho uvažovania a konania. Vedie 

ho k nemu prirodzený zákon, ktorý neprotirečí Dekalógu a ani Zlatému etickému 

pravidlu. Láska ako hľadanie prospechu blížneho je zjednocujúcim prvkom všetkých 

prikázaní: „[...] láska je zdrojom a koreňom všetkých prikázaní, ona tvorí a ničí všetky 

prikázania“ 25 . Podľa Luthera by preto všetky zákony, ktoré sa týkajú medziľudských 

vzťahov, mali podliehať láske.26 

 Pri Zlatom etickom pravidle je ešte podstatné zdôrazniť, že pri hľadaní dobra 

blížneho je nevyhnutná nestrannosť konajúceho. Konajúci by prostredníctvom tohto 

pravidla nemal sledovať svoje vlastné záujmy. Mal by sa snažiť o dosiahnutie dobra, ktoré 

                                                                                                                                                         

spôsobom podmienené. Príkazy prirodzeného zákona v prirodzenej rovine napríklad nemohli byť 

odvodené iba na základe pozorovania prirodzených procesov. Dôležitú úlohu pri hodnotovom uvažovaní 

zohrával rozum mysliaceho subjektu, na základe ktorého tento subjekt dospeje k praktickému úsudku. 

Porter, „Natural Law,“ 333. 
19 Batka, Prirodzený zákon a stvoriteľský poriadok v evanjelickej etike, 30. 
20 „Aj iné náboženstvá participujú na prirodzenom zákone. Medzi pohanskými mysliteľmi vynikali Platón, 

Aristoteles, Cicero, Demosthenes, aby boli „apoštolmi a prorokmi“, „Mojžišom, Eliášom, Izaiášom“ pre 

pohanov.“ Batka, Prirodzený zákon a stvoriteľský poriadok v evanjelickej etike, 30. 
21 Hans Schwarz, „The Word,“ in Christian Dogmatics, vol. 2, eds. Carl E. Braaten a Robert W. Jenson 

(Philadelphia: Fortress Press, 2011), 446. 
22 Gerhard O. Forde, „Christian Life,“ in Christian Dogmatics, vol. 2, eds. Carl E. Braaten a Robert W. Jenson 

(Philadelphia: Fortress Press, 2011), 753. 
23 Batka, Prirodzený zákon a stvoriteľský poriadok v evanjelickej etike, 36. 
24 Batka, Prirodzený zákon a stvoriteľský poriadok v evanjelickej etike, 36. 
25 Mannermaa, Two Kinds of Love: Martin Luther’s Religious World, 68. 
26 WA 17.2: 91.7-16; Mannermaa, Two Kinds of Love: Martin Luther’s Religious World, 69. 
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nebude viesť k negatívnym konzekvenciám pre jednotlivca a spoločenstvo. Keďže je 

záujem o blížneho primárny, reciprocita nie je esenciálnou črtou tohto pravidla, hoci je 

v ňom implicitne obsiahnutá. Znamená to, že človek má konať v duchu Zlatého pravidla 

bez očakávania recipročného správania.  

 Takéto tvrdenie sa zdá byť na prvý pohľad nepochopiteľné, pretože z definície 

reciprocity sa dá predpokladať, že zaangažované strany by sa mali na určitom správaní a 

konaní podieľať rovnako. Ide v nej o rovnaký podiel výhod alebo ústupkov, na ktorých sa 

dve strany dohodnú. Ak by ale jednotlivci a spoločnosť jednali čisto na princípe „koľko 

investujeme, toľko sa nám vráti“, nemohli by ako také fungovať. Reciprocitu 

v teologickom zmysle definuje tiež milosrdenstvo a odpustenie. Ak sa teda jedná o dobro 

blížneho, ktorým je každý človek, tak pri aplikovaní Zlatého pravidla dochádza 

k určitému obetovaniu sa, vzdaniu sa vlastných výhod v prospech druhého.27 

 Pre etiku je dôležité tiež neinterpretovať Zlaté pravidlo ako samostatnú axiómu. 

Kresťanská etika nikdy neoperuje v hodnotovom vákuu, no prihliada na iné pravidlá a 

prikázania, na základe ktorých posudzuje správnosť konania človeka. Predchádza tak 

zneužívaniu etického pravidla. Ide napríklad o konzistentnosť pravidla s učením o imago 

Dei a so samotným Dekalógom. Z prvého vzťahu plynie, že každá ľudská bytosť je Božím 

stvorením, a preto je hodnotná. Z druhého vzťahu vyplýva, že konanie človeka nie je 

ľubovoľné, ale limitované. Nazeranie na človeka ako hodnotnú bytosť nie je ničím 

neuchopiteľným ani pre neveriacich. Preto sú i požiadavky druhej dosky Dekalógu 

vyjadrením splniteľných kritérií, na základe ktorých je možné korigovať ľudské správanie. 

