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Zápis z jednání Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů (dále jako „Pracovní 
skupina“) konaného dne 19. dubna 2016 

Místo zasedání: Úřad vlády České republiky (dále jako „ÚV ČR“), Vladislavova 4, Praha 1, 
zasedací místnost Fórum 

Čas zasedání:  14:00 až 16:30 hod 

Přítomné členky a členové Pracovní skupiny: 

 Jméno Organizace 

1.  Martin Jára LOM 

2.  Lukáš Müller MPSV 

3.  Kristýna Pešáková Nesehnutí 

4.  Zdeněk Sloboda UPOL 

5.  Iva Šmídová MU Brno 

 

Omluvení členové a členky Pracovní skupiny: 

 Jméno Organizace 

1.  Martin Fafejta UPOL 

2.  Hana Maříková SOÚ AV ČR 

3.  Tomáš Pavlas Otevřená společnost, o.p.s. 

4.  Ivan Vodochodský Newton Media, a.s. 

 

Sekretariát Pracovní skupiny: 

Miroslava Čechová 
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1. Schválení programu 

 

I. Šmídová představila navržený program a informovala o tom, že ve druhém bodě pana 
Řezanku s informacemi o aktuálním stavu sběru statistických dat dělených na ženy a muže 
zastoupí M. Čechová. S podobou programu všichni přítomní a přítomné souhlasili. 

2. Informace o aktuálním stavu sběru statistických dat dělených na ženy 
a muže  

M. Čechová předala informace od pana Řezanky k aktuálnímu sběru statistických dat. 
Koncepce genderové statistiky vytvořená ve spolupráci s ÚV ČR je nyní ČSÚ využívána. 
Stále nicméně chybí finance na rozšíření sběru statistických dat. Informovala, že Redakční 
rada publikace Zaostřeno na ženy a muže proběhne na přelomu května a června t. r. 
Zástupce/kyně Pracovní skupiny bude na jednání redakční rady pozván/a a bude možné dát 
podněty k rozšíření sběru dat dělených na ženy a muže. I. Šmídová doplnila, že se redakční 
rady zúčastní ona, nebo někdo jiný z Pracovní skupiny. 

3. Informace z jednání Rady vlády pro rovnost žen a mužů ze dne 8. dubna 2016 (dále 
jako „Rada vlády“) 

I. Šmídová informovala členy a členky Pracovní skupiny o průběhu jednání Rady vlády. 
Zejména vyzdvihla prezentaci z MŠMT, která ji mile překvapila kritickým přístupem k činnosti 
resortu.  
 
4. Zpráva Muži a násilí v České republice  

I. Šmídová dále informovala, že se blížíme dokončení druhé zprávy. Sdělila, že při ohlédnutí 
za oběma zprávami ležela primární editorská zodpovědnost na lidech z nestátních 
neziskových organizací, čímž i my nadužíváme jejich práce. To by mohlo vést k tomu zapojit 
do editorství dalších zpráv také osoby z prostředí akademického. Zároveň byl vznik druhé 
zprávy poučný i v tom, že mnozí narazili na své pracovní, časové a koordinační limity. Stojí 
zato se tedy zastavit a na příštím zasedání zvážit a rozmyslet další strategie psaní 
následujících zpráv, případně namířit tvůrčí energii Pracovní skupiny jinam. 

I. Šmídová řekla, že zpráva v aktuální fázi bude součástí zápisu a je třeba vydefinovat dobře 
shrnutí zprávy. M. Čechová zajistí formátování zprávy a seznam literatury na konec zprávy 
(do textu jen název studie, odkaz do seznamu). I. Šmídová text finálně přečte a edituje. 

Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů 

19. dubna 2016 

1. Schválení programu I. Šmídová, členové a členky Pracovní 

skupiny 

2. Informace o aktuálním stavu sběru 

statistických dat dělených na ženy a muže 

M. Řezanka (ČSÚ), členové a členky 

Pracovní skupiny, diskuse 

3. Informace z jednání Rady vlády pro 

rovnost žen a mužů ze dne 8. dubna 2016 

I. Šmídová, členové a členky Pracovní 

skupiny 

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

skupiny, diskuse  

5. Příprava semináře ke Zprávě o mužích a 

násilí 

členové a členky Pracovní skupiny, diskuse 

6. Různé   členové a členky Pracovní skupiny, diskuse 
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Dohlédne, aby se zrealizované výzkumy ve zprávě neopakovaly. Do úvodu doplní, že 
většině lidí je nejblíž mediální obraz, proto jím ve zprávě začínáme. I. Šmídová napíše 
I. Vodochodskému s prosbou o doplnění poslední části textu.   

Harmonogram dalšího postupu 

Do 22. 4. L. Müller – napíše shrnutí klíčových témat a problémů, které zpráva adresuje, 
případně bude prostřednictvím I. Šmídové průběžně konzultovat s autory/kami jednotlivých 
kapitol. Jde o tzv. executive summary. 

