
Identita človeka 
- muža a ženy



KTO SOM?  
Záleží 

na tom? 



Poznaj seba samého!

• Táles: „Najťažšia vec na svete je poznať seba samého“

• Delfský chrám: „Poznaj seba samého“

• Sv. Bernard: „Poznaj sa! Nebuď ako oko: vidí všetko, ale 

nie seba“

• A.Dumas: „Niet väčšej nevedomosti ako nevedomosť o 

sebe“ è peggiore ignoranza che l’ignorarsi.



Nájdi odpovede a poznač si ich... 
• Kto je človek. Čo patrí do jeho telesnosti a čo do jeho duchovnosti.

• Prečo si máme vážiť svoje telo?

• V akých dvoch základných spôsoboch (formách)?

• Aké dve základné spoločné úlohy, ktoré zveril Boh mužovi a žene (majú ich vykonávať spolu)?

• Na čo sú dobré rozdiely medzi mužom a ženou?

• Kto je viac? Muž či žena?

• Uveď nejaké rozdiely medzi mužom a ženou na duševnej úrovni? 

• Prečo sa hovorí o tele, že je sviatosťou osoby?

• V čom sú muž a žena rovní?

• Na čo je dobré vedieť kto som?

• Ktoré vlastnosti máš typicky ženské a ktoré mužské?

• Ak si muž, ktoré oblasti sú tvojou silnou stránkou a v ktorých potrebuješ popracovať, aby si bol darom 
pre tvoju budúcu manželku?

• Ak si žena, ktoré oblasti sú tvojou silnou stránkou a v ktorých potrebuješ popracovať, aby si bola 
darom pre svojho budúceho manžela?



Odpovede nájdeš v texte prezentácie

• Napíš si správne odpovede...



Čo ma skôr 

zaujme....

Napr. vo filme?



Ako 
znášam 
chorobu 
a bolesť?



Ako 
vyzerá 
moja 
izba?



Akú kozmetiku potrebujem nevyhnutne?



Je 
upratané...



Najobľúbenejšia káva



Čo všetko 
musím 
povedať, 
aby som sa 
dostal/a 

k veci...



Ak ide 
o jedlo, 
tak tam 
musí 
byť...



Niekedy sa stáva, že muž je 
poriadkumilovnejší ako žena a žena 
má radšej mäso ako muž... a 
podobne.

Ale žena zostáva ženou a muž mužom...

Prečo?



„Chválim, ťa že si ma utvoril tak zázračne“ (Ž 139)



Pane, náš Vládca,

aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!

Tvoja veleba sa vznáša nad nebesia.

Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si 

si chválu naprotiveň svojim nepriateľom,

aby si umlčal pomstivého nepriateľa.

Keď hladím na nebesia, dielo tvojich rúk,

na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril:

čože je človek, že naň pamätáš,

a syn človeka, že sa ho ujímaš?

Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov,

slávou a cťou si ho ovenčil

a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich 

rúk.

Všetko si mu položil pod nohy:

ovce a všetok domáci statok

aj všetku poľnú zver,

vtáctvo pod oblohou a ryby v mori

i všetko, čo sa hýbe po dne morskom.

Pane, náš Vládca,

aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!

(Ž 8) 



Boh stvoril človeka na svoj obraz (Gn 1,27)

 Človek ako vtelených duch: Človek, jeden z tela a z duše, svojou telesnou stránkou 

zahŕňa v sebe prvky hmotného sveta, takže prostredníctvom neho dosahujú svoj vrchol a 

pozdvihujú hlas na slobodnú oslavu Stvoriteľa. Človek teda nesmie pohŕdať telesným 

životom, ale naopak, musí pokladať svoje telo za dobré a hodné úcty“ (GS 24).

 Duchovnosť človeka

 rozum – schopnosť zmyslového a racionálneho poznania (pojem-súd-úsudok): pravda

 vôľa – schopnosť ľudsky konať, produkovať ľudské chcenie: zvoliť si to/ono, dobro/zlo

 city – prijemný/nepríjemný subjektívny stav človeka, sprevádzajúci poznanie/chcenie: 

pocity a emócie radosti, smútku, sympatie

 Telesnosť človeka: telo nie je väzením duše (Platón), ani idolom (moderna) 
 Telo ako jednoduchý predmet manipulácie a ako subjekt – prežívané telo 

 Telo je “sviatosť” osoby: cez telo a v tele sa vyjadruje integrálny (celý) človek – osoba

 Telo poukazuje, že sme konečné stvorenia: sme oddelení od iných, nesebestační a závislí

