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Zápis z jednání Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů (dále jako „Pracovní 
skupina“) konaného dne 13. září 2016 

Místo zasedání: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity (dále jako „FSS MU“), 
Joštova 218/10, Brno, místnost M117 

Čas zasedání:  11:00 až 14:00 hod 

Přítomné členky a členové Pracovní skupiny: 

 Jméno Organizace 

1.  Martin Fafejta UPOL 

2.  Martin Jára LOM 

3.  Hana Maříková SOÚ AV ČR 

4.  Lukáš Müller MPSV 

5.  Kristýna Pešáková Nesehnutí 

6.  Zdeněk Sloboda UPOL 

7.  Iva Šmídová MU Brno 

 
Omluvení členové a členky Pracovní skupiny: 

 Jméno Organizace 

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

2.  Ivan Vodochodský Newton Media, a.s. 

 

Sekretariát Pracovní skupiny: 

Miroslava Čechová, Michal Pavlíček 
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1. Schválení programu 

 

I. Šmídová představila navržený program. S podobou programu všichni přítomní a přítomné 
souhlasili. Poté předala slovo M. Čechové, která představila M. Pavlíčka, který se stane 
novým tajemníkem Pracovní skupiny. 

2. Informace z jednání Rady vlády pro rovnost žen a mužů ze dne 8. dubna 2016 (dále 
jako „Rada vlády“) 

I. Šmídová informovala členy a členky Pracovní skupiny o průběhu jednání Rady vlády. Nic 
zásadního pro skupinu z něj nevyplynulo. Byla připomenuta možnost stažení zápisu 
z vládních webových stránek. 
 
3. Informace z jednání Redakční rady ČSÚ – Zaostřeno na ženy a muže 

H. Maříková předala informace z jednání Redakční rady ČSÚ. Diskutovalo se například 
o zařazení porodnictví a kategorie 65+. H. Maříková informovala pracovní skupinu o svém 
zařazení do redakční rady a tedy i možnosti se s náměty a připomínkami obracet na ní. 
Na redakční radě byl předběžně domluven sběr dat k porodnictví. Zařazení aktuálních 
výzkumů je možné, ale ke změně struktury publikace už taková ochota není. Stále chybí 
např. evidence starostů a starostek, data o obsazování míst ve vědě, ad. Častým 
argumentem jsou nedostatečné finance. I. Šmídová poukázala na deficitní oblast péče – 
chybí data dělená na muže a ženy v oblasti rodiny a péče. Pečující otcovství tak zůstává 
nepodchyceno. M. Čechová nabídla pracovní skupině možnost pozvat novou kolegyni 
z Oddělení věnující se v projektu OPZ klíčové aktivitě statistik. L. Müller doplnil, že ČSÚ má 
možnost zažádat o finance v rámci výzvy č. 028, kde je jednou z podporovaných aktivit právě 
sběr statistických dat. ČSÚ může žádat v rámci systémové i nesystémové výzvy. I. Šmídová 
poprosila M. Pavlíčka o předání této informace ČSÚ. H. Maříková dodala, že ČSÚ kopíruje 
strukturu statistických ročenek a moc nezohledňuje domluvené ukazatele. M. Čechová 
připomněla, že ČSÚ schválil koncepci genderových statistik.  

 

Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů 
13. září 2016 

1. Schválení programu I. Šmídová, členové a členky 

Pracovní skupiny 

2. Informace z jednání Rady vlády pro rovnost žen 

a mužů ze dne 29. června 2016 

I. Šmídová, členové a členky 

Pracovní skupiny 

3. Informace z jednání Redakční rady ČSÚ – 

Zaostřeno na ženy a muže 

H. Maříková, členové a členky 

Pracovní skupiny, diskuse 

4. Zpráva Muži a násilí v České republice – po 

oponentuře, příprava semináře 

K. Pešáková, I. Šmídová, členové a 

členky Pracovní skupiny, diskuse  

5. Reflexe dosavadní činnosti pracovní skupiny a 

zahájení tvorby Zprávy o mužích v systému 

vzdělávání 

I. Šmídová, členové a členky 

Pracovní skupiny, diskuse 

6. Různé   členové a členky Pracovní skupiny, 

diskuse  
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4. Zpráva Muži a násilí v České republice  

I. Šmídová zrekapitulovala oponentské posudky ke Zprávě. První posudek upozorňuje spíše 
na technické věci, druhý je zásadnější, týká se pohledu na problematiku a srozumitelnosti.  
K. Pešáková uvedla, že jde o jinou interpretaci textu ze strany oponentky (používá i jinou 
terminologii). Skupina se shodla, že má jiný náhled než oponentka. M. Jára navrhl pro příště 
přítomnost oponujících, abychom mohli jejich připomínky prodiskutovat a předešli tak 
nebezpečí dezinterpretace. I. Šmídová pak navrhla rozdělení kapitol dle autorství a práci 
ve dvojicích na zapracování komentářů. Pracovní skupina pak společně prošla komentáře 
oponentek ke zprávě a shodla se na podobě jejich zapracování. Následovala diskuze 
o podobě závěrečných doporučení. Závěrečná doporučení dopracuje I. Šmídová, která pak 
pošle Zprávu M. Pavlíčkovi k dalšímu zpracování. 

