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Zápis z jednání Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů (dále jako „Pracovní 
skupina“) konaného dne 5. září 2017 

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

Čas zasedání:  10:30 až 13:00 hod 

Přítomné členky a členové Pracovní skupiny: 

 Jméno Organizace 

1.  Martin Jára LOM 

2.  Hana Maříková SOÚ AV ČR 

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

4.  Iva Šmídová MU Brno 

 
Omluvení členové a členky Pracovní skupiny: 

 Jméno Organizace 

1.  Martin Fafejta UPOL 

2.  Zdeněk Sloboda UPOL 

3.  Kristýna Pešáková Nesehnutí 

4.  Lukáš Müller MPSV 

5.  Ivan Vodochodský Newton Media, a.s. 

 

Přítomné hostky a hosté jednání: 

- 

Sekretariát Pracovní skupiny: 

Michal Pavlíček 
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1. Schválení programu 

Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů  
5. září 2017 

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

2. Revize členské základny I. Šmídová, členové a členky Pracovní 
skupiny 

3. Doporučení Zprávy Muži a násilí v ČR  M. Pavlíček, členové a členky Pracovní 
skupiny, diskuse  

4. Příprava policy paperu „Muži v systému 
vzdělávání“ 

I. Šmídová, členové a členky Pracovní 
skupiny, diskuse  

5. Zpracování dokumentu „Co muži v různých 
pozicích a rolích mohou/měli by/musí dělat pro 
dosažení cílů Vládní strategie pro genderovou 
rovnost“ 

T. Pavlas, členové a členky Pracovní 
skupiny, diskuse 

6. Informace z jednání Redakční rady ČSÚ - 
Zaostřeno na ženy a muže 

H. Maříková, členové a členky Pracovní 
skupiny 

7. Různé   Členové a členky Pracovní skupiny, 
diskuse 

 

I. Šmídová představila přítomným program. Všichni přítomní a přítomné souhlasili. 

 

2. Revize členské základny  

I. Šmídová navrhla k diskuzi možnost rozšíření Pracovní skupiny. Cílem případného 
rozšíření Pracovní skupiny je především její větší akceschopnost. Jednou z nově navržených 
členek je N. Fárová, která se věnuje tématu Mužů ve vzdělávání v rámci své dizertační práce 
a současně pracuje v Národním kontaktním centru – gender a věda a je také tajemnicí 
Genderové expertní komory. Zároveň sama projevila zájem o účast na jednání. T. Pavlas 
zkusí oslovit někoho se zájmem o téma z iniciativy Genderman. H. Maříková navrhla oslovit 
koordinátora rovnosti z MŠMT J. Vošmíka (Gender studies – specialista na práci se 
zaměstnavateli), který je koordinátor projektu „Genderová rovnost na MŠMT“ – možnost 
představit projekt na některém z příštích jednání. M. Pavlíček zjistí bližší informace a zašle je 
členům a členkám Pracovní skupiny. M. Pavlíček zároveň zjistí zájem o téma mezi 
stážistkami a stážisty Odboru rovnosti žen a mužů. M. Pavlíček osloví N. Fárovou ohledně 
jejího zájmu o členství v Pracovní skupině. Členové a členky se zamyslí nad možností oslovit 
další osoby. K oslovení ohledně oponentury policy paperu byla navržena I. Smetáčková, 
případně J. Vošmík. Pracovní skupina se dohodla, že I. Šmídová napíše členům, kteří se 
dlouhodobě neúčastní jednání, jestli mají stále zájem o členství v Pracovní skupině. M. Jára 
navrhl, aby jedno z příštích jednání proběhlo v Brně. Bylo dohodnuto, že minimálně jedno 
jednání ročně proběhne v Brně. 
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3. Doporučení Zprávy Muži a násilí v ČR 

M. Pavlíček představil aktuální podobu doporučení s přehledem komentářů od jednotlivých 
členek a členů Pracovní skupiny. V rámci dalšího postupu bylo dohodnuto, že I. Šmídová 
osloví L. Müllera ohledně schůzky k zapracování komentářů s M. Pavlíčkem. M. Pavlíček 
zkonzultuje výsledek s I. Šmídovou a následně s R. Šafaříkem. M. Pavlíček domluví 
spolupráci s Pracovní skupinou pro práci s násilnou osobou na podnětu k vypsání dotačního 
titulu pro práci s násilnou osobou. T. Pavlas v návaznosti na doporučení č. 4 (odborné 
vzdělávání pro profese, které přicházejí do styku s původci, původkyněmi a s oběťmi násilí) 
zmínil aktuální kauzu ohledně učebnic kriminologie. T. Pavlas navrhl spojení aktuální kauzy 
a doporučení na příští Radu vlády pro rovnost žen a mužů. T. Pavlas se spojí 
s koordinátorem rovnosti Ministerstva vnitra a naformuluje doporučení, které zašle Pracovní 
skupině ke komentářům.  

