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Zápis z jednání Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů (dále jako „Pracovní 

skupina“) konaného dne 15. ledna 2014 

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

místnost č. 218 

Čas zasedání:   10:00 až 12:30 hod 

Přítomné členky a členové Pracovní skupiny: 

 Jméno Organizace 

1.  
Martin Jára LOM 

2.  
Lukáš Müller MPSV 

3.  
Iva Šmídová MU Brno 

4.  
Hana Maříková SOÚ AV ČR 

5.  
Ivan Vodochodský FHS UK 

 

Omluvené členky a členové Pracovní skupiny: 

 Jméno Organizace 

6.  
Martin Fafejta ÚPOL 

7.  
Kristýna Pešáková Nesehnutí 

8.  
Lukáš Sedláček MU Brno 

9.  
Václav Šneberger LOM 

 

Tajemnice Pracovní skupiny: 

Lucia Zachariášová, Miroslava Čechová 

 

Ředitel odboru sociálního začleňování a rovných příležitostí: 

Martin Scháněl 

 

Hostka: 

Hana Končelová 
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Program jednání - Pracovní skupina  
15. 1. 2014 

1. Schválení programu M. Jára 

2. Strategie pro rovnost žen a mužů na léta 

2014-2020 – aktuální vývoj příprav, spolupráce 

členů a členek Pracovní skupiny na  přípravě 

H. Končelová 

3. Zpráva o sociálních podmínkách otcovství 

v ČR - úprava a schválení následných kroků 

M. Jára, členové a členky Pracovní 

skupiny, diskuse 

4. Mediální a osvětová činnost  - diskuse nad 

možností uspořádání semináře  

M. Jára, členové a členky Pracovní 

skupiny, diskuse 

5. Plán činnosti do září 2014 M. Jára, M. Čechová, členové a členky 

Pracovní skupiny, diskuse 

6. Příprava koncepce zprávy o mužích a násilí M. Jára, členové a členky Pracovní 

skupiny, diskuse 

7. Různé  

 

1. Schválení programu 
 

M. Jára přivítal přítomné a dotázal se, zda souhlasí s programem. K programu nebyly 

vzneseny připomínky a byl schválen v navrženém znění. M. Jára předal slovo H. Končelové. 

2. Strategie pro rovnost žen a mužů na léta 2014-2020 – aktuální vývoj příprav, 
spolupráce členů a členek Pracovní skupiny na  přípravě 
 

H. Končelová představila hlavní cíle a výstupy projektu „Optimalizace institucionálního 

zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů“ (dále jako „Projekt Optimalizace“) 

realizovaného Oddělením rovných příležitostí žen a mužů MPSV, představila rovněž 

zapojené subjekty. Dále uvedla jednotlivé klíčové aktivity a podrobně představila klíčovou 

aktivitu č. 2, jejímž základním výstupem je vytvoření Strategie rovnosti žen a mužů (dále 

„Strategie“), vytvoření metodiky pro kontrolu jejího naplňování, úprava Statutu a jednacího 

řádu Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (dále jako „Rada“) a statutů jejích výborů 

a Pracovní skupiny. 

Následně představila konkrétní harmonogram přípravy Strategie. Uvedla výchozí dokumenty, 

ze kterých Strategie čerpá. Dále přítomným přiblížila základní teze a principy připravované 

Strategie. Definovala klíčové oblasti Strategie, představila východiska a horizontální témata. 

Nakonec představila současné dvě verze vize Strategie, které jsou nyní připomínkovány 

expertní pracovní skupinou ustavenou pro potřeby přípravy Strategie. Ta vznikla v rámci 

Projektu Optimalizace a skládá se ze členů a členek Pracovní skupiny a výborů Rady.  

Podrobnější informace jsou součástí přílohy č. 1 zápisu. 

M. Jára vyzval členy a členky Pracovní skupiny, aby se vrátili k připravované vizi Strategie. 

Následně byly vznášeny připomínky k návrhu vize. 

I. Šmídová sdělila, že soukromý život chápe jako spojený s péčí, veřejný jako spojený 

s politikou, nevidí tedy důvod, proč v definici zviditelnit péči. L. Zachariášová řekla, že nejde 

o rozhodování o péči, jde také o to podílet se na péči v celé společnosti. I. Šmídová řekla, 

že se péče musí dostat do rozhodování, ale jinak by měla být obsažena v pojmu „soukromý 
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život“. L. Zachariášová upozornila, že péče může být i veřejná institucionální. I. Šmídová 

doplnila, že znalost konceptu péče v  ČR je chápána velmi omezeně oproti dalším státům 

Evropské unie, kde je péče chápána i jako péče o zaměstnance. I. Vodochodský se dotázal, 

zda je možné dát naroveň pojmy péče a rozhodování, jak bylo v definici dosud navrženo. 

