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

skupina“) konaného dne 29. května 2014 

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

místnost č. 218 

Čas zasedání: 10:00 až 12:30 hod 

Přítomné členky a členové Pracovní skupiny: 

 Jméno Organizace 

1.  
Martin Fafejta Univerzita Palackého v Olomouci 

2.  
Martin Jára LOM 

3.  
Iva Šmídová MU Brno 

4.  
Ivan Vodochodský Newton Media, a.s. 

5.  
Kristýna Pešáková Nesehnutí 

  

Omluvené členky a členové Pracovní skupiny: 

 Jméno Organizace 

1.  Hana Maříková SOÚ AV ČR 

2.  
Lukáš Sedláček MU Brno 

3.  
Václav Šneberger LOM 

4.  
Lukáš Müller MPSV 

 

Sekretariát Pracovní skupiny: 

Miroslava Čechová, Lucia Zachariášová 

 

Hostka: 

Lenka Grünbergová 
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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 

29. 5. 2014 

1. Schválení programu M. Jára 

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

skupiny, diskuse 

3. Mediální a osvětová činnost   
a) plánování konference s panelovou diskusí za 
účasti tisku 
b) analýza médií v rámci projektu Mediainfo.cz, 
první sonda z analýzy na základě dohodnutého 
tématu 

M. Jára a I. Vodochodský, členové a 

členky Pracovní skupiny, diskuse 

4. Plnění plánu činnosti Pracovní skupiny M. Jára, členové a členky Pracovní 

skupiny, diskuse 

5. Informace o přípravě aktualizovaných opatření 

Priorit a postupů vlády při prosazování rovných 

příležitostí žen a mužů 2014 a 2015 a zapojení 

Pracovní skupiny 

L. Zachariášová, M. Čechová 

6. Různé  členové a členky Pracovní skupiny, 

diskuse 

 
2. Zpráva o mužích a násilí  
 
Pracovní skupina diskutovala nad současnou podobou osnovy vznikající Zprávy o mužích 
a násilí (dále jako „Zpráva“). Dohodla se na jejím podrobnějším členění a předpokládaném 
rozdělení kapitol, které jednotliví členové a členky napíší.  

 
Pracovní skupina se usnesla na následujícím postupu: K. Pešáková na základě připomínek 
členů a členek Pracovní skupiny znovu předloží aktualizovanou podobu osnovy 
s konkrétními návrhy na autora/ku, kterou rozešle emailem členům a členkám Pracovní 
skupiny do 25. 6. 2014. Jednotliví autoři/rky své drafty kapitol zašlou do 7. 9. 2014 
K. Pešákové. K. Pešáková drafty sjednotí do uceleného textu a tento dodá do  9. 9. 2014 
Pracovní skupině jako podklad k dalšímu jednání, které bylo ustaveno na 16. 9. 2014.   
 
Pracovní skupina se dohodla, že přípravu Zprávy bude konzultovat s Výborem pro prevenci 
domácího násilí, který v současné době připravuje Národní akční plán pro prevenci 
domácího násilí. K tomu pověřila M. Čechovou, aby do dalšího jednání Pracovní skupiny 
zjistila možnost spolupráce.  
 
Jako podklad pro připravovanou Zprávu si Pracovní skupina stanovila zjistit, zda existuje 
výzkum, který by srovnával, zda souvisí vyšší míra vyrovnané péče rodičů s nižší mírou 
násilí (v domácnosti a ve společnosti obecně). Pracovní skupina požádala L. Zachariášovou, 
aby tyto informace zjistila vzhledem ke spolupráci Oddělení s norskými neziskovými 
organizacemi věnující se tématu násilí, které by tyto údaje mohly mít k dispozici.    
 
I. Šmídová připraví vzhledem k možné propojenosti kapitoly Statistiky násilí podle pohlavní 
kategorie s dalšími kapitolami Zprávy přehled dostupných statistik a tyto zašle nejpozději 
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do 25. 6. 2014 M. Járovi a K. Pešákové. 
 

