
1 
 

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

skupina“) konaného dne 19. března 2014 

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

místnost č. 218 

Čas zasedání: 10:30 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 Newton Media, a.s. 

6.  
Kristýna Pešáková Nesehnutí 

  

Omluvení členové Pracovní skupiny: 

 Jméno Organizace 

1.  
Martin Fafejta Univerzita Palackého v Olomouci 

2.  
Lukáš Sedláček MU Brno 

3.  
Václav Šneberger LOM 

 

Tajemnice Pracovní skupiny: 

Miroslava Čechová 

 

Host a hostky: 

Radan Šafařík, Hana Končelová, Michaela Honelová 
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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.  

Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů 

19. 3. 2014 

1. Schválení programu M. Jára 

2. Informace o Strategii rovnosti žen a mužů H. Končelová 

3. Reflexe činnosti Pracovní skupiny - obsah a 

organizace 

M. Jára 

4. Zpráva o sociálních podmínkách otcovství 

v ČR - oponentura a finální podoba zprávy 

M. Jára, členové a členky Pracovní 

skupiny, diskuse 

5. Mediální a osvětová činnost   

a) diskuse nad možností uspořádání semináře 

nebo tiskové konference  

b) analýza médií v rámci projektu Mediainfo.cz, 

specifikace tématu 

M. Jára a I. Vodochodský, členové 

a členky Pracovní skupiny, diskuse 

  

  

6. Příprava koncepce Zprávy o mužích a násilí K. Pešáková, členové a členky 

Pracovní skupiny, diskuse 

7. Inventura aktivit v oblasti zapojení mužů do 

agendy rovnosti žen a mužů v ČR - schválení 

aktualizace 

M. Jára, členové a členky Pracovní 

skupiny, diskuse 

8. Různé  M. Jára 

 

2. Strategie pro rovnost žen a mužů na léta 2014-2020  
 

M. Jára uvedl bod a předal slovo H. Končelové. H. Končelová představila přítomným členům 

a členkám Pracovní skupiny vývoj postupu v přípravě Strategie pro rovnost žen a mužů 

na léta 2014-2020 (dále jako „Strategie“). Oznámila, že prozatím proběhly dvě schůzky 

expertní skupiny a byl vypracován další draft Strategie na základě připomínek expertů 

a expertek a pracovních skupin. Ten byl členům a členkám Pracovní skupiny zaslán jako 

podklad pro jednání. V rámci přípravy Strategie se stanovují v jednotlivých oblastech 

indikátory plnění. Nastavení časového horizontu plnění jednotlivých indikátorů bude 

projednáváno s expertní skupinou a v rámci meziresortního připomínkového řízení. 

V současné době jsou sbírány další připomínky od expertní skupiny. Poté bude dokument 

zaslán k připomínkám také samosprávě, zaměstnavatelům, odborům a dalším skupinám, 

včetně výborů Pracovní skupiny a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (dále jako 

„Rada“). Dokument bude následně ve své finální podobě připomínkován také v rámci 

vnitroresortního a poté meziresortního připomínkového řízení. V červnu by měl být finální 

dokument předložen vládě ČR. 

Poté H. Končelová vyzvala přítomné členky a členy Pracovní skupiny k připomínkám 

k současné verzi Strategie. 
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I. Šmídová sdělila, že text je politickým a postmoderním dokumentem. Obsahuje mnoho 

dílčích aktuálních problémů, nicméně chybí konkrétní perspektiva a důvod, proč zrovna tato 

témata byla vybrána. Navrhla, aby v závěrečné fázi zpracování dokumentu text dostal jeden 

editor, který by zajistil zachování původní podstaty dokumentu. Je totiž neudržitelné, aby 

dokument až do jeho finální verze stále připomínkovali všichni. Navrhla, aby 

se po zapracování komentářů sešla menší skupina, která text ucelí a zaměří ho na klíčové 

oblasti a témata. Připomínkové řízení by měla dělat Rada a v ní zúžená skupina.  

H. Končelová doplnila, že zásadní úlohou dokumentu je postavit rámec, ve kterém 

by agenda rovných příležitostí žen a mužů mohla fungovat bez ohledu na politickou situaci, 

včetně překlenutí volebního období. 