 Dalo by sa povedať, že Zlaté etické pravidlo je univerzálnym princípom. Nie však 

v zmysle, že existuje v každej kultúre, spoločnosti, dobe či filozofii, ale v zmysle, že je 

možné ho aplikovať v každej oblasti ľudského života. Jeho univerzálny charakter sa 

dosvedčuje v jeho prepojení s prirodzeným zákonom, o ktorom majú známosť všetci ľudia 

bez ohľadu na to, či ide o veriacich, alebo neveriacich.28 Prirodzený zákon je všeobecne 

platným pravidlom. 29 „Prirodzený zákon učí, že dobro treba konať. Je to schopnosť 

posudzovať a rozsudzovať, ale táto schopnosť potrebuje rámec iných prikázaní na to, aby 

                                                 

27 Antti Raunio, „The Church as Diaconical Communion: Some Signposts for the Renewal of the Church,“ in 

Recent Research on Martin Luther (Bratislava: EBF UK, 1999), 77-80. 
28 Oto Vízner, Symbolické knihy evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (Mikuláš: Tranoscius, 1992), 

286. 
29  Ľubomír Batka, „Vyhlásenie ECAV na Slovensku o manželstve a rodine: Analýza a vysvetlenie,“ in 

Reformácia a politika: Cirkev a štát v starostlivosti o rôzne cieľové skupiny, ed. Miloš Klátik (Liptovský 

Mikuláš: Tranoscius, 2016), 136. 
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dokázala rozsúdiť správnosť konania.“30 Z hľadiska lex naturalis človek vie, že cieľom je 

dobro, no Zlaté pravidlo je spôsobom, ako ho dosiahnuť. 

 Prirodzený zákon predpokladá rovnako stvoriteľský poriadok (ordo creationis). 

Ten je vyjadrením Božej dobrej vôle s človekom a slúži realizácii, udržiavaniu a ochrane 

života.31 Tieto ciele sledujú tri stvoriteľské stavy, pod ktorými Luther myslí predovšetkým 

cirkev (ecclesia)32, domácnosť (oeconomia)33 a spoločnosť (politia)34. Tieto sú základnými 

formami ľudskej existencie a človek ich nemôže eliminovať. Život v nich by sa mal 

realizovať v súlade so Zlatým etickým pravidlom, ktoré napokon vytvára podmienky a 

priestor pre rozhojňovanie života a lásky. Tri stavy sú miestom, v rámci ktorého človek 

vykonáva svoje povolanie (vocatio) sledujúc dobro blížneho. Pod vocatio ale netreba 

myslieť prácu alebo profesiu v dnešnom slova zmysle. Vocatio má hlbší význam, lebo je 

oblasťou, do ktorej je človek povolávaný, oslovený niekým iným. Týka sa vnútorného 

presvedčenia človeka, ktorý vykonáva svoje vocatio zodpovedne v prospech a blaho iného 

človeka.35 Tým sa vlastne človek podieľa na Božej zachovávateľskej činnosti. Vocatio sa 

týka každého človeka a nie je limitované len na kresťanov. Človek môže zároveň zastávať 

viacero druhov povolaní.36  

 

3. Rodová politika 

Rodová politika je politika, ktorá sa snaží o nastolenie rodovej rozmanitosti, rovnosti a 

spravodlivosti. Jej základom je pojem rod ako sociálny konštrukt, ktorý pomenováva 

                                                 

30  Ľubomír Batka, „Prirodzený zákon a bioetika z pohľadu evanjelickej etiky,“ in Bioetické výzvy 
a súčasnosť, ed. Zlatica Plašienková (Bratislava: Stimul, 2015), 156. 

31 Batka, Prirodzený zákon a stvoriteľský poriadok v evanjelickej etike, 19. 
32 WA 42: 79.3-5.  
33 WA 42: 79.5-6. 
34 WA 42: 79.7-14. 
35 Gustaf Wingren poukazuje na Lutherovo rozlišovanie medzi vocatio a imitatio, kde imitatio znamená 

napodobňovanie konania niekoho iného. Motiváciou pri imitovaní skutkov však nie je služba blížnemu, 

ale vlastné dobro. Vocatio je naopak službou blížnemu, ktorú vykonáva človek vo svojej špecifickosti a 

prostredníctvom darov a talentov, ktoré mu boli dané Bohom. Pozri viac Gustaf Wingren, Luther on 
Vocation (Eugene: Wipf & Stock Publishers, 2004), 171-184. 

36  Muž môže byť v tej istej chvíli manželom, otcom, učiteľom. Žena môže byť matkou, manželkou, 

právničkou. Jednotlivé povolania závisia od danej spoločenskej štruktúry, čiže povolania, ktoré zastával 

človek v Lutherovej dobe sa môžu líšíť a líšia sa od povolaní, ktoré sú typické pre 21. storočie. Rozdiel 

medzi povolaniami je tiež v mobilite. Zatiaľ čo u Luthera bola napríklad starostlivosť o domácnosť výsostne 

ženskou prácou, v súčasnosti sa v rámci partnerského modelu starajú o domácnosť obe pohlavia. Napriek 

svojej dobe sa Luther o povolaniach vyjadroval progresívne, čo vidieť napríklad z jeho prístupu 

k vzdelávaniu, ktoré je predpokladom k širšiemu výberu povolaní a tým aj flexibility či lepšieho uplatnenia 

v spoločnosti, čo sa týka spoločného blaha. Pozri bližšie Hans Schwarz, The Human Being: A Theological 
Anthropology (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2013), 354-357. 
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rozdiely medzi mužmi a ženami a pripisuje im súbor vlastností, znakov a činností. Keďže 

sa rod formuje prostredníctvom výchovy, kultúry, vzdelania, jazyka alebo spoločenských 

očakávaní, rodová politika nevníma rozdiely medzi mužmi a ženami ako nemenné, ale ako 

politicky spätne formovateľné.37 Aby mohla rodová politika dosiahnuť stanovené ciele, 

musí eliminovať rodové stereotypy na individuálnej, spoločenskej a štrukturálnej úrovni. 

