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Abstract: ”Imago Dei“ as a Norm in the Analysis of the Gender Equality and 

Gender Justice 

The aim of the paper is to analyze gender equality and gender justice from the 

theological perspective and especially from the perspective of the doctrine of the 

image of God. The doctrine of the image of God serves as a foundation for 

theological anthropology. In this paper, both gender studies and theological 

anthropology deal with the concept of equality and justice. They differ, however, in 

the way in which to achieve it. Gender studies are trying to achieve it in a horizontal 

way, which means that the foundation of equality is in the hands of human being, 

and therefore unstable because it can be redefined. However, from the theological 

perspective, the only way to achieve equality and justice is first from the vertical 

aspect of the relationship between God and a human being, where God is the 

foundation of justice and equality, and only then applying this justice and equality 

into society in a horizontal way. Equality and justice based on God is stable and 

cannot be redefined; therefore applicable and achievable in society. 
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Úvod 

Problematika rodovej rovnosti a spravodlivosti je v dnešnej spoločnosti veľmi diskutovanou 

témou. Prečo je tomu tak? V čom spočíva jej aktuálnosť? Hovorí sa o nej na medzinárodných 

konferenciách1, k téme sa organizujú diskusné fóra, je súčasťou medzinárodných dokumentov2. 

Stretávame sa s ňou pri prehodnocovaní postavenia mužov a žien v spoločnosti, pri ich úlohách, 

právach či povinnostiach. Táto téma sa stala stredobodom pozornosti. Vyvoláva búrlivú diskusiu. 

Zaujímavým prínosom k debate je, ak sa na rodovú rovnosť a spravodlivosť pozeráme 

z teologického hľadiska učenia o človeku, ktorý bol stvorený na obraz Boží. Myšlienka obrazu 

Božieho (imago Dei) zohráva v rámci teologickej antropológie významnú úlohu. Ide pri ňom o 

                                                        
1 KBS chystá konferenciu o pohľade Katolíckej cirkvi na rodovú rovnosť [online]. 2013. Tlačová kancelária 

konferencie biskupov Slovenska. <http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20130326035>. alebo 
Medzinárodná konferencia „Pracovný život žien vo vyššom veku – výzvy a možnosti“ [online]. 2012. Európsky 

rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012. <http://www.er2012.gov.sk/medzinarodna-

konferencia-„pracovny-zivot-zien-vo-vyssom-veku-–-vyzvy-a-moznosti“>. (08.12.2013). 
2 Ide o dokumenty ako: Charta základných práv Európskej únie, Dohovor o odstránení všetkých foriem 

diskriminácie žien, Európska charta rovnosti žien a mužov na miestnej úrovni 
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chápanie ľudskej bytosti vo vzťahu k Bohu a k stvorenstvu. Imago Dei chce dať človeku odpoveď na 

to, kým je a aké má byť jeho konanie vo vzťahu k Bohu a k druhému človeku. Predstavuje teda určitú 

normu, aby sa človek pod vplyvom sveta a spoločnosti vedel vo svojom živote orientovať a nestratil 

pritom spred očí cieľ, ku ktorému smeruje. 

 Ako už naznačuje samotný názov, cieľom, ktorému sa chceme venovať, je analýza rodovej 

rovnosti a spravodlivosti z pohľadu učenia o človeku stvoreného na obraz Boží. Nezameriavame sa 

pritom na rozbor oblastí3, ktorých sa problematika rodovej rovnosti týka. Samotný názov témy 

poukazuje na skutočnosť, že ide o tému, ktorá má univerzálny charakter. Sústredíme sa primárne na 

rodovú rovnosť a spravodlivosť. Budeme sa pýtať, čo sa myslí pod týmito pojmami a kde dochádza ku 

konsenzom a stretom z hľadiska učenia o imago Dei. 

 

Pojem „rod“ ako predpoklad správneho chápania rodovej rovnosti a spravodlivosti 

Predpokladom správnej analýzy rodovej rovnosti a spravodlivosti je definovanie pojmu rod. 

Pred nami preto stojí hneď prvá otázka, čo je rod? O rode sa dá uvažovať v rámci rozličných línií. 

Podstatným je cieľ, ktorý sa s ním snažíme dosiahnuť. Koncepcia rodu sa preto v jednotlivých 

tradíciách, akými sú napríklad psychoanalýza, postmodernizmus alebo postštrukturalizmus, môže 

líšiť.4 S rodom sa stretávame v rodových štúdiách, ale s problematikou rodu sa zaoberali už 

feministické hnutia5. Z hľadiska rodu sa spoločnosť delí na dve kategórie: na mužov a ženy. 

Spoločnosť tak podlieha binárnemu rozdeľovaniu, ktoré môže mať rôzne formy. Mužské a ženské 

atribúty môžu byť z komplementárneho hľadiska vnímané ako rovnocenné. Dá sa na ne nazerať aj ako 

na protiklady. Mužskosť môže zároveň predstavovať pozitívnu normu, od ktorej sa odvodzuje 

zvyšok.6 Ak sa koncepcia „rodu“ objavuje vo feministickej analýze, používa sa vo vzťahu k pohlaviu, 

a to v zmysle jeho kultúrnej alebo spoločenskej konštrukcie. To znamená, že zhromažďuje do 

kategórií typicky mužské a ženské vlastnosti.7 Zároveň sa stretávame s rodom, ktorý predstavuje 

kontinuum, kde je jedna strana mužská, druhá ženská a medzi týmito stranami sa vyskytujú rôzne 

možnosti pre ľudí.8 V akom zmysle? Ide o identity, ktoré presahujú dualitu muža a ženy. Môžeme ich 

                                                        
3 Ide napríklad o postavenie muža a ženy v súkromnej a verejnej sfére alebo o témy ako domácnosť, manželstvo, 

sexualita, reprodukčné práva, práca, pracovný trh, platové podmienky, pracovné príležitosti atď.  
4 ROBEYNS, I. When will society be gender just? In: BROWNE, J. The Future of Gender. 2007, s. 56. 
5 Môžeme hovoriť o troch vlnách feminizmu. Používanie konceptu rodu, ako ho poznáme dnes, sa rozvinulo 

počas tretej vlny feminizmu (1920-1980). Rod sa používal ako analytická kategória na vymedzenie línie medzi 

biologickými črtami a vlastnosťami, ktoré sú konštruované a označené ako „mužské“ a „ženské“. Cieľom bolo 

odstránenie posilňovania patriarchálneho usporiadania spoločnosti, ktoré vyplývalo práve zo zdôrazňovania 

biologických odlišností medzi pohlaviami. PILCHER, J., WHELEHAN, I. 50 Key Concepts in Gender Studies. 