I. Šmídová upozornila, že je třeba ujednotit terminologii a jednotlivé pojmy vysvětlit.  

H. Maříková doplnila H. Končelovou a sdělila, že ke Strategii jsou vytvořeny dvě přílohy – 

SWOT analýza a Popis aktuální situace v ČR, aby samotná Strategie nebyla příliš rozsáhlá.  

M. Jára doplnil, že z pohledu Pracovní skupiny je důležité, že je perspektiva mužů a mužství 

zahrnuta v dokumentu na horizontální úrovni. 

3. Reflexe činnosti Pracovní skupiny - obsah a organizace 

M. Jára vyzval členky a členy Pracovní skupiny ke zhodnocení dosavadní funkčnosti 

Pracovní skupiny. Za sebe uvedl, že v průběhu fungování Pracovní skupiny se vytvořil užší 

kruh aktivních členů a členek a dal ke zvážení znovunominaci stávajících neaktivních členů. 

Současně vyzval k uvedení návrhů na další členy a členky Pracovní skupiny. Pracovní 

skupina se shodla, že v současné době je počet členů a členek dostačující a nebyly 

navrženy další osoby pro nominaci. 

Dále M. Jára doplnil, že je třeba, aby byly dodržovány stanované termíny setkání a jejich 

posouvání by se mělo realizovat pouze ve velmi výjimečných situacích.  

M. Jára dále oslovil K. Pešákovou s návrhem, aby pro další období koordinovala přípravu 

Zprávy o mužích a násilí, kterou by měla být vzhledem ke své specializaci a v návaznosti 

na dřívější jednání věcnou garantkou.  

K. Pešáková sdělila, že zváží přípravu Zprávy o mužích a násilí vzhledem k omezenému 

času, kterým disponuje. 

I. Šmídová sdělila, že by bylo vhodné, aby zapojení členů a členek Pracovní skupiny 

do realizace projektu Optimalizace institucionálního zabezpečené rovných příležitostí žen 

a mužů časově nepřesahovala činnosti Pracovní skupiny. M. Jára reagoval, že zařazení 

bodu o přípravě Strategie považoval za vhodné pro informovanost členů a členek pracovní 

skupiny o vývoji Strategie a možnost participovat na přípravě textu. Pro další komunikaci 

ohledně Strategie byl Pracovní skupinou schválen následující postup: Práce na přípravě 

Strategie je na zvážení každého člena a členky a v případě komentářů k připravované 

Strategii budou tyto komunikovány H. Končelové prostřednictvím zástupců Pracovní skupiny 

jmenovaných do expertní skupiny v rámci projektu, tedy M. Járy a H. Maříkové.  

I. Šmídová připomněla, že na počátku existence Pracovní skupiny byli zváni hosté a hostky, 

i ze zahraničí, pro průběžné vzdělání členů a členek Pracovní skupiny. H. Maříková sdělila, 
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že průběžné vzdělávání bylo realizováno dlouhodoběji, nicméně byla nízká účast členů 

a členek Pracovní skupiny. 

H. Maříková vznesla návrh, zda by se některá setkání Pracovní skupiny mohla realizovat, 

alespoň jednou ročně mimo půdu MPSV vzhledem k zapojení členů a členek, kteří jsou 

z Brna. R. Šafařík odpověděl, že by bylo třeba spojit setkání s nějakou konferencí či jinou 

akcí, kterou navštíví v rámci své pracovní činnosti zaměstnanci MPSV (zejména tajemnice 

Pracovní skupiny). 

4. Zpráva o sociálních podmínkách otcovství v ČR - oponentura a finální podoba 

zprávy  

M. Jára zmínil, že dosud členům a členkám Pracovní skupiny byl zaslán jeden oponentský 

posudek od paní R. Dudové za akademický sektor. M. Čechová uvedla, že se v současné 

době čeká na posudek paní A. Kárníkové za politický sektor. Ten bude členům a členkám 

dodán ihned po jeho obdržení. Mezní termín pro zaslání posudku byl Pracovní skupinou 

schválen na 31. března 2014. Pokud nebude do této doby dodán, vezme v potaz Pracovní 

skupina pouze posudek paní R. Dudové. Po tomto termínu M. Čechová za odsouhlasení 

M. Járy zapracuje případné komentáře a nejpozději 10. dubna 2014 bude vyhlášeno 

hlasování per rollam Pracovní skupinou.  