 Telo ako bohatstvo: komunikujem a vytáram vzťahy s inými cez telo a telom



Boh ich stvoril od počiatku ako muža a ženu (Mk 10,6)

 človek ako taký neexistuje. Existuje vždy a iba v mužskej a ženskej verzii         
(nie v LGBTI verzii)

 Každá osoba (muž alebo žena) realizuje človečenstvo len čiastočne

 Odlišný spôsob byť človekom (mužský/ženský) je predo mnou a pre mňa 

neprístupný

 Telesnosť človeka je poznačená sexuálnou diferenciou: sexualita je vpísaná do 

tela: človek existuje ako sexuálna bytosť

 Sexualita je M-ská a Ž-nská na fyzickej (telesnej), psychickej (city, uvažovanie, 

rozhodovanie) a duchovnej rovine (osobné spoznávanie, rozhodovanie a láska), 

prenikajúc každý prejav človeka. 

 Prečo nás Boh stvoril niektorých ako M a iných ako Ž? «Lebo láska ženy je 

jedným z aspektov Božej lásky. Láska muža je iným aspektom tej istej lásky» 

(Matka Tereza). 



Telesné rozdiely M a Ž
 Pri formácii mužského alebo ženského organizmu sú dôležité 

pohlavné hormóny, ktoré závisia od chromozómov X a Y... (žena XX 
a muž XY)

 rozdielne orgány reprodukcie M a Ž: počatie, donosenie, pôrod, 
dojčenie je vlastné len pre Ž

 Ž má menšiu postavu než M v priemere asi o 10-13 cm

 Ž má kostrový aparát slabší, M silnejší: Ž má len 55% svalovej sily 
M 

 Ž má oblé tvary a jemné zakrivenia, M je hranatejší/“kockatejší“ 

 Ž dosahuje pubertu asi o 2 roky skôr, dožíva sa o 6 rokov viac než M

 ... 



Fyzické diferencie - mozog

Mozog MUŽA

Väčšia časť prepojení 

v mozgu muža sa rozvíja 

medzi prednou a zadnou 

časťou mozgu – v tej iste 

hemisfére mozgu.

Toto spôsobuje, že muž sa 

ľahšie orientuje v priestore 

a má lepšiu kontrolu na 

pohybmi.

Mozog ŽENY

Nervové spojenia sa rozvíjajú 

viac medzi hemisférami 

mozgu.

Vedci z toho vyvodzujú, že 

toto sa prejavuje v lepšej 

schopnosti vyjadrovať sa 

slovne a majú lepšiu intuíciu.



 Mozog mužov: 
 pravá pologuľa (hemisféra) je väčšia 

 matematické úlohy riešia bez slov 

 doba, v ktorej dokážu udržať pozornosť je 

kratšia

 ľahšie sa nahnevá

 má menej citlivú pokožku

 Rozprávanie je rozvinuté až vo 4. roku

 Majú spravidla lepšie: 
 matematické schopnosti 

 zvládanie priestorových úloh 

 hranie šachu

 Čítanie máp a plánov (logika)

 sluchová pamäť 

 Mozog žien: 
 ľavá pologuľa (hemisféra) je väčšia 

 matematické úlohy si ujasňujú slovne 

 doba na udržanie pozornosti je dlhšia

 nahnevať ju znamená viac „práce“ 

 má mimoriadne citlivú pokožku

 99% rozpráva zrozumiteľne v troch 

rokoch  

Spravidla lepšie:
 verbálne schopnosti, gramatika a slovník 

 učení jazykov 

 jemná motorika 

 zmyslová pozornosť 

 zraková pamäť 



Psychické odlišnosti muža (M) a ženy (Ž)

 Ž je viac: vnímavá, precízna. M je menej: vnímavý, detailný. 

 Telo Ž má živšiu citlivosť, prah bolesti. M zabúda na svoje telo. Ž  medzi vlastné 
psychické ja a vonkajší svet kladie svoje telo a cezeň komunikuje s vonkajším 
svetom. Preto sa aj o svoje telo stará lepšie ako M. 

 Ž je emotívnejšia, citovejšia, rýchlo strieda emócie/smiech, plač/. Afektívnosť 
vedie Ž k empatii, je nežnejšia.  

 Myslenie ovplyvňuje emotívnosť, Ž je intuitívnejšia. M má viac rozumové 
(diskurzívne) myslenie (tvrdenie A, B záver C). Intuitívna inteligencia podporovaná 
láskou, preskakuje etapy a hneď dospeje tam kde diskurzívna inteligencia dospeje 
omnoho neskôr.