2004, s. 56. 
6 CRANNY-FRANCIS, A. et al. Gender Studies : Terms and Debates. 2003, s. 2. 
7 CRANNY-FRANCIS, A. et al. Gender Studies : Terms and Debates. 2003, s. 3. 
8 MARCHBANK, G. - LETHERBY, G. Introduction to Gender : Social Science Perspectives. 2007, s. 5-7. 



ADRIÁNA BIELA 

24 

 

zhrnúť pod označením transrodovosť.9 Rod môže ovplyvňovať tiež vnímanie ľudskej rasy, veku, 

spoločenskej triedy a sexuality.10 

Problematiku rodu nám pomôžu objasniť dva názorové prúdy, biologický determinizmus a 

sociálny konštruktivizmus. Podľa biologického determinizmu je človek definovaný na základe 

biologických daností. Dôležitý je genetický materiál, ktorý sa prejavuje vo fenotype (vonkajšom 

stvárnení človeka).11 Správanie človeka je preto určitým spôsobom determinované biológiou. Zuzana 

Kiczková píše, že sa žena v tomto prípade chápe ako viac prepojená s prírodou. Je matkou, vychováva 

deti a nie je preto schopná vyrovnať sa mužovi, či už ide o intelektuálnu, politickú alebo sociálnu 

úroveň.12 Biológia preto spôsobuje, že žena je mužovi podriadená na základe prirodzenej 

menejcennosti, ktorá je vrodená.13 Podľa takéhoto chápania existujú dve odlišné pohlavia, dva odlišné 

rody, ktoré zodpovedajú jednotlivým telám. Výsledkom biologického determinizmu je preto 

heterosexuálny a reprodukčný imperatív, ktorý vedie k rodovej nerovnosti.14   

 Opačným názorom je sociálny konštruktivizmus, ktorý tvrdí, že všetky ľudské kvality sú 

konštruktom spoločnosti a sú vytvorené tak, aby vzbudzovali dojem prirodzeného.15 Príkladom 

sociálneho konštruktivizmu je marxizmus, za ktorým nasledovala psychoanalýza, feminizmus, 

dekonštrukčný prístup či Foucaultova analýza.16 Pri marxizme to bol vzťah ľudí k produktom vlastnej 

práce, ktorý formoval ich životy. Freudova psychoanalýza zase hovorila o bisexualite novorodencov. 

Dekonštrukčný prístup poukazoval na konštrukciu rodu, ktorým sa ospravedlňovalo utláčanie jednej 

skupiny druhou. Zaujímavou je Foucaultova analýza, ktorá poukazovala na telo a sexualitu ako na 

konštrukty, ktoré sa menia v priebehu času a slúžia ako nástroje moci a odporu.17 Sexualita a sexuálne 

túžby sú podľa neho sociálnym produktom a formou sociálnej regulácie. Sexuálne správanie preto nie 

je súkromnou záležitosťou, ale nástrojom moci a kontroly, ktorá reprodukuje heterosexualitu a 

vylučuje nežiadúce správanie, ktorým je napríklad homosexualita.18 

                                                        
9 „A recent political and academic shift has been in the challenge to see gender beyond a duality of male or 

female, resulting in… the development of new identities that departed from the medical constructions of 

transsexual and transvestite... People would define themselves as gender-benders, gender-blenders, bigender or 

simply describe their identity more loosely using the umbrella concept of transgender. MARCHBANK, G. - 

LETHERBY, G. Introduction to Gender : Social Science Perspectives. 2007, s. 7. 
10 MARCHBANK, G. - LETHERBY, G. Introduction to Gender : Social Science Perspectives. 2007, s. 4. 
11 LACINOVÁ, Ľ. O diskusii biologické a/verzus kultúrne. In: KICZKOVÁ, Z. - SZAPUOVÁ, M. Rodové 

štúdiá : Súčasné diskusie, problémy a perspektívy. 2011, s. 89. 
12 VALENTINE, G. – WORD, N. Geography. In: MARCHBANK, G. – LETHERBY, G. Introduction to Gender 

: Social Science Perspectives, s. 167. 
13 KICZKOVÁ, Z. Rod vo feministickom diskurze. In: KICZKOVÁ, Z. – SZAPUOVÁ, M. Rodové štúdiá : 

Súčasné diskusie problémy a perspektívy. 2011, s. 32. 
14 KICZKOVÁ, Z. Rod vo feministickom diskurze. In: KICZKOVÁ, Z. – SZAPUOVÁ, M.  Rodové štúdiá : 

Súčasné diskusie problémy a perspektívy. 2011, s. 32. 
15 MALTI-DOUGLAS, F. Encyclopedia of Sex and Gender : D-I. 2007, vol. 2, s. 483. 
16 MALTI-DOUGLAS, F. Encyclopedia of Sex and Gender : D-I. 2007, vol. 2, s. 483. 
17 MALTI-DOUGLAS, F. Encyclopedia of Sex and Gender : D-I. 2007, vol. 2, s. 484. 
18 KRIŠTOFOVÁ, L. Sexualita : Od biológie k politike, slasti a slobode. In: KICZKOVÁ, Z. – SZAPUOVÁ, M. 

Rodové štúdiá : Súčasné diskusie problémy a perspektívy. 2011, s. 304-305. 
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Identita človeka je tak výsledkom a produktom spoločenských a historických síl. Je formovaná 

kultúrou, náboženstvom, zákonom, psychológiou, médiami či spoločenskou politikou.19  

 Z predchádzajúcich odsekov vyplýva, že tu proti sebe stoja dve názorové línie, ktoré 

ovplyvňujú formovanie identity človeka a jeho postavenie v spoločnosti či súkromnej sfére. Biológia 

proti kultúre. Príroda proti výchove. Pohlavie proti rodu. Príroda, biológia a pohlavie vplývajú na 

vznik nerovností medzi dvomi pohlaviami a spôsobujú, že tento stav sa nemôže zmeniť, pretože je 

prirodzený. Kultúra, výchova a rod sú zase odpoveďou na vyriešenie tohto problému. V akom zmysle? 

