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

skupina“) konaného dne 16. září 2014 

Místo zasedání: Úřad vlády České republiky, Vladislavova 4, Praha 1, zasedací místnost Fórum 

Čas zasedání: 10:00 až 12:30 hod 

Přítomné členky a členové Pracovní skupiny: 

 Jméno Organizace 

1.  
Martin Fafejta UPOL  

2.  
Martin Jára LOM 

3.  
Lukáš Müller MPSV 

4.  
Kristýna Pešáková Nesehnutí 

5.  
Zdeněk Sloboda UPOL 

6.  
Iva Šmídová MU Brno 

 

Omluvený člen a členka Pracovní skupiny: 

 Jméno Organizace 

1.  Hana Maříková SOÚ AV ČR 

2.  
Ivan Vodochodský Newton Media, a.s. 

 

Sekretariát Pracovní skupiny: 

Miroslava Čechová, Lenka Grünbergová, Jindřiška Štveráčková Návarová, 

Lucia Zachariášová 
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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.  

 

Program jednání Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů 

16. září 2014 

1. Schválení programu M. Jára 

2. Informace o jednání Rady vlády pro rovné 

příležitosti žen a mužů 

M. Jára, L. Zachariášová 

3. Informace o jednání Redakční rady k ročence 

Zaostřeno na ženy a muže 2014 

J. Štveráčková Návarová 

4. Plán činnosti Pracovní skupiny M. Jára, M. Čechová 

5. Mediální a osvětová činnost   
   a) plánování konference s panelovou diskusí  
   b) analýza médií v rámci projektu Mediainfo.cz 

M. Jára a I. Vodochodský,  
členové  a členky Pracovní skupiny, 
diskuse 

6. Zpráva o mužích a násilí K. Pešáková, členové a členky Pracovní 

skupiny, diskuse 

7. Informace o přípravě Priorit a postupů vlády 

při prosazování rovnosti žen a mužů 2014 

a 2015 a Vládní strategie pro rovnost žen 

a mužů na léta 2014 – 2020 

L. Zachariášová, M. Čechová 

8. Různé členové a členky Pracovní skupiny, diskuse 

 
2. Informace o jednání Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 

I. Šmídová zastupovala jako místopředsedkyně v době nepřítomnosti předsedy M. Járy 
Pracovní skupinu při jednání Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (dále jako „Rada 
vlády“). Z tohoto důvodu představila Pracovní skupině základní body z jednání, které 
se uskutečnilo 26. srpna 2014. Uvedla, že Rada vlády přijala zprávu „Sociální podmínky 
otcovství v České republice“, stejně jako dokument „Inventura aktivit v oblasti zapojení mužů 
do agendy rovných příležitostí žen a mužů v ČR, Evropě a ve světě – databáze důležitých 
(relevantních) témat a problémů“, které byly Pracovní skupinou Radě vlády předloženy. 
Současně byl schválen plán práce na jeden rok.    

M. Čechová doplnila, že oba schválené dokumenty budou po úpravě webových stránek 
Úřadu vlády ČR nahrány na web do záložky Pracovní skupiny.  

L. Zachariášová dodala, že na jednání Rady vlády vystoupila mluvčí ministra pro lidská 
práva, rovné příležitosti a legislativu Jarmila Balážová, která sdělila, že je otevřená 
spolupráci a podpoře agendy rovnosti žen a mužů.  

3. Informace o jednání Redakční rady k ročence Zaostřeno na ženy a muže 2014 

J. Návarová shrnula členům a členkám Pracovní skupiny informace o jednání Redakční rady 
k ročence Zaostřeno na ženy a muže 2014 (dále jako „Redakční rada“). Redakční radě byly 
tlumočeny podněty Pracovní skupiny, které se do značné míry překrývají s podněty Oddělení 
rovnosti žen a mužů (dále jako „Oddělení“), které je realizátorem projektu Optimalizace 
institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR, v rámci něhož dochází 
k návrhům optimalizace genderově citlivých statistik. Pro vyhodnocování sběru statistických 
dat Oddělení stanovilo 7 základních oblastí. Český statistický úřad (dále jako „ČSÚ“) 
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se nicméně ke každému rozšíření sběru statistických dat staví rezervovaně. Pro prosazení 
sběru nové oblasti dat je potřeba velké argumentační síly. ČSÚ je především tzv. sběrným 
místem dat sbíraných jednotlivými resorty. ČSÚ je tedy otevřený využívání rozšířeného 
vzorku dat, pokud bude prosazeno jeho rozšíření v rámci jednotlivých ministerstev.  