Připomněl, že péče o zaměstnance je zároveň součást rozhodování. Neumí si představit, 

že bude oddělena péče od rozhodování. M. Jára navrhl odstranit z původní definice 

„ve všech sférách“. 

L. Zachariášová členům a členkám nabídla, že jim vizi H. Končelová rozešle k dalším 

případným postřehům a připomínkám.  

H. Končelová dodala, že současná verze textu Strategie je v rozpracované fázi a požádala 

i o podněty např. k přestrukturování současné verze. Případné komentáře od členů a členek 

si vyžádala s termínem do 24.1.2014.  

3. Zpráva o sociálních podmínkách otcovství v ČR - úprava a schválení následných 

kroků 

M. Jára současnou podobu „Zprávy o sociálních podmínkách otcovství 

v ČR“ (dále jen Zpráva) považuje za vyladěnou. Sdělil, že vítá jako pozitivní zviditelnění 

citlivosti situace mužů po rozvodu. Vyzval k diskusi nad koncepční podobou Zprávy. 

I. Šmídová navrhla vynechat větu k zahraničnímu výzkumu. M. Jára sdělil, že tato věta měla 

sloužit jako dovětek. Navrhl ji zachovat. I. Šmídová souhlasila. Dále uvedla, že v Kapitole 

o generacích chybí úvodní odstavec. I. Vodochodský souhlasil, že úvod doplní dle původní 

verze, která byla krácena. 

H. Maříková kapitolu 1.1.3 Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů navrhla zařadit před 

kapitolu 1.1.Východiska jako vstupní informaci. Doporučila odstranit tabulku k podílu mužů 

a žen na péči o domácnost, neboť se v ní rozdíly mezi podílem péče mužů a žen stírají 

a chybí kontext výzkumu, např. výzkumné otázky. M. Jára se dotázal, zda existují jiné 

statistiky, které by mohly být ve Zprávě využity. H. Maříková řekla, že takové statistiky 

ani výzkumy nejsou. V případě, že by nějaké dohledala, ozve se do 17. 1. 2014.  

H. Maříková upozornila také na ne příliš šťastně navrženou souslednost generací otců 

v kapitole 2.1. Uvedené informace se nekryjí s dostupnými statistickými daty. Upozornila také 

na absenci generace 60. let. I. Vodochodský se ujal opravení této část. Doplnil, 

že v současné generaci dědečků mohou být i rodiče.  

I. Šmídová dále sdělila, že k současné verzi textu má několik korektur v elektronické podobě. 

V režimu změn je poskytne členům a členkám pracovní skupiny. M. Čechová připomínky 

zapracuje do finální verze Zprávy.  

I. Vodochodský navrhl nahradit zkratku OSPOD zahrnutím celé agendy a to pojmenováním 

„pracovnice a pracovníci v sociální práci s dětmi“. Do poznámky pod čarou se uvede 

OSPOD, sociální kurátoři pro děti a mládež, terénní pracovníci a pracovnice. I. Vodochodský 

v posledním odstavci části 2.1. také zdůrazní propojení s odst. 2.2. 

I. Šmídová navrhla v kap. 3.3. nahradit tučně „vyloučení …“ za „mizení otce z rodiny“.  

M. Jára navrhl doplnit na str. 11 „dlouhodobě“ slovem „nejhlasitěji“. 
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I. Šmídová doporučila v nadpisu „4.3. Státní kampaně…“ nahradit „4.3. Státní iniciativy…“, 

potom je možné doplnit informaci o práci Pracovní skupiny. Informaci doplní M. Čechová. 

H. Maříková chtěla na str. 9 v poslední větě nahradit slovo „přiznáno“ (vysv. právo) slovem 

„zaručeno“.  

H. Maříková navrhla, aby do kapitoly 6. Závěr a doporučení byla doplněna informace o výši 

rodičovského příspěvku, který by se měl diskutovat ve vztahu k ženám. I. Šmídová 

doporučila doplnit tuto informaci do doporučení (bod 10) následující větou: Zahájit diskusi 

o způsobu stanovení rodičovského příspěvku, tak aby zohledňoval předchozí výši příjmu. 

L. Müller navázal a sdělil, že si v doporučení číslo 8 neumí představit koordinaci s justicí 

ve vztahu k zaměstnavatelům. M. Jára souhlasil, že zaměstnanost a justice nejdou 

dohromady. Z bodu 8 bude justice vypuštěna. 