Následně Pracovní skupina prošla komentáře zaslané R. Dudovou a připomínky, které 

shledala jako závažné, do textu zapracovala. Co se týče návrhu R. Dudové na doplnění 

citací, Pracovní skupina dospěla k závěru, že je nebude zapracovávat.  

H. Maříková požádala o doplnění dvou vzniklých publikací k otcovství na základě podnětu 

paní R. Dudové. H. Maříková dodala podklady k doplnění. M. Čechová text zapracuje 

do Zprávy o sociálních podmínkách otcovství (dále jen „Zpráva“) a do dokumentu Inventura 

aktivit v oblasti zapojení mužů do agendy RPŽM ČR (dále jen „Inventura aktivit“). Oba texty 

přidá v aktualizovaném znění jako přílohu zápisu (viz příloha č. 1 a 2). 

5. Mediální a osvětová činnost   

a) diskuse nad možností uspořádání semináře nebo tiskové konference  

M. Jára uvedl, že zatím nebyla ustavena nová Rada. Na jejím prvním zasedání Pracovní 

skupina předloží Zprávu. Na podzim 2014 by bylo vhodné ke Zprávě uspořádat (tiskovou) 

konferenci s panelovou diskusí za účasti zástupců tisku, angažované veřejnosti 

a neziskového sektoru. Na konferenci bude představen obsah Zprávy včetně jednotlivých 

oblastí v rámci panelové diskuse a součástí budou také dotazy z publika. I. Šmídová navrhla 

pozvat odborníka/ci ze zahraničí, který/á by promluvil/a o příkladech dobré praxe ve své 

zemi, například Švédsku. Zprávu totiž považuje za velmi obecnou na to, aby se o ní dalo 

delší dobu v panelové diskusi hovořit.  

Předběžně byl termín tiskové konference stanoven na říjen 2014. O podrobnostech se bude 

jednat na příštím setkání Pracovní skupiny. 

R. Šafařík doplnil, že se sekretariát a Rada budou v červnu 2014 přesouvat zpět na Úřad 

vlády ČR. Tiskovou konferenci je také možné uspořádat pod záštitou některé/ho 

poslance/poslankyně. 
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b) analýza médií v rámci projektu Mediainfo.cz, specifikace tématu 

I. Vodochodský navrhl zvolit pro analýzu médií užší téma v oblasti tématu muži a násilí. 

Doporučil zaměřit se na zprávy, které problematiku samotnou již reflektují. Nebudou tedy 

zahrnuty informace o násilí samotném, ale analýza se zaměří na články, které s tímto 

tématem pracují dál. K. Pešáková upozornila, že téma muži a násilí je velmi široké a je třeba 

si vybrat konkrétní oblast. I. Vodochodský nabídnul možnost vybrat několik kauz v této 

oblasti a zaměřit se na to, jak je média zpracovávají. Pracovní skupina s tímto návrhem 

souhlasila. M. Jára doporučil, aby se kauzy věnovaly veřejnému násilí. Upozornil 

na vznikající fenomén skupin, které si (nejen ČR) vybírají jedince k násilí za účelem zábavy. 

I. Vodochodský upřesnil, že by se analýza zaměřila na to, jak se se zdánlivě neuchopitelnými 

tématy společnost skrze média vypořádává. M. Jára doplnil, že by mohlo být analyzováno 

několik kauz, které nasvěcují určitý fenomén z různých hledisek. I. Vodochodský dodal 

Zprávu o mediálním obrazu pravicového extremismu pro informaci členům a členkám 

Pracovní skupiny (viz příloha č. 3). Do dalšího jednání dodá také první sondu z analýzy 

na základě dohodnutého tématu. Na dalším jednání bude Pracovní skupina o tomto dále 

jednat. 

