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Zápis z jednání Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů 
 (dále jako „Pracovní skupina“) konaného dne 4. října 2018 

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

Čas zasedání:    10:45 až 13:30 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 

 

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. Zdeněk Sloboda UPOL 

2. Ivan Vodochodský Newton Media, a.s. 

 

Sekretariát Pracovní skupiny: 

Kristýna Kabzanová 
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1. Schválení programu 

 

Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů  

4. října 2018 

1. Schválení programu  I. Šmídová, členové a členky Pracovní 
skupiny  

2. Zhodnocení policy paperu „Muži v systému 
vzdělávání“ 

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

3. Analýza Vládní strategie pro rovnost žen a 
mužů v ČR na léta 2014 – 2020  

T. Pavlas, členové a členky Pracovní 
skupiny, diskuze  

4. Rozvaha policy paperu „Muži a zdraví“ Členové a členky Pracovní skupiny 

5. Různé  Členky a členové Pracovní skupiny, 
diskuze 

 

I. Šmídová informovala přítomné o programu jednání Pracovní skupiny.  

K. Kabzanová seznámila členky a členy se zpracováním osobních údajů podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES. 

 
2. Zhodnocení policy paperu „Muži v systému vzdělávání“ 

 
I. Šmídová sdělila, že cílem následující rozpravy je vyjádření Pracovní skupiny, zda 
souhlasí s obsahem policy paperu „Muži v systému vzdělávání“. Dále přítomné 
informovala, že po připomínkách byl v policy paperu přijat diplomatičtější jazyk, 
že externistky uvedly, že by policy paper měl být více ozdrojován, a že jednou 
z průřezových výtek bylo, že se policy paper málo věnuje obsahu školních pomůcek. 
H. Maříková poznamenala, že v doporučeních je zmíněno, že je nutné věnovat pozornost 
obsahu školních pomůcek, není to však rozpracováno v textu. I. Šmídová navrhla, aby 
do úvodu mohla být doplněna poznámka pod čarou s odkazem na příručky 
I. Smetáčkové. M. Jára se dotázal, zda někdo provedl genderovou analýzu obsahu 
učebnic, protože muži v systému vzdělávání v učebnicích nebývají. I. Šmídová uvedla, 
že by policy paper mohl odkazovat na slovenskou knihu „Ružový a modrý svet“. Dále 
poznamenala, že by v úvodu a závěru mohlo být uvedeno, že téma mužů v systému 
vzdělávání je důležité, policy paper se jím však nezabývá. 
 
H. Maříková uvedla, že další výtkou I. Smetáčkové bylo, že se policy paper nevěnuje 
pedagogickým dovednostem a příležitostem k jejich vytváření. V doporučeních tato 
problematika promítnuta je, nicméně I. Smetáčková si přála, aby byl v policy paperu celý 
fenomén popsán důkladněji. Formát policy paperu pro toto nicméně není vhodný. I. 
Šmídová uvedla, že recenzentky policy paperu vytýkaly příliš obecnou formulaci.  M. Jára 
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se dotázal, zda v policy paperu budou zmíněny publikace P. Matějů a J. Strakové, s tím, 
že hlas oponentů by neměl být vynechán. H. Maříková poznamenala, že v policy paperu 
chybí mnoho publikací a že policy paper není přehledovou záležitostí. Publikace P. 
Matějů a J. Strakové by neuváděla, protože by k nim bylo potřeba zaujmout kritické 
stanovisko a na to v policy paperu není prostor. T. Pavlas uvedl, že považuje za důležitou 
poznámku I. Smetáčkové, dle které by debata o vyšším zastoupení mužů ve školství 
měla reflektovat také to, jací muži by ve školách byli žádoucí. . H. Maříková odpověděla, 
že v doporučeních toto promítnuto je. I. Šmídová uvedla, že by v policy paperu mohlo 
zaznít, že pozornost není dostatečně věnována tomu, jaké muže do škol chceme, a že je 
potřeba zabývat se pedagogickými dovednostmi pegagogů a pedagožek a příležitostmi 
k jejich vytváření. T. Pavlas navrhl, že by I. Smetáčková mohla být požádána, aby 
Pracovní skupině sdělila současný stav vzdělávání pedagogů a pedagožek v ČR. 
H. Maříková odpověděla, že by v policy paperu tuto záležitost neřešila, protože na rozbor 
stavu na pedagogických fakultách v ČR není v policy paperu prostor. 
 
H. Maříková přesunula diskuzi ke kontrole závěru. N. Fárová uvedla, že by sekci 
o toleranci pracovní disciplíny zmírnila. M. Jára souhlasil a dodal, že v této podobě 
by výrok mohl být špatně interpretován. H. Maříková uvedla, že odstavec o tokenismu 
přesune do předchozí části. I. Šmídová ke komentáři o intersekcionalitě poznamenala, 
že by výtku vyřešila odkazem na knihu „Etnická rozmanitost ve škole“ L. Jarkovské, 
K. Liškové, J. Obrovské a A. Souralové. H. Maříková souhlasila s tím, že odkaz bude 
doplněn.  M. Jára uvedl, že by poslední dvě věty závěru vymazal tak, aby poslední větou 
policy paperu bylo „formovat vzdělávací systém tak, aby byl demokratický a otevřený 
změnám.“ H. Maříková uvedla, že poslední větu o „oboustranně učícím partnerském 
procesu“ považuje také za důležitou a případně by odstranila pouze předposlední větu.     
 