Ak je človek produktom kultúry a výchovy, zastáva určité pozície a má určitý status, tak tento stav, 

v ktorom sa nachádza, nie je pernamentný a prirodzený. Keďže kultúru a výchovu definuje človek, 

môže ju predefinovať a zmeniť, čo poukazuje na skutočnosť, že môže v spoločnosti a v súkromnej 

sfére odstrániť faktory, ktoré podmieňujú vznik nerovností.  

 

Rodová rovnosť a spravodlivosť 

Nadväzujúc na predchádzajúci odstavec sa pýtame, v čom teda spočíva rodová nerovnosť? Ako 

ju odstrániť? Aké princípy zvoliť, aby sme dosiahli rodovú rovnosť? Rodové štúdiá sa snažia o 

odstránenie nerovnosti prostredníctvom uplatňovania rodového hľadiska v praxi. V tomto procese ide 

o vytvorenie vhodných podmienok a o prehodnotenie procesov vo všetkých oblastiach politiky, ktoré 

by viedli k pozitívnej zmene.20 Ide teda o zmenu zhora nadol. Uplatňovanie rodového hľadiska by 

malo viesť k odstráneniu rodových stereotypov21 a k dosiahnutiu spravodlivého usporiadania vzťahov 

v súkromnej a verejnej sfére.  

Z predchádzajúcej časti o rode je zrejmé, že v prípade rodovej22 rovnosti ide o o rovnosť dvoch 

odlišných pohlaví vo všetkých oblastiach. Požiadavka rovnosti je zakotvená aj v európskom zákone. 

Ide napríklad o Európsku chartu rovnosti mužov a žien na miestnej úrovni alebo Chartu základných 

práv Európskej únie. „Rovnosť žien a mužov je základné právo pre všetkých a je základnou hodnotou 

každej demokracie. Na dosiahnutie tohto práva musí byť nielen právne zakotvené, ale aj efektívne 

uplatňované vo všetkých oblastiach života: politického, ekonomického, sociálneho a kultúrneho.“23 

                                                        
19 MARCHBANK, G. - LETHERBY, G. Introduction to Gender : Social Science Perspectives. 2007, s. 255. 
20 STIEGLER, B. Ako uplatňovať rodové hľadisko : Aspekty stratégie Európskej únie. In: CVIKOVÁ, J. 

Spravodlivosť v rodových vzťahoch. 2009, s. 7.  
21 Rodové stereotypy sú nerealistické obrazy mužskosti a ženskosti. Vznikajú priraďovaním toho istého súboru 

vlastností, správania a konania dvom odlišným pohlaviam. Príkladom je patriarchát, kde je v rámci hierarchie 

muž nadradený žene kvôli jemu prisudzovaným vlastnostiam. MALTI-DOUGLAS, F. Encyclopedia of Sex and 

Gender : D-I. 2007, vol. 2, s. 622. 
22 Čo sa týka terminológie, rodová rovnosť býva označovaná aj ako rovnosť pohlaví. Výstižnejším označením je 

prvý pojem, pretože zatiaľ čo pohlavie poukazuje na biologické rozdiely, rodová rovnosť má širší záber. 

Poukazuje napríklad na odlišné úlohy, ktoré majú muži a ženy v rodine alebo spoločnosti. BURRI, S. – 

PRECHAL, S. EU Gender Equality Law. 2008, s. 3. 
23 Bližšie pozri Európska charta rovnosti mužov a žien na miestnej úrovni. 

<http://www.ccre.org/docs/charte_egalite_sk.pdf>. 
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Predpokladom spravodlivo fungujúcej spoločnosti je idea rovnosti. Rovnosť je v dnešnej dobe 

ponímaná viac individualisticky a väčšinou ju vidíme v relácii s legálnymi a politickými právami.24 

Ak by sme preto chceli dosiahnuť rovnostársku spoločnosť, mali by sme sa podľa Valerie Bryson 

inšpirovať myšlienkami feminizmu, socializmu a marxizmu.25 Konkrétne by šlo o feministické 

vnímanie patriarchátu, nerovností a hodnôt, ktoré sa s ním viažu.26 Podstatou je taký prístup, ktorý by 

hodnotil rovnako aktivity a kvality spájajúce sa so ženami a mužmi. „Takýto model rovnosti by 

požadoval veľké prehodnotenie toho, čo chápeme pod ‘hodnotou’, ‘cenou’ a ‘dôležitosťou’, 

a predpokladal by, že správanie a situácia mužov a rovnako žien by sa musela zmeniť.“27  

Myšlienka rovnosti je vo veľmi úzkom prepojení s konceptom spravodlivosti. Pri spravodlivosti 

môžeme hovoriť o nasledovných sférach, ktoré sa týkajú človeka: sféra členstva, podielu na zdrojoch 

a sféra postavenia v inštitúciách.28 V takejto koncepcii spravodlivosti ide o materiálnu rovnosť, kde 

budú mať muži a ženy spravodlivú účasť na zdrojoch, akými sú peniaze, vzdelanie, moc, čas, znalosti, 

majetok.29 Ďalšou oblasťou je rodová rozmanitosť, ktorá je taktiež predpokladom spravodlivo 

usporiadanej spoločnosti. Ide v nej o rovnocennosť rôznych foriem rodových realizácií života. Človek 

podľa tohto konceptu môže žiť mimo biologické určenie, heterosexualitu alebo obmedzujúce rodové 

normy.30 Podľa Barbary Stiegler sa tento cieľ sústredí na odstránenie diskriminácie medzi ľuďmi, ktorí 

žijú rôzne formy rodovosti (sex, túžba, rod). Zameriava sa tiež na vytvorenie podmienok, v rámci 

ktorých by sa mnohotvárne formy života dali aj praktizovať.31  

Aby sa jednotlivé ciele v rámci rodovej rovnosti mohli naplniť, treba vziať do úvahy 

skutočnosť, že rod nemá len individuálny charakter vo vzťahu k človeku. Rod predstavuje 

spoločenský vzor pre určitý poriadok a zároveň je prostriedkom regulácie. Je zrejmé, že ako taký je 

                                                        
24 BRYSON, V. Perspectives on gender equality : Challenging the terms of debate. In: BROWNE, J. The Future 

of Gender. 2007, s. 35. 
25 Bryson dáva feminizmus do vzťahu so socializmom a zdôrazňuje, že ak máme hovoriť o rovnosti 

v spoločnosti, musíme prostredníctvom kolektivistického prístupu modifikovať kapitalizmus. Znamená to, že ak 

máme hovoriť o budúcnosti spoločnosti, mali by sme prehodnotiť marxistické ponímanie produkcie a 

reprodukcie materiálneho života, ktoré by zahŕňalo ženy a ich aktivity na rovnakej úrovni ako aktivity mužov. 