L. Müller upozornil, že ze Zprávy nevyplývá jaký je ideální stav, chybí tedy informace, z čeho 

doporučení Pracovní skupiny vychází a kam Pracovní skupina Zprávou směřuje. I. Šmídová 

řekla, že ve východiscích je popsáno, jak je to v mezinárodním kontextu a  potom je popsán 

český kontext. Je pravda, že rovnou vstupujeme do velmi technických čísel, jsem rovnou 

v praktické rovině, ale začátek jako úvod tam podle jejího názoru je. 

L. Zachariášová požádala L. Müllera o zaslání konkrétního návrhu, jak podpořit důraz 

na optimální stav, kterého chceme dosáhnout. Představuje si, že se bude jednat o několik 

vět, které budou do textu doplněné. I. Vodochodský: doplnil, vhodnou argumentací může být, 

že se ČR chce přiblížit standardům EU, ale i že je to ekonomicky výhodné atd. 

Tím se Zpráva začleňuje i do vize připravované Strategie. I. Šmídová: navrhla, že je možné 

dopsat několik odstavců s odkazem na práci Rady. Navrhla, aby doplnil L. Müller. 

L. Zachariášová: doplnila, že obecná vize Rady neexistuje. Platný je Statut Rady, který 

zahrnuje především technické či procesní záležitosti. Navrhla odkazovat na vznikající 

Strategii. Text bude doplněn o informaci, že vzniká Strategie, která bude hlavním 

východiskem i pro tuto agendu. 

M. Jára stanovil termín pro připomínky do 22. 1. 2014, které mohou členky a členové 

Pracovní skupiny zasílat M. Čechové. M. Čechová do 31. 1. 2014 zapracuje připomínky do 

Zprávy a zašle členům a členkám Pracovní skupiny. M.Jára konstatoval, že v případě 

nemožnosti dodržet termín zapracování připomínek je možná časová rezerva vzhledem 

k tomu, že se čeká na ustavení Rady novou vládou.  

L. Zachariášová připomněla plánovanou oponenturu Zprávy, než bude finálně schválena 

členy a členkami Pracovní skupiny. M. Jára navrhl, aby verze s připomínkami byla zaslána 

na začátku února oponentům, kteří by na oponenturu měli čas do konce února.  

Pracovní skupina se po diskusi shodla k oponentuře přizvat: za politickou sféru 

M. Marksovou – Tominovou, případně J. Šteklovou; za akademickou obec P. Pavlíka, 

případně H. Havelkovou, nebo R. Dudovou) 

M. Jára navrhl termín příštího setkání na 19. 3. 2014, přitom je potřeba účasti paní 

K. Pešákové, která by měla být garantkou zprávy o mužích a násilí, na které Pracovní 

skupina začne v průběhu roku pracovat. M. Jára požádal M. Čechovou o zapracování 

informací o autorském týmu (jako výčet jmen bez vazeb na konkrétní pasáže) a doplnění 

editora a editorky (M. Jára, L. Zachariášová, případně M. Čechová). 
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4. Mediální a osvětová činnost  - diskuse nad možností uspořádání semináře 

M. Jára doporučil věnovat se prezentaci Zprávy a navrhl termínem podzim 2014. 

L. Zachariášová sdělila, že je potřeba se na příštím setkání domluvit, zda k prezentaci 

Zprávy bude uspořádána tisková konference, seminář, případně jiný formát prezentace. 

I. Vodochodský nabídl zpracování analýza pro potřeby Pracovní skupiny v rámci projektu 

Mediainfo.cz. Výstupy z analýzy by byly dostupné na mediainfo.cz včetně důkladnější 

analýzy, která by se potom dala prezentovat. Téma nemůže být moc obsáhlé. Je proto třeba 

téma vhodně zvolit, včetně klíčových slov i objemu médií, např. jen celostátní deníky.  

M. Jára sdělil, že by analýza byla užitečná pro příští zprávu o mužích a násilí. 

Pracovní skupina se shodla, že cílem analýzy by mohlo být zjištění podtémat, která jsou 

pod násilí médii zařazována.  

L. Zachariášová přislíbila kontaktovat K. Pešákovou, zda platí její příslib pracovat na zprávě 

o mužích a násilí, a co by navrhovala do analýzy ještě zařadit. I. Vodochodský navrhl 

nahlédnout na to, jaký je mediální obraz jevů o násilí. Jakým způsobem, v jakých termínech, 

s jakými šablonami a stereotypy pracují. Jak je hodnotí obsahově a jaký k nim zaujímají 

postoj (pozitivní, negativní). Upozornil, že je potřeba téma více ohraničit. M. Jára požádal 

I. Vodochodského, aby návrh tématu zaslal všem s termínem k vyjádření. 

L. Zachariášová navrhla při prezentaci Zprávy o sociálních podmínkách otcovství 

prezentovat také výsledky analýzy ke zprávě mužích a násilí.  