 

4. Příprava policy paperu Muži v systému vzdělávání 

I. Šmídová představila svůj podklad, v kterém se věnovala systematickému znevýhodnění 
chlapců ve vzdělávání. Chlapci jsou „underachieving“ – současně jsou ale na obou koncích 
vzdělávacích trajektorií. Dalším tématem podkladu jsou faktory, které ovlivňují trajektorii 
chlapců a dívek. Ty nejsou tolik závislé na školních osnovách, ale spíše na kulturním 
a sociálním kapitálu dětí.  

H. Maříková se ve svém podkladu zabývala statistikami souvisejícími s tématem (ukazují 
negativní vývoj v této oblasti). Dále pak vycházela z N. Fárové, I. Smetáčkové a P. Pavlíka 
a Williams. Dalšími tématem podkladu jsou muži a feminizovaná povolání a příčiny toho, 
proč v nich chybějí (např. kulturně dané bariéry). Na druhou stranu v těchto povoláních 
existuje skleněný výtah pro muže – vyšší uplatnění mužů v managementu. I. Šmídová 
vznesla otázku ohledně bariér a jejich dalších výzkumů v českém prostředí. Tématu se 
věnuje Williams – odlišné oceňování mužů a žen (pedagogů/pedagožek) za stejné činnosti. 
T. Pavlas upozornil na statistiky, dle kterých jsou platy učitelů v resortu školství vyrovnané. 
I. Šmídová k tomu uvedla, že je třeba v této souvislosti zohlednit i věk a senioritu podle 
genderu. M. Pavlíček požádá ČSÚ o data (pana Řezanku) a o to, zda by bylo možné rozlišit 
zřizovatele (privátní nebo soukromý sektor, dále velké/malé město a další třídicí znaky).  

T. Pavlas se zaměřil na oblast zaměstnanecké struktury. Vycházel především z textu 
„Genderovou optikou: zaměřeno na vzdělávací systém“. T. Kynčlová v něm dobře popsala 
problém výtahu pro muže. Muži se snáze dostávají do manažerských pozic ve školách. 
T. Pavlas uvedl, že bychom se měli zajímat nejen o zvýšení podílu mužů ve školství, ale také 
o to, co je to za muže. Měli by to být muži otevření problematice genderové nerovnosti. 
I. Šmídová k tomu dodala, že tento problém dobře popisuje text LOM (text Johnson). Nejde 
o samotný genderový vzor, ale spíše o vlastnosti, které představuje (symbolický gender). 
M. Jára zmínil problém nedostatečné sebereflexe pedagogů a pedagožek (téma změny 
vzdělávacího systému). I. Šmídová dodala, že dochází k posunu ve vnímání vzdělávání 
a vzdělávacího systému.  

M. Jára kladl ve své práci důraz na muže v řadových pozicích. Upozorňuje v něm 
na existenci tlaku na vzestup mužů (prostřednictvím mužských sociálních sítí) a zajímá se 
o muže, kteří jsou učiteli a chtějí jimi zůstat (brání se postupu do manažerských pozic) - 
otázka motivace těchto mužů a rovnosti. I. Šmídová uvedla, že je třeba toto téma zohlednit 
ve zprávě a dál ho rozpracovat. Např. genderovanost motivací a zkušenost mužů z byznysu, 
kteří se v pozdějším věku začali věnovat pedagogické profesi (hodnota času). I. Šmídová 
napíše I. Smetáčkové ohledně poskytnutí dat, která by doložila, kde končí studující 
pedagogických škol. 
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T. Pavlas upozornil na to, že toto téma se potkává jak s jeho textem, tak s textem 
H. Maříkové a navrhl toto téma ve zprávě prozkoumat více do hloubky.  