I. Šmídová pak otevřela otázku další propagace Zprávy. M. Čechová podala informace 
o schůzce s tiskovým oddělením ÚV ČR ohledně možností mediální propagace Zprávy. 
M. Pavlíček informoval o možnosti prezentovat zprávu na konferenci ÚV ČR v rámci 16 
akčních dní proti násilí na ženách, tematicky zaměřené na původce domácího násilí. 
Ohledně prezentace Zprávy byla oslovena K. Pešáková, která s účastí za Pracovní skupinu 
předběžně souhlasila. Zároveň pak bude Zprávu prezentovat na Radě vlády pro rovnost žen 
a mužů, která proběhne 21. listopadu. Dále se diskutoval dopad předchozí zprávy o 
sociálních podmínkách otcovství. M. Pavlíček znovu pošle zprávu resortním koordinátorům a 
koordinátorkám a zjistí, zda a jak se zprávou a doporučeními pracovali. 

 

5. Reflexe dosavadní činnosti pracovní skupiny a zahájení tvorby Zprávy o 
mužích v systému vzdělávání 

I. Šmídová otevřela diskuzi k přípravě další zprávy a možnosti začít tvořit jiné formy výstupů 
než doposud (časová náročnost, omezená dostupnost).  M. Fafejta navrhl vytvářet kratší 
zprávy a častěji. Z. Sloboda navrhl pracovat formou vytipování aktuálních problémů 
a následného vypracování rešerše dané problematiky. M. Jára podotkl, že by tak pracovní 
skupina měla možnost lépe reagovat na aktuální problémy a navrhl se více zabývat otázkou 
doporučení, která jsou v aktuální zprávě formulována obecně, což omezuje jejich možný 
dopad. Pracovní skupina se shodla, že na základě nich bude navrhovat konkrétní usnesení 
a podněty na Radě vlády pro rovnost žen a mužů. I. Šmídová připomenula, že pracovní 
skupina by se nyní měla věnovat tématu muži v systému vzdělávání. Z. Sloboda navrhl, že 
se skupina může věnovat více tématům v průběhu roku, nejenom vzdělávání (např. zdraví, 
migraci ad.). K tématu vzdělávání by např. mohl vzniknout pouze stručný text a doporučení 
pro danou oblast.  I. Šmídová pak shrnula diskuzi o podobě a zaměření zprávy. Mělo by se 
jednat stručnější text s užším vymezením, jehož cílem je otevírat témata. Zároveň vznesla 
dotaz, kdo by se odborně ujal tématu vzdělávání. K. Pešáková podotkla, že členky a členové 
pracovní skupiny nemusí být největšími odborníky a odbornicemi na dané téma, mohou 
vnášet svoji expertízu do dané oblasti. I. Šmídová uzavřela tento bod s tím, že členové 
a členky pracovní skupiny do příště přijdou s návrhy, co do zprávy o vzdělávání mohou 
nabídnout a co bychom chtěli otevřít za témata. Současně budou členky a členové pracovní 
skupiny do příště přemýšlet o oblasti zdraví. 

 

6. Různé 

Skupina se domluvila na termínu konání příštího jednání 8. listopadu od 11:00, případně od 
14:00 v Praze v zasedací místnosti ÚV ČR ve Vladislavově ulici. M. Pavlíček zjistí, zda je na 
tento termín volno a zarezervuje místnost.  
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Termín dalšího jednání Pracovní skupiny byl předběžně domluven na 8. listopadu 2016 
od 11:00 (v Praze, Vladislavova). 

V Praze dne 13. září 2016       Zapsal: Michal Pavlíček 

Zasláno všem členům a členkám Pracovní skupiny. 

 

Shrnutí úkolů: 

1. M. Pavlíček pozve na příští setkání K. Šeflovou, která se nově věnuje statistikám 
v rámci Oddělení (blíže viz výše).  

 Zodpovídá: M. Pavlíček, I. Šmídová 

 Termín: 8. 11. 2016 

2. M. Pavlíček předá informaci ČSÚ o možnosti čerpání financí v rámci systémové i 
nesystémové výzvy na implementaci strategie (blíže viz výše). 
Zodpovídá: M. Pavlíček, I. Šmídová 

Termín: 13. 10. 2016  

3. I. Šmídová dopracuje doporučení ve zprávě Muži a násilí v ČR a následně pošle 
M. Pavlíčkovi k finálnímu zapracování (blíže viz výše). 
Zodpovídá: I. Šmídová, M. Pavlíček 

Termín: 20. 9. 2016 

4. M. Pavlíček znovu pošle zprávu Sociální podmínky otcovství resortním koordinátorům 
a koordinátorkám a zjistí, zda a jak se zprávou a doporučeními pracovali (blíže viz 
výše). 
Zodpovídá: M. Pavlíček, I. Šmídová 

Termín: 8. 11. 2016 

5. M. Pavlíček zajistí místnost ÚV ČR pro další jednání v termínu 8. listopadu 2016 od 
11:00 (případně od 14:00) 
Zodpovídá: M. Pavlíček, I. Šmídová 

Termín: bude upřesněno 

6. Členky a členové pracovní skupiny si na příští setkání připraví návrhy, čím by mohli 
přispět do zprávy o vzdělávání a která témata by zprávou chtěli otevřít. Členky 
a členové pracovní skupiny budou současně do příště přemýšlet o oblasti zdraví (blíže 
viz výše). 
Zodpovídá: I. Šmídová, M. Pavlíček, členky a členové pracovní skupiny  

Termín: 8. 11. 2016  

 

 

Příloha: 
1. Zpráva o mužích a násilí – finální podoba zprávy 
 

 

 

 


