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Zápis z jednání Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů (dále jako „Pracovní 
skupina“) konaného dne 8. listopadu 2016 

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

Čas zasedání:  11:00 až 14:00 hod 

Přítomné členky a členové Pracovní skupiny: 

 Jméno Organizace 

1.  Lukáš Müller MPSV 

2.  Kristýna Pešáková Nesehnutí 

3.  Zdeněk Sloboda UPOL 

4.  Iva Šmídová MU Brno 

 
Omluvení členové a členky Pracovní skupiny: 

 Jméno Organizace 

1.  Martin Fafejta UPOL 

2.  Martin Jára LOM 

3.  Hana Maříková SOÚ AV ČR 

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

5.  Ivan Vodochodský Newton Media, a.s. 

 

Přítomné hostky a hosté jednání: 

 Jméno Organizace 

1.  Kristýna Šeflová ÚV ČR 

 

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

K. Pešáková informovala členy a členky Pracovní skupiny o průběhu jednání Rady vlády. 
V průběhu jednání Rady vlády byla v rámci prezentace činnosti pracovní skupiny 
představena a následně přijata zpráva Muži a násilí v ČR (dále jako „Zpráva“). Ke Zprávě 
během jednání Rady vlády neproběhla žádná větší diskuze.  
 
Pracovní skupