
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 7. června 2018 

Místo zasedání: Úřad vlády ČR – místnost Kulatý stůl, nábřeží Edvarda Beneše 4 

Čas zasedání:    10:30 až 12:30 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. Iva Šmídová MU Brno 

 

Přítomné hostky a hosté jednání: 

 

 Jméno Organizace 

1. Nina Fárová SOÚ AV ČR 

 

 Omluvení členové a členky Pracovní skupiny: 

 

 Jméno Organizace 

1. Martin Fafejta UPOL 

2. Ivan Vodochodský Newton Media, a.s. 

 

Sekretariát Pracovní skupiny: 

Tereza Zvolská 
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1. Schválení program 

 

Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů  

7. června 2018 

1. Schválení programu  Členové a členky Pracovní skupiny  

2. Zpráva z Rady vlády pro rovnost žen a mužů 
(dále jako “Rada vlády”) 

I. Šmídová  

3. Finalizace policy paperu “Muži v systému 
vzdělávání”  

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

4. Analýza Vládní strategie pro rovnost žen a 
mužů v ČR na léta 2014 – 2020 (“Vládní 
strategie”) 

T. Pavlas, členové a členky Pracovní 
skupiny, diskuze  

5. Informace z konference Ligy otevřených mužů 
(LOM)  

I. Šmídová, M. Jára 

6. Různé  Členky a členové Pracovní skupiny, 
diskuze 

 

I. Šmídová informovala přítomné o programu jednání Pracovní skupiny. V úvodu jednání 
připomněla volbu předsednictva, která by se měla uskutečnit na jednom z příštích 
jednání Pracovní skupiny. Poslední změna ve vedení Pracovní skupiny proběhla dne 
23. února 2016, kdy byla jako předsedkyně zvolena I. Šmídová a jako místopředseda 
M. Jára. Pracovní skupina by spolu s diskuzí nad novým vedením měla probrat, případně 
revidovat standardy volby předsednictva, včetně délky předsednického mandátu.  

2. Zpráva z Rady vlády  
 
I.Šmídová informovala přítomné o průběhu zasedání Rady vlády. Pracovní skupina 
má vypracovaný tematický plán okruhů na dva roky dopředu (poslední byl prodiskutován 
na zasedání Pracovní skupiny dne 21. 2. 2017, Rada vlády tento plán práce schválila 
ke dni 27. 3. 2017). Činnost pracovní skupiny nebyla v průběhu Rady vlády dne 
15. 5. 2018 diskutována. I. Šmídová dále přednesla informace o navržených realokacích 
v rámci výzev OP Z, které jsou aktuálně diskutovány. Debata o realokacích bude 
pokračovat, neboť jak informoval L. Muller, projekty soutěžní projekty na rovnost žen 
a mužů jsou administrativně náročné a MPSV aktuálně na jejich administraci nemá 
kapacity, což byl právě jeden z důvodů pro návrh realokace. 
 

3. Finalizace policy paperu „Muži v systému vzdělávání“  
 
Pracovní skupina diskutovala implementaci oponentského posudku, který připravila 
I. Smetáčková. Z. Sloboda: je třeba vydefinovat cíle policy paperu a zaměřit jej také 
na obce a kraje. I. Šmídová: argumenty a způsob užití jazyka by měly reflektovat 
cílového čtenáře či čtenářku. Je třeba zamyslet se nad praktickým uplatněním. 
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L. Viktorinová, autorka druhého posudku, by měla být schopna reflektovat uplatnění 
policy paperu v kontextu MŠMT. Zároveň je nezbytné stanovit uzávěrku pro dokončení 
textu a dále jej neprohlubovat. T. Pavlas: policy paper nemá být metodický návod 
pro úředníky a úřednice, jedná se spíše o osvětový dokument shrnující základní 
argumenty. Policy paperu jde především o pojmenování obecných trendů. Je ovšem 
žádoucí si i nadále formulovat možnosti praktického uplatnění dokumentu, včetně 
případného uspořádání semináře pro MŠMT. Z. Sloboda: navrhl do policy paperu zařadit 
bod „d“ a jako další aktéry figurující ve vzdělávání definovat města a obce (obecní, 
krajská, celostátní úroveň). I. Šmídová navrhla, aby Pracovní skupina připravila 
na základě požadavků MŠMT workshop. V první fázi je nutné tyto možnosti probrat 
s L. Viktorinovou, na základě jejího posudku a konzultace pak kontaktovat rezortní 
koordinátory rovnosti. L. Muller nabídl výstupy z genderových auditů, které si nechaly 
vypracovat některé školy. N. Fárová navrhla vypořádat jazykovou náročnost textu 
poznámkami pod čarou. I. Šmídová navrhuje úvody do jednotlivých kapitol pro snadnější 
orientaci čtenáře/čtenářky. Další úprava textu bude probíhat až po obdržení posudku 
od L. Viktorinové.  
 