H. Maříková informovala o změnách, které provedla v doporučeních. I. Šmídová uvedla, 
že by část o šíření policy paperu v textu neuváděla a že by odstranila nadpis odkazující 
na eliminaci genderových stereotypů, protože stereotypy mohou být někdy vnímány i 
pozitivně. Současná formulace by tedy mohla čtenáře a čtenářky odradit. Dále navrhla, 
aby v doporučeních zaznělo, že má být věnována pozornost rozdílům mezi státním a 
soukromým školstvím. K. Pešáková se dotázala, zda se nějaká česká škola hlásí k tomu, 
že je genderově citlivá. T. Pavlas navrhl, že by MŠMT mohlo oslovit ředitele a ředitelky 
s dotazem, zda se jejich školy hlásí k principu genderové citlivosti. I. Šmídová navrhla, že 
by tento nápad mohl být prezentován v rámci distribuce policy paperu. Zároveň by mohli 
být osloveni lidé z projektu Férová škola s dotazem, zda se genderovou citlivostí zabývají. 
Pokud ne, bylo by jim navrženo, aby se genderová citlivost stala součástí značky. 
Distribuce policy paperu se bude řešit na dalším zasedání Pracovní skupiny. Policy paper 
by měl být také co nejdříve předložen Radě vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako 
„Rada vlády“) ke schválení. 
 

3. Analýza Vládni strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 
 
T. Pavlas uvedl, že analýza byla od posledního jednání Pracovní skupiny upravena tak, 
aby byla více zacílena na muže v rozhodovacích pozicích. Měla by být zakončena 
jasnými doporučeními. S nabídkou spolupráce byly osloveny N. Fárová a K. Pešáková, 
které souhlasily, že se na vzniku analýzy budou podílet. Je třeba stanovit si, nakolik má 
být analýza kritická a nakolik diplomatická, aby čtenáře neodradila. V analýze by měly 
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zaznít konkrétní pozitivní příklady. K. Pešáková souhlasila. Je třeba uvést pozitivní, 
reálné příklady. Analýza by také měla být přístupná; odborná mluva může být bariérou. 
N. Fárová poznamenala, že očekává, že se analýza primárně dostane k těm, kteří jsou 
tomuto tématu otevření, tudíž by se nebála být kritická. T. Pavlas uvedl, že před příštím 
jednáním Pracovní skupiny analýzu členům a členkám rozešle, aby mohla být během 
jednání prodiskutována. Dodal, že si také uvědomuje, že kvůli případným připomínkám 
může trvat delší dobu, než bude text v takové podobě, aby mohl být předložen Radě 
vlády. I. Šmídová navrhla, že analýza nebude předložena k oponentuře, protože 
vypořádávání se s připomínkami je zdlouhavé. Stačí, pokud za textem bude stát 
Pracovní skupina. M. Jára souhlasil, nicméně navrhl, aby byla analýza dána k přečtení 
několika politikům, kteří by na ni vyjádřili svůj názor. K. Pešáková souhlasila a dodala, 
že by text zároveň předala úředníkům a úřednicím, protože ti budou s analýzou následně 
pracovat. 
 
T. Pavlas uvedl, že ve Vládní strategii pro rovnost žen a mužů na léta 2014 – 2020 (dále 
jako „Vládní strategie“) nenašel mnoho konkrétních bodů, které by šlo vztáhnout 
k mužům. L. Müller poznamenal, že je potřeba dokázat, že důvod, proč muži tato témata 
opomíjejí, je skutečně takový, jaký uvádí koncept analýzy. T. Pavlas uvedl, že proto 
budou součástí analýzy konkrétní příklady. L. Müller zmínil, že chybí analýza Vládní 
strategie, která by rozebrala, které body Vládní strategie naplněny byly, a které ne. 
K. Kabzanová přítomné informovala, že v současné době probíhá v rámci Odboru 
rovnosti žen a mužů vyhodnocení Vládní strategie. T. Pavlas uvedl, že problémem Vládní 
strategie je její přehlížení ze strany subjektů, které by měly úkoly plnit. Indikátory také 
bohužel nejsou vždy jasně nastaveny. I. Šmídová uvedla, že evaluace Vládní strategie 
není náplní Pracovní skupiny, ale že považuje za nešťastné, když jsou úkoly odkládány 
a neplněny. Bylo by vhodné udělat výzkum mezi těmi, kteří mají Vládní strategii plnit, 
a zjistit, proč tak nečiní. L. Müller uvedl, že úkoly nemusí být neplněny jen proto, že s nimi 
lidé v rozhodovacích pozicích nesouhlasí. Bylo by vhodné podívat se do zápisů z jednání 
Rady vlády a zjistit, jak bylo neplnění odůvodněno. T. Pavlas uvedl, že se obává, že 
odůvodnění uvedena nebudou, ale že by je případně považoval za relevantní informace, 
které by v analýze měly být zohledněny. I. Šmídová uvedla, že si není jistá, zda důvody 
uvedené v zápisech jsou vždy ty skutečné. L. Müller poznamenal, že snaha posoudit 
pravdivost vyřčených důvodů by se zakládala na spekulaci. Je potřeba vycházet z toho, 
co v zápisu je, jelikož i zaznamenané informace budou mít jistou výpovědní hodnotu.  
 
