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Zápis z jednání Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů (dále jako „Pracovní 
skupina“) konaného dne 21. února 2017 

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

Čas zasedání:  14:00 až 16:00 hod 

Přítomné členky a členové Pracovní skupiny: 

 Jméno Organizace 

1.  Martin Jára LOM 

2.  Hana Maříková SOÚ AV ČR 

3.  Kristýna Pešáková Nesehnutí 

4.  Zdeněk Sloboda UPOL 

5.  Iva Šmídová MU Brno 

 
Omluvení členové a členky Pracovní skupiny: 

 Jméno Organizace 

1.  Martin Fafejta UPOL 

2.  Lukáš Müller MPSV 

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

4.  Ivan Vodochodský Newton Media, a.s. 

 

Přítomné hostky a hosté jednání: 

- 

Sekretariát Pracovní skupiny: 

Michal Pavlíček 
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1. Schválení programu 

 

I. Šmídová představila navržený program. S podobou programu všichni přítomní a přítomné 
souhlasili. 

2. Plán činnosti Pracovní skupiny na další období  

I. Šmídová představila návrh plánu činnosti Pracovní skupiny na další období. Pracovní 
skupina potvrdila svůj záměr vytvořit policy paper Muži v systému vzdělávání v rozsahu 5-7 
stran. Cílem zprávy zůstává pokrytí aktuálního tématu a zaměření na doporučení pro danou 
oblast. Dále byl představen návrh T. Pavlase zařadit do plánu činnosti analýzu vládní 
Strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2016 (dále jako 
„Strategie“) z hlediska specifických úkolů pro muže a formulace těchto úkolů s názvem „Co 
muži v různých pozicích a rolích mohou/měli by/musí dělat pro dosažení cílů vládní strategie 
pro genderovou rovnost“. Pracovní skupina se shodla na vzniku tohoto dokumentu a jeho 
zařazení do bodu 6 plánu činnosti „Průběžné revize a odborná asistence při vytváření 
aktualizovaných opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů 
v příslušných letech a dalších strategických dokumentů v oblasti rovnosti žen a mužů. 
M. Pavlíček kontaktuje T. Pavlase s žádostí o konkretizaci rozsahu analýzy Strategie 
a způsobu zapojení Pracovní skupiny. 
 
 
3. Propagace a diseminace Zprávy Muži a násilí v ČR 

M. Pavlíček předal informace o spolupráci s Oddělením vnějších vztahů Úřadu vlády 
na medializaci Zprávy a představil Pracovní skupině výčet oslovených médií a organizací. 
V této souvislosti bylo dohodnuto, že se M. Pavlíček spojí s Oddělením a zajistí šíření Zprávy 
do dalších odborných časopisů (např. Sociální práce, Fórum sociální politiky, apod.), 
neziskových organizací zabývajících se tématem násilí (organizace zastoupené ve Výboru 
pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách, jeho pracovních skupinách a další) a mezi 
Gender focal pointy. Zároveň budou zjištěny statistiky o přečtení Zprávy na vládním webu. 

M. Pavlíček dále informoval přítomné o představení Zprávy na konferenci Úřadu vlády 
zaměřené na práci s násilnou osobou, která proběhla 1. prosince v rámci 16 akčních dní 
proti násilí na ženách. Zprávu na konferenci představil Z. Sloboda. M. Pavlíček na konferenci 
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zajistil několik tištěných kopií Zprávy pro zájemce a zájemkyně. Zpráva byla také sdílena 
na Facebookovém profilu kampaně Odboru rovnosti žen a mužů „To je rovnost!“. Dále byla 
diskutována možnost uspořádat seminář ke Zprávě pro Gender focal pointy. M. Pavlíček 
bude informovat Pracovní skupinu o chystaných seminářích a jejich programu. 

