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Zápis z jednání Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů (dále jako „Pracovní 
skupina“) konaného dne 12. prosince 2017 

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.  Martin Fafejta UPOL 

2.  Martin Jára //zastupuje: Lucie 
Hyblerová LOM 

3.  Hana Maříková SOÚ AV ČR 

4.  Lukáš Müller MPSV 

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

6.  Ivan Vodochodský Newton Media, a.s. 

7.  Iva Šmídová MU Brno 

 
Omluvení členové a členky Pracovní skupiny: 

 Jméno Organizace 

1.  Kristýna Pešáková Nesehnutí 

2.  Zdeněk Sloboda UPOL 

 

Přítomné hostky a hosté jednání: 

 Jméno Organizace 

3.  Nina Fárová SOÚ AV ČR 

4.  Petra Hokr Miholová MŠMT 

5.  Lucie Viktorinová MŠMT 

 

Sekretariát Pracovní skupiny: 

Michal Pavlíček, Tereza Zvolská 

 

 

 

 



2 
 

1. Schválení programu 

 
I. Šmídová představila přítomným program. Všichni přítomní a přítomné souhlasili. 
M. Pavlíček informoval členy a členky Pracovní skupiny o nové posile Odboru rovnosti žen 
a mužů T. Zvolské, která bude mít v rámci realizovaného projektu na starosti klíčovou aktivitu 
zaměřující se na slaďování pracovního a soukromého života a genderový audit a která 
současně postupně převezme roli tajemnice Pracovní skupiny. 

 

2. Představení projektu „Genderová rovnost na MŠMT“ 

L. Viktorinová představila projekt a informovala přítomné o spolupráci s genderovými 
expertkami z akademické sféry. Na MŠMT byla nově ustavena pracovní skupina k této 
problematice, která je zároveň poradním orgánem ministra. Projekt se snaží o posílení 
kapacit pozice rezortní/ho koordinátora/ky rovnosti na MŠMT a obecně pracovníků 
a pracovnic MŠMT věnovat se problematice genderové rovnosti. Dále probíhá řada aktivit, 
včetně mezinárodní spolupráce. 

I. Vodochodský se dotázal, jak se daří projekt realizovat v sekci vzdělávání a jaké praktické 
cíle si projekt klade.  

P. Hork Miholová informovala o tom, že aktuálně probíhá vstupní analýza. Míra ztotožnění se 
s tématem genderové rovnosti není nejvyšší. Cílem je vytvoření atmosféry spolupráce. 
V rámci analýzy byl např. všem zaměstnancům a zaměstnankyním MŠMT rozeslán dotazník 
ohledně genderového povědomí na rezortu, který přinesl řadu pozitivních ohlasů.  

L. Viktorinová doplnila, že sekce vzdělávání je sekcí největší a po dlouhou dobu pod ní byla 
zařazena i pozice GFP. Zásadní je podpora vedení jednotlivých sekcí. Obecným cílem 
projektu je, aby všichni na rezortu věděli na koho se obrátit ohledně otázek genderové 
rovnosti a aby se při přípravě koncepčních materiálů dokázali zamyslet nad tím, jak daná 
problematika dopadá na genderovou rovnost. Ve zmiňovaném dotazníku třetina 
dotazovaných vnímá, že se jich toto téma týká. Je však potřeba dalšího vzdělávání, neboť je 
genderová rovnost často spojovaná pouze s otázkami slaďování, případně s vyrovnaným 
zastoupením žen a mužů ve vedoucích pozicích. 

 

Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů  
7. prosince 2017 

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

2. Představení projektu „Genderová rovnost na 
MŠMT“ 

Lucie Viktorinová, Petra Hokr Miholová,  

3. Příprava policy paperu „Muži v systému 
vzdělávání“ 

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

4. Doporučení zprávy „Muži a násilí v ČR“ M. Pavlíček, L. Müller, 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. Různé   Členové a členky Pracovní skupiny, 
diskuse 
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I. Šmídová se dotázala, kolik lidí pracuje v jednotlivých sekcích MŠMT a jaká je udržitelnost 
projektu. 

L. Viktorinová informovala, že sekce vzdělávání, sekce vysokých škol, vědy a výzkumu 
a sekce sportu a mládeže mají dohromady přibližně 200 zaměstnanců a zaměstnankyň. 
Snahou je však oslovit všechny sekce a nastavit mechanismy tak, aby plnění priorit 
a strategických materiálů vlády v oblasti rovnosti žen a mužů fungovalo i po skončení 
projektu. Hlavním nástrojem je gender mainstreaming. Udržitelnost je součástí strategie 
projektu. Genderová problematika by měla být ukotvena ve významných koncepčních 
materiálech MŠMT. Současně bude probíhat intenzivní vzdělávání, které by se v budoucnu 
mohlo stát součástí služebního hodnocení. Již nyní je do školení pro všechny nově příchozí 
zahrnuto téma genderu, nicméně do budoucna se bude formát tohoto školení vyvíjet. 
Po projektu má zůstat k dispozici minimálně jedno služební místo na plný pracovní úvazek 
pro rezortní koordinátorku či rezortního koordinátora genderové rovnosti.  