T. Pavlas navrhl, aby byly vytipovány konkrétní případy. I. Šmídová uvedla, že by bylo 
vhodné mít dopředu informaci o tom, kdy k něčemu podobnému došlo, protože procházet 
všechny zápisy je nerealistické. L. Müller poznamenal, že odmítnutí určitého projektu 
zákonitě neznamená, že dotyčnému není téma blízké; projekt nemusel být dobrý nebo 
realistický. I. Šmídová uvedla, že by příklady, které se v analýze objeví, anonymizovala, 
aby nedocházelo k polarizaci.  M. Jára uvedl, že mu jako vhodný příklad přijde debata 
kolem Istanbulské úmluvy.  
 

4. Rozvaha policy paperu „Muži a zdraví“ 
 

I. Šmídová navrhla, že se Pracovní skupina bude v dalším období plně zabývat analýzou 
Vládní strategie a že se rozvaha nad policy paperem „Muži a zdraví“ z tohoto důvodu 
odloží. Dále navrhla, že by mohla být zahájena spolupráce se vznikajícím Výborem 
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pro zdraví žen a mužů při Radě vlády (dále jako „Výbor pro zdraví“) nebo že by někdo 
z Pracovní skupiny mohl být do Výboru pro zdraví nominován. K. Kabzanová uvedla, 
že spolupráce mezi Výborem pro zdraví a Pracovní skupinou by byla jistě žádána. 
Závěry policy paperu „Muži a zdraví“ by mohly být podnětem pro to, čím by Výbor 
pro zdraví mohl zabývat. Vznik Výboru pro zdraví je nicméně zatím v rané fázi; nemá 
ustanovenou předsedkyni, ani členy a členky. T. Pavlas doplnil, že nápad na vznik 
Výboru pro zdraví vzešel z jednání, v jehož rámci se rozebíralo, která témata nejsou 
pokryta. Výbor pro zdraví by fungoval po boku Pracovní skupiny k porodnictví při Radě 
vlády. I. Šmídová se dotázala, zda by měl někdo z Pracovní skupiny zájem být ve Výboru 
pro zdraví. M. Jára odpověděl, že zájem má. I. Šmídová doplnila, že by měla zájem také. 
Diskuzi k policy paperu „Muži a zdraví“ uzavřela s tím, že k rozvaze Pracovní skupina 
vrátí za rok. 

 
5. Různé 

  
I. Šmídová se dotázala na mandát Pracovní skupiny. K. Kabzanová uvedla, že dle statutu 
Rady vlády rozhoduje o zřízení a zrušení Pracovní skupiny předseda či předsedkyně 
Rady vlády. Současně se Pracovní skupina řídí jednacím řádem Rady vlády. Z toho 
analogicky vyplývá, že se mandát členů a členek Pracovní skupiny fakticky kryje 
s funkčním obdobím vlády ČR, nicméně členi a členky Pracovní skupiny vykonávají po 
skončení funkčního období vlády ČR činnost do té doby, než jsou jmenováni noví členi a 
nové členky. 
 
Příští jednání Pracovní skupiny se uskuteční v pátek 8. února 2019 v 10:45.  
 
Shrnutí úkolů pro sekretariát Rady a členky a členy Pracovní skupiny: 
 
1. Finalizace policy paperu „Muži v systému vzdělávání“ 

Zodpovídá: sekretariát Výboru ve spolupráci s I.Šmídovou a H. Maříkovou 
Termín: příští jednání Pracovní skupiny 
 
2. Předložení první verze analýzy Vládní strategie k diskuzi 

Zodpovídá: T. Pavlas ve spolupráci s N. Fárovou a K. Pešákovou  
Termín: příští jednání Pracovní skupiny 
 
3. Znovuotevření diskuze nad policy paperem „Muži a zdraví“ 

Zodpovídá: sekretariát Výboru ve spolupráci s I.Šmídovou 
Termín: za rok 
 
4. V případě vytvoření Výboru pro zdraví navrhnout ke jmenování M. Járu a I. Šmídovou 
Zodpovídá: sekretariát Výboru 
Termín: v závislosti na vzniku Výboru pro zdraví 
 
V Praze dne 18. října 2018 
 
Zapsala: Kristýna Kabzanová 
 
Schválila: I. Šmídová, předsedkyně Pracovní skupiny 