BRYSON, V. Perspectives on gender equality : Challenging the terms of debate. In: BROWNE, J. The Future of 

Gender. 2007, s. 49. 
26 BRYSON, V. Perspectives on gender equality : Challenging the terms of debate. In: BROWNE, J. The Future 

of Gender. 2007, s. 36. 
27 Such a model of equality would require a major re-evaluation of what we understand by ‘merit’, ‘worth’ and 

‘importance’, and it would assume that the behaviour and situation of men as well as woman would have to 

change.“ BRYSON, V. Perspectives on gender equality : Challenging the terms of debate. In: BROWNE, J. The 

Future of Gender. 2007, s. 48. 
28 KICZKOVÁ, Z. – PIETRUCHOVÁ, O. Gender mainstreaming ako stratégia presadzovania rodovej rovnosti. 

In: KICZKOVÁ, Z. – SZAPUOVÁ, M.  Rodové štúdiá : Súčasné diskusie problémy a perspektívy. 2011, s. 472-

473. 
29 Podrobnejšie ide o rovnaký diel ekonomických prostriedkov a manipulácie s nimi, rovnaký diel voľného času, 

uznania, moci, zdravia, znalostí a priestoru. KICZKOVÁ, Z. – PIETRUCHOVÁ, O. Gender mainstreaming ako 

stratégia presadzovania rodovej rovnosti. In: KICZKOVÁ, Z. – SZAPUOVÁ, M.  Rodové štúdiá : Súčasné 

diskusie problémy a perspektívy. 2011, s. 472-473. 
30 STIEGLER, B. Formulovanie cieľov a stratégií rodovej politiky : podnety na uplatňovanie rodového hľadiska. 

In: CVIKOVÁ, J. Spravodlivosť v rodových vzťahoch. 2009, s. 69. 
31 STIEGLER, B. Formulovanie cieľov a stratégií rodovej politiky : podnety na uplatňovanie rodového hľadiska. 

In: CVIKOVÁ, J. Spravodlivosť v rodových vzťahoch. 2009, s. 69. 
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hlboko zakorenený32 v sociálnych štruktúrach.33 Dôležitým cieľom, ktorý je potrebné dosiahnuť, je 

preto odstránenie rodového zaťaženia. Pod odstránením rodového zaťaženia sa myslí rovnomerné 

zameriavanie sa na formu mužskosti a ženskosti v jednotlivých inštitúciách, systémoch a celkovej 

kultúre, v ich programoch, opatreniach a politike. Prečo? Lebo jediným spôsobom, ako dosiahnuť 

rodovo spravodlivú spoločnosť, je spochybniť normy normálnosti a odstrániť štruktúry inštitúcií, ktoré 

sa podieľajú na ich reprodukcii.34 

V rámci témy rodovej rovnosti a spravodlivosti by sme mohli dospieť k týmto predbežným 

záverom. K dosiahnutiu spravodlivo fungujúcej spoločnosti je potrebná rodová rovnosť. Môžeme ju 

dosiahnuť zhora nadol (rodovou politikou) a tým odstrániť zaužívané predstavy, ktoré sa týkajú 

postavenia mužov a žien v spoločnosti a súkromnej sfére. Inšpiráciou k naplneniu tohto cieľa sú 

myšlienky feminizmu, socializmu a marxizmu, na základe ktorých by sa hodnotili rovnako ženské a 

mužské aktivity a kvality. Spravodlivú spoločnosť preto možno dosiahnuť na základe rovnakej účasti 

členstva, podielu na zdrojoch a postavenia v inštitúciách. Ďalším krokom k naplneniu tohto cieľa by 

bola rodová rozmanitosť vo význame rovnocennosti rôznych foriem realizácii života a vytvorenie 

podmienok pre tieto formy života. Aby sa tieto ciele mohli aplikovať v spoločnosti, treba oslobodiť od 

rodového zaťaženia všetky sociálne štruktúry, spochybniť normy normálnosti a odstrániť štruktúry 

inštitúcii, ktoré reprodukujú rodovo podmienenú spoločnosť.  

 

Imago Dei ako norma 

Problematika rodovej rovnosti a spravodlivosti nie je cudzou ani na poli teologickej 

antropológie. Kresťanské chápanie spravodlivosti a rovnosti je tu založené na Božom zjavení a na 

Božej vôli. Človek ich spoznáva prostredníctvom slova Božieho a zároveň je stvorený skrze toto 

slovo. Božie slovo mu tiež zjavuje, že je stvorený na obraz Boží (imago Dei). Tento sa vzťahuje na 

celého človeka a neviaže sa špecificky na jeho korporálnu, duchovnú alebo duševnú časť.35 Božie 

slovo reflektuje existenciálnu, kozmologickú a ontologickú hĺbku človeka. Tiež ho vyvádza z omylu, 

že je tvorcom seba samého, že ide o jeho vlastnú sebarealizáciu.36 Boh stvoril človeka ako osobu, 

ktorá sa nachádza vo vzťahu k svojmu Stvoriteľovi a k ostatnému stvorenstvu. Podstata obrazu 

                                                        
32 „Nerovnosti sú výsledkom sociálneho vývoja, ktorý má základ v pretrvávajúcich početných stereotypoch 

v rodine, vzdelaní, kultúre, masmédiách, práci, spoločnosti. Existuje teda množstvo oblastí, v ktorých možno 

konať, prijímať nové postupy a uskutočňovať štrukturálne zmeny.“ Pozri Európska charta žien a mužov na 

miestnej úrovni. <http://www.ccre.org/docs/charte_egalite_sk.pdf>. 
33 KICZKOVÁ, Z. – PIETRUCHOVÁ, O. Gender mainstreaming ako stratégia presadzovania rodovej rovnosti. 

In: KICZKOVÁ, Z. – SZAPUOVÁ, M.  Rodové štúdiá : Súčasné diskusie problémy a perspektívy. 2011, s. 476. 
34 STIEGLER, B. Formulovanie cieľov a stratégií rodovej politiky : podnety na uplatňovanie rodového hľadiska. 

In: CVIKOVÁ, J. Spravodlivosť v rodových vzťahoch. 2009, s. 13. a 69. 
35 HROBOŇ, B. Imago Dei ako proces posväcovania sa. In: KARDIS, M. Biblia a morálka. 2011, s. 169. 
36 BAYER, O. Martin Luther’s Theology : A Contemporary Interpretation. 2008, s. 97. 
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Božieho preto spočíva vo vzťahu (relatio).37 Vzťah však nemôže byť vzťahom, ak v ňom neprebieha 

komunikácia.  

Boh oslovuje človeka a očakáva od neho odpoveď. Komunikácia má preto dialogický 

charakter.38 Faktom je, že človek má schopnosť počúvať a odpovedať. Ak je v pozícii poslucháča, 

pociťuje, že sa nachádza pod mocou, autoritou a pôsobením hovoriaceho. V pozícii hovoriaceho je to 

zase on, kto má moc a autoritu nad poslucháčom. Nemecký teológ Oswald Bayer označuje takúto 

situáciu človeka ako asymetrickú, pretože raz sa nachádza v tej alebo onej pozícii.39 Každý človek je 

preto poslucháčom a hovoriacim a šance, kedy sa nachádza v týcho pozíciách, by mali byť vyrovnané. 

Len vo vzťahu založenom na schopnosti hovoriť a potrebe odpovedať, na prijímaní a odovzdávaní, na 

autorite a kritike, sa človeku potom dostáva úcty a slobody.40  

Z tohto charakteru vzťahu vyplýva tiež ľudská zodpovednosť. Bez ohľadu na to, ako sa človek 

zachová, či sa zmení jeho postoj k Bohu alebo blížnemu, či bude odpovedať, alebo nie, či bude 

poslucháčom, alebo nie, zostáva zodpovedný (zodpovedá sa za svoje myšlienky, slová a skutky). 

Zodpovednosť je súčasťou nemennej štruktúry jeho bytia aj napriek realite hriechu v jeho živote.41 

Človek sa preto nachádza v situácii, že stojí pred mnohými morálnymi rozhodnutiami a nie je 

statickým bytím. Jeho charakter je dynamický a formuje sa.42 To je zároveň charakteristická črta, ktorá 

ho odlišuje od zvierat. V skutočnosti je to obraz Boží v človeku, ktorý spôsobuje túto zmenu. Ak teda 

hovoríme o imago Dei, nehovoríme o ňom len ako o niečom, čo človek vlastnil pred pádom a po páde 

do hriechu oň prišiel. Naopak, obraz Boží je štruktúrou, procesom a cieľovou destináciou, ku ktorej 

človek smeruje.43  

Imago Dei človeka tiež poukazuje na odlišnosť vzťahov, v ktorých sa človek nachádza. 

Odlišnosť je dôležitá a jedinečná. Pretože ľudia nie sú rovnakí, ani vzťahy medzi nimi nemôžu byť 

rovnaké. Každý má svoj špecifický charakter, pretože Boh stvoril ľudí (muža a ženu) ako odlišných. 

Nestvoril ich však s odlišnými hodnotami. Sú na sebe závislí, dopĺňajú sa. Sú povolaní Bohom, aby 

žili v láske na rovnakej úrovni a v stupni, ale odlišným spôsobom.44 A je to práve ich odlišnosť, ktorá 

robí vzťah medzi nimi normatívnym.45 Odlišnosť sa prejavuje napríklad v pohlaví a sexualite muža 

a ženy. Čo sa týka ich sexuálneho života, nemôžu sa v tejto oblasti stratiť, pretože stvoriteľský 

poriadok (ordo creationis) jasne hovorí, čo je dovolené alebo zakázané. Nemôžu povedať, že sa 

nachádzajú v neutrálnej zóne.46  

                                                        
37 BRUNNER, E. The Christian Doctrine of Creation and Redemption. Dogmatics. 1952, vol. 2. s. 59. 
38 BAYER, O. Martin Luther’s Theology : A Contemporary Interpretation. 2008, s. 101-103. 
39 BAYER, O. Martin Luther’s Theology : A Contemporary Interpretation. 2008, s. 150. 
40 BAYER, O. Martin Luther’s Theology : A Contemporary Interpretation. 2008, s. 150. 
41 BRUNNER, E. The Christian Doctrine of Creation and Redemption. Dogmatics. 1952, vol. 2. s. 57. 
42 BONHOEFFER, D. The Communion of Saints. 1963, s. 29-30. 
43 PANNENBERG, W. Anthropology in Theological Perspective. 1985, s. 43-46. 
44 BRUNNER, E. Man in Revolt : A Christian Anthropology. 1947, s. 358. 
45 BARTH, K.  Church Dogmatics III. 4 : The Doctrine of creation. 2004, s. 117. 
46 BARTH, K.  Church Dogmatics III. 4 : The Doctrine of creation. 2004, s. 130. 
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Ako už bolo povedané, ľudia sú odlišní, pretože dvaja rovnakí ľudia neexistujú. Pozitívom tejto 

výpovede je fakt, že odlišnosť je podmienkou vzniku spoločenstva. Ak by neexistovala odlišnosť, 

existovala by jednota alebo uniformita, nie však komunita (spoločenstvo) a spoločenstvo je 

predpokladom recipročného dávania a prijímania.47  

Odlišnosť preto v určitom slova zmysle vytvára tiež podmienky pre rovnoprávnosť 

a nerovnoprávnosť. V akom zmysle? Podľa Emila Brunnera rovnoprávnosť a zákon uspokojujú 

rozum, ale sú len zdaním, pretože rovnosť medzi ľuďmi nie je možná. Možná by bola len v tom 

prípade, ak by išlo o nemateriálnu rovnosť. Ak hovoríme o materiálnej rovnosti, existujú dva druhy 

rovnoprávnosti: zmluvná, ktorá dáva rovnako všetkým alebo distributívna, ktorá dáva nerovnomerne 

na základe existujúcej nerovnosti podľa určitej šablóny.48 Kresťanské chápanie rovnosti však 

nevyplýva z materiálnej či nemateriálnej podstaty, ale zo skutočnosti, že osobný Boh stvoril osobného 