I. Šmídová odpověděla, že je potřeba také třídit existující data způsobem, který 
je srozumitelný širšímu okruhu čtenářů/řek. Například je vhodné využívat relativní četnosti, 
jejichž vyhodnocení v tomto rozměru není časově náročné.  

I. Návarová dodala, že problém spočívá především v tom, že ačkoli na některých 
ministerstvech existuje mnoho dat (např. Ministerstvo kultury) jsou dělena pouze podle věku, 
vzdělání, ale chybí informace o pohlaví. Doplnila, že jednou z prioritních oblastí, na které se 
v rámci projektu zaměřuje s požadavkem na rozšíření sběru dat, jsou viktimizační statistiky. 
Jejich definice přitom vychází z českého právního řádu. Je tedy snaha pokrýt jak skupinu 
pachatelé, tak oběti, v návaznosti na Pekingskou akční platformu. 

I. Šmídová navázala, že pro Pracovní skupinu jsou vzhledem k přípravě Zprávy o mužích 
a násilí důležité právě viktimizační statistiky. 

L. Zachariášová doplnila, že Oddělení bude v této otázce spolupracovat nejen s ČSÚ, 
ale i s resorty a to zejména poté, pokud budou vládou ČR schváleny dokumenty „Vládní 
strategie pro rovnost žen a mužů na léta 2014 - 2020“ a „Priority a postupy vlády 
při prosazování rovných příležitostí žen a mužů 2014 - 2015“.  

I. Šmídová sdělila, že u viktimizačních statistik je třeba kromě pohlaví sledovat i vzdělání, 
věk a další údaje, protože na nich se dají ukázat trendy. 

J. Návarová odpověděla, že tyto údaje ČSÚ sbírá z policejních statistik. Vzhledem k časté 
proměně formulářů o trestných činech (a měnící se metodologii při jejich vyhodnocování) 
a odlišné důslednosti při jejich vyplňování, je sběr dat omezen. Upozornila, že již Výbor 
pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen  a mužů dal podnět týkající 
se absence chybějícího počtu viktimizačních statistik. 

Pracovní skupina se shodla na předložení doporučení Radě vlády v následujícím znění: 
„Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů doporučuje sekretariátu Rady vlády pro rovné 
příležitosti žen a mužů, aby v rámci optimalizace sběru genderově citlivých dat primárně 
upřednostnila data týkající se viktimizačních statistik, s důrazem na veřejné násilí.“ Všichni 
přítomní s navrženým zněním podnětu souhlasili. Návrh byl přijat. 

Důvodem je příprava zprávy o Mužích a násilí, jejíž vytvoření Pracovní skupinou schválila 
Rada vlády v plánu činnosti Pracovní skupiny. Cílem vytvoření této zprávy je poskytnout 
zástupcům a zástupkyním státní správy i veřejnosti shrnující přehled o této problematice, 
neboť jí dosud nebyla v mnoha jejích oblastech věnována dostatečná pozornost. Zpráva 
o mužích a násilí by tak měla sloužit jako prostor pro otevření nových otázek, kterým je třeba 
se v budoucnu věnovat. 

J. Návarová doplnila, že bude Pracovní skupinu informovat ohledně plánu dalších jednání 
Redakční rady. V případě zájmu členů a členek Pracovní skupiny je možné se zasedání také 
zúčastnit. 

4. Plán činnosti Pracovní skupiny 

M. Jára zdůraznil, že co se týká plánu práce, je kromě ostatních činností podstatná 

především práce na přípravě Zprávy o mužích a násilí. Všichni přítomní členové a členky 

se s plánem činnosti seznámili a neproběhla k němu tudíž již další diskuse. 
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5. Mediální a osvětová činnost   

a) plánování konference s panelovou diskusí  

M. Jára oznámil, že vzhledem k přijetí zprávy „Sociální podmínky otcovství v ČR“ (dále jako 

„Zpráva“) Radou vlády je již nyní možné, představit ji veřejnosti a uveřejnit ji. Otevřel diskusi, 

jaký formát jejího uveřejnění by byl vhodný. I. Šmídová upozornila, že formát musí vycházet 

z toho, kdo má být publikem. M. Jára se domnívá, že je postačující zrealizovat setkání 

na Úřadu vlády ČR. Primární cílovou skupinou zprávy by měli být zástupci/kyně veřejné 

správy a zástupci/kyně médií. Navrhl tedy pozvat novináře, zástupce/kyně z Rady vlády, a 

jejích jednotlivých Výborů, stejně jako gender focal pointy z jednotlivých resortů. Vybrané 

osoby jsou pro účast na představování Zprávy klíčové, protože mají vliv na plnění 

jednotlivých doporučení, která ze Zprávy vyplývají. M. Čechová zmapuje okruh osob, které 

by na jednání mohly přijít. Poté, v závislosti na jejich počtu, zajistí prostory na tuto akci. 