I. Šmídová poté shrnula text M. Fafejty a také upozornila na překryv textů. Podklad také 
hovoří o vnímání školství jako feminizovaného. Dále řeší otázku financování, jehož zvýšení 
sebou nese i možnost zvýšení prestiže této profese. T. Pavlas uvedl, že by bylo přínosné, 
kdyby Výbory a Pracovní skupiny Rady vlády pracovaly se stínovou zprávou o rovnosti žen 
a mužů. Dále zmínil otázku škol a genderových auditů a navrhl zjistit, kolik škol prošlo 
genderovým auditem a jaké jsou závěry těchto auditů.  

I. Šmídová uvedla, že je potřeba dvě, maximálně tři hlavní a opakující se témata. Následně 
představila návrhy K. Pešákové k tematickému zaměření zprávy. Co se týče navrhovaného 
tématu násilí, v policy paperu bude odkázáno na předchozí zprávu. Navrhovaným tématem 
sexuality se zabývá nejvíce Z. Sloboda, který v rámci policy paperu nabízí zpracovat téma 
trans osob. Dále uvádí, že je potřeba zohlednit srovnávací výzkumy PISA a text Matějů. 
Téma trans osob a téma násilí budou zohledněna v rámci hlavních témat. M. Jára upozornil 
ještě na otázku rodičovské perspektivy. Rodiče dle něj hledí na to kdo jejich dítě učí, otázka 
preferencí.  

Editorské role policy paperu se ujmou I. Šmídová a H. Maříková. K hlavním tématům přiřadí 
zpracované texty a před příštím setkáním rozešlou výsledek ke komentování.  

 

5. Zpracování dokumentu „Co muži v různých pozicích a rolích mohou/měli 
by/musí dělat pro dosažení cílů Vládní strategie pro genderovou rovnost“ 

T. Pavlas navrhl zpracovat analýzu Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České 
republice na léta 2014 – 2020. Téma muži a rovnost žen a mužů je horizontálním tématem 
Strategie. Mělo by být tedy zohledněno ve všech strategických oblastech. Téma je však 
potřeba konkretizovat - výsledkem může být např. policy paper (po vzoru akčních plánů 
doplňujících Strategii), který bude obsahovat doporučení, co by muži měli//mohou/musí dělat 
pro dosažení cílů Strategie. Muži mají v tomto ohledu specifický úkol, jelikož dominují 
v rozhodujících pozicích. Reflexe vlastní maskulinity je jedním z prostředků jak těchto cílů 
dosáhnout. T. Pavlas zpracuje první draft, který se projedná na příštím setkání. 

 

6. Informace z jednání Redakční rady ČSÚ - Zaostřeno na ženy a muže 

H. Maříková se zúčastnila druhého setkání Redakční rady ČSÚ. Jedním z témat byl sběr dat 
s genderovým rozměrem na Slovensku. V tomto ohledu je na tom Slovensko ještě hůře než 
ČR. V rámci Redakční rady existují snahy o zavedení dalších třídících znaků a provedení 
dalších úprav k zajištění srovnatelnosti dat – ty však naráží na neochotu cokoliv zavedeného 
měnit. Problém srovnatelnosti např. u trestných činů, které policie a soud kategorizují jinak. 
H. Maříková uvedla, že je potřeba předem vyjednávat s odpovědnými osobami na rezortech, 
které mají jednotlivé sběry na starosti. Dalším problémem je třídění dat na muže a ženy. 
V tomto ohledu se vůbec nezohledňuje genderově citlivý jazyk (nepřechyluje se). Paradoxní 
situace nastává např. v případě „příjemců rodičovského příspěvku“, které tvoří z 99 % ženy. 
Vyšla zatím poslední tištěná verze „Zaostřeno na ženy a muže“, jelikož skončilo financování 
z Norských fondů (Projekt ÚV ČR). K. Šeflová (Odbor rovnosti žen a mužů) připravila modul 
k sexuálnímu obtěžování na resortech, ten však nebyl zohledněn. M. Pavlíček zjistí, kdo se 
bude v budoucnu za Odbor účastnit těchto jednání a iniciuje schůzku s panem Řezankou 
a zástupcem/zástupkyní Odboru. T. Pavlas k tomu uvedl, že P. Pavlík se dříve těchto 
jednání účastnil a sbíral náměty, které poté na jednání představoval.  
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7. Různé 

Pracovní skupina se dohodla, že příští jednání se uskuteční v jednom z následujících 
termínů: úterý 21. listopadu, pátek 8. prosince, nebo úterý 12. prosince, od 10:30. 
H. Maříková se domluví s I. Šmídovou a dají vědět výsledný termín M. Pavlíčkovi do 21. 
října.  

