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

skupina“) konaného dne 22. září 2015 

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

Čas zasedání: 13:00 až 15:30 hod 

Přítomné členky a členové Pracovní skupiny: 

 Jméno Organizace 

1.  Martin Jára LOM 

2.  Hana Maříková SOÚ AV ČR 

3.  Lukáš Müller MPSV 

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

5.  Kristýna Pešáková Nesehnutí 

6.  Zdeněk Sloboda UPOL 

7.  Ivan Vodochodský Newton Media, a.s. 

 

Omluvení členové Pracovní skupiny: 

 Jméno Organizace 

1.  Martin Fafejta UPOL 

2.  Iva Šmídová MU Brno 

 

Sekretariát Pracovní skupiny: 

Miroslava Čechová, Maria Dokupilová, Monika Skopalová, Radan Šafařík 
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1. Schválení programu 

M. Jára představil program. Vzhledem k potřebě některých členů/nek odejít dříve, byl 

program tomuto uzpůsoben. Pracovní skupina se shodla na následujícím programu.  

 

Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů 
22. září 2015 

1. Schválení programu M. Jára, členové a členky Pracovní 

skupiny 

2. Mediální a osvětová činnost – projekt z 

Norských fondů, možnosti zapojení pracovní 

skupiny 

M. Dokupilová, členové a členky 

Pracovní skupiny, diskuse 

3. Zhodnocení spolupráce jednotlivých resortů s 

NNO a analýza možností financování aktivit v 

oblasti podpory zapojení mužů do agendy rovnosti 

žen a mužů  

M. Jára, členové a členky Pracovní 

skupiny 

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

Pracovní skupiny, diskuse  

5. Schválení plánu práce na další období M. Jára, členové a členky Pracovní 

skupiny 

6. Informace o změně Jednacího řádu Rady vlády 

pro rovnost žen a mužů  
M. Čechová 

7. Různé  členové a členky Pracovní skupiny, 

diskuse 

 

2. Mediální a osvětová činnost – projekt z Norských fondů, možnosti zapojení 

pracovní skupiny 

M. Dokupilová představila nové informace k průběhu projektu „Domácí násilí a genderově 

podmíněné násilí/Uplatňování hlediska rovných příležitostí žena a mužů a podpora slaďování 

pracovního a soukromého života“ (NF-CZ13-PDP-2-002-01-2014). Informovala 

o připravované soutěži o nejlepší absolventskou práci na témata rovnosti žen a mužů, 

v návaznosti na schválenou Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České republice 

na léta 2014-2020 (dále jako „Vládní strategie“). I. Vodochodský se dotázal, kdy budou 

hotové analýzy, které jsou plánovány v projektu realizovat. M. Dokupilová odpověděla, 

že předpokládá jejich dokončení na začátku nového roku. M. Jára doplnil, že v případě 

dřívějšího vzniku analýz by bylo možné využít závěry do Zprávy o mužích a násilí (dále jako 

„Zpráva“). R. Šafařík doplnil, že po finalizaci budou analýzy zveřejněné a bude tak možné je 

za účelem vytvoření Zprávy využít. 
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3. Zhodnocení spolupráce jednotlivých resortů s NNO a analýza možností 

financování aktivit v oblasti podpory zapojení mužů do agendy rovnosti žen 

a mužů Specificky zapojování mužů v agendě. 

M. Jára otevřel bod 3 jednání. K tomu M. Skopalová dodala, že financování aktivit v oblasti 

agendy rovnosti žen a mužů řeší do určité míry Výbor pro institucionální zabezpečení 

rovnosti žen a mužů (dále jako „Institucionální výbor“). Hosty/hostkami Institucionálního 

výboru bývají osoby informující o novém programovém období. Rovněž napříč výbory 

a pracovními skupinami Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada“) sekretariát 

Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Sekretariát“) rozesílá informace o výzvách. 

Hlubší analýzu financování Institucionální výbor v současné době neplánuje. Dodala, že 

zhodnocování spolupráce jednotlivých resortů s NNO se řeší ve „Zprávě za rok 2014 

o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 

2014 – 2020“. 

M. Jára uvedl, že MPSV vypisovalo program pro prevenci domácího násilí. R. Šafařík doplnil, 

že například MV mělo v letošním roce (a bude mít i v následujícím) dotační titul, který se 

zaměřoval na násilí na seniorech. Pracovní skupina se shodla na tom, že ve Zprávě 

identifikuje zásadní témata, která je nezbytné řešit v oblasti mužů a násilí. Následně 

vyhodnotí, zda jsou tato témata dostatečně pokryta v rámci dotačních titulů jednotlivých 

resortů. V případě, že bude zjištěno, že dotační tituly identifikovaných zásadních témat 

chybí, navrhne ve Zprávě nápravu, ať již na vytvoření nového dotačního titulu, nebo doplnění 

stávajícího. R. Šafařík dodal, že je možné, aby Pracovní skupina přijala usnesení, kde by 

konkrétním resortům doporučila, aby vyhlášení dotačních titulů připravilo. L. Müller doplnil, 

že je také potřeba sledovat úroveň, na které jsou projekty realizovány. M. Jára dodal, že by 

pozornost měla být věnována také krajským dotačním titulům a norským fondům.  

Na seminář ke Zprávě by měli, nejen z tohoto důvodu, být pozváni zástupci/kyně resortů.  

 

4. Zpráva o mužích a násilí  

M. Jára otevřel bod 4 jednání a předal slovo K. Pešákové. K. Pešáková sdělila, že máme 

nové části Zprávy od pana Vodochodského a paní Šmídové. Informovala, že se rozhodla 

změnit strukturu zprávy, která v novém provedení dává větší smysl.  