T. Pavlas se zeptal, zda se do aktivit projektu promítá i téma obsahu učebních materiálů. 

P. Hokr Miholová odpověděla, že na toto téma narážejí a snaží se ho řešit, např. v rámci 
kulatého stolu, který proběhl 23/10/2017. Nicméně do budoucna je to oblast, o niž se bude 
více zasazovat koordinátorka genderové rovnosti na sekci vzdělávání. 

L. Viktorinová a P. Hokr Miholová nabídly Pracovní skupině spolupráci při přípravě policy 
paperu „Muži v systému vzdělávání“. Bylo dohodnuto, že zástupkyně MŠMT budou pozvány 
na jedno z dalších jednání k přípravě zprávy, případně jim bude zaslán materiál 
k okomentování. 

3. Příprava policy paperu „Muži v systému vzdělávání“ 

I. Šmídová představila první draft policy paperu „Muži v systému vzdělávání“. Členové 
a členky následně diskutovali jednotlivé připomínky k materiálu. Následné zapracování 
diskutovaných komentářů bude provedeno přímo do dokumentu. Pracovní skupina se shodla 
na následujícím postupu: M. Pavlíček a T. Zvolská provedou první revizi dokumentu 
na základě dnešní diskuze. Revidovaný dokument zašlou I. Šmídové a H. Maříkové 
k dalšímu zapracování. Na příštím jednání bude diskutována další verze okomentovaného 
materiálu. N. Fárová následně provede kritickou revizi materiálu. M. Pavlíček a T. Zvolská 
vytvoří seznam literatury na základě zaslaných podkladů. K druhé kritické revizi a stylistické 
úpravě policy paperu se nabídla L. Hyblerová. V tomto ohledu proběhne domluva s M. Járou. 
Na příštím jednání se pracovní skupina zaměří také na formulaci doporučení pro oblast 
vzdělávání. 

4. Doporučení zprávy „Muži a násilí v ČR“ 

M. Pavlíček shrnul proběhlé jednání s L. Müllerem k doporučením zprávy „Muži a násilí 
v ČR“. Z diskuze doporučení vyplynul značný překryv s Akčním plánem pro prevenci 
domácího a genderově podmíněného násilí (viz příloha 2 zápisu). Nejméně jsou v Akčním 
plánu zohledněny doporučení týkající se dalších výzkumů (mezigenerační přenos násilného 
chování, násilí ve veřejném prostoru, násilí v sexuálním průmyslu). V tomto ohledu se nabízí 
možnost tato (a další) doporučení zohlednit při tvorbě navazujícího Akčního plánu, který 
bude vznikat v průběhu příštího roku. M. Pavlíček bude koordinovat Pracovní skupinu 
k tvorbě tohoto materiálu. Možnost účasti člena či členky Pracovní skupiny na těchto 
jednáních, případně možnost komentování vznikajícího materiálu ze strany Pracovní 
skupiny. I. Šmídová navrhla nabídnout tyto možnosti K. Pešákové, která se tématem 
dlouhodobě zabývá. Na jednom z dalších jednání Pracovní skupiny v příštím roce bude 
M. Pavlíček informovat o přípravě materiálu a o způsobu zohlednění doporučení.  
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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 informoval přítomné o aktuálním stavu přípravy dokumentu. Před příštím jednáním 
bude členům a členkám Pracovní skupiny zaslán první draft analýzy Vládní strategie pro 
rovnost žen a mužů z hlediska horizontální priority Muži a rovnost žen a mužů. Jednu 
z hlavních perspektiv analýzy představuje zastoupení mužů v rozhodovacích pozicích. Další 
důležitá perspektiva je síla mužského hlasu. T. Pavlas vyzval členky a členy Pracovní 
skupiny k zaslání námětů na zohlednění další perspektiv.  

6. Různé 

Pracovní skupina se dohodla, že příští jednání se uskuteční 8. března od 10:30. Jako 
náhradní termín byl zvolen 15. březen od 10:30 na ÚV ČR. 

V Praze dne 12. prosince 2017       Zapsal: Michal Pavlíček 

Zasláno všem členům a členkám Pracovní skupiny. 

 

 

 

 

 

Shrnutí úkolů: 

1. T. Pavlas zašle členům a členkám první draft analýzy vládní strategie  
Termín: 1.3.2018 
 

2. M. Pavlíček a T. Zvolská zrevidují policy paper na základě posledního jednání PS 
Termín: 5.1.2018 
 

3. I. Šmídová a H. Maříková připraví další verzi draftu policy paperu na základě 
revidovaného materiálu 
Termín: 8.3.2018 
 

4. M. Pavlíček a T. Zvolská vytvoří seznam literatury na základě zaslaných podkladů 
Termín: 8.3.2018 

 
5. M. Pavlíček a T. Zvolská zajistí místnost na příští jednání PS 

Termín: 8.2.2018 
 

6. N. Fárová zpracuje kritickou analýzu policy paperu Muži v systému vzdělávání 
Termín: v návaznosti na další jednání PS 
 

7. L. Hyblerová po domluvě s M. Járou zajistí kritikou analýzu a stylistickou úpravu 
policy paperu 
Termín: v návaznosti na další jednání PS 

 

 