6. Příprava koncepce Zprávy o mužích a násilí 

K. Pešáková slíbila zaslat členům a členkám pracovní skupiny (přes tajemnici M. Čechovou) 

body koncepce připravované Zprávy o mužích a násilí (viz příloha č. 4). 

I. Šmídová doporučila, že by zpráva měla především sdělit, jaké všechny oblasti se k tématu 

váží. 

M. Jára upřesnil, že se jedná o zprávu (nikoli výzkum), ve smyslu popisu aktuální situace 

či historického vývoje. Doporučil maximální rozsah textu 20 stran. Doplnil, že dosud žádná 

podobná souhrnná zpráva nevznikla a především v tom by měl být její velký přínos.  

7. Inventura aktivit v oblasti zapojení mužů do agendy rovnosti žen a mužů v ČR - 

schválení aktualizace 

M. Čechová předložila členům a členkám pracovní skupiny aktualizovanou Inventuru aktivit 

doplněnou o zdroje ze Zprávy. Jak bylo zmíněno, doplní M. Čechová do Inventury aktivit také 

dva další zdroje na základě podkladů od H. Maříkové. Aktualizovaný dokument byl Pracovní 

skupinou přijat. M. Čechová zajistí vyvěšení dokumentu na webové stránky Pracovní 

skupiny. V případě potřeby je možné text aktualizovat. Pracovní skupina přijala návrh 

M. Čechové předložit Inventuru aktivit Radě jako jeden z výstupů činnosti Pracovní skupiny. 

8. Různé 

M. Jára informoval přítomné členy a členky Pracovní skupiny o setkání jeho 

a L. Zachariášové s panem Hodinou (Mezinárodní institut pro rodinu a dítě) a panem 

Papazianem, kteří o schůzku projevili zájem. Na setkání byli pan Hodina a pan Papazian 

seznámeni s pravidly fungování Pracovní skupiny a bylo dohodnuto, že v případě potřeby si 

Pracovní skupina vyžádá jejich účast či stanovisko k dílčím otázkám.  

I. Šmídová požádala o zajištění přístupu k WIFI v průběhu jednání. M. Jára požádal 

o zajištění dataprojektoru na všechna další jednání Pracovní skupiny. 
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Termín dalšího jednání Pracovní skupiny byl stanoven na 29. 5. 2014 (10-13:00). V případě, 

že by se konalo zasedání Rady v jiném blízkém termínu a bylo reálné zrealizovat setkání 

Pracovní setkání ve stejném dni, budou o stanoveném termínu členové a členky informováni. 

 

 

 

 

V Praze dne 19. března 2014       Zapsala: Miroslava Čechová 

 

Zasláno všem členům a členkám Pracovní skupiny. 

 

Počet příloh zápisu: 5  

Příloha č. 1 Zpráva o sociálních podmínkách otcovství  

Příloha č. 2 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. 

Příloha č. 3 Zpráva o mediálním obrazu pravicového extremismu 

Příloha č. 4 Koncepce připravované Zprávy o mužích a násilí 
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Shrnutí úkolů: 

1. M. Čechová zapracuje vypořádání připomínek oponentky R. Dudové do Zprávy 

o sociálních podmínkách otcovství.  

Zodpovídá: M. Čechová 

Termín: 31. 3. 2014 

2. M. Čechová zapracuje do Zprávy a Inventury aktivit podklady od H. Maříkové o dvou 

vydaných publikacích.  

Zodpovídá: M. Čechová 

Termín: 31. 3. 2014 

 

3. M. Čechová v případě, že obdrží od A. Kárníkové posudek ke Zprávě do 31. 3. 2014 

zapracuje komentáře po konzultaci s M. Járou a 10. 4. 2014 vyhlásí hlasování per rollam 

o přijetí Zprávy ve finální podobě. 

Zodpovídá: M. Čechová 

Termín: 10. 4. 2014 

4. I. Vodochodský zašle členům a členkám Pracovní skupiny první draft sondy z analýzy 

médií k tématu Muži a veřejné násilí. 

Zodpovídá: I. Vodochodský 

Termín: 21. 5. 2014 

 

 


