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Zápis z jednání Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů (dále jako „Pracovní 
skupina“) konaného dne 23. února 2016 

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.  Iva Šmídová MU Brno 

7.  Ivan Vodochodský Newton Media, a.s. 

 

Omluvení členové Pracovní skupiny: 

 Jméno Organizace 

1.  Martin Fafejta UPOL 

2.  Zdeněk Sloboda UPOL 

 

Sekretariát Pracovní skupiny: 

Miroslava Čechová, Tomáš Křemen 

 

Hostky: 

Šárka Bednářová (tiskové oddělení ÚV ČR), Kateřina Polanská (stážistka ÚV ČR) 
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1. Schválení programu 

 

M. Jára představil navržený program, s jehož podobou všichni přítomní a přítomné souhlasili. 

2. Informace z jednání Rady vlády pro rovnost žen a mužů ze dne 8. prosince 2015 
(dále jako „Rada vlády“) 

I. Šmídová informovala členy a členky Pracovní skupiny o průběhu jednání Rady vlády. 
Sdělila, že jako obvykle prezentovaly svou činnost její výbory a pracovní skupiny.  Dále 
proběhly prezentace ministerstev o jejich činnosti. Zásadním bodem jednání bylo 
schvalování Souhrnné zprávy za rok 2014 o plnění Národního akčního plánu prevence 
domácího násilí na léta 2011 až 2014. Většina úkolů dosud nebyla splněna. Mezi nově 
otevřená témata patří chybějící rozpočtové peníze na práci s násilnými osobami, protože se 
v rámci dotačního titulu MV alokovaly peníze pouze na násilí na seniorech. Navrženy byly 
nové podněty k řešení. Patří mezi ně například stav otázky zálohovaného výživného. Znovu 
se obnovila činnost Pracovní skupiny k porodnictví. Informovala, že proběhla velmi dobře 
pojatá prezentace neziskové organizace Jako doma představovaná klientkou této 
organizace. V závěru jednání rovněž svou činnost představila Genderová expertní 
komora, z.s. I. Šmídová nakonec doplnila, že pro Pracovní skupinu z jednání Rady vlády nic 
nevyplývá. 
 
3. Mediální a osvětová činnost – projekt z Norských fondů, možnosti zapojení 

pracovní skupiny 

T. Křemen informoval o připravované konferenci pro OSPOD v Brně na téma domácího 
násilí. Dále zopakoval, že se v rámci projektu z Norských fondů realizuje zpracování analýz 
a informoval o tom, že jejich finalizace se předpokládá do podzimu roku 2016.  
V analýze s názvem „Analýza mediálního zobrazování genderově podmíněného násilí“ bude 
zkoumáno, jak média informovala a informují o genderově podmíněném násilí, a to ve dvou 
obdobích (červenec 2010 – červen 2011 a červenec 2014 – červen 2015) v návaznosti 

Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů 
23. února 2016 

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

2. Informace z jednání Rady vlády pro rovnost 
žen a mužů ze dne 8. prosince 2015 

I. Šmídová, členové a členky Pracovní 
skupin 

3. Mediální a osvětová činnost – projekt z 
Norských fondů, možnosti zapojení pracovní 
skupiny 

T. Křemen, členové a členky Pracovní 
skupiny, diskuse 

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. Předsednictví Pracovní skupiny muži 
a rovnost žen a mužů 

členové a členky Pracovní skupiny, 
diskuse 

 7. Různé členové a členky Pracovní skupiny, 
diskuse 
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na Akční plány prevence domácího násilí1. Cílem je zjistit, zda došlo ke změně v informování 
médií o genderově podmíněném násilí a zda dochází k reprodukci genderových stereotypů.  
 
V „Analýze postojů původců/původkyň domácího násilí a práce s nimi“ bude cílem zjistit, jaké 
přístupy při práci s původci či původkyněmi domácího násilí v českém prostředí volí různé 
organizace. Dále bude cílem srovnat tyto přístupy s příklady ze zahraničí. Výsledkem 
by rovněž měly být podněty pro systémové řešení práce s původci a původkyněmi domácího 
násilí. 
 