L. Müller dostal téma násilí v politice, neví jak zaměřit a co kapitola měla sdělit. Navrhl místo 

této kapitoly sepsat část na téma extremisticky motivované násilí, které souvisí 

s maskulinitou. Mluvčí a představitelé těchto skupin jsou muži. Proběhla kampaň „Správný 

táta chrání svoje děti“. Politika je v principu maskulinní. Některé formy prosazování politiky 

mají násilné podoby. Média se nedívají z genderové perspektivy. Je možné nahlédnout 

do archivu policejní akademie apod. Cílem kapitoly by mělo být pojmenování problému 

a informace o tom, že chybí genderové hledisko, několik příkladů atd. Rovněž je vhodné 

zahrnout policii jako represivní aparát. 

Pracovní skupina dále řešila uspořádání Zprávy o mužích a násilí. K. Pešáková připomněla, 

že Zpráva má za cíl mimo jiné pojmenovat kontexty a oblasti, které nejsou příliš diskutovány. 

Z. Sloboda doplnil, že násilí na dětech není tématem veřejného prostoru. Násilí motivované 

pornografií také není veřejné. Veřejné je to, co je mezi státem a soukromím. Prostory se 
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prostupují. I. Vodochodský doplnil, že vnímá i promíchání veřejného prostoru a médií – jak je 

téma násilí na dětech veřejně prezentováno. M. Jára je třeba řešit, kde násilí vzniká, ne kde 

se prezentuje. Z diskuse dále vyplynulo následující: „Sexuální násilí na dětech“ bude 

přesunuto do oblasti soukromé sféry. Téma násilí ve veřejných institucích bude jako 

samostatná kapitola. Kapitola „Kyberšikana a kybernásilí“ nebude redukována, ale zůstane 

samostatnou kapitolou, protože je relevantní. Kapitola „Násilí ve veřejných institucích“ 

by měla obsahovat téma pečovatelských ústavů pro seniory a seniorky. K sepsání této 

kapitoly Pracovní skupina osloví K. Čmolíkovou Cozlovou, která se tématu věnuje. Kapitola 

násilí ve veřejných institucích bude dále obsahovat téma násilí na seniorech a seniorkách, 

k tomu bude požádán/a o sepsání člen/ka Rady vlády pro seniory a stárnutí populace 

zabývající se násilím. Možnosti spolupráce zajistí Sekretariát. K sepsání další podkapitoly – 

Násilí ve školách, K. Pešáková osloví M. Vohlídalovou, kterou požádá o sepsání resumé 

k tomuto tématu. Další podkapitola se bude věnovat sportu a vojenství, kde je možné 

sledovat paralelu v uspořádání mužských kolektivů. Kapitolu sepíší Z. Sloboda a I. Šmídová. 

Například Český olympijský výbor vydal příručku, ale nereflektuje v ní, že může docházet 

k vyjednávání moci mezi muži, nejen na hřišti, ale i neveřejně, například v šatnách. Zpráva 

by mimo jiné mohla přinést doporučení, že by se tímto tématem mělo MŠMT zabývat. 

V kapitole „Veřejné násilí“ bude odděleno násilí mužů páchaného na ženách (K. Pešáková 

osloví organizaci proFem, která píše podobnou kapitolu do Stínové zprávy), a násilí mužů 

páchaného na mužích (sepsání této kapitoly si vezme na starost Z. Sloboda). H. Maříková 

přidá do kapitoly „Násilí na seniorech“ další specifika. 

Všechny kapitoly budou sepsány do příštího jednání Pracovní skupiny, kde budou rovněž 

specifikována doporučení. Doporučení si každý/á autor/ka promyslí ke svým kapitolám.  

5. Schválení plánu práce na další období 

M. Jára otevřel bod 5 jednání Schválení plánu práce na další období. Pracovní skupina se 

shodla na přijetí nového plánu práce na období září 2015 – prosinec 2016. Aktualizovaný 

plán práce bude předložen ke schválení Radě na jejím zasedání dne 16. října 2015. Plán 

práce je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

6. Informace o změně Jednacího řádu Rady  

M. Čechová informovala členy/ky Pracovní skupiny o plánované změně Jednacího řádu 

Rady, která bude předložena na jednání Rady 16. října 2015 ke schválení. 

7. Různé 

Na některé z příštích jednání bude pozván M. Řezanka, zástupce Českého statistického 

úřadu, aby Pracovní skupinu informoval o posunech ve sběru statistických dat dělených 

na muže a ženy. Pozvání M. Řezanky zajistí Sekretariát. 

 

Termín dalšího jednání Pracovní skupiny byl stanoven na 24. listopadu 2015 od 13:00 

do 16:00. 

V Praze dne 22. září 2015       Zapsala: Miroslava Čechová 

Zasláno všem členům a členkám Pracovní skupiny.  
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Shrnutí úkolů: 

1. M. Čechová a K. Pešáková osloví s žádostí o sepsání konkrétních článků dříve zmíněné 

odbornice na daná témata do připravované Zprávy o mužích a násilí. 

Zodpovídá: M. Čechová a K. Pešáková 

Termín: 24. 11. 2015 

2. Jednotliví autoři/autorky Zprávy své drafty kapitol zašlou K. Pešákové (podrobný rozpis 

viz výše). 

Zodpovídají: členové a členky Pracovní skupiny 

Termín: 24. 11. 2015 

 

 

Příloha zápisu: 

Příloha č. 1  Plán činnosti Pracovní skupiny na období září 2015 – prosinec 2016 