Rodové stereotypy sú zjednodušené a nerealistické obrazy ohľadom mužskosti a ženskosti. 

Žiaduce a správne stereotypy sú pritom odmeňované, nežiaduce vylučované a trestané.38 

K ich vzniku dochádza rigidným uplatňovaním rodových rolí, ktoré predstavujú určité 

vzorce správania v konkrétnom sociokultúrnom prostredí a spoločnosť ich akceptuje.39 

 Monika Bosá poukazuje na to, že existencia stereotypov je prejavom určitého 

psychického a sociálneho mechanizmu, na základe ktorého sa reguluje ľudské správanie, 

názory a postoje.40 Podľa Zuzany Kiczkovej sa tento mechanizmus následne prejavuje 

v ritualizácii, skostnatelosti a rigidnosti stereotypov, ktoré nezobrazujú rozmanitosť a 

dynamickosť okolitej reality.41 Preto je z hľadiska rodových štúdií dôležité vnímanie rodu 

ako kontinua, kde je mužskosť a ženskosť definovaná flexibilnejšie a zároveň sa pripúšťa 

existencia viacerých rodov. Eliminovanie binárneho uvažovania v antropológii tým 

vytvára priestor pre akceptovanie správania, konania či znakov, ktoré sú sociálne a 

kultúrne podmienené a boli predtým označované ako odchýlka od normy. Podľa 

Kiczkovej odstraňovanie stereotypov vedie k posilneniu individualizácie jednotlivca a tým 

k slobodnejšiemu formovaniu ľudskej identity.42 Barbara Stiegler tvrdí, že v tomto procese 

je dôležité spochybňovanie „noriem normálnosti“, čím dochádza k redefinícií celkového 

hodnotového systému a nastavenia spoločnosti. Dosiahne sa tým etablovanie rodovej 

rozmanitosti a nastolenie spravodlivosti.43 

                                                 

37 Oľga Pietruchová a Zuzana Magurová, Metodická štúdia sledovania legislatívnych úprav rodovej rovnosti 
vo vybraných krajinách EÚ a aplikácia v právnom poriadku SR (Bratislava, 2011), 9-10.  

38 Jane Pilcher a Imelda Whelehan, 50 key Concepts in Gender Studies (London: SAGE Publications, 2004), 

166-167. 
39  Ruth K. Westheimer a Sanford Lopater, Human Sexuality: A Psychosocial Perspective (Hagerstown: 

Lippincott Williams & Wilkins, 2004), 25-26. 
40 Monika Bosá, „Analýza médií: Rodové stereotypy v pozadí argumentácie rovnosti,“ in Ženy na trhu práce: 

Realita a perspektivy, ed. Kateřina Machovcová (Praha: Gender Studies, 2007), 37.  
41  Zuzana Kiczková, „Moc rodových stereotypov,“ in Rodové štúdiá: Súčasné diskusie, problémy 

a perspektívy, eds. Zuzana Kiczková a Mariana Szapuová (Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 

2011), 122-126. 
42 Kiczková, „Moc rodových stereotypov,“ 142. 
43 Barbara Stiegler, „Formulovanie cieľov a stratégií rodovej politiky: Podnety na uplatňovanie rodového 

hľadiska,“ in Spravodlivosť v rodových vzťahoch: Aspekty rozdeľovania (nielen) zdrojov, eds. Barbara 

Stiegler a Gabriele Michalitsch (Bratislava: Aspekt, 2009), 69. 
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 Keďže stereotypy prevládajú aj na štrukturálnej úrovni v rôznych inštitúciách, 

organizáciách či samotnej politike, rovnaký proces prebieha i na tomto mieste. Rodová 

politika sa snaží o dosiahnutie spravodlivosti z hľadiska sféry členstva, podielu na zdrojoch 

alebo sféry inštitúcií.44 Podľa Zuzany Kiczkovej a Oľgy Pietruchovej „Ide teda o rodovo 

spravodlivú účasť na zdrojoch, ktorými sú peniaze, moc, čas a znalosti.“45 Muži a ženy by 

mali mať z hľadiska rodovej politiky rovnaký prístup k týmto zdrojom. Tento politický 

cieľ samozrejme nevylučuje ani rôzne menšinové skupiny.  

 Stiegler uvádza, že rodová politika využíva viacero stratégií, aby uskutočnila svoje 

plány. Patrí medzi ne napríklad stratégia uplatňovania rodového hľadiska (gender 

mainstreaming), antidiskriminačná politika, vyrovnávacie opatrenia, politika rovnosti 

príležitostí či autonómna ženská prax.46 

 Ako popisuje Stiegler, ʻgender mainstreamingʼ sa zameriava na spoločenské zmeny 

predovšetkým v odstraňovaní hierarchických, polaritných a duálnych rodových 

pomerov.47 ʻGender mainstreamingʼ je stratégiou politiky Európskej únie a je súčasťou 

všetkých jej rozhodovacích procesov. 48  Barbara Unmüßig uvádza, že sa pri nej jedná 

o radikálny koncept, pretože chce „po prvý raz zaviazať vlády, ale aj iných aktérov 

z oblasti ekonomiky či z verejných inštitúcií, aby dôsledne uplatňovali rodovo špecifickú 

perspektívu pri všetkých politických a ekonomických rozhodnutiach.“ 49  ʻGender 

mainstreamingʼ je pritom nástrojom, ktorý by nemal efektívne zasiahnuť len politickú či 

ekonomickú sféru, no tiež sociálne vzťahy a kultúru a tým zabezbečiť mužom a ženám 