4. Doporučení Zprávy Muži a násilí v ČR 

Pracovní skupina v rámci tohoto bodu diskutovala návrhy na operacionalizaci jednotlivých 
doporučení Zprávy zaslaných L. Müllerem. Bylo domluveno, že M. Pavlíček připojí tento 
dokument do přílohy zápisu k dalšímu komentování členům a členkám Pracovní skupiny 
s termínem do konce března. M. Pavlíček následně představil návrh doporučení 
ke statistikám a informoval o nutnosti vypracovat odůvodnění s přehledem aktuálního stavu. 
M. Pavlíček zařadí doporučení ke statistikám do přílohy zápisu k dalšímu komentování 
členům a členkám Pracovní skupiny s termínem do konce března.  

 

5. Příprava policy paperu Muži v systému vzdělávání 

I. Šmídová otevřela diskuzi k přípravě další zprávy. V rámci diskuze o zaměření Zprávy 
zazněla témata jako problematika profesního uplatnění mužů ve vzdělávání, pozitivní 
diskriminace chlapců ve škole, či problematika vzdělání ve sportu. Pracovní skupina se 
nakonec shodla na dvou hlavních tématech zprávy: 1, Z(ne)výhodnění chlapců 
ve vzdělávacím systému a s tím související otázka jak se pracuje s genderovými stereotypy 
v této oblasti, a 2, Muži v učitelské profesi. První fází přípravy policy paperu bude rešerše 
dosavadní literatury. Do příště každý člen a každá členka Pracovní skupiny vypracuje 
jednu normostranu k jednomu nebo po půl normostraně k oběma uvedeným tématům 
a zašle je M. Pavlíčkovi do konce května.  

6. Různé 

Pracovní skupina se dohodla, že příští jednání se uskuteční v první polovině června. 
M. Pavlíček zajistí doodle hlasování ke konkrétním termínům s možností 
odpoledne/dopoledne a na základě výsledku zajistí místnost na Úřadu vlády. M. Pavlíček 
poté informoval o kampani Odboru „To je rovnost!“ a Z. Sloboda doplnil bližší informace 
ohledně plánovaných videospotů kampaně. 

V Praze dne 21. února 2017       Zapsal: Michal Pavlíček 

Zasláno všem členům a členkám Pracovní skupiny. 
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Shrnutí úkolů: 

1. M. Pavlíček kontaktuje T. Pavlase s žádostí o konkretizaci rozsahu analýzy Strategie a 
způsobu zapojení Pracovní skupiny. 
Zodpovídá: M. Pavlíček, I. Šmídová 
Termín: 24. 2. 2017  

2. M. Pavlíček se spojí s Oddělením vnějších vztahů Úřadu vlády a zajistí další šíření 
Zprávy Muži a násilí v ČR a informace ohledně četnosti stažení Zprávy z webu.  
Zodpovídá: M. Pavlíček, I. Šmídová  

Termín: 31. 3. 2017 

3. Členky a členové pracovní skupiny okomentují podklady k doporučením L. Müllera (viz 
příloha 1 zápisu) a M. Pavlíčka (viz příloha 2 zápisu) ke Zprávě 
Zodpovídá: I. Šmídová, M. Pavlíček, členky a členové pracovní skupiny  
Termín: 31. 3. 2017 

4. Členky a členové pracovní skupiny zpracují 1 NS k tématu Zprávy Muži v systému 
vzdělávání a zašlou ji M. Pavlíčkovi 
Zodpovídá: I. Šmídová, M. Pavlíček, členky a členové pracovní skupiny  
Termín: 31. 5. 2017 

5. M. Pavlíček zajistí doodle hlasování ke konkrétním termínům příštího jednání 
v 1. polovině června a na základě výsledku zajistí místnost na Úřadu vlády 
Zodpovídá: M. Pavlíček, I. Šmídová 

Termín: 30. 4. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: 
1. Podklad L. Müllera k doporučení Zprávy Muži a násilí v ČR 
2. Podklad M. Pavlíčka k doporučení Zprávy Muži a násilí v ČR 