3. Mediální a osvětová činnost   

a) plánování konference s panelovou diskusí za účasti tisku  

Příprava konference včetně specifikace programu a možných účastníků/nic byla přesunuta 

na příští jednání Pracovní skupiny. Pracovní skupina čeká na ustavení Rady vlády pro rovné 

příležitosti žen a mužů, na jejímž prvním zasedání bude předkládat ke schválení připravenou 

Zprávu o sociálních podmínkách otcovství. Termín konference ke Zprávě o sociálních 

podmínkách otcovství byl předběžně stanoven na listopad 2014. 

b) analýza médií v rámci projektu Mediainfo.cz, první sonda z analýzy na základě 
dohodnutého tématu 

I. Vodochodský představil současný stav analýzy. Předmětem analýzy bylo „bezdůvodné 

násilí“1 ve veřejném prostoru se zaměřením na muže. Dvěma nejčastěji v médiích 

zobrazovanými typy násilí bylo: bezdůvodné násilí bez zjevného „spouštěče“ a bezdůvodné 

násilí v souvislosti s alkoholem. Jedním z dalších výstupů analýzy je poukázání 

na skutečnost, že jako oběti násilí jsou médii nejčastěji prezentováni příslušníci společensky 

znevýhodněné menšiny (menšinového etnika, sexuální menšiny, apod.) 

Spolu se členy a členkami Pracovní skupiny se I. Vodochodský dohodl na tom, že bude 
v analýze pokračovat, přitom se zaměří především na zajímavé kauzy, které jsou v médiích 
zmiňovány ve vztahu k násilí. I. Vodochodský upozornil, že vzhledem k rozsáhlosti tématu 
fenomén mužů a násilí nezmapuje jako celek. Pracovní skupina se dohodla, že výsledky 
analýzy zahrne do vznikající Zprávy (viz bod 2).  

4. Plnění plánu činnosti Pracovní skupiny  

Pracovní skupina vzhledem k blížícímu se konci schváleného plánu činnosti (září 2014) 

prošla jednotlivé naplánované aktivity a zhodnotila stav jejich plnění (Příloha č. 1). Z tohoto 

hodnocení vyplynulo, že Pracovní skupina splnila bod 1, bod 5 a bod 6. Současně začala 

Pracovní skupina pracovat na bodech 2, 4, 7. V návaznosti na ustavení Rady plánuje 

Pracovní skupina plnit dále také bod 3 a 8. Plnění bodu 8 bude realizováno ve spolupráci 

s Výborem pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů, ke které 

sekretariát rovných příležitostí žen a mužů (dále jako „sekretariát) dohodne do příštího 

jednání další postup. 

 

  

                                                           
1
 Veřejné násilí ve smyslu pojmu využívaného médii k označení násilí, u kterého není známý jasný 

motiv.  
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5. Informace o přípravě aktualizovaných opatření Priorit a postupů vlády 

při prosazování rovných příležitostí žen a mužů 2014 a 2015 (dále jako „Priority“), 

zapojení Pracovní skupiny  

L. Zachariášová v tomto bodě jednání nastínila stávající situaci při přípravě Priorit. Priority 

navazují na připravovanou Strategii pro rovnost žen a mužů na léta 2014-2020 (dále jako 

„Strategie“), také se nyní čeká na přesun sekretariátu Rady z MPSV na Úřad vlády ČR, kde 

budou následně Priority předloženy vládě ČR. V závislosti na schválené Strategii budou 

vypracovány konkrétní cíle a úkoly pro Priority. L. Zachariášová dále sdělila, 

že do připravovaných Priorit mohou být doplněna některá doporučení ze Zprávy. Až bude 

Strategie ve své finální verzi, zašle ji M. Čechová členům a členkám Pracovní skupiny spolu 

s draftem Priorit s žádostí o připomínky.  

 

L. Zachariášová dále členky a členy Pracovní skupiny informovala, že po přesunu 

sekretariátu na Úřad vlády ČR bude ustavena a svolána Rada. V této souvislosti dojde také 

k renominaci členů a členek Pracovní skupiny. Doporučila proto členům a členkám Pracovní 

skupiny, aby uvažovali o případných dalších možných členech/kách a případně je navrhli 

k nominaci. 

6. Různé 

V rámci tohoto bodu M. Čechová informovala členy a členky Pracovní skupiny o blížícím 

se zasedání Redakční rady ČSÚ k publikaci Zaostřeno na ženy a muže (dále jako „Redakční 

rada“). Požádala členy a členky Pracovní skupiny, aby navrhli oblast dat, která by měla být 

sbírána. I. Šmídová zopakovala návrh plynoucí z jednání Pracovní skupiny 6. 12. 2012 

o sběru dat v relativní četnosti, současně doporučila provádět víceúrovňový sběr dat 

(tj. nedělit sbíraná data jen na ženy a muže, ale zjišťovat také jejich vzdělaní, věk, atd.). Dále 

se Pracovní skupina shodla na návrhu sledovat, kdo skutečně pečuje o děti (při sčítání 

obyvatelstva v roce 2011 byly děti započítány u toho z rodičů, kde se právě nacházely) 

a také sledovat počet reálně pečujících mužů (bez vazby k pobírání rodičovského příspěvku 

jako je tomu dosud). Nakonec Pracovní skupina navrhla upozornit, že jsou sbírána statistická 

data jen u některých typů kriminality (např. loupež, vraždy), zatímco další kategorie chybí. 