                                                 

44  Zuzana Kiczková a Oľga Pietruchová, „Gender mainstreaming ako stratégia presadzovania rodovej 

rovnosti,“ in Rodové štúdiá: Súčasné diskusie, problémy a perspektívy, eds. Zuzana Kiczková a Mariana 

Szapuová (Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2011), 473. 
45  Zuzana Kiczková a Oľga Pietruchová, „Gender mainstreaming ako stratégia presadzovania rodovej 

rovnosti,“ 473. 
46 Pozri viac Barbara Stiegler, „Ženy v mainstreame: Politické stratégie a rodové teórie,“ in Spravodlivosť 

v rodových vzťahoch: Aspekty rozdeľovania (nielen) zdrojov, eds. Barbara Stiegler a Gabriele Michalitsch 

(Bratislava: Aspekt, 2009), 81-114. 
47 Duálne nazeranie na rod znamená, že existujú iba dva rody – mužský a ženský. Polaritné nazeranie na rod 

znamená, že tieto dva rody sú vždy protikladné. Hierarchické nazeranie sa prejavuje v tom, že mužské 

znaky sú považované za normu a ženské za odchýlku. K tejto problematike pozri viac Zuzana Kiczková, 

„Rod vo feministickom diskurze,“ in Rodové štúdiá: Súčasné diskusie, problémy a perspektívy, eds. Zuzana 

Kiczková a Mariana Szapuová (Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2011), 49. 
48 Barbara Stiegler, Ako uplatňovať rodové hľadisko: Aspekty stratégie Európskej únie (Bratislava: Aspekt, 

2002), 5-10. 
49 Barbara Unmüßig, „Gender mainstreaming: Potenciál a hranice radikálneho sociálneho konceptu,” in 

Gender mainstreaming: Ako efektívne využiť politický potenciál uplatňovania rodového hľadiska?, eds. 

Paula Jojárt a Oľga Pietruchová (Varšava: Heinrich Böll Foundation, 2008), 10. 
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v týchto oblastiach rovnaké zaobchádzanie.50 Snaží sa tak o zlepšenie a takú reorganizáciu, 

ktorá povedie k celospoločenskej zmene. 

 Aby takáto zmena bola možná, ʻgender mainstreamingʼ predpokladá, že rodové 

otázky sú politickými otázkami a akákoľvek intervencia zo strany štátu má slúžiť rodovej 

spravodlivosti, rovnosti príležitosí a má sa zameriavať tiež na ľudské práva žien. ʻGender 

mainstreamingʼ okrem toho nevylučuje už existujúce stratégie, ale zdôrazňuje ich 

doplnenie. Na dosiahnutie stanovených požiadaviek sa potom využívajú legislatívne 

nástroje, finančné a analytické prostriedky a moderačné potenciály. Stiegler ďalej uvádza, 

že dôležitá je tu aj rodová kontrola (gender-controlling). Pri ʻgender mainstreaminguʼ 

nejde len o plánovanie, ako dosiahnuť stanovené ciele, ale tiež o finálnu kontrolu 

úspešnosti.51 

 Širšie východisko v porovnaní s ʻgender mainstreamingomʼ predstavuje 

manažment rozmanitosti (diversity management), pretože v sebe zahŕňa viac 

diskriminačných faktorov. Ide napríklad o pohlavie, vek, etnicitu, rasu, sociálny pôvod, 

sexuálnu orientáciu či zdravotný stav. Manažment rozmanitosti sa zameriava na riadenie 

ľudských zdrojov a slúži skôr podnikateľským cieľom. Primárnym je tak prospech firmy. 

Existujúce rozdiely medzi pohlaviami sa preto využívajú na zvýšenie firemných 

úspechov. 52  Kiczková a Pietruchová uvádzajú, že „Diversity management nie je 

zdôvodňované právom a morálkou, ale predovšetkým ekonomickými prednosťami pre 

podnik alebo inštitúciu“.53 ʻDiversity managementʼ môže preto skôr podporovať rozdiely 

medzi pohlaviami, a tak ich vlastne upevňovať, čím sa diskriminujúca kultúra bude ďalej 

reprodukovať.54 

 Ďalšou stratégiou rodovej politiky je antidiskriminačná 55  politika presadzovaná 

                                                 

50  Agnieszka Rochon a Agnieszka Grzybek, „Gender mainstreaming: Ako efektívne využiť potenciál 

uplatňovania rodového hľadiska?,“ in Gender mainstreaming: Ako efektívne využiť politický potenciál 
uplatňovania rodového hľadiska?, eds. Paula Jojárt a Oľga Pietruchová (Varšava: Heinrich Böll 

Foundation, 2008), 6. 
51 Stiegler, „Ženy v mainstreame: Politické stratégie a rodové teórie,“ 102-103. 
52 Stiegler, „Formulovanie cieľov a stratégií rodovej politiky: Podnety na uplatňovanie rodového hľadiska,“ 

74-78. 
53  Zuzana Kiczková a Oľga Pietruchová, „Gender mainstreaming ako stratégia presadzovania rodovej 

rovnosti,“ 498. 
54  Zuzana Kiczková a Oľga Pietruchová, „Gender mainstreaming ako stratégia presadzovania rodovej 

rovnosti,“ 500. 
55 Pozri tiež Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a ochrane pred 

diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) a Zákon č. 32/2013 Z. 

z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o 

ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení 
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prostredníctvom zákonov a smerníc, ktorej základným východiskom je stanovisko:  

 

„každá osoba má právo na rovnaké zaobchádzanie bez ohľadu na to, či ide 

o ženu, muža, človeka s postihnutím alebo bez neho, alebo či ide o osobu, ktorá 

patrí k menšinovej skupine, alebo nie.“56  

 

Dôvodom diskriminácie tu môže byť rasa, etnický pôvod, náboženstvo, vek či sexuálna 

orientácia. 57  Podstatou antidiskriminačnej politiky je odstraňovanie všetkých foriem 

nerešpektovania, znevýhodňovania či nerovnakého zaobchádzania s ľuďmi, ktoré je 

neoprávnené. 

