
                                                 

 

 
 

Obsahová analýza slohových prác 
dievčat na tému materstva a chlapcov na tému otcovstva. 

 
 
 
Téma rodových stereotypov a rodovej rovnosti je ústredným motívom projektu, 

výsledkom ktorého o.i. bude aj vytvorenie vzdelávacieho modulu, zameraného 

predovšetkým na študentov stredných škôl.  

Pre dôslednú špecifikáciu potrieb dievčat a chlapcov, súvisiacu s vlastnou 

identifikáciou stereotypov a predstáv o materstve a otcovstve, sa napíšu slohové práce 

dievčat na tému materstva a chlapcov na tému otcovstva. Slohové práce budú písať 

respondenti participujúcich stredných škôl na hodinách slovenského jazyka 

(predpokladaný počet respondentov: 100 ). 

Práce budú podrobené obsahovej analýze zameranej  na otázky, ktoré pomôžu hlbšie 

pochopiť postoj dievčat a chlapcov k materstvu a otcovstvu, identifikáciu obáv, 

očakávaní a predsudkov. 

 

 

Otázka č. 1 

Môj postoj k materstvu/ otcovstvu 

a) materstvo/ otcovstvo je výsledkom partnerského porozumenia, lásky 

b) materstvo/ otcovstvo je jedna zo životných etáp 

c) materstvo/ otcovstvo je jedna z foriem zabezpečenia príjmu 

d) materstvo/ otcovstvo je jedna z foriem spoločenského postavenia, uznania 

 

 

 



Otázka č. 2 

Moje obavy, vyplývajúce z materstva/ otcovstva 

a) stereotypy: práca- deti- domácnosť 

b) môj vzťah s partnerom/ partnerkou nadobudne horšiu kvalitu 

c) strata možnosti ďalšieho vzdelávania sa a profesionálneho rastu 

d) strata možnosti naďalej sa venovať svojim záujmom a koníčkom 

 

Otázka č. 3 

Moje očakávania, vyplývajúce z materstva/ otcovstva 

a) môj partner / partnerka sa bude striedavo  rovnakou mierou podieľať na 

starostlivosti o dieťa 

b) materstvo/ otcovstvo nie je prekážkou profesionálneho uplatnenia sa 

c) môj partner/ partnerka bude mojou oporou 

d) možnosť byť trvalo v domácnosti mi prinesie radosť a uspokojenie tak ako 

práca v zamestnaní 

 

Otázka č. 4 

Predsudky, vyplývajúce z materstva/ otcovstva 

a) život už nebude vzrušujúci 

b) zhorší sa finančná situácia 

c) obmedzené možnosti profesionálneho uplatnenia sa 

d) žena sa stará o domácnosť, muž zarába peniaze 

 

Spracované výsledky obsahovej analýzy sa priamo použijú pri zostavovaní metodík, 

ktoré budú slúžiť pre jednotlivých učiteľov predovšetkým etickej výchovy. 
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