T. Křemen dále informoval, že proběhlo hodnocení bakalářských a diplomových prací 
v soutěži vyhlášené v tomto projektu. Vyhlášení výsledků v rámci prezentačního semináře 
proběhne nejpozději v dubnu. Pracovní skupina bude na seminář pozvána. 

 
4. Zpráva o mužích a násilí  

K. Pešáková představovala postupně celé Pracovní skupině jednotlivé připomínky členů 
a členek Pracovní skupiny. Pracovní skupina průběžně diskutovala o přijetí či přeformulování 
částí textu, které byly opřipomínkovány. Informovala, že Pracovní skupina na ochranu práv 
seniorů Rady vlády pro seniory a stárnutí populace zaslala návrhy na doplnění ke kapitole 
Muži a násilí v seniorském věku. I. Šmídová navrhla nechat poslední odstavec z přidaných 
komentářů. Dále navrhla do úvodu v souhrnu doplnit aktuální informace o eskalujícím 
mediálním zobrazování násilí v posledních měsících. Pracovní skupina se usnesla, že 
nebude doplňovat aktuální informace z posledních měsíců do celé zprávy a toto téma bude 
ošetřeno v úvodu. I. Vodochodský doporučil zmapovat, nakolik byl v tématech souvisejících 
s migrací reflektován genderový aspekt. Doplnil, že debata je zatížena genderovými 
stereotypy. Násilí související s migrací je téma samo o sobě – není možné v tuto chvíli 
zhodnotit. T. Pavlas dodal, že média začala téma sledovat z pohledu genderu. 
I. Vodochodský doplnil, že média se nestala genderově citlivějšími, ale jelikož se téma 
do mediálního prostoru dostalo, začaly se mezi sebou přít odpůrci a příznivci, kteří si vypůjčili 
pro své názory agendu rovnosti. Z pohledu reflexe médií se debata neposunula. M. Jára 
požádal I. Vodochodského o sepsání krátkého odstavce shrnujícího předchozí debatu, který 
bude vložen do úvodu zprávy. 

Pracovní skupina se shodla na tom, že tam, kde je téma rozpracováváno do detailu, je 
možné uvést jej jako konkrétní případ. Pracovní skupinou bylo diskutováno, že je třeba 
pozornost u jednotlivých témat vztáhnout zpět do českého kontextu. Odkazy na zahraniční 
práce budou využívány v případě, kdy české zdroje absentují. I. Vodochodský navrhl, aby 
ve zprávě zaznělo upozornění, že v českém prostředí není tento druh jednání dostatečně 
analyzován, a proto se Pracovní skupina odkazuje na zahraniční studie.  

Po zkonzultování zásadních připomínek se Pracovní skupina dohodla na následujícím 
postupu:  

1. K. Pešáková do textu zapracuje zbylé komentáře a případně osloví jednotlivé autory/rky 
jednotlivých kapitol s prosbou o dopracování.   

2. K. Pešáková doplní do textu úvod a seznam literatury 
3. M. Čechová zpracuje shrnutí o institucionálním zabezpečení aktivit proti domácímu 

a genderově podmíněnému násilí. Tato část bude součástí úvodu. 
4. Sekretariát Rady sepíše informace o běžícím projektu Úřadu vlády zaměřeném na boj 

proti domácímu a genderově podmíněnému násilí.  

                                                           
1 Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2011 až 2014; Akční plán prevence 

domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 
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5. Pověření členové a členky sepíší či doplní konkrétní části textu, jak bylo dohodnuto 
na jednání Pracovní skupiny. 

6. Na další schůzku přijdou všichni připraveni, tj. budou mít načtenou zprávu 
po zapracování připomínek. Společně potom budou formulována doporučení (viz minulá 
zpráva Sociální podmínky otcovství v České republice). 