Pracovní skupina se shodla na tom, že 19. listopadu 2014 uspořádá tiskovou konferenci 

a následný seminář s časovým harmonogramem v tomto rozvržení: 

10:00 - 10:30  tisková konference 

10:30 - 12:30 seminář 

L. Zachariášová přislíbila zajistit spolupráci s paní J. Balážovou při realizaci tiskové 

konference.  

K. Pešáková nabídla možnost zapůjčení Výstavy o aktivním otcovství, kterou realizuje 

Nesehnutí. Výstava by sloužila pro navození atmosféry při organizaci semináře. Zároveň 

by byla dalším vzdělávacím prvkem pro zúčastněné osoby. 

M. Jára navrhl vytvořit 2x roll up k příležitosti realizace semináře. Na jednom by mohl být 

seznam doporučení vzešlých ze Zprávy, na druhém by se potom měly objevit hlavní body 

z této Zprávy.  L. Zachariášová sdělila, že na Úřadu vlády ČR je možné využít tiskárnu 

pro vytištění A3 plakátů, které by Pracovní skupina sama vytvořila. Roll up by znamenal další 

náklady s grafickým návrhem. Sekretariát Rady vlády zjistí možnosti financování této aktivity. 

I. Šmídová doplnila, že je třeba pokrýt převozní a instalační náklady výše zmíněné putovní 

výstavy. Zároveň navrhla, aby se při prezentaci dalších zpráv uvažovalo o decentralizaci 

informací, například prostřednictvím uspořádání semináře v jednotlivých krajích. 

I. Šmídová připraví power pointovou prezentaci na seminář. Prezentace nebude obsahovat 

jednotlivé vstupy autorů a autorek jednotlivých kapitol, ale bude jim zde ponechán prostor.  

L. Zachariášová si do výše zmíněné prezentace připraví několik slajdů s informacemi 

o Pracovní skupině, jejím vzniku a dosavadních aktivitách. Následně L. Müller, jako zástupce 

MPSV, připraví informaci o proběhlém projektu „Táto jak na to?“ se zaměřením 

na jeho kvalitativní část. Dále představí, na jaké závěry zmíněného projektu Pracovní 

skupina při svých činnostech navázala.     
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b) analýza médií v rámci projektu Mediainfo.cz 

I. Vodochodský, který připravuje analýzu médií pro potřeby vzniku Zprávy o mužích a násilí 

(blíže viz zápis z jednání Pracovní skupiny 29. května 2014), se z jednání omluvil. Zaslal 

však členům a členkám Pracovní skupiny informaci o aktuálním stavu připravované analýzy. 

S tím se členové a členky seznámili a vyjádřili souhlas. Dále se shodli, že aktuálně zjištěná 

data jsou dostačující pro sepsání kapitoly do Zprávy o mužích a násilí s pracovním názvem 

Mediální obraz mužů a násilí, kterou si vzal I. Vodochodský na starost. I. Šmídová uvedla, 

že je dostačující vyzdvihnout maximálně dva konkrétní případy médii uveřejněné zprávy 

týkající se mužů a násilí. Kapitola by neměla přesáhnout 4 strany textu.  

6. Zpráva o mužích a násilí 

K. Pešáková sdělila, že v rámci přípravy Zprávy o mužích a násilí byla doplněna kompletní 

osnova. Upřesnila, že některé kapitoly dosud nebyly přiděleny konkrétním autorům/kám. 

Závěr a doporučení bude vypracován až v závěrečné fázi přípravy zprávy, stejně jako úvod.  

L. Zachariášová doporučila zaměřovat se při konkretizaci doporučení na jednotlivá 

ministerstva. Především by doporučení vzhledem k tématu zprávy, měla směřovat na MPSV, 

MF, MV (domácí násilí), MSp (soudní opatření a mediace), MŠMT (vzdělávání o tomto 

tématu), MK (násilí v médiích), Rada pro rozhlasové a televizní vysílání atd. 

K. Pešáková sdělila, že v kapitole „5. Muži jako oběti násilí“ v tuto chvíli chybí část o mužích 

jako obětech veřejného násilí a o mužích v homosexuálních vztazích.  

Z. Sloboda zpracuje text o homofobním násilí a násilí ve veřejném prostoru obecně 

(např. homofobní násilí, stadiony, kluby). I. Šmídová zpracuje kapitolu 

o institucionalizovaných formách násilí (armáda, vězeňství, apod.). Současně vypracuje text 

o šikaně na trhu práce. K. Pešáková napíše text týkající se znásilnění. 

