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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KKULT/RODST/15

Názov predmetu: Rodové štúdiá

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na úspešné absolvovanie potrebuje študent odprezentovať seminárnu prácu na vybranú tému
z okruhov rodových štúdií priamo na seminári, a to vo forme powerpointovej prezentácie.
Po zvládnutí tejto časti následne môže pristúpiť k Písomnej skúšky, kde preukáže rozsah
nadobudnutých vedomostí minimálne v rozsahu 60% z okruhu tém bližšie vyšpecifikovaných v
sylabe predmetu.

Výsledky vzdelávania:
Študent nadobudne rozsiahle vedomosti z oblasti rodových štúdií , oboznámi sa so vzťahmi
medzi rodmi v rôznych oblastiach života a ich teoretickej reflexie. Získava poznatky o otázkach
rodovej identity, rodovo špecifických rozdielov, stereotypov a symbolov, ktoré zásadným spôsobom
štruktúrujú povahu vzťahov medzi ženami a mužmi a organizujú nerovnosti medzi nimi.

Stručná osnova predmetu:
1. Rod a gender – úvod do štúdia rodových štúdií
2. Gender, sexualita a politika identity
3. Rodové štúdiá: problém moci a násilia
4. Pracovná etika, práca a rod
5. Feministické kultúrne štúdiá I. (Feministické hnutie a feministická teória Vymedzenie základných
pojmov.Historické etapy vývinu feministického myslenia (periodizácia).
6. Feministické kultúrne štúdiá II.( Feministická filozofia v postmodernej situácii
(postfeminizmus). Rod - identita -rozdiel a aktuálne (post)-feministické diskusie o utváraní subjektu
a o otázkach identity.
7. Rodové stereotypy a ich štruktúra. „Ružový“ a „modrý“ svet.
8. Rodovo stereotypné mediálne obrazy mužskosti a ženskosti
9. Rodová rovnosť včera, dnes a zajtra
10. Problematika queer studies
11. Reprezentácia queer identít v médiách
12. Násilie páchané na ženách a jeho obraz v literatúre, umení a biografických rozprávaniach

Odporúčaná literatúra:
1. Kiczková, Z.–Szapuová, M. Rodové štúdiá. Súčasné diskusie, problémy a perspektívy.
Bratislava :Univerzita Komenského, 2010
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2. Beauvoirová, S. Druhé pohlavie. 1 zväzok. Bratislava : Obzor , 1967.
3.Butler, J.: Ťažkosti s rodom. Aspekt, Bratislava, 2003.
4.Farkašová, E.: Na ceste k „vlastnej izbe“. Postavy/podoby/problémy feministickej filozofie.
Bratislava, Iris, 2006.
5.Kalnická, Z.: Úvod do gender studies. Otázky rodové identity. Slezská univerzita v
Opavě, Opava, 2009.
6. Friedan, B.: Feminine Mystique. Pragma, Praha, 2002.
7. Bourdieu, P.: Nadvláda mužů. Praha, Karolinum, 2000.
8. Cviková, J. - Juráňová, J. (ed.): Ružový a modrý svet : rodové stereotypy a ich dôsledky.
Bratislava : Občan a demokracia, Aspekt, 2003.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský.

Poznámky:
Predmet "Rodové štúdiá" sa poskytuje len v zimnom semestri.

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 22

ABS N

95.45 4.55

Vyučujúci: Mgr. Lucia Valková, Mgr. Erika Moravčíková, PhD.,

Dátum poslednej zmeny: 11.05.2015

Schválil : prof. PhDr. Peter Ženuch, DrSc. Dátum schválenia: 23.01.2017