 Antidiskriminačnú rodovú politiku dopĺňa aj politika rovnosti príležitostí, ktorá má 

zabezpečiť, aby sa muži a ženy mohli slobodne realizovať podľa svojich schopností. 58 

Pietruchová a Kiczková ale zdôrazňujú, že nerovné podmienky môžu pri rovnakom 

zaobchádzaní s mužmi a ženami nerovnosť skôr prehĺbiť než odstrániť. Preto sa politika 

rovnosti príležitostí usiluje tiež o vytvorenie rovnakých východiskových podmienok.59 

 Pietruchová a Zuzana Magurová uvádzajú, že dôsledky už existujúcej diskriminácie 

eliminujú vyrovnávacie alebo pozitívne opatrenia. Pri vyrovnávacích opatreniach ide 

o afirmatívne akcie, „keď sa buď mužom alebo ženám (alebo akejkoľvek inej menšinovej 

skupine) dostáva špecifickej podpory s cieľom nápravy dôsledkov vážnych nerovností“60. 

Jedná sa tak o korigovanie nerovností kompenzačnou intervenciou napríklad 

prostredníctvom rôznych štipendií alebo kvót. Môže sa jednať o vyčlenenie pozícií 

v politike, školstve, rozhodovacích grémiách, rôznych inštitúciách a zamestnaniach, ak 

jednotlivci spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Po dosiahnutí úplnej rovnováhy sa takéto 

                                                                                                                                                         

neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
56 Stiegler, „Formulovanie cieľov a stratégií rodovej politiky: Podnety na uplatňovanie rodového hľadiska,“ 

72. 
57 Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami 

bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (tzv. rasová smernica); Smernica Rady 2000/78/ES z 27. 

novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní. 
58 Oľga Pietruchová a Zuzana Magurová, Metodická štúdia sledovania legislatívnych úprav rodovej rovnosti 

vo vybraných krajinách EÚ a aplikácia v právnom poriadku SR, 18. 
59  Zuzana Kiczková a Oľga Pietruchová, „Gender mainstreaming ako stratégia presadzovania rodovej 

rovnosti,“ 496. 
60 Oľga Pietruchová a Zuzana Magurová, Metodická štúdia sledovania legislatívnych úprav rodovej rovnosti 

vo vybraných krajinách EÚ a aplikácia v právnom poriadku SR, 19.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=celex:32000L0078
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afirmatívne akcie stávajú už nepotrebnými a strácajú svoje opodstatnenie.61  

 Dôležitú úlohu v rodovej politike hrá aj autonómna prax ženských organizácií. 

Stiegler vysvetľuje, že ide o ženy, ktoré si v rámci inštitúcií a rôznych organizácií vytvorili 

svoje vlastné skupiny, aby vysielali potrebné impulzy na zmeny. Nestavajú sa kriticky len 

voči diskriminácii žien ako takej, ale i voči organizáciám, ktoré ženy nerešpektujú 

a vylučujú ich. Predstavujú zároveň podpornú skupinu pre aktivity ženskej politiky 

a rovnako i rodovej politiky. 62  Prax ženských organizácií je v politických stranách 

potrebná tak dlho, až kým sa neodstránia diskriminujúce podmienky v spoločnosti.63 Ak 

navyše disponujú finančnými prostriedkami, môžu praktizovať aj autonómnu politiku.  

 Je zrejmé, že každá z uvedených stratégií zohráva v rodovej politike markantnú 

úlohu. Žiadna nenahrádza tú druhú, no všetky sú potrebné pri dosahovaní cieľov rodovej 

politiky. Vzájomne sa dopĺňajú a posilňujú. Pozitívom týchto stratégií je, že sa snažia o 

odstránenie androcentrizmu na všetkých existujúcich úrovniach. Hoci je požiadavka 

spravodlivého zaobchádzania s ľuďmi obsiahnutá v mnohých zákonoch a smerniciach, 

prax je odlišná. Rodová politika preto upozorňuje a poukazuje na nespravodlivé 

zaobchádzanie s ľuďmi, ktoré je proti základným ľudským právam a slobodám, čím sa 

snaží o všeobecné dobro. Stratégie rodovej politiky slúžia na prevedenie teórie do praxe. 