4. Analýza Vládní strategie 
 
T. Pavlas představil přítomným aktualizovanou verzi dokumentu, který se zabývá Vládní 
strategií a způsobem, jakým identifikuje roli mužů v prosazování rovnosti žen a mužů. 
Text vychází z premisy Vládní strategie, která jako jedno z kritérií úspěšného 
prosazování rovnosti žen a mužů identifikuje ztotožnění mužů s feministickými 
myšlenkami. T. Pavlas tak na základě osobních zkušeností předkládá text, který 
analyzuje přístup vlivných mužů k feminismu a k zapojování se v prosazování 
genderové rovnosti. Problematiku představuje na základě teoretických textů, skrz které 
analyzuje situaci v kontextu ČR. Dokument se skládá ze dvou částí, teoretické 
a praktické, z nichž druhá jmenovaná tvoří kazuistiku zaměřenou na Akční plán 
pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 - 2018. 
Jedná se o draft, který bude dále rozpracován v rámci jedné z aktivit pracovní skupiny, 
která byla za tímto účelem založena.  
Diskuze: 
L. Muller vznesl kritiku k textu, který dle něj vychází z pozice konfliktu a staví muže 
do opozičních rolí. Uvádí příklady žen, které ze své pozice moci rovněž profitují, 
přestože jsou ženy. Nejde tedy polarizovat pozici moci na základě genderu. Dále 
upozorňuje, že se jedná o teoretický text, který může být pro neznalé čtenářstvo náročně 
zpracovatelný. Doporučuje více praktických příkladů, namísto teorie. H. Maříková: 
je nutné se ptát, komu je text určen. Není zde potenciál oslovit muže u moci, jelikož 
pro ně bude text příliš náročný. Je důležité uchopit problém v jeho obecnosti. Apely bude 
nutné lépe strukturovat. H. Maříková dále upozornila, že z práce zcela vypadlo téma 
mužů a péče. M. Jára: text působí jako stínová zpráva, mohlo by se jednat také 
o dodatek k Vládní strategii. Text má potenciál stát se apelem na vlivné muže. Pro další 
vývoj analytického dokumentu je záhodno brát v potaz další koncepční dokumenty, 
z nichž některé jsou úspěšné, jiné méně. N. Fárová: text je zjevně zaměřen na muže 
v rozhodovacích pozicích, ale zároveň muže, kteří jsou nakloněni otázkám genderové 
rovnosti. Formát osobního apelu je pro tento typ dokumentu vhodný. Z. Sloboda: obsah 
dokumentu by dobře fungoval v „menším“ formátu, např. formou brožury. Není ovšem 
úkolem Pracovní skupiny vytvářet právě takovýto typ dokumentu. I. Šmídová souhlasí 
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s N. Fárovou, že text cílí na muže, kteří již disponují určitou genderovou citlivostí. 
Doporučuje upravit jazykovou stránku, jelikož některé z používaných termínů mají 
politické implikace, což může působit kontraproduktivně. I. Šmídová rovněž doporučila 
vymazat část pojednávající o hnutí Metoo, jelikož se tematicky nehodí ke zbytku 
dokumentu. Původní zadání byla analýza Vládní strategie. Bylo by přínosné srovnat také 
další strategické dokumenty a srovnat, zda a proč ne/fungují. Text by si také měl dávat 
pozor na esencializaci. K. Pešáková: zaměření navazujících aktivit by mohlo 
být rozloženo do dvou částí – a) analýza Vládní strategie, b) apel na muže ve vlivných 
pozicích.  
N. Fárová: bylo by dobré v dokumentu rozkrývat typy jednání, kterého se muži 
dopouštějí, aniž by si toho byli vědomi. Text může sloužit jako identifikace těchto 
problémů a upozornění na ně. T. Pavlas zreflektoval připomínky, které dále budou 
zapracovány do textu. Na analýzu Vládní strategie bude vytvořena pracovní skupina, 
která se bude zabývat otázkami, které text T. Pavlase nastolil. Do pracovní skupiny 
se přihlásili: T. Pavlas, N. Fárová, L. Muller a případně K. Pešáková, která již na schůzi 
v dobu projednávání bodu nebyla přítomna.  
 

5. Informace z konference LOM 
  
I.Šmídová a M. Jára informovali o proběhlé konference Ligy otevřených mužů. Bylo 
ohlášeno nové vedení LOM. Konference se zabývala např. tématy mužství a násilí. 
V rámci projednávaného bodu se zástupci a zástupkyně spolku Genderman domluvili 
na spolupráci s Ligou otevřených mužů.  
 

6. Různé 
 
Příští jednání Pracovní skupiny se uskuteční dne 4. 10. 2018, v 10:45. V rámci programu 
jednání bude představen výstup semináře k potírání genderově podmíněného násilí, 
který se konal dne 14. června v gesci Odboru rovnosti žen a mužů. 
 
Shrnutí úkolů pro sekretariát Rady a členky a členy Pracovní skupiny: 
 
1. Sestavit pracovní skupinu, která se bude zaměřovat na analýzu Vládní strategie 

Zodpovídá: sekretariát Pracovní skupiny ve spolupráci s T. Pavlasem, N. Fárovou, 
L. Müllerem 
Termín: 2 měsíce 
 
2. Kontaktovat Lucii Viktorinovou a specifikovat oblast oponentury, včetně možné 

aplikace policy paperu pro kontext MŠMT 
Zodpovídá: sekretariát Pracovní skupiny 
Termín: 2 týdny 
 
3. Finalizace policy paperu „Muži v systému vzdělávání“ 

Zodpovídá: sekretariát Pracovní skupiny ve spolupráci s I. Šmídovou a H. Maříkovou 
Termín: příští jednání Pracovní skupiny 

 
V Praze dne 28. června 2018 
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Zapsala: Tereza Zvolská 
 
Schválila: I. Šmídová, předsedkyně Pracovní skupiny 
 

 