 Ž je alocentrická (viac sa chápe vo vzťahu s niekým), chce sa o niekoho starať- je 
esenciálne materská chce, mať vzťah, jej cieľ je láska. M egocentrický- chce 
vlastniť, konať. Ž je spontánne kresťanská/náboženská duša. 



Zmysel rozdielov M a Ž
 M a Ž sú si viac podobní, ako odlišní. 

 M a Ž majú podľa štatistiky rozdielny spôsob prežívania spoločných ľudských 
vlastností.

 Nejde o prítomnosť alebo neprítomnosť osobitných vlastností, ale o ich intenzitu 
a odtieň v jednom alebo druhom pohlaví: existujú aj „mužatky“ a „ženatkovia“...

 Psychické odlišnosti: každý človek má v sebe prvky M aj Ž; u mužov je okrem 
prevládajúcej  mužskosti prítomná aj ženskosť; podobne aj u žien...

 M a Ž sú si rovní v otázke ľudskej dôstojnosti a nádherne sa dopĺňajú vo 
vlastnostiach a v schopnosti zvládať úlohy spojené s mužskosťou/otcovstvom a 
ženskosťou/materstvom

 Rozdiely sú výzvou s prostriedkom na vzájomné obohacovanie:  ...

 M a Ž sú projektovaní ako navzájom korešpondujúce bytosti na rovnakej úrovni; 
spolupracujúce v činnosti, v utrpení, v radosti, v poznaní a v láske



Dve spoločné úlohy zverené M a Ž

 Pôvodný Boží projekt hovorí o dvoch úlohách, ktoré má plniť muž a žena vo 
vzájomnej spolupráci: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju 
a panujte...“ (Gn 1,28): 

 odovzdávanie života a jeho výchova: ploďte sa a množte, naplňte zem;

 kultúrna úloha pretvárať svet: podmaňte si zem, vládnite nad všetkým.

 Dopĺňanie M a Ž v plodení, vo výchove detí, v práci, v spoločnosti, v cirkvi

 Rozdielni, ale vzájomne komplementárni s rovnakými právami v rodine, 
spoločnosti a cirkvi 

 Som šťastná že som dievča/žena: radosť byť ženou (aj istá hrdosť)

 Som šťastný že som chlapec/muž: radosť byť mužom (aj istá hrdosť). 



Matka je geniálne Božie dielo (na zamyslenie I)
Dobrý Boh sa rozhodol stvoriť matku. Namáhal sa už 6 dní, keď sa zjavil anjel, ktorý poznamenal: «Táto tu ti dáva zabrať, však?»

Pán Boh odpovedal: «Máš pravdu. Stačí si prečítať požiadavky objednávky: Musí byť umývateľná, ale nie z plastiky, musí 
mať 180 pohyblivých a vymeniteľných častí. Má vedieť robiť dobrú kávu a mať bozk schopný uzdraviť všetko, od zlomenej ruky 
až po znechutenie z lásky a musí mať 6 párov rúk.

Anjel zvesil hlavu a neveriaco sa pýtal: «6 párov?» 

«Ťažké nie sú ruky»  - povedal dobrý Boh, - «ale 3 páry  očí, ktoré má mať matka.» 

«Tak mnohé?»  Boh prisvedčil: «Jeden pár, aby videla cez zatvorené dvere, keď sa pýta: «Deti, čo tam vnútri vyvádzate? aj 
keď to už vie. Ďalší pár vzadu na hlave, aby videla to, čo by nemala vidieť, ale čo musí vedieť. Konečne tretí pár očí, aby tichúčko
mohla povedať synovi, ktorému sa stala nehoda: «Chápem ťa a mám ťa rada.» 

«Pane - povedal anjel a pritom sa zdvorilo dotkol jeho ramena - «choď spať. Aj zajtra je deň» 

«Nemôžem» povedal Pán. «Už takmer končím. Matka sa bude môcť uzdraviť sama, keď ochorie, bude môcť pripraviť obed 
pre 6 ľudí z pol kila nekvalitného mäsa, bude vedieť udržať  bez pohybu pod sprchou 8 ročného syna.»

Anjel pomaly obchádzal model matky zvedavo ho pozorujúc: «Je príliš nežná»  povedal so vzdychom. 

«Ale odolná»  zdôraznil Pán. «Ty nevieš, čo všetko môže vydržať jedna matka.»

«Vie rozmýšľať?» «Samozrejme! Dokonca má vynikajúce intuitívne myslenie a vie sa vždy dohodnúť»  - povedal Stvoriteľ.