V Praze dne 5. září 2017       Zapsal: Michal Pavlíček 

Zasláno všem členům a členkám Pracovní skupiny. 

 

Shrnutí úkolů: 

1. M. Pavlíček osloví N. Fárovou ohledně členství v Pracovní skupině.  
 Zodpovídá: M. Pavlíček, I. Šmídová 

 Termín: 30. 9. 2017 

2. T. Pavlas zkusí ohledně členství v Pracovní skupině oslovit někoho z iniciativy 
Genderman. 
Zodpovídá: T. Pavlas, I. Šmídová 

Termín: 21. 11. 2017  

3. M. Pavlíček zjistí bližší informace ohledně projektu „Genderová rovnost na MŠMT“ a 
možnosti představení projektu na některém z příštích jednání. 
Zodpovídá: M. Pavlíček, I. Šmídová  

Termín: 21. 11. 2017 

4. M. Pavlíček zjistí zájem o téma Mužů v systému vzdělávání mezi stážistkami a stážisty 
Odboru rovnosti žen. 
Zodpovídá: M. Pavlíček, I. Šmídová  

Termín: 21. 11. 2017 

5. Členové a členky Pracovní skupiny budou uvažovat ohledně možnosti oslovit další 
osoby se zájmem o téma. 
Zodpovídá: M. Pavlíček, I. Šmídová  

Termín: 21. 11. 2017 

 

6. I. Šmídová napíše členům, kteří se dlouhodobě neúčastní jednání, jestli mají stále zájem 
o členství v Pracovní skupině 
Zodpovídá: M. Pavlíček, I. Šmídová  
Termín: 21. 11. 2017 

 

7. L. Šmídová osloví L. Müllera ohledně schůzky k zapracování komentářů s M. Pavlíčkem 
(blíže viz výše) 
Zodpovídá: M. Pavlíček, I. Šmídová  
Termín: 21. 11. 2017 
 

8. M. Pavlíček domluví spolupráci s Pracovní skupinou pro práci s násilnou osobou na 
podnětu k zajištění finanční podpory pro práci s násilnou osobou. 
Zodpovídá: M. Pavlíček, I. Šmídová  
Termín: 21. 11. 2017 
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9. T. Pavlas se spojí s koordinátorem rovnosti Ministerstva vnitra a naformuluje 
doporučení, které zašle Pracovní skupině ke komentářům. 
Zodpovídá: T. Pavlas, I. Šmídová  
Termín: 21. 11. 2017 
 

10. M. Pavlíček požádá ČSÚ o data ohledně platů pedagogických pracovníků a možnost 
rozlišení zřizovatele, sektoru, velikosti města a zahrnutí dalších třídicích znaků.  
Zodpovídá: M. Pavlíček, I. Šmídová  
Termín: 21. 11. 2017 
 

11. I. Šmídová napíše I. Smetáčkové ohledně poskytnutí dat dokládajících další trajektorie 
absolventů a absolventek pedagogických škol.  
Zodpovídá: I. Šmídová, M. Pavlíček 
Termín: 21. 11. 2017 
 

12. I. Šmídová a H. Maříková k hlavním tématům přiřadí zpracované texty, zeditují text a 
před příštím setkáním rozešlou výsledek členům a členkám Pracovní skupiny ke 
komentování.  
Zodpovídá: I. Šmídová, H. Maříková 
Termín: 21. 11. 2017 
 

13. T. Pavlas zpracuje první draft analýzy vládní strategie, který bude projednán na příštím 
setkání. 
Zodpovídá: T. Pavlas, I. Šmídová 
Termín: 21. 11. 2017 
 

14. M. Pavlíček zajistí účast Odboru na jednání redakční rady ČSÚ – Zaostřeno na ženy a 
muže a iniciuje schůzku s panem Řezankou a zástupcem/zástupkyní Odboru. 
Zodpovídá: T. Pavlas, I. Šmídová 
Termín: 21. 11. 2017 
 

15. H. Maříková se domluví s I. Šmídovou a dají vědět výsledný termín příštího jednání M. 
Pavlíčkovi do 21. října. 
Zodpovídá: I. Šmídová, H. Maříková, M. Pavlíček 
Termín: 21. 10. 2017 
 

 


