
Úřad vlády České republiky 
Odbor rovnosti žen a mužů  

 
Zápis z jednání pracovní skupiny Muži a rovnost žen a mužů  

dále jako „Pracovní skupina“) konaného dne 3. června 2019 

Místo zasedání: Úřad vlády ČR – místnost Fórum, Vladislavova 4, Praha 2 

Čas zasedání: 11:30 – 14:00 

 

Přítomné členky/členové Výboru: 

 

Omluvené členky/členové Výboru 

1. Fafejta Martin UPOL 

2. Jára Martin LOM 

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

4. Pešáková Kristýna Nesehnutí 

5. Vodochodský Ivan FHS UK 

 

Za sekretariát byly přítomny Tereza Zvolská a Tereza Česká.  

 

1. Schválení programu 

Jméno Organizace 

1. Fárová Nina SOÚ AV ČR 

2. Maříková Hana SOÚ AV ČR 

3. Müller Lukáš MPSV 

4. Sloboda Zdeněk UPOL 

5. Šmídová Iva MU Brno 

Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů 

3. června 2019 

1. Úvod a schválení programu I. Šmídová, členové a členky Pracovní 
skupiny  

2. Policy paper vdělávání - distribuce Členové a členky Pracovní skupiny 

3. Analýza Vládní strategie pro rovnost žen a 
mužů v České republice na léta 2014 – 2020 
(dále jako „Vládní strategie“) 

T. Pavlas, členové a členky pracovní 
skupiny  
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Program byl schválen. Bylo přítomných 5 z 10 členů a členek.  

Pracovní skupina nebyla usnášeníschopná.  

I. Šmídová vznesla dotaz ohledně konce svého mandátu, T. Zvolská zjistí informace 

do jednoho měsíce od konání zasedání.  

 

2. Policy paper vzdělání – distribuce 

 

K bodu k otázce distribuce policy paperu Muži v systému vzdělávání (dále jako „Policy paper“) 

se za Odbor rovnosti žen a mužů (dále jako „Odbor“) zúčastnila T. Česká. Pracovní skupina 

diskutovala zacílení Policy paperu. Zacílení na odbornou veřejnost bude diskutováno 

s rezortním koordinátorem/koordinátorkou rovnosti žen a mužů (dále jako „GFP“) při MŠMT. 

Sekretariát  kontaktuje GFP s dotazem, zda se v nejbližší době nechystá konference, kde by 

mohl být Policy paper distrubován.  

Dále bylo diskutováno šíření Policy paperu širší veřejnosti, především pedagogům 

a pedagožkám. T. Česká navrhla načasování na konec prázdnin/začátek školního roku. 

Nápady na prezentace a výstupy spojené s Policy paperem zašle T. Česká v průběhu 

července, aby byl v průběhu srpna připraven ke zveřejnění. Byla rovněž navržena distribuce 

do učitelských novin. Rozšíření Policy paperu ve státní správě bude diskutováno zvlášť.  

V případě veřejných výstupů, např. videí budou „mluvící hlavy“ I. Šmídová a N. Fárová.  

 

3. Analýza Vládní strategie  

 

Na analýze se aktuálně podílí N. Fárová, T. Pavlas, L. Viktorinová.  

 

N. Fárová informovala o článku, který vyšel v Deníku N. 

Původní zaměření analýzy Vládní strategie z hlediska mužů jako aktérů prosazující rovnost 

žen a mužů se v průběhu realizace změnilo na koncepci doporučení pro muže působící 

ve státní správě.  

Aktuálně probíhá formulace doporučení a případových studií. Analýza je cílena na muže 

ve státní správě („genderman ve státní správě“) výstupem bude seznam doporučení. 

Pracovní skupina se usnesla, že před příštím zasedáním bude podkladový text zaslán alespoň 

10 dní dopředu, aby měli ostatní členové a členky možnost se zapojit a k textu vyjádřit.  

 

I. Šmídová dále informovala o spolupráci na tématu zdraví a rovnost žen a mužů, které vzešlo 

z iniciativy Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Vstupní analýza již proběhla. Některá z témat, 

která z analýzy vzešla, bude možné využít také pro práci Pracovní skupiny, především při 

přípravě policy paperu Muži a zdraví. Jedním z výstupů Analýzy zdraví a rovnosti žen a mužů 

je založení odborné pracovní skupiny, kde budou přítomni zástupci a zástupkyně akademické 

a odborné veřejnosti, osoby z praxe a také z komerční sféry zdravotnictví (pojišťovny). Bylo by 

dobré získat více dat a statistik, nejen ÚZIS, ale také statistický úřad, evidence pojišťoven atd.  

 

4. Různé Členové a členky Pracovní skupiny 
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4. Různé 

 

L. Müller hovořil o aktuálních proměnách na trhu práce, které mohou nahrávat „genderově 

nestereotypnímu zaměstnávání“. Dále proběhla diskuze ke kulatému stolu, který pořádal 

Sociologický ústav AV ČR, který byl věnován „OSVČ jako prekérní forma práce“. Bylo 

diskutováno, zda může na sektorové zvyšování platů pozitivně působit přitomnost mužů 

v daném sektoru.  

Byla avizována událost, kterou pořádá spolek Genderman – 19. 6. 2019 v Cafe Campus – 

Křest sborníku – Genderman: Muži a feminismus.  

  

Termín příštího zasedání: 24. 9. 2019, 10:30 

 

Shrnutí úkolů pro sekretariát Rady a členky a členy Pracovní skupiny: 

1. Kontaktovat resortní koordinátory/ky rovnosti MŠMT ohledně rozšíření Policy paperu 
Zodpovídá: Sekretariát 
Termín: červenec 2019 
Výstup: Byli kontaktováni resortní koordinátor a koordinátorka rovnosti.  
 
2. Zjistit délku mandátu I. Šmídové na pozici předsedkyně Pracovní skupiny 
Zodpovídá: Sekretariát 
Termín: červenec 2019 
Výstup: Mandát předsedkyně kopíruje funkční mandát vlády ČR, tedy 4 roky. Je nicméně 
možné přejmenovat předsedu/předsedkyni spolu se jmenováním jiných členů/členek 
poradních orgánů Vlády ČR.  
 
3. Zpracovat podklad ohledně možnosti prezentace výstupů Policy paperu 
Zodpovídá: Sekretariát 
Termín: červenec 2019 
Výstup: připravuje se a bude zaslán ke konzultaci příspěvek na fb stránce „To je rovnost!“ 
informující o Policy paperu. Další možnosti prezentace budou zaslány.  

 

 