V tom momente sa anjel dotkol prstom líca matky.  «Tu je nejaká strata, nedostatok» - prehlásil.

«Nie je to strata» - opravil ho Pán. «To je slza.» 

«Načo slúži?» «Vyjadruje radosť, smútok, znechutenie, bolesť, samotu, pýchu» .

Vtedy anjel plný úžasu zvolal: «Ty si, ale génius!» 



Muž potrebuje ženu, bez nej nemôže žiť (na zamyslenie II)

Boh práve stvoril muža. Spotreboval na to všetku hlinu. Z čoho teraz urobí ženu, mužovu partnerku a spoločníčku? Boh o tom
dlho premýšľal. Potom dostal nápad. Vzal guľatosť mesiaca, poddajnosť popínavej révy a chvenie trávy, štíhlosť rákosového
stebla a nádheru kvetín, ľahkosť lístia a veselosť slnečných lúčov, slzy mrakov a nestálosť vetra, bojazlivosť zajaca a hrdosť
páva, jemnosť papagájovej hrudi a tvrdosť diamantu, sladkosť medu a bojovú pohotovosť tigra, horúčosť ohňa a chlad snehu,
veľavravnosť straky a spev slávika, prefíkanosť líšky a vernosť divokých kačiek.

Všetko toto spojil Stvoriteľ do jednej bytosti a priviedol ju k mužovi.

Po týždni predstúpil muž pred Boha a povedal: «Pane, z tejto ženy, ktorú si mi dal, nie som vôbec šťastný. Príliš rozpráva a stále
odo mňa niečo chce, takže už nemám žiaden pokoj. Neustále sa dožaduje mojej pozornosti; tak vyplní celý môj čas. Každú
maličkosť nafukuje - a vôbec, lezie mi na nervy. Prišiel som, aby som ti ju vrátil, pretože s ňou nemôžem žiť.»

«Dobre teda,» odvetil Stvoriteľ a vzal si ženu naspäť.

Za týždeň sa muž znovu objavil pred svojím Stvoriteľom a prosil ho: «Pane, môj život je tak prázdny. Od tej chvíle, čo som ti
tvoje stvorenie vrátil späť som veľmi osamelý. Stále na ňu musím myslieť - ako tancovala a spievala, ako sa na mňa usmievala,
ako sa so mnou rozprávala a ako sa ku mne túlila. Bola tak krásna a poddajná. Jej povaha ma obveseľovala. Prosím ťa, daj mi tú
ženu predsa len späť!»

«Dobre, vezmi si ju späť», povedal Stvoriteľ.

Už po troch dňoch však bol muž naspäť a stiesnene povedal: «Pane, neviem si to vysvetliť, ale po všetkých svojich
skúsenostiach s touto ženou som došiel k záveru, že mi pôsobí viac zármutku než radosti. Preto ťa úpenlivo prosím, vezmi si ju
zasa naspäť!»

Tentoraz, ale Stvoriteľ odpovedal: «Človeče, strať sa odtiaľto! Mám už toho dosť! Ži si s tou ženou, ako vieš!»

Muž na to: «Ale veď som ti predsa povedal, že s ňou nemôžem žiť!»

«A bez nej tiež nie!» prehlásil Stvoriteľ, obrátil sa k mužovi chrbtom a pokračoval vo svojom diele.



Dobre sa nauč – prípadne sa o tom porozprávaj 
 Kto je človek. Čo patrí do jeho telesnosti a čo do jeho duchovnosti.

 Prečo si máme vážiť svoje telo?

 V akých dvoch základných spôsoboch (formách)?

 Aké dve základné spoločné úlohy, ktoré zveril Boh mužovi a žene (majú ich vykonávať spolu)?

 Na čo sú dobré rozdiely medzi mužom a ženou?

 Kto je viac? Muž či žena?

 Uveď nejaké rozdiely medzi mužom a ženou na duševnej úrovni? 

 Prečo sa hovorí o tele, že je sviatosťou osoby?

 V čom sú muž a žena rovní?

 Na čo je dobré vedieť kto som?

 Ktoré vlastnosti máš typicky ženské a ktoré mužské?

 Ak si muž, ktoré oblasti sú tvojou silnou stránkou a v ktorých potrebuješ popracovať, aby si bol darom 
pre tvoju budúcu manželku?

 Ak si žena, ktoré oblasti sú Tvojou silnou stránkou a v ktorých potrebuješ popracovať, aby si bola 
darom pre svojho budúceho manžela?


