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

skupina“) konaného dne 8. března 2018 

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

Čas zasedání:    10:30 až 13:00 hod 

Přítomné členky a členové Pracovní skupiny:  

 Jméno Organizace 

1. Lukáš Müller MPSV 

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

3. Kristýna Pešáková Nesehnutí 

4. Iva Šmídová MU Brno 

 
Přítomné hostky a hosté jednání: 
 

 Jméno Organizace 

5. Nina Fárová SOÚ AV ČR 

 
 Omluvení členové a členky Pracovní skupiny: 
 

 Jméno Organizace 

1. Martin Fafejta UPOL 

2. Martin Jára  LOM 

3. Hana Maříková SOÚ AV ČR 

4. Zdeněk Sloboda UPOL 

5. Ivan Vodochodský Newton Media, a.s. 

 
 
Sekretariát Pracovní skupiny: 
Tereza Zvolská 
 

 

1. Schválení programu 

Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů  

8. března 2018 

1. Schválení programu  Členové a členky Pracovní skupiny  

2. Zpráva z Rady vlády pro rovnost žen a mužů  I. Šmídová  

3. Revize policy paperu “Muži v systému 
vzdělávání”  

I. Šmídová, H. Maříková, členové a 
členky Pracovní skupiny, diskuze  

4. Zpracování dokumentu „Co muži v různých 
pozicích a rolích mohou/měli by/musí dělat pro 
dosažení cílů Vládní strategie pro genderovou 
rovnost“ (Dále jako “Strategie) 

T. Pavlas, členové a členky Pracovní 
skupiny, diskuze  

5. Různé  Členky a členové Pracovní skupiny, 
diskuze 

 

I. Šmídová informovala přítomné, že pracovní skupina není usnášeníschopná. 
Program byl neformálně schválen. 

 



2. Zpráva z Rady vlády pro rovnost žen a mužů 
 
I.Šmídová informovala přítomné o zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů, 
která se sešla v novém složení. V rámci zasedání byl představen plán činnosti 
Pracovní skupiny na nadcházející rok. Zápis je zveřejněn na stránkách Rady vlády 
pro rovnost žen a mužů. Následovala diskuze týkající se financování projektů 
z OP Z, kde hrozí zrušení některých výzev v rámci prioritní osy rovnost žen a mužů. 
T. Pavlas doplnil, že případná změna dotačních priorit bude mít dopad také 
na neziskové organizace. L. Muller doplnil, že je nutné, aby tyto kroky schválil 
Monitorovací výbor OP Z a Evropská komise. MPSV a oddělení OP Z je aktuálně 
přetížené a částečně tedy dává smysl projekty redukovat. Tématu OP Z se bude 
Pracovní skupina dále věnovat.   

 
3. Revize Policy paperu „Muži v systému vzdělávání“ 

 
Přítomné členky a členové Pracovní skupiny zapracovali zaslané komentáře 
do Policy paperu. Zbývající připomínky, které vzešly z diskuze v průběhu jednání, 
budou vypořádány I. Šmídovou. Z důvodu neusnášeníschopnosti bylo rozhodnuto, 
že výsledný dokument bude rozeslán všem členům a členkám Pracovní skupiny 
k finálním komentářům. Do dokumentu budou zapracovány stručné informace 
o organizacích, jejichž projekty se zabývaly otázkou maskulinit (LOM, Žába 
na prameni, Otevřená společnost, NESEHNUTÍ). Závěrečná odborná editace bude 
provedena H. Maříkovou. Stylistickou úpravu zajistí L. Hyblerová (LOM).  

