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

skupina“) konané dne 20. března 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 MÚ Brno 

 

Omluvené členky a členové Výboru: 

 Jméno Organizace 

1.  Martin Fafejta ÚPOL 

2.  Hana Maříková SOÚ AV ČR 

3.  Kristýna Pešáková Nesehnutí 

4.  Lukáš Sedláček MÚ Brno 

5.  Václav Šneberger LOM 

6.  Ivan Vodochodský FHS UK 

 

Tajemnice Výboru: 

Lucia Zachariášová 

 

Náměstek ministra práce a sociálních věcí: 

Jan Dobeš 

 

Program jednání – Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů 

7. září 2012 

1. Úvod M. Jára 

2. Podněty redakční radě publikace Zaostřeno na ženy 

a muže 
M. Jára, členky a členové 

3. Prezentace draftů zpráv a informace o vývoji jejich 

přípravy 
M. Jára, členky a členové 

4. Průběžná informace k inventarizaci aktivit I. Šmídová, členky a členové 

5. Různé M. Jára, členky a členové 

 

1. Úvod 

M. Jára přítomné členky a členy a informoval, že plán práce byl představen na Radě vlády pro rovné 

příležitosti žen a mužů (dále jako „Rada“). Dále se zeptal tajemnice Pracovní skupiny, zda je nutné 

zpracovat jednací řád Pracovní skupiny. L. Zachariášová odpověděla, že není nutné, aby měla 

Pracovní skupina jednací řád, může se přiměřeně řídit jednacím řádem Rady, jako to činí také její 

výbory. 

 

2. Podněty redakční radě publikace Zaostřeno na ženy a muže 

M. Jára se dotázal členek a členů, zda mají ještě nějaký podnět k tomuto bodu, a to poté, kdy byl 

na minulém jednání přítomen zástupce ČSÚ, kterému byly podněty předány osobně. I. Šmídová 

doplnila, že H. Maříková měla na minulém jednání zájem o to, nějaké další podněty vznést. 

L. Zachariášová dostala za úkol oslovit H. Maříkovou s žádostí o případné navržení podnětů. M. Jára 

dále připomněl, že na minulém jednání do popředí vyvstávalo téma kohabitací.  

 



3. Prezentace draftů zpráv a informace o vývoji jejich příprav 

L. Zachariášová k tomu uvedla, že by bylo vhodné nejdříve dát zprvu na vědomí Radě a následně ji 

bude možné zveřejnit, prezentovat na tiskové konferenci, semináři, vytisknout formou brožury, bude-li 

taková možnost. M. Jára dále doplnil, že již část k otcovství, jež je předmětem tohoto jednání, je již 

samotnou zprávou, nikoliv součástí většího celku. L. Müller navrhl, aby měla zpráva podobu určité 

policy analýzy, tzn. nejdřív uvést jaký je stav, dále vytipovat legislativu či konkrétní výzkumy a uvést 

návrhy řešení. M. Jára shrnul, že forma bude ještě předmětem úprav v rámci tvorby zprávy.  

M. Jára dále uvedl, že cílem je popis stavu, návrh legislativních a metodických úprav a zviditelnění 

tématu. I. Šmídová dále připomněla, že zpráva by měla obsahovat také shrnutí v angličtině, což bylo 

konsenzuálně odsouhlaseno. Dále navrhla, že za každou kapitolu by měla být zodpovědná vždy jedna 

osoba. M. Jára s tímto postupem souhlasil a bylo dohodnuto následující přidělení kapitol:  

i. Úvod     Lucia Zachariášová 

ii. „State of Art“   Hana Maříková 

iii. Interpretace   Lukáš Müller 

iv. Kontext rovných příležitostí Iva Šmídová  

M. Jára bude osoba, která celou zprávu nakonec zedituje a dá dohromady. Co se týče kapitoly 

5. Shrnutí a doporučení, ta bude doplněna na společném setkání po napsání všech předchozích kapitol. 

V příloze zápisu je uvedeno, kdo se bude na jednotlivých kapitolách podílet a kdo případně osobám 

zodpovědným za jednotlivé kapitoly a koordinaci jejich přípravy poskytne na jejich žádost relevantní 

vstupy.  

I. Šmídová dále navrhla, že by bylo vhodné zvolit jednotný grafický styl, kterým by se tato zpráva 

i zprávy další mohly prezentovat.  

M. Jára shrnul, že budeme pracovat paralelně na všech kapitolách. Do léta bude naplánováno další 

setkání, kde již bude hotov první draft jednotlivých kapitol.  

 

Termín na odevzdání první verze kapitol: konec května (pátek 31. května 2013). 

Formát: Zpráva bude mít maximálně 20 stran (1 strana je cca 1800 znaků s mezerami), ale spíše kratší. 

Poznámky nedávat pod čáru, ale za citaci jméno a rok do závorky. 

 

4. Průběžná informace k inventarizaci aktivit 

Byly vzaty na vědomí odkazy na inventarizaci, které byly zaslány předem emailem. Na příštím jednání 

bude definitivně odsouhlaseno, zda bude materiál pouze interní nebo zda bude také zveřejněn.  

 

5. Různé 

L. Zachariášová podala informaci o proběhnutém zasedání Komisi pro postavení žen OSN v New 

Yorku, o side-eventu, který v rámci zasedání proběhu a o jejím vystoupení v rámci panelu k review 

tématu, které se týkalo také agendy Pracovní skupiny. Dále uvedla, že získala kontakt na švédského 

experta Niklase Järvklo, který se zabývá tématem postavení mužů.  

M Jára informoval, že dne 24. dubna 2013 od 14:30 hod proběhne setkání sekretariátu Pracovní 

skupiny a případně jejích členek a členů s expertkou z Velké Británie. L. Zachariášová pozve všechny 

členy a členky Pracovní skupiny, případně dalších výborů či jejich předsedkyním a předsedům.  

I. Šmídová dále uvedla, že se na ni obrátila K. Vojnická ohledně výzkumu s muži pachateli domácího 

násilí. Možná se obrátí i některé další osoby ohledně této věci. Dále uvedla, že 24. dubna 2013 bude 

mít přednášku Michel Odent –velký propagátor normálních porodů. Pozvánka bude zaslána Radě 

a výborům.  

 

Předběžně byl termín příštího jednání Pracovní skupiny stanoven na 12. června 2013 od 10 do 13 hod. 

 

 

V Praze dne 10. dubna 2013      Zapsala: Lucia Zachariášová 

 

Zasláno všem členům a členkám Výboru. 



Shrnutí úkolů: 

1. Bude oslovena H. Maříková s žádostí o případné další návrhy na sběr statistiky pro ČSÚ. 

Zodpovídá: tajemnice Pracovní skupiny 

Termín: příští jednání pracovní skupiny 

 

2. Zpracování prvního návrhu příslušných kapitol zprávy a zaslání sekretariátu Pracovní skupiny. 

Zodpovídá: osoby zodpovědné za jednotlivé kapitoly  

i. Úvod     Lucia Zachariášová 

ii. „State of Art“   Hana Maříková 

iii. Interpretace   Lukáš Müller 

iv. Kontext rovných příležitostí Iva Šmídová 

Termín: 31. května 2013 

 

3. Pozvat členky a členy Pracovní skupiny na setkání s britskou expertkou. 

Zodpovídá: tajemnice Pracovní skupiny 

Termín: před setkáním s britskou expertkou 


