
Zápis z jednání Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů 

(dále jako „Pracovní skupina“) konané dne 18. září 2013 
 

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

místnost č. 415 

Čas zasedání: 10:00 až 12:30 hod 

 

Přítomné členky členové Výboru: 

 Jméno Organizace 

1.  Martin Jára LOM 

2.  Lukáš Müller MPSV 

3.  Iva Šmídová MU Brno 

 

Omluvené členky a členové Výboru: 

 Jméno Organizace 

1.  Martin Fafejta  

2.  Hana Maříková  

3.  Kristýna Pešáková Nesehnutí 

4.  Lukáš Sedláček MU Brno 

5.  Václav Šneberger LOM 

6.  Ivan Vodochodský FHS UK 

 

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. Mediální a osvětová činnost – diskuse nad možností 

uspořádání semináře 
M. Jára, diskuse 

4. Doporučení Radě či jejím výborům v návaznosti na 

Zprávu o sociálních podmínkách otcovství 
M. Jára, diskuse 

5. Různé M. Jára, diskuse 

 

1. Úvod 

 

M. Jára zahájil jednání a uvedl, že program je jasný, neboť se bude hovořit zejména o Zprávě 

o sociálních podmínkách otcovství (dále jako „Zpráva“), kterou Pracovní skupina připravuje. 

Bylo by vhodné dokončit Zprávu co nejdříve, aby bylo možné prezentovat konkrétní výstup 

Pracovní skupiny. M. Jára se dotázal, zda má někdo něco k doplnění do programu jednání, 

nikdo návrhy nevznesl. 

 

2. Zpráva o sociálních podmínkách otcovství 

 

M. Jára uvedl bod a navrhl, abychom Zprávu nečetli, ale spíše koncepčně zhodnotili, zda v ní 

něco chybí. 

 



I. Šmídová řekla, že dle jejího názoru má Zpráva hlavu a patu, je dobře upraven styl Zprávy. 

Uvede nicméně dvě hlavní výtky. První poznámka se týká pasáže o otcích po rozvodu. Bylo 

by vhodné tuto část přestrukturovat na základě práce Radky Dudové o otcích po rozvodu, 

zejména některá statistická data. Tato část obsahuje faktické věci, ale některé vyznívají 

genderově necitlivě. Nemáme navíc statistiky ohledně toho, kolik párů tuto otázku řeší jako 

téma. Je tedy třeba doplnit fakta statistikami, protože problémy jsou na obou stranách. V této 

části by bylo vhodné doplnit doporučení pro politiky, že chybí veškerý mediátorský servis. 

Instituce jsou totiž často nastaveny tak, že nepodporují zájem otců o děti. Druhá poznámka se 

dotýká přestrukturování některých částí. I. Šmídová by navrhovala doplnit předmluvu a úvod. 

Úvod by měl obsahovat mezinárodní a český kontext a mezigenerační pohled a v předmluvě 

by následovala informace o Pracovní skupině.  

M. Jára reagoval, že z textu vytušil mezi řádky, že ve Zprávě chceme argumentovat mimo jiné 

i tím, jak je téma důležité. Proto mezinárodní kontext nasvítí to, proč se otázkou zabýváme 

a ponechal by jej tam, kde je navržen nyní.  

L. Zachariášová se rovněž přiklonila ke stávajícímu znění. 

M. Jára navrhl, že by bylo možné rozšířit úplný úvod, kde bude pracovní skupina popsána 

obecně a následně v části 1.2 bude popsáno, jak a proč skupina vznikla. 

I. Šmídová dále dodala, že ve Zprávě pracujeme s genderem, ale nevysvětlujeme tento pojem. 

Proto bychom měli tento pojem vysvětlit. Navrhuje proto do úvodu doplnit definici genderu.  

L. Müller si myslí, že je třeba se zaměřit hlavně na závěry a doporučení, aby se podle nich 

mohl případně upravit i celý text. Aby byla ve Zprávě obsažena obhajoba toho, co 

navrhujeme a chceme. Velká část jednání by měla být věnována právě doporučením.  

L. Zachariášová rovněž uvedla, že je třeba se zaměřit na doporučení.  

M. Jára se zeptal, zda má někdo ještě nějaké další připomínky ke Zprávě.  

L. Zachariášová navrhla, aby po dnešním jednání bylo možné, aby všichni do stanoveného 

termínu Zprávu připomínkovali. Před tím bude upravena část o otcích po rozvodu. 

L. Zachariášová navrhuje požádat Hanu Maříkovou, aby tuto část doplnila o výzkum Radky 

Dudové.  

I. Šmídová dále doplnila, že výpis výzkumů ve Zprávě není úplný, nicméně pravděpodobně 

nechceme zajít za rok 1989. Pravděpodobně není nutné uvádět bakalářské a diplomové práce.  

M. Jára uvedl, že není třeba jít do všech detailů. Lze ošetřit tak, že ve Zprávě uvedeme 

odkazy.  

I. Šmídová navrhla, abychom ještě vyzvali členky a členy Pracovní skupiny, pokud vědí 

o nějakém výzkumu, aby dali tuto informaci sekretariátu Pracovní skupiny. I. Šmídová doplní 

výzkum týkající se otců u porodu.  

M. Jára uzavřel, že postup úprav je domluven a termín na připomínky by mohl být 

do 15. října. Dnes bychom měli doplnit doporučení.  

Pracovní skupina následně přistoupila k formulaci návrhů doporučení, která jsou doplněna 

v samotné Zprávě (viz příloha č. 1 tohoto Zápisu). 

I. Šmídová na závěr navrhla, abychom to dali Zprávu k oponování některým dalším osobám, 

například Petrovi Pavlíkovi či Haně Havelkové. 

 

3. Mediální a osvětová činnost – diskuse nad možností uspořádání semináře 

 

Byla vedena krátká diskuse nad uspořádáním semináře. Dořešení tohoto bodu bylo odloženo 

na příští jednání pracovní supiny.  

 

4. Doporučení Radě či jejím výborům v návaznosti na Zprávu o sociálních podmínkách 

otcovství 

 

Tento bod byl přesunut na příští jednání Pracovní skupiny.  

 



5. Různé 

 

V tomto bodě nebyl vznesen žádný návrh.  

 

Předběžně byl termín příštího jednání Pracovní skupiny stanoven na 27. listopadu 2013 

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

 

 

 

V Praze dne 15. října 2013     Zapsala: Lucia Zachariášová 

 

Zasláno všem členům a členkám Pracovní skupiny. 

 

 

 

 

Shrnutí úkolů: 

1. Zaslat připomínky ke Zprávě. 

Zodpovídá: členové a členky Pracovní skupiny  

 

2. Doplnit část o otcích po rozvodu o výzkum Radky Dudové. 

Zodpovídá: Hana Maříková 