7. Poté L. Müller sepíše závěrečné shrnutí zprávy na dvě strany. 
8. Po finalizaci zprávy Pracovní skupinou bude zpráva odeslána k oponentuře. Pracovní 

skupina se dohodla, že prostřednictvím sekretariátu Rady požádá o oponenturu paní 
Čírtkovou, paní Krpálkovou a Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách. 

 
5. Příprava semináře ke Zprávě o mužích a násilí 

Pracovní skupina se dohodla, že detailní přípravu semináře bude řešit na dalším jednání 
Pracovní skupiny, kde by již mělo dojít k finalizaci zprávy. Předběžně byla diskutována 
možnost realizovat seminář v jiném městě, než v Praze. M. Čechová sdělila, že by stálo 
za úvahu propojení některé z akcí Norských fondů a tohoto semináře. V případě, že by se 
měl akce zúčastnit pan ministr, měla by se akce konat v Praze. Podrobnosti semináře bude 
Pracovní skupina řešit na dalším jednání v dubnu. 

6. Předsednictví Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů 

V tomto bodu M. Jára otevřel téma předsednictví Pracovní skupiny. Uvedl, že Pracovní 
skupina byla založena rozhodnutím předsedy Rady v roce 2012 a že od té doby je jejím 
předsedou. Navrhl proto, aby bylo předsednictví Pracovní skupiny změněno. Pracovní 
skupina se konsensuálně usnesla, že předsedu Rady – ministra pro lidská práva, rovné 
příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera požádá o změnu předsednictví následovně: 
předsedkyní doporučuje jmenovat Ivu Šmídovou a místopředsedou Martina Járu. Sekretariát 
Rady podnikne potřebné kroky. 

7. Různé 

M. Čechová informovala Pracovní skupinu o uvažovaném přesunu kanceláří Oddělení 
rovnosti žen a mužů do Prahy – Vršovice na začátku dubna t.r. Postupně budou přesouvána 
i jednání Pracovní skupiny do této lokality. Příští jednání Pracovní skupiny se ale ještě 
uskuteční v ulici Vladislavova. 

Pracovní skupina odsouhlasila, že na příští jednání pozve sekretariát pana Řezanku 
z Českého statistického úřadu, aby s ním projednala aktuální sběr dat dělený na muže 
a ženy v různých oblastech. 

Na dalším jednání Pracovní skupina otevře téma zpracovávání další zprávy na téma muži 
v systému vzdělávání. 

 
Termín dalšího jednání Pracovní skupiny byl stanoven na 19. dubna 2016 od 14:00 
do 17:00. 

 

V Praze dne 24. února 2016       Zapsala: Miroslava Čechová 

Zasláno všem členům a členkám Pracovní skupiny. 
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Shrnutí úkolů: 

1. K. Pešáková do textu zapracuje zbylé komentáře a osloví jednotlivé autory/rky 
jednotlivých kapitol s prosbou o dopracování. Doplní do textu úvod a seznam literatury 

 Zodpovídá: K. Pešáková, autoři a autorky kapitol Zprávy 

 Termín: 19. 4. 2016 

2. M. Čechová zpracuje shrnutí o institucionálním zabezpečení aktivit proti domácímu 
a genderově podmíněnému násilí. Dále sepíše informace o běžícím projektu Úřadu 
vlády ČR zaměřeném na boj proti domácímu a genderově podmíněnému násilí.  
Zodpovídá: M. Čechová 

Termín: 19. 4. 2016 

3. L. Müller zpracuje závěrečné shrnutí Zprávy v rozsahu cca dvě strany. 
Zodpovídá: L. Müller 

Termín: po jednání Pracovní skupiny dne 19. 4. 2016  

4. M. Čechová pozve na další jednání Pracovní skupiny pana Řezanku z ČSÚ  
Zodpovídá: M. Čechová 

Termín: 19. 4. 2016 

 

 
. 
 