človeka, aby s ním žil v spoločenstve. Z tohto vzťahu vyplýva úcta, ktorá je zdieľaná rovnako 

všetkými. Nie je však obsiahnutá v rozume, ale vo vôli milujúceho Boha, pretože Boh sa zaujíma 

o každého človeka (G 3, 28) a povoláva ho k zodpovednému bytiu a k životu v spoločenstve lásky, 

s ktorou On prv miloval človeka.49  

Ďalšou dimenziou Božieho obrazu je jeho vzťah k spravodlivosti. Ak hovoríme o spravodlivosti 

na medziľudskej úrovni, myslíme pod ňou čin, ktorý je v súlade so zákonom a vedie k prospechu 

spoločnosti. Vo vzťahu k Bohu ide o správny vzťah človeka k Božej vôli. Keďže sám Boh je 

spravodlivý a človek je stvorený na jeho obraz, má byť spravodlivý aj človek.50 Túto spravodlivosť 

však nemôže dosiahnuť na základe vlastných schopností alebo skutkov. Človek môže byť spravodlivý 

jedine skrze Kristovu spravodlivosť, pod ktorou sa rozumie ospravedlnenie hriešneho človeka 

z milosti pre zásluhy Krista (R 3, 24).51 Človek túto spravodlivosť dosahuje z viery v Kristovo 

vykupiteľské dielo na kríži. Veriaci človek, ktorý je stvorený  na obraz Boží, má byť preto súčasne 

v dvoch správnych vzťahoch.  

O tom, že to tak je, sa dozvedá prostredníctvom Božieho slova. Boh k človeku prehovára skrze 

slovo a toto slovo mu zaznieva vo forme zákona a evanjelia.52 Zákon človeku zjavuje jeho priestupky 

a ukazuje mu vlastný hriech (R 7, 7). Zákon obviňuje hriešnika a uvrhuje ho do smrti. Zákon preto 

neslúži na dosiahnutie spravodlivosti, ale informuje človeka o jeho nespravodlivosti. Evanjelium na 

                                                        
47 BRUNNER, E. Justice and the Social Order. 1945, s. 41. 
48 BRUNNER, E. Justice and the Social Order. 1945, s. 21-28. 
49 BRUNNER, E. Justice and the Social Order. 1945, s. 42. 
50 MILNE, B. A. Spravedlnost. In: DOUGLAS, J. D. Nový biblický slovník. 2009, s. 963. 
51 Kristova spravodlivosť alebo Božia spravodlivosť je pasívnou spravodlivosťou, ktorej ovocím je aktívna 

spravodlivosť ospravedlneného hriešnika. Človek z hľadiska aktívnej spravodlivosti koná dobré skutky nezištne 

a nie pre vlastný prospech a kvôli výkonu. BENKOVÁ, Anna-Mária. Kráčať hore-dole smerujúcim schodiskom. 

In: ANDREJČÁKOVÁ, P. et. al. In pluribus unum : jednota v mnohosti. 2012, s. 248. 
52 BENKOVÁ, Anna-Mária. Kráčať hore-dole smerujúcim schodiskom. In: ANDREJČÁKOVÁ, P. et. al. In 

pluribus unum : jednota v mnohosti. 2012, s. 241. 
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druhej strane zachraňuje človeku život. Evanjelium obraňuje a je za človeka, nie proti nemu. Je 

útechou, vyslobodením a milosťou Božou.53  

Evanjelium je zároveň mocou, ktorá človeka uspôsobuje k tomu, aby žil život v súlade s Božou 

vôľou. Ide o posväcovanie sa (1Pt 1, 15-16), pod ktorým sa myslí morálna a duchovná premena 

ospravedlneného hriešnika. Posväcovanie sa deje skrze Ducha Svätého, ktorý pôsobí v človeku cez 

slovo pravdy, modlitbu, vieru a cez spoločenstvo veriacich.54 Pri posväcovaní je prítomný sám Boh 

a nejde len o eschatologický rozmer jeho prítomnosti, ale o každodennú možnosť. Človek sa tak stáva 

svätým, pretože Boh je svätý (3M 11, 44). „Táto odvodená svätosť sa zdá byť samotnou esenciou 

imago Dei, ktorý v človeku utvára proces posväcovania sa za účelom spoločenstva so svätým 

Bohom.“55 Preto je možné, aby sa človek svojím životom pripodobňoval Ježišovi Kristovi a konal ako 

nové stvorenie eticky správne a v súlade s Božou vôľou.56  

Na záver tejto časti sa dostávame k relevantnej otázke, v čom spočíva normatívnosť imaga Dei? 

Normatívnosť imaga Dei spočíva v jeho relačnom charaktere, ktorý sa prejavuje vo všetkých 

dimenziách ľudského života. Keďže bol človek stvorený na obraz Boží, nemôže si so svojím životom 

a so životom iných robiť, čo chce. Za svoje zmýšľanie, konanie a slová sa nezodpovedá len pred 

ľuďmi, ale predovšetkým pred Bohom, ktorý mu dal a dáva život, a aj všetko, čo s ním súvisí. Z tejto 

premisy tiež vyplýva, že človek má chrániť a zveľaďovať život. Imago Dei tiež znamená, že človek 

nebol stvorený ako egocentrické bytie, ktoré sa zaujíma len o seba, ale z charakteru imaga Dei 

vyplýva, že bol stvorený pre spoločenstvo s Bohom a ľuďmi. Spoločenstvo s inými je charakteristické 

svojou rozmanitosťou, ktorá sa zakladá na odlišnosti ľudí. Tá je zase predpokladom rovnoprávnosti 

alebo nerovnoprávnosti medzi ľuďmi, ktorá však nie je vnímaná ako deficit, ale ako pozitívum, 

pretože v rámci spoločenstva sa jeho členovia vzájomne potrebujú a pomáhajú si v kresťanskej láske. 

