
Zápis z jednání Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů 

(dále jako „Pracovní skupina“) konané dne 12. června 2013 
 

Místo zasedání:  Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podskalská 19, Praha, zasedací 

místnost č. 56 (Klub) 

Čas zasedání: 10:00 až 12:00 hod 

 

Přítomné členky členové Výboru: 

 Jméno Organizace 

1.  Martin Jára LOM 

2.  Hana Maříková SOÚ AV ČR 

3.  Lukáš Müller MPSV 

4.  Iva Šmídová MU Brno 

 

Omluvené členky a členové Výboru: 

 Jméno Organizace 

1.  Martin Fafejta UPOL 

2.  Kristýna Pešáková Nesehnutí 

3.  Lukáš Sedláček MU Brno 

4.  Václav Šneberger LOM 

5.  Ivan Vodochodský FHS UK 

 

Hosté a hostky: 

 Jméno Organizace 

1.  Martin Scháněl MPSV 

 

Tajemnice Výboru: 

Lucia Zachariášová 

 

Program jednání – Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů 

12. června 2013 

1. Úvod M. Jára 

2. Zpráva o sociálních podmínkách otcovství tvůrkyně/tvůrci, diskuse 

3. Diskuse nad možností uspořádání semináře v roce 

2013 
M. Jára, diskuse 

4. Různé M. Jára, diskuse 

 

1. Úvod 

 

M. Jára uvedl jednání a zmínil rovněž, že i přes nízkou účast Pracovní skupina může pracovat 

distančně (a také to dělá), že tento model prozatím funguje.  

 

2. Zpráva o sociálních podmínkách otcovství 

 

M. Jára zrekapituloval, co vše se nám sešlo ke Zprávě o sociálních podmínkách otcovství 

(dále jako „Zpráva“). Ke kapitole 1 byly zaslány podklady od L. Zachariášové 

a I. Vodochodského. Ke kapitole 2 zaslala podklad H. Maříková, který byl doplněn M. 

Fafejtou. I. Šmídová případně tuto kapitolu doplní, bude-li to nutné ve vztahu k obsahu 

dalších kapitol. Kapitole 3 se částečně kryje s kapitolou 2. Kapitola 2 je spíše přehled, 



kapitola 3 by měla být rekapitulací. L. Müller doplní do kapitoly 2 zhodnocení projektu Táto, 

jak na to?, případně televizního cyklu Táta jako máma. M. Jára doplní kampaně LOMu. Co se 

týče kapitoly 4, I. Šmídová uvedla, že bude v ostatních kapitolách předcházet něco jiného. 

V kapitole 4 tedy chybí širší kontext. Je tedy třeba se dohodnout, co bude obsaženo 

v jednotlivých kapitolách. 

Dále proběhla obecná diskuse k celé Zprávě.  

I. Šmídová navrhla, aby se Pracovní skupina nejdříve dohodla na žánru, neboť kapitoly byly 

prozatím psány velmi rozdílně. Cílové publikum jsou novináři, politici a státní správa. 

Dotázala se, zda bude Zpráva pestrá nebo bude silná role editora. M. Jára k tomu uvedl, že až 

dostane všechny texty, najde jako editor jazyk, do kterého je bude „překládat“. Zvolí úroveň 

jazyka, která bude nastavená na dané cílové skupiny. Následně pošle upravenou Zprávu 

do další diskuse. I. Šmídová, H. Maříková i L. Zachariášová souhlasily s tím, že je na závěr 

třeba tento autoritativní zásah editora. M. Jára k tomu dále uvedl, že by při editaci chtěl 

požádat I. Šmídovou o spolupráci, neboť návrh osnovy Zprávy vyšel z jejího návrhu. Dnes 

Pracovní skupina vytipuje, co v jednotlivých kapitolách chybí či přebývá, stanoví si termíny 

pro doplnění a úpravy a následně M. Jára vytvoří první ucelený návrh Zprávy. 

I. Šmídová dále uvedla, že publikum je různorodé. Novináři jdou spíše po senzacích, úředníci 

státní správy více po konkrétních opatřeních. L. Zachariášová konkrétní příklady či „senzace“ 

je možné doplnit do boxů v textu. L. Müller doplnil, ž by bylo vhodné, aby byly příklady 

uvedeny přímo v jednotlivých kapitolách, ale opatření, doporučení či závěry musí být 

v poslední shrnující kapitole. I. Šmídová doplnila, že Zpráva musí být velmi krátká a obecná, 

ale zároveň ne banální a dostatečně konkrétní. V návaznosti na to proběhla diskuse o tom, 

jaké by měly být příklady a typické situace, které lidi v ČR potkávají standardně a dotýkají se 

genderových témat, o možnosti nalezení konkrétních příkladů v novinách apod. či nalezení 

osob, které budou ochotné své zkušenosti prezentovat.  

L. Müller uvedl, že co se týče nedostatku dat o minoritních skupinách, můžeme ve Zprávě 

konstatovat, že se omezujeme na otcovský mainstream, protože nejsou k dispozici data, což je 

také určité sdělení. I. Šmídová ještě doplnila, že některé informace ale dokážeme dobře 

odhadnout a odhadnout i jejich dopady.  

L. Müller dále uvedl, že tělo Zprávy bude nutné přizpůsobit dle toho, dle toho, co chceme 

sdělit. M. Jára doplnil, že Zpráva nebude výzkumná, ale budou tam informace, které Pracovní 

skupina vyhodnotí jako nejdůležitější. L. Müller navrhl, že by bylo v této souvislosti možné si 

vytipovat konkrétní problém, které chceme řešit a na které chceme reagovat doporučeními 

ve Zprávě. M. Jára však uvedl, že to by mělo vyplynout teprve ze Zprávy.  

Dále byly dohodnuty následné kroky: 

Do konce července budou doplněny kapitoly a do konce srpna M. Jára připraví první návrh 

Zprávy, který bude na začátku září rozeslán do Pracovní skupiny.  

M. Jára ještě na závěr uvedl, že navrhuje, aby bylo ve Zprávě uvedeno, že není politická, ale 

expertní. 

Konkrétní návrhy na doplnění obsahu jsou uvedeny u návrhů jednotlivých kapitol Zprávy 

obsažených v příloze tohoto zápisu.  

 

3. Diskuse nad možností uspořádání semináře v roce 2013 

 

M. Jára uvedl, že se seminář bude vázat ke Zprávě, detaily budou doladěny na zářijovém 

jednání Pracovní skupiny. Seminář bude mít zároveň potenciál otevřít Pracovní skupinu 

veřejně, zviditelní ji.  

L. Zachariášová doplnila, že by v tom případě bylo vhodné pozvat lidi z Rady, 

zaměstnavatele, odbory, novináře, zástupce a zástupkyně státní správy atd.  

 

 

 



4. Různé 

 

V tomto bodě nebyl vznesen žádný návrh.  

 

Předběžně byl termín příštího jednání Pracovní skupiny stanoven na 18. září 2013 

od 10 do 12:30 hod. Bude potvrzeno s nepřítomnými členy a členkami Pracovní skupiny.  

 

 

 

V Praze dne 14. června 2013     Zapsala: Lucia Zachariášová 

 

Zasláno všem členům a členkám Výboru. 

 

 

 

 

Shrnutí úkolů: 

1. Doplnit jednotlivé kapitoly Zprávy. 

Zodpovídá: Viz příloha tohoto zápisu.  

Termín: konec července 