Rodová politika zároveň ovplyvňuje, ako sú vnímaní muži a ženy a aké roly zohrávajú 

v spoločnosti. Rodová politika týmto určitým spôsobom nastavuje aj nové kritériá, a preto 

má tiež regulačnú úlohu. Umožňuje flexibilnejšie definovanie rodových rolí a rodu 

samotného prostredníctvom legislatívy, a to senzibilnejším prístupom k rodovej 

problematike. Stratégie rodovej politiky a samotná politika samozrejme nie sú 

bezproblémové. Kritikou ʻgender mainstreaminguʼ je jeho nejasná definícia. Claudie 

Neusüß tvrdí: 

 

 „práve jeho nedostatočne presná definícia vedie k tomu, že sa tento koncept 

hodí na veľmi rôzne zámery rovnosti príležitostí, a to znamená, že prakticky 

každá krajina si môže vybrať variant, ktorý jej vyhovuje a ktorý je 

najkompatibilnejší s miestnymi tradíciami a s chápaním rodovej rovnosti v 

                                                 

61 Oľga Pietruchová a Zuzana Magurová, Metodická štúdia sledovania legislatívnych úprav rodovej rovnosti 
vo vybraných krajinách EÚ a aplikácia v právnom poriadku SR, 19. 

62 Barbara Stiegler, „Ženy v mainstreame: Politické stratégie a rodové teórie,“ 110-111. 
63 Oľga Pietruchová a Zuzana Magurová, Metodická štúdia sledovania legislatívnych úprav rodovej rovnosti 

vo vybraných krajinách EÚ a aplikácia v právnom poriadku SR, 18. 
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konkrétnej krajine.”64  

 

Príkladom môže byť redukovanie ʻgender mainstreaminguʼ na čisto rodinnú politiku, a to 

v zmysle zosúlaďovania profesie a rodiny. Inak povedané, ʻgender mainstreamingʼ nie je 

súčasťou celkovej mainstreamovej politiky krajiny, ale sa sústredí iba na niektoré politické 

záujmy. Barbara Unmüßig menuje ďalší nedostatok celkom konkrétne:  

 

„Nepodarilo sa nám ovplyvniť dôležité, takzvané tvrdé politické oblasti ako 

hospodársku politiku a politiku trhu práce alebo dôchodkovú politiku či 

sociálnu politiku, ani podnietiť v tejto veci verejnú diskusiu.“65  

 

Stiegler tiež upozorňuje, že konkretizácia cieľov rodovej politiky môže byť 

komplikovanejšia, než sa zdá. Problematickými sú otázky, či sa kvótami naozaj dosiahne 

zrovnoprávnenie? Či sa finančné prostriedky, ktoré boli pôvodne určené pre ženskú 

prácu, budú poskytovať i pre tú mužskú? Znamená ʻgender mainstreamingʼ podporu 

každého nedostatočne reprezentovaného rodu?66 Zdá sa, že predmetom sporu tak nie sú 

len samotné stratégie, ale aj ich interpretácia, ktorá sa v štátoch Európskej únie môže líšiť. 

Prevedenie týchto stratégií ako i naplnenie stanovených cieľov v praxi preto nemusí byť 

také jednoznačné a jednoduché. 

 

4. Porovnanie a zhodnotenie 

Komparáciou rodovej politiky so Zlatým etickým pravidlom sa ukazuje, že Zlaté pravidlo 

sa javí ako efektívnejší prostriedok dosahovania dobra, pretože ho možno aplikovať 

v každej oblasti ľudského života. Jednotlivec sa ním môže riadiť na individuálnej, 

spoločenskej i štrukturálnej úrovni. Tu sa potvrdzuje jeho univerzálny charakter. Rodová 

politika má v tomto obmedzenejší dosah, ako to vyplýva z jej kritiky. Rodová politika je 

politikou, ktorá sa uskutočňuje procesom zhora-nadol (inštitúcia – spoločnosť). Unmüßig 

tvrdí, že v celkovej mainstreamovej politike chýba potrebná vôľa k zmene, a preto je 

podľa nej v spoločnosti potrebné širšie povedomie o rodovej problematike a tlak zdola-

nahor: „Politické rozhodnutia sa zmenia vtedy, keď bude spoločnosť formulovať potrebu 

                                                 

64  Agnieszka Rochon a Agnieszka Grzybek, „Gender mainstreaming: Ako efektívne využiť potenciál 

uplatňovania rodového hľadiska?,“ 7. 
65 Unmüßig, „Gender mainstreaming: Potenciál a hranice radikálneho sociálneho konceptu,” 13. 
66  Zuzana Kiczková a Oľga Pietruchová, „Gender mainstreaming ako stratégia presadzovania rodovej 

rovnosti,“ 482. 
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zmeny.“67 Je zrejmé, že tento tlak by sa dal dosiahnuť prostredníctvom etického pravidla. 

 Dá sa povedať, že Zlaté etické pravidlo spĺňa predpoklady k tomu, aby postupne 

došlo k celospoločenskej zmene. Núti človeka uvažovať kriticky a učí ho vcítiť sa do 

situácie iných, čo je kľúčovým faktorom. Pomocou tohto pravidla sa dá prirodzene dospieť 

k dosiahnutiu dobra. Treba však zdôrazniť, že najrýchlešie výsledky v praxi by sa dosiahli 

prepojením obidvoch princípov. Zákony, smernice či nariadenia majú usmerňujúci 

charakter a sú dôležité kvôli nevedomosti človeka. Tu sa dá uvažovať o význame a použití 

zákona. Z teologického hľadiska nie je podstatným iba obsah zákona, ale aj jeho použitie, 

čo zdôrazňuje Ľubomír Batka. Zákon poukazuje na hriech, na zlo a privádza k jeho 

poznaniu. Odzrkadľuje ľudské nedostatky, napomína, vyučuje a ženie k opätovnému 

zachovávaniu zákona. Tieto úlohy zákona sa však nevzťahujú len na duchovný zákon. 