M. Čechová předá informaci o návrzích J. Návarové, která návrh Pracovní skupiny bude 

tlumočit na Redakční radě. Zápis z jednání Redakční rady M. Čechová poskytne členům 

a členkám Pracovní skupiny, jakmile jej obdrží. 

 

V Praze dne 29. května 2014       Zapsala: Miroslava Čechová 

 

Zasláno všem členům a členkám Pracovní skupiny. 

 

Počet příloh zápisu: 1 

Plán činnosti Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů v období leden – září 2014. 
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Shrnutí úkolů: 

1. K. Pešáková na základě připomínek členů a členek Pracovní skupiny znovu předloží 

aktualizovanou podobu osnovy s konkrétními návrhy na autora/ku, kterou rozešle 

emailem členům a členkám Pracovní skupiny do 25. 6. 2014. 

Zodpovídá: K. Pešáková 

Termín: 25. 6. 2014 

2. Jednotliví autoři/autorky své drafty kapitol zašlou do 7. 9. 2014 K. Pešákové. 

Zodpovídá: členové a členky Pracovní skupiny 

Termín: 7. 9. 2014 

 

3. K. Pešáková drafty sjednotí do uceleného textu a tento dodá do 9. 9. 2014 Pracovní 
skupině jako podklad k dalšímu jednání, které bylo ustaveno na 16. 9. 2014.   
Zodpovídá: K. Pešáková 

Termín: 9. 9. 2014 

4. M. Čechová do dalšího jednání Pracovní skupiny zjistí možnost spolupráce Pracovní 
skupiny s Výborem pro prevenci domácího násilí na přípravě Zprávy o mužích a násilí.  
Zodpovídá: M. Čechová 

Termín: 16. 9. 2014 

5. L. Zachariášová do dalšího jednání Pracovní skupiny zjistí od norské neziskové 

organizace spolupracující s Oddělením rovných příležitostí žen a mužů, zda existuje 

výzkum, který by srovnával, zda souvisí vyšší míra vyrovnané péče rodičů s nižší mírou 

násilí (v domácnosti a ve společnosti obecně). 

Zodpovídá: L. Zachariášová 

Termín: 16. 9. 2014 

6. I. Šmídová připraví vzhledem k možné propojenosti kapitoly Statistiky násilí podle 
pohlavní kategorie s dalšími kapitolami Zprávy přehled dostupných statistik a tyto zašle 
M. Járovi a K. Pešákové. 
Zodpovídá: I. Šmídová 

Termín: 25. 6. 2014 

 

7. M. Čechová zjistí možnost spolupráce Pracovní skupiny s Výborem pro institucionální 

zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů, vzhledem k plnění plánu činnosti Pracovní 

skupiny, konkrétně činnosti Zhodnocení spolupráce jednotlivých resortů s NNO a analýza 

možností financování aktivit v oblasti podpory zapojení mužů do agendy rovných 

příležitostí žen a mužů s ohledem na společné cíle Rady vlády pro rovné příležitosti žen 

a mužů.  

Zodpovídá: M. Čechová 

Termín: 16. 9. 2014 

 

8. Po vytvoření finální verze Strategie bude členům a členkám tato zaslána spolu s draftem 

Priorit a s žádostí o návrh dalších úkolů do připravovaných Priorit na rok 2014 a 2015. 

Zodpovídá: M. Čechová 

Termín: bude upřesněno 
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9. M. Čechová předá informaci o návrzích na sběr statistických dat poskytnutých Pracovní 

skupinou J. Návarové, která návrh Pracovní skupiny bude tlumočit na Redakční radě. 

Zápis z jednání Redakční rady M. Čechová poskytne členům a členkám Pracovní 

skupiny, jakmile jej obdrží. 

Zodpovídá: M. Čechová 

Termín: bude upřesněno 

 

 
 

 
 