5. Plán činnosti do září 2014 

L. Zachariášová sdělila, že na příštím jednání Rady bude Pracovní skupina prezentovat svou 

dosavadní činnost. Současný plán činnosti Pracovní skupiny je do září 2014.  

M. Čechová představila návrh plánu činnosti vzhledem k dříve realizovaným aktivitám. 

I. Šmídová navrhla na příštím jednání projednat analýzu možností spolupráce s neziskovými 

organizacemi.  

M. Čechová dále doplní informace ze Zprávy do „Inventury aktivit v oblasti zapojení mužů 

do agendy RP Ž a M v ČR,  Evropě a ve světě“ (dále jako „Inventura aktivit“) a ji pošle 

členům a členkám Pracovní skupiny. 

L. Zachariášová sdělila, že po úpravě navrženého plánu činnosti zašleme aktualizovanou 

Inventuru aktivit. 

6. Příprava koncepce zprávy o mužích a násilí 

M. Jára navrhl vzhledem k předchozí diskusi o editaci zprávy K. Pešákovou přesunout 

diskusi nad přípravu zprávy o mužích a násilí na příští jednání Pracovní skupiny. 
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7. Různé 

M. Jára sdělil, že vedení Pracovní skupiny by mělo rotovat. Vnímá, že by vedení Pracovní 

skupiny mělo splývat s přípravou zprávy o mužích a násilí, jakožto hlavní aktivitou Pracovní 

skupiny v dalším období. Navrhl proto do vedení pracovní skupiny K. Pešákovou. 

L. Zachariášová se zeptá K. Pešákové. O možnosti změny vedení proběhne diskuse 

na dalším setkání Pracovní skupiny. Upozornila, že v souvislosti se jmenováním Rady, 

budou nově jmenováni členové a členky do Pracovní skupiny. Bude tedy možné při této 

příležitosti jmenovat i nové vedení Pracovní skupiny. 

Pracovní skupina se shodla, že vzhledem k neúčasti současných členů V. Šnebergera 

a L. Sedláčka, nebudou znovu navrhováni na jmenování do Pracovní skupiny.   

 

 

 

V Praze dne 15. ledna 2014     Zapsala: Miroslava Čechová 

 

Zasláno všem členům a členkám Pracovní skupiny. 

 

Počet příloh zápisu: 1 

Příloha č. 1 Prezentace k Projektu Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných 

příležitostí žen a mužů 
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Shrnutí úkolů: 

1. I. Vodochodský pošle doplnění úvodu ke kapitole 1. 1. Východiska a opravu části 

2.1 týkající se generačního pohledu. V posledním odstavci části 2. 1. zdůrazní propojení 

s odst. 2.2.  

Zodpovídá: I. Vodochodský 

Termín: 22. 1. 2014 

2. M. Čechová zapracuje komentáře, které obdrží od I. Šmídové v elektronické podobě. 

Stejně tak zapracuje připomínky I. Vodochodského či dalších členek a členů Pracovní 

skupiny. 

Zodpovídá: M. Čechová 

Termín: 31. 1. 2014 

3. M. Čechová doplní informace ze Zprávy do „Inventury aktivit v oblasti zapojení mužů 

do agendy RP Ž a M v ČR,  Evropě a ve světě“ (dále jako „Inventura aktivit“) a ji pošle 

členům a členkám Pracovní skupiny. 

Zodpovídá: M. Čechová 

Termín: 28. 2. 2014 

4. I. Vodochodský zašle členům a členkám Pracovní skupiny návrh na téma analýzy 

ke zprávě o mužích a násilí. Členové a členky zašlou své komentáře. 

Zodpovídá: I. Vodochodský, členky a členové Pracovní skupiny 

Termín: bude upřesněno 

5. L. Zachariášová kontaktuje K. Pešákovou ohledně přípravy zprávy o mužích a násilí, 

potvrdí s ní datum příštího setkání (19.3.2014), probere s ní také možnost, aby se stala 

pro další období vedoucí Pracovní skupiny ve vztahu k přípravě zprávy o mužích 

a násilí. 

Dále L. Zachariášová kontaktuje možné oponenty pro Zprávu. 

Zodpovídá: L. Zachariášová 

Termín: 31.1.2014 