Dajú sa rovnako aplikovať i na svetský zákon (Rim 13,3-5).68 Význam Zlatého etického 

pravidla spočíva v spôsobe uskutočňovania dobra – ide tak o metódu. Svetský zákon a 

etické pravidlo sa vzájomne dopĺňajú a podmieňujú. 

 Pozitívne dôsledky takéhoto prepojenia vidieť v obsadzovaní pozícií a funkcií 

ženami, ktoré boli v minulosti vyhradené len mužom, a to najmä v oblasti vedy, výskumu 

a technologického vývoja. Hoci ešte stále nedochádza k ideálnemu uplatňovaniu 

požiadavky rovnosti príležitostí, prítomnosť žien v týchto oblastiach je veľkým prínosom. 

Poukazuje na to i fakt, že je ženám umožnené vyššie vzdelanie, čo nebolo vždy 

samozrejmosťou. 69  Rodová rovnosť je však aj otázkou týkajúcou sa mužov. Odráža sa 

v participácii mužov v oblastiach, ktoré prislúchali výlučne ženám. V súkromnej sfére by 

sa dalo zmieniť otcovstvo ako dôležitá súčasť rodičovstva. K dosiahnutiu rovnosti sú preto 

rovnako potrební i muži, ktorých aktívna účasť v zmene spoločenského nastavenia je viac 

než žiaduca. 70  Cieľom však nie je vymenovať všetky oblasti, pri ktorých dochádza 

k zmene, ale to, že v každej oblasti zmena prichádza do úvahy. Na základe učenia o 

vocatio sa dá povedať, že muži a ženy môžu podľa svojich schopností vykonávať rôzne 

povolania, a to nielen v zmysle zamestnania, ale i spoločenských rolí. Avšak je potrebné aj 

prijatie zákona, ktorý túto realitu zohľadní a bude reflektovať. Z toho dôvodu by takýto 
                                                 

67 Unmüßig, „Gender mainstreaming: Potenciál a hranice radikálneho sociálneho konceptu,” 14. 
68 Batka, Prirodzený zákon a stvoriteľský poriadok v evanjelickej etike, 35. 
69  Problematike žien vo vede sa venuje viac Mariana Szapuová, „Ženy, veda a feminizmus: K otázkam 

feministickej kritiky vedy,“ in Rodové štúdiá: Súčasné diskusie, problémy a perspektívy, eds. Zuzana 

Kiczková a Mariana Szapuová (Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2011), 331-349. 
70 Szapuová Mariana a Kiczková, Zuzana, „Muži, otcovia a rodová rovnosť,“ in Rodové štúdiá: Súčasné 

diskusie, problémy a perspektívy, eds. Zuzana Kiczková a Mariana Szapuová (Bratislava: Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2011), 236-237. 
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prijatý zákon mal zohľadňovať obsah Zlatého etického pravidla. Ak totiž chýba 

povedomie o tomto pravidle, obtiažne bude i dosiahnutie pozitívnej zmeny. Tento 

argument sa pritom nevzťahuje len na konanie človeka. Esenciálnym je myslenie človeka, 

ktoré vedie k spravodlivému konaniu a celospoločenskej zmene.  

 Uplatňovanie Zlatého etického pravidla má ale svoje limity a jeho interpretácia 

podlieha ďalším axiómam. Patrí medzi ne prirodzený zákon ako súčasť stvoriteľského 

poriadku, ktorý predstavuje nariadenie (ordinatio). Nemôže byť teda vykladané svojvoľne. 

Ak zákony a nariadenia protirečia prirodzenému zákonu, potom je ich spravodlivosť 

značne spochybniteľná.71 Sloboda v sebaponímaní alebo sebaurčení v individuálnej rovine 

nemusí nevyhnutne viesť k rovnakému prístupu k zdrojom. Pre zrozumiteľnosť treba 

spomenúť rovnaký prístup k zdraviu, kde sú predmetom otázok sexuálne a reprodukčné 

práva. Kontroverznou oblasťou pri ženách je morálna opodstatnenosť interrupcií. 

Z evanjelického teologického hľadiska sú interrupcie ako také zlé, nekonzistentné 

s prirodzeným rozumom a dokonca protirečia prirodzenému zákonu.72  

 Dva etické postoje, ʻpro lifeʼ ako etika princípov a ʻpro choiceʼ ako etika 

konzekvencií, majú v tejto otázke rozdielne názory. Prvá pozícia uprednostňuje právo 

plodu na život pred právom matky na osobnú autonómiu a odmieta potraty. Druhý postoj 

uprednostňuje konzekvencie73, ku ktorým dochádza pri zákaze potratov.74 Zdá sa, že oba 

prístupy interrupciu chápu v absolútnom zmysle, pričom zastávajú vyhrotené pozície. 

Znamená to, že ʻpro lifeʼ síce vníma realitu, že mnohé ženy mohli byť znásilnené, v 

ohrození života, alebo môže dôjsť k vážnemu poškodeniu zdravia matky alebo plodu, no 

napriek tomu uprednostňuje právo plodu na život. ʻPro choiceʼ sa prikláňa k príliš 

liberálnej interpretácii interrupcií v zmysle určitej formy antikoncepcie. Pri interrupciách 

je preto nevyhnutná diferenciácia. Absolútny zákaz a absolútne slobodný prístup 

k interrupciám však nie sú riešením prvotnej príčiny, ktorá k nim vedie. Interrupcie 

nemajú byť východiskom z nezodpovedného prístupu žien a mužov k ich 

vlastnej sexualite. Nie sú ani riešením nesprávne nastavených hodnôt spoločnosti. 