Ide tak o komunitu založenú na láske. Byť stvorený na obraz Boží znamená tiež byť spravodlivý 

a svätý. Človek však nemôže byť spravodlivým a svätým sám od seba, ale opäť k tomu nevyhnutne 

potrebuje Boha, ktorý ho k tomu uspôsobuje. Človek preto nemôže dosiahnuť spravodlivosť na 

základe zákona a svojimi vlastnými silami, ale prostredníctvom evanjelia a skrze Ježiša Krista. Ako už 

bolo povedané, normatívnosť imaga Dei spočíva v jeho vertikálnom a horizontálnom charaktere. Ak 

je narušený vertikálny vzťah, deficit sa prejaví v horizontálnom vzťahu a človek nie je schopný konať 

eticky správne. Nie je totižto napojený na primárny zdroj, ktorý ho k tomu uspôsobuje a ktorým je 

Boh. Ak je narušený horizontálny vzťah, tak to poukazuje na skutočnosť, že bez Boha je človek slabý 

a jeho slabosť sa prejavuje v narušených medziľudských vzťahoch a hodnotách.  

 

                                                        
53 Bližšie pozri BENKOVÁ, Anna-Mária. Kráčať hore-dole smerujúcim schodiskom. In: ANDREJČÁKOVÁ, P. 

et. al. In pluribus unum : jednota v mnohosti. 2012, s. 241-246. 
54 WALTERS, G. Posvěcení, Posvětit. In: DOUGLAS, J. D. Nový biblický slovník. 2009, s. 800. 
55 HROBOŇ, B. Imago Dei ako proces posväcovania sa. In: KARDIS, M. Biblia a morálka. 2011, s. 172. 
56 Podrobnejšie rozpracovanie imaga Dei ako procesu posväcovania sa je v HROBOŇ, B. Imago Dei ako proces 

posväcovania sa. In: KARDIS, M. Biblia a morálka. 2011, s. 167-177. 
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Imago Dei ako norma pre rodovú rovnosť a spravodlivosť 

Hlavným cieľom, ktorý sme si zadefinovali v úvode tejto štúdie, je analýza rodovej rovnosti 

a spravodlivosti z hľadiska imaga Dei ako normy. Z predchádzajúcich kapitol môžeme preto vyvodiť 

tieto závery. Spoločným konsenzom rodových štúdií a teologickej antropológie je problematika 

rovnosti a spravodlivosti. Obidva prístupy sa snažia o konštruktívne riešenie. Rôznia sa však 

v spôsobe, ako dosiahnuť rovnosť a spravodlivosť. Podľa rodových štúdií je predpokladom 

spravodlivo fungujúcej spoločnosti dosiahnutie rodovej rovnosti. K naplneniu tohto cieľa by malo 

dôjsť prostredníctvom rodovej politiky, a teda zhora nadol, čím sa priamo, alebo nepriamo implikuje 

určitá forma sociálneho determinizmu. Z hľadiska imaga Dei ako normy to znamená, že rodová 

politika má iba horizontálny charakter, pretože v nej absentuje Boh. Jej autormi sú ľudia, ktorí na 

základe vlastných predpokladov kodifikujú práva, na základe ktorých by sa malo dospieť 

k spravodlivo fungujúcej spoločnosti. Z toho následne vyplýva, že politika rodovej rovnosti nestojí na 

pevných a neotrasiteľných základoch, pretože ju človek ako taký môže kedykoľvek predefinovať 

a meniť podľa svojich predstáv.  

 Pri otázke ako dosiahnuť rodovú rovnosť ide o odstránenie rodových stereotypov, ktoré sa 

týkajú mužov a žien vo verejnej a súkromnej sfére. Z hľadiska rodových štúdií je dôležité odlišovať 

rod od pohlavia a vyvarovať sa biologického determinizmu, ktorý vedie k nerovnosti a upevňovaniu 

patriarchátu.57 Vylučovanie vplyvu biológie pri človeku vedie ku dekonštrukcii rodu a následne aj 

pohlavia. Tým sa otvára priestor pre rodovú rozmanitosť, ktorá je z hľadiska imago Dei neprijateľná. 

Pod rodovou rozmanitosťou sa myslí transrodovosť, ktorá v sebe zahŕňa rôzne variácie v rámci rodu 

a ktorá sa následne spája s túžbou a pohlavím. Medzi osobami je možná príťažlivosť, a to bez ohľadu 

na pohlavie a hermafroditizmus a transexualita sa považujú za normálne podoby pohlavia.58 Nejde 

teda o rozmanitosť Božieho stvorenia v zmysle, že Boh stvoril človeka ako muža a ženu, umiestnil ich 

do vzťahu a tým sa dosiahla najlepšia rozmanitosť, aká je možná.59 Problémom je už spomínané 

striktné vylučovanie vplyvu biológie v živote človeka, respektíve odmietanie tela s jeho kapacitami. 

Biblia nazerá na človeka ako na celok. Boh stvoril človeka ako telesného, a preto je to aj ľudské telo, 

ktoré si zasluhuje úctu a zohráva dôležitú úlohu.60 

 Jednou z ďalších myšlienok, ako dosiahnuť spravodlivosť v spoločnosti, bola inšpirácia 

feminizmom, socializmom a marxizmom. Podstatou týchto teórií je spravodlivá participácia mužov 

a žien na materiálnom bohatstve, zdrojoch či práci. Sám Marx povedal, že ľudská prirodzenosť je 

                                                        
57 KICZKOVÁ, Z. Rod vo feministickom diskurze. In: KICZKOVÁ, Z. – SZAPUOVÁ, M. Rodové štúdiá : 

Súčasné diskusie problémy a perspektívy. 2011, s. 35. 
58 KICZKOVÁ, Z. Rod vo feministickom diskurze. In: KICZKOVÁ, Z. – SZAPUOVÁ, M. Rodové štúdiá : 

Súčasné diskusie problémy a perspektívy. 2011, s. 51-52. 
59 Túto problematiku bližšie rozoberáme v BIELA, A. Jablko nie je hruška! : Teologická analýza manželstva a 

homosexuálneho manželstva. In: ANDREJČÁKOVÁ, P. et. al. In pluribus unum : jednota v mnohosti. 2012, s. 