K. Pešáková navrhla v závěru zprávy věnovat pozornost také násilí na mužích-seniorech 

(v LDN) a tématu sebedestrukce z hlediska použití prostředků (v návaznosti na gender). Toto 

téma může být dále rozpracováno v další zprávě Pracovní skupiny „Muži a zdraví“.  

Pracovní skupina se shodla, že by ve zprávě měla být minimálně zmíněna reprezentace 

přístupů na následující témata: muži a násilí v kyberprostoru, prostituce (B. Havelková), 

pornografie (K. Lišková), sextrade a další. 

K. Pešáková texty členů a členek Pracovní skupiny zapracuje do draftu a zedituje aktuální 

podobu zprávy. Na společném setkání v lednu bude Pracovní skupina diskutovat aktuální 

stav zprávy. 

Termín pro vyhotovení zprávy o „Mužích a násilí“ byl stanoven na počátek roku 2014.  
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7. Informace o přípravě Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí 
žen a mužů 2014 a 2015 a Vládní strategie pro rovnost žen a mužů na léta 2014 – 
2020 

 
L. Zachariášová představila přítomným členům a členkám Pracovní skupiny aktuální situaci 
při přípravě Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů 2014 a 2015 
a Vládní strategie pro rovnost žen a mužů na léta 2014 – 2020. Přítomné informovala, že 
oba materiály jsou v současné době ve vnějším připomínkovém řízení a lze k nim tedy 
vznášet připomínky. 

 
8. Různé 

M. Čechová předala přítomným informaci o studiích, věnujících se zapojení otců do péče 

o děti a domácnost a mírou násilí v domácnostech, realizovaných v Norsku. Sdělila závěr 

těchto studií, ze kterých plyne, že s rostoucí participací mužů na péči o domácnost a rodinu 

se snižuje pravděpodobnost výskytu domácího násilí.  

I. Šmídová informovala o tom, že poskytla rozhovor časopisu A2, kde také hovoří o činnosti 

Pracovní skupiny.  

Z. Sloboda informoval o konání „Konference sexuality 8“ v Olomouci ve dnech 9-11.10.2014, 

která bude přístupná veřejnosti.  Zmínil, že zde bude mimo jiné také příspěvek 

o hegemonické maskulinitě a násilí.  

Termín dalšího jednání Pracovní skupiny byl stanoven na 20. ledna 2015 od 14:00. 

 

 

V Praze dne 19. září 2014       Zapsala: Miroslava Čechová 

 

Zasláno všem členům a členkám Pracovní skupiny. 
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Shrnutí úkolů: 

1. K. Pešáková texty autorů a autorek zapracuje do draftu a zedituje aktuální podobu zprávy 

o Mužích a násilí. 

Zodpovídá: K. Pešáková 

Termín: 13. 1. 2015 

2. Jednotliví autoři/autorky zprávy o Mužích a násilí své drafty kapitol zašlou K. Pešákové. 

Zodpovídá: členové a členky Pracovní skupiny 

Termín: 31. 12. 2014 

 

3. M. Čechová zmapuje okruh osob, které by mohly přijít na tiskovou konferenci a následný 
seminář u příležitosti představení Zprávy o sociálních podmínkách otcovství 
19. listopadu 2014. Poté, v závislosti na jejich počtu, zajistí prostory na tuto akci. 
Zodpovídá: M. Čechová 

Termín: 19. 11. 2014 

4. L. Zachariášová zjistí možnosti realizace jednodenního zasedání a jeho financování 

při prezentaci Zprávy o mužích a násilí, po jejím zpracování a odsouhlasení Radou vlády. 

L. Zachariášová rovněž zjistí obecné možnosti financování aktivit Pracovní skupiny 

související například s realizací tiskové konference (grafický návrh a nákup roll up, 

finance na převoz a instalaci výstavy o aktivním otcovství, apod.).  

Zodpovídá: L. Zachariášová 

Termín: 19. 10. 2014 

 

5. L. Zachariášová zajistí spolupráci s paní J. Balážovou při realizaci tiskové konference.  

Zodpovídá: L. Zachariášová 

Termín: 19. 10. 2014 

 

6. I. Šmídová připraví power pointovou prezentaci na seminář 19. 11. 2014. Prezentace 

nebude obsahovat jednotlivé vstupy autorů a autorek jednotlivých kapitol, ale bude jim 

zde ponechán prostor.  

Zodpovídá: I. Šmídová 

Termín: 19. 11. 2014 

 

7. L. Zachariášová a L. Müller připraví několik slajdů do powerpointové prezentace 

na seminář 19. 11. 2014 a dodá je I. Šmídové. 

Zodpovídá: I. Šmídová, L. Zachariášová, L. Müller 

Termín: 19. 11. 2014 

 