4. Zpracování dokumentu „Co muži v různých pozicích a rolích mohou/měli 
by/musí dělat pro dosažení cílů Vládní strategie pro rovnost žen a mužů 
v České republice na léta 2014 – 2020“ 
 
T. Pavlas informoval o předkládaném dokumentu, který reaguje na kapitolu Vládní 
strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 (dále jako 
„Strategie“), která se tematicky překrývá se zaměřením pracovní skupiny muži 
a rovnost žen a mužů. Specifický cíl této kapitoly Strategie, který si klade za cíl 
zvýšení identifikace mužů s agendou genderové rovnosti, podrobil analýze z hlediska 
konceptů maskulinit. V té souvislosti představil text Alberta Godenziho, který 
sumarizuje reakci mužů na feministické požadavky (dělené do 4 stádií – pasivní 
technika blokování – aktivní a asociativní technika – antisexismus a solidarita). 
T. Pavlas dále seznámil přítomné se svým textem a vznesl k diskuzi otázky týkající 
se „specificky mužské odpovědnosti“ a otázku spolu-odpovědnosti žen v pozicích 
moci. Dále si kladl otázku, jak motivovat „vlivné“ muže, aby se podíleli 
na zviditelňování genderové nerovnováhy. V rozšířené verzi textu budou 
rozpracována konkrétnější doporučení, jak zapojit muže do genderového 
mainstreamingu. 
Diskuze 
I. Šmídová: Je nutné reflektovat, na koho je text cílen.   
L. Muller: Text je příliš obecný, pracuje se zahraničními příklady, ale nedostatečně 
reflektuje problematiku českého kontextu. Nepopisuje konkrétní situaci v ČR. 
I. Šmídová: Je otázka, jak interpretovat nadvládu mužů v češtině. I. Šmídová dále 
informovala o svém posledním výzkumu, který je zaměřen na primáře, jako muže 
v pozicích moci. Z analýzy rozhovorů vyplynulo, že respondenti nepociťují svou moc 
a vnímají se coby součást komplikovaného systému. Vzniká tedy otázka, jakým 
typem odpovědnosti a moci mají muži pocit, že disponují. 
T. Pavlas: Ministři nejsou v roli primářů, jsou zodpovědní za agendu a její realizaci, 
rozložení moci je tedy v jejich případě jiné. 
L. Muller: Může být problém se srozumitelností textu. T. Pavlas uvedl, 
že se v přípravě dokumentu primárně soustředil na popsání problému, 



ale je připravený jej upravit a jazykové zpřístupnit. Dokument by mělo připomínkovat 
více členů a členek Pracovní skupiny.   
L. Muller informoval o workshopu, který se věnoval výzvám OP Z, zaměřených 
na realizaci Strategie. Je třeba vypracovat evaluaci plnění Strategie, a při revizi 
analytického dokumentu vycházet z jejích výsledků.  L. Muller připraví dokument, 
který shrne výstupy workshopu. 
I. Šmídová: Muži v pozicích moci by měli začít vidět systémovou moc, kterou nevidí. 
Aktuálně vypracovaný dokument je směřován těm, kteří rozumí konceptům genderu. 
Je nutné čtenářstvo přesvědčit, že genderová perspektiva je přínosná a není 
jen „bonus“. 
K. Pešáková: Dokument může být podnětný pro pracovní skupinu a její další 
směřování, které by mohlo být zaměřeno na otázku mužů a moci. I. Šmídová 
navrhla, aby byl dokument doplněn o analýzu příkladů dobré a špatné praxe. Dále 
navrhla, aby se na dalších úpravách podílely také ostatní členky a členové Pracovní 
skupiny. 
T. Pavlas zreviduje na základě proběhlé diskuze dokument, kde vytyčí oblasti 
k dalšímu zpracování. K revizi bude dokument připraven 20. března 2018 
(29.  března 2018).  
 

5. Různé 

Pracovní skupina se dohodla, že příští jednání se uskuteční dne 7. června 2018.  
 
V Praze dne 8. března 2018    Zapsala: Tereza Zvolská 
 
 
Zasláno všem členům a členkám Pracovní skupiny. 

 
 

 

 

 
Shrnutí úkolů 
 
1. T. Pavlas zašle členům a členkám pracovní skupiny revidovanou analýzu Strategie  

Termín: 20.3.2018 (29.3.2018) 

2.         L. Muller připraví shrnutí workshopu k čerpání výzev OP Z vázaných na plnění 
Strategie 
Termín: v návaznosti na další jednání PS 

3.         T. Zvolská zašle členům a členkám informace k evaluaci Strategie a k doporučením 
Rady vlády pro rovnost žen a mužů, která byla schválena vládou.  
Termín: v návaznosti na další jednání PS 