190-205. 
60 BRUNNER, E. The Christian Doctrine of Creation and Redemption. Dogmatics. 1952, vol. 2. s. 61. 
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naplnená vtedy, ak je v rovnováhe práca a uspokojujúce medziľudské vzťahy.61 Preto je podľa neho 

dôležitá podpora sociálneho prostredia a príležitostí pre osobný rozvoj po materiálnej a sociálnej 

stránke. Práca by mala byť podľa neho správne ohodnotená a nemali by existovať triedne rozdiely.62 

Na prvý pohľad sa tieto myšlienky javia ako ideálne a nemajú chybu. Vieme však, že marxistický 

režim padol. Marxizmus možno človeku ukázal, ako sa oslobodiť od takého druhu práce, ktorá ho 

ovláda a vedie k odcudzeniu od seba samého.63 Priviedol ho však zároveň k inému typu odcudzenia, 

ktorým je strata vlastného ja v mene princípov spoločnosti a sebarealizácie v spoločnosti. Paul Tillich 

veľmi trefne poznamenal, že je to kolektív, ktorý dáva človeku zmysel a význam. Kolektív, ktorý 

nahradzuje Boha súdu, pokánia, trestu a odpustenia a tým dochádza k odcudzeniu človeka od seba 

samého.64 Otázkou na zamyslenie by preto mohlo byť, prečo sa vracať k niečomu, čo sa v spoločnosti 

dosiaľ javí viac ako utópia? 

 Ak sa na túto problematiku pozrieme z perspektívy učenia o imago Dei, opäť môžeme vidieť, 

že v týchto koncepciách chýba vertikálny charakter vzťahu Boha a človeka. Boh je vylúčený zo scény 

a ide v nich čisto o sebarealizáciu človeka. Túto realitu vystihujú slová Oswalda Bayera, ktorý 

povedal, že je to tvorivé Božie slovo, ktoré odporuje najostrejším možným spôsobom univerzálnej 

ľudskej túžbe po seba-tvorení a sebarealizácii.65 Podstatou takejto výpovede je skutočnosť, že človek 

bol stvorený skrze slovo Božie a toto ho aj zachováva. Vylúčiť Boha zo svojho života preto znamená, 

vylúčiť život sám. 

 Téma sebarealizácie človeka sa týka taktiež oslobodenia sa od rodového zaťaženia, pod 

ktorým sa myslí spochybnenie noriem normálnosti. Hlavnou otázkou, ktorú si v tomto prípade 

môžeme položiť je, kto určuje, čo je normálne a čo normálne nie je? Myslí sa pod normálnym 

prirodzené? Je prirodzené biologicky podmienené alebo ide o spoločenský konštrukt? V prípade 

rodových štúdií je odpoveď veľmi jasná. V kapitole „Pojem „rod“ ako predpoklad správneho chápania 

rodovej rovnosti a spravodlivosti“ sme spomínali, že všetky ľudské kvality sú konštruktom 

spoločnosti a sú vytvorené tak, aby vzbudzovali dojem prirodzeného. Tento názor možno vystihnúť 

tiež Marxovou myšlienkou, že „História nie je nič iné ako pokračujúca transformácia ľudskej 

prirodzenosti.“66 To, čo teda vnímame pod normálnym, vôbec nemusí byť normálne. Dokonca je 

irelevantné spájať normálne s biológiou, respektíve s jej pôsobením, pretože hranice a normy 

normálnosti určuje človek. Človek ich môže predefinovať, prípadne odstrániť, aby dosiahol žiadaný 

výsledok. Takéto nazeranie nie je v súlade s Božím obrazom v človeku. Protirečí si. V Božej vôli pri 

človeku je jasne stanovené, kde sú hranice normálnosti, respektíve správnosti. Hlavným Božím 

zámerom je záchrana ľudského života a v rámci záchrany platia určité pravidlá, ktoré sú overené 

                                                        
61 KUPPERMAN, JOEL J. Theories of Human Nature. 2010, s. 143. 
62 KUPPERMAN, JOEL J. Theories of Human Nature. 2010, s. 146-147. 
63 KUPPERMAN, JOEL J. Theories of Human Nature. 2010, s. 148-150. 
64 TILLICH, P. Odvaha být. 2004, s. 67-69. 
65 BAYER, O. Martin Luther’s Theology : A Contemporary Interpretation. 2008, s. 97. 
66 STEVENSON, L. – HABERMAN, DAVID L. Ten Theories of Human Nature. 1998, s. 140.  
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stáročiami a smerujú k progresu a nie regresu. Človek stvorený na obraz Boží si túto realitu 

uvedomuje len vo vzťahu k Bohu. Ak sa od neho odvráti, akákoľvek ľudská snaha smeruje k úpadku 

a zániku. 

 

Záver 

Súhrnne možno povedať, že problematika rodovej rovnosti a spravodlivosti z hľadiska imaga 

Dei ako normy ešte zďaleka nie je vyčerpaná. V tomto príspevku sme sa dotkli len niektorých oblastí 

a samotná téma si vyžaduje ďalšie spracovanie. Faktom je, že v rámci rodovej rovnosti 

a spravodlivosti existujú témy, ktorým by bolo treba venovať špecifickú pozornosť. Ide napríklad 

o manželstvo, manželskú hierarchiu alebo rodinu ako základnú stavebnú bunku spoločnosti. To isté 

platí v prípade učenia o imago Dei. Otvorenou otázkou zostáva, či v rámci dosiahnutia rodovej 

rovnosti a spravodlivosti nie je lepšie zamerať sa na etické a morálne hodnoty v spoločnosti, ktoré by 

viedli k medziľudskej úcte? V rámci spoločnosti je dôležité, aby si ľudia sami od seba uvedomili, že 

každý človek má hodnotu. Tento proces by však nemal byť diktovaný zhora nadol, ale by mal byť 

predpokladom k spravodlivo fungujúcej spoločnosti. Môžeme sa preto oprávnene pýtať, či by ľudské 

práva obsiahnuté v štátnych dokumentoch nemali byť ovocím uvedomelej spoločnosti? Aký nástroj 

preto zvoliť? V rámci kresťanstva je odpoveďou dielo Ježiša Krista, ktorý nerobil medzi ľuďmi 

rozdiely a každého akceptoval. Priniesol zmenu, no zároveň očakával a očakáva zmenu. Zmena, ktorú 

však priniesol, bola podmienená vzťahom k Bohu. 
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