                                                 

71 Batka, Prirodzený zákon a stvoriteľský poriadok v evanjelickej etike, 34 a 36. 
72 Problematiku interrupcií vo vzťahu k prirodzenému zákonu a Zlatému etickému pravidlu rozoberá viac 

Batka. Pozri 4. kapitolu Dar života a potrat: Batka, Prirodzený zákon a stvoriteľský poriadok v evanjelickej 
etike, 67-84. 

73  Pietruchová uvádza napríklad „interrupčnú turistiku“, život ohrozujúce potraty a pokrytectvo 

v spoločnosti. Oľga Pietruchová, „Sexuálne a reprodukčné práva žien,“ in Rodové štúdiá: Súčasné diskusie, 
problémy a perspektívy, eds. Zuzana Kiczková a Mariana Szapuová (Bratislava: Univerzita Komenského v 

Bratislave, 2011), 265. 
74 Pietruchová, „Sexuálne a reprodukčné práva žien,“ 265. 
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V obidvoch prípadoch dochádza k nepochopeniu ľudskej slobody. Človek je slobodnou 

ľudskou bytosťou, no nemôže túto slobodu žiť absolútne, pretože absolútnym nárokom 

zbavuje práva na život inú ľudskú bytosť. Takéto konanie nie je v súlade so Zlatým 

etickým pravidlom a ani s prirodzeným zákonom. Ak teda štátny zákon nediferencuje 

v jednotlivých prípadoch interrupcie, nemôže byť považovaný za spravodlivý. 

 Podobná rozprava sa dá viesť pri alternatívnom ponímaní manželstva a rodiny. Ide 

o sociálne inštitúcie, ktoré zahŕňajú viac medziľudských vzťahov. Stiegler poukazuje na to, 

že v súčasnosti v nich „dochádza k oddeľovaniu prepájania lásky a manželstva, manželstva 

a rodičovstva, biologického rodičovstva a sociálneho rodičovstva.“ 75  Oddeľovanie 

prepájania vedie k tomu, že manželstvo a rodina môžu mať rôzne podoby. Tie nemusia byť 

v súlade so stvoriteľským poriadkom (ordo creationis). Batka uvádza: „keďže poriadok 

ľudského spolunažívania je daný stvoriteľským poriadkom, jeho forma nie je autonómna a 

ľubovoľná. Prirodzený zákon je nastavený na dobro všetkých ľudí.“76 Ak je ale manželstvo 

podľa ordo creationis zväzkom muža a ženy, potom táto definícia vylučuje manželstvá 

osôb rovnakého pohlavia. Nie je tu splnená podmienka, že ide o zväzok dvoch odlišných 

pohlaví, a tým je vylúčená i možnosť prokreácie. V rodine sa dôraz presúva na dieťa. 

„Vyhlásenie o manželstve a rodine“ uvádza: „Dieťa má prirodzené právo na prirodzený 

vývoj. Prirodzený vývoj je najprimeranejšie očakávať v exkluzívnom, trvalom, na rovnosti 

založenom zväzku muža a ženy – teda v manželstve.“77 Táto definícia popisuje „nukleárnu 

rodinu“ ako základnú jednotku spoločnosti. Z tohto cirkevného stanoviska vyplýva, že ak 

je najlepším záujmom detí výchova matkou a otcom (sú zastúpené obe pohlavia), tak 

výchovou nemôžu byť poverené zväzky osôb rovnakého pohlavia. 

 Dá sa usúdiť, že rodová politika a jej jednotlivé stratégie majú svoje pozitíva i 

negatíva. Keďže v nich ide o proces zhora-nadol, ich sféra pôsobenia je limitovaná. Zlaté 

etické pravidlo sa javí ako efektívnejší spôsob, ktorým by sa dali dosiahnuť požiadavky 

nastolené rodovou politikou. Umožňuje zmenu myslenia jednotlivca, ktorá je 

predpokladom celospoločenskej zmeny na všetkých úrovniach. Je univerzálne, lebo sa dá 

aplikovať v každej oblasti. Oba spôsoby sa ale ukazujú ako veľmi dôležité pri dosahovaní 

spoločenskej zmeny.  

Rodová politika a jej stratégie v spojitosti so Zlatým etickým pravidlom vedú 

                                                 

75 Stiegler, „Formulovanie cieľov a stratégií rodovej politiky: Podnety na uplatňovanie rodového hľadiska,“ 

60. 
76 Batka, Prirodzený zákon a stvoriteľský poriadok v evanjelickej etike, 78. 
77 Batka, „Vyhlásenie ECAV na Slovensku o manželstve a rodine,“ 155. 
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k viditeľným pozitívnym dôsledkom. Etické pravidlo treba ale vykladať v súlade s ďalšími 

axiómami, aby nedochádzalo k jeho nesprávnej interpretácii a zneužívaniu. V sekulárnej 

rovine je to prirodzený zákon, ktorý je univerzálny. Je v súlade so stvoriteľským 

poriadkom. Ak je rodová politika v súlade s prirodzeným zákonom, je v súlade i so 

stvoriteľským poriadkom a neprotirečí ani Zlatému etickému pravidlu. Vtedy sa dá 

hovoriť aj o spravodlivej politike.  
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