Do 29. 4. M. Čechová v návaznosti na podklad L. Müllera pošle I. Šmídové a K. Pešákové 
doplněné. 

Do 3. 5. pošle editovaný text zpět I. Šmídová a spojí se s M. Čechovou.  

Dne 5. 5. bude celé Pracovní skupině rozesláno shrnutí zprávy (executive summary) 
k případným připomínkám s termínem do 11. 5. 

Do 11. 5. zašle L. Müller draft doporučení pro resorty v návaznosti na shrnutí zprávy. 

12. 5. proběhne skype konverzace K. Pešákové, I. Šmídové, L. Müllera a M. Čechové 
k připraveným doporučením pro resorty.  

Do 19. 5. proběhne dokončování úkolů L. Müllerem a M. Čechové a rozeslání všem. 

25. 5. konec termínů připomínek ke zprávě od celé Pracovní skupiny a začátek formátování 
zprávy M. Čechovou. 

V červnu bude zpráva sekretariátem zaslána oponentům/kám s termínem minimálně 6-ti 
týdnů. M. Čechová nechá předem Pracovní skupině schválit jména oponentů/tek per rollam.  

V září na zasedání Pracovní skupiny budou zapracovány připomínky recenzentů a případné 
komentáře členek a členů Pracovní skupiny k doplněným doporučením. 

V září na jednání Rady vlády zprávu představí K. Pešáková.  

 
5. Příprava semináře ke Zprávě o mužích a násilí 

Pracovní skupina se dohodla, že seminář proběhne po oponentuře a po představení zprávy 
Radě, tedy v poslední čtvrtině roku 2016. Byla diskutována například možnost spojit 
představení zprávy s akcemi ke Dnům proti násilí na ženách, na jejichž organizaci se podílí 
i Oddělení pro rovnost žen a mužů. 

 
6. Různé 

M. Čechová informovala Pracovní skupinu o zrealizovaném přesunu kanceláří Oddělení 
rovnosti žen a mužů do Prahy – Vršovice.  

M. Čechová potvrdí možnost realizovat další jednání Pracovní skupiny v Brně, vzhledem 
k tomu, že třetina členek a členů skupiny žije v Brně a okolí. I. Šmídová následně zajistí 
prostory pro konání jednání na FSS MU a informuje sekretariát o přesném místě jednání.  

Na dalším jednání proběhne reflexe dosavadní činnosti Pracovní skupiny a budou 
domluveny další kroky její činnosti. Dále bude otevřena možnost návrhu na dojmenování 
nových členů a členek skupiny. 

M. Čechová zjistí, zda na ÚV ČR probíhá monitoring médií a zda je možné zjistit, zda média 

informovala o vytvoření zprávy Sociální podmínky otcovství v České republice. Dále zjistí, 

zda je možné získat údaje o tom, kolikrát byla od doby vyvěšení tato zpráva stažena z webu 

ÚV ČR. 
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Termín dalšího jednání Pracovní skupiny byl předběžně domluven na 14. září 2016 
od 11:00 (v Brně, pokud bude schváleno). 

V Praze dne 20. dubna 2016       Zapsala: Miroslava Čechová 

Zasláno všem členům a členkám Pracovní skupiny. 

 

 

Shrnutí úkolů: 

1. L. Müller, M. Čechová zpracují executive summary ze Zprávy o mužích a násilí (blíže viz 
výše), případně osloví jednotlivé autory/rky kapitol Zprávy. I. Šmídová konzultuje. 

 Zodpovídá: L. Müller, M. Čechová, I. Šmídová, autoři a autorky kapitol Zprávy. 

 Termín: 29. 4. 2016 

2. L. Müller zpracuje návrh doporučení plynoucí z executive summary Zprávy (blíže viz 
výše). I. Šmídová, K. Pešáková, M. Čechová konzultují. 
Zodpovídá: L. Müller, Šmídová, K. Pešáková, M. Čechová 

Termín: 19. 5. 2016  

3. M. Čechová rozešle 19. 5. k finálním připomínkám Zprávu o mužích a násilí Pracovní 
skupině s termínem do 25. 5. Poté M. Čechová začne zprávu formátovat, případně 
v kooperaci s I. Šmídovou zapracuje připomínky (blíže viz výše). 
Zodpovídá: M. Čechová, I. Šmídová, členové a členky Pracovní skupiny. 

Termín: červen 2016 

4. M. Čechová potvrdí možnosti realizace dalšího jednání Pracovní skupiny v Brně. 
I. Šmídová v návaznosti zajistí prostory pro jednání na FSS MU (blíže viz výše). 
Zodpovídá: M. Čechová, I. Šmídová 

Termín: bude upřesněno 

5. M. Čechová nechá hlasovat Pracovní skupinu per rollam o návrhu změn 
na oponenty/tky Zprávy (blíže viz výše). 
Zodpovídá: M. Čechová. 

Termín: bude upřesněno 

 

 

Příloha: 
1. Zpráva o mužích a násilí – v podobě po jednání 19. 4. 2016 
. 

 

 
. 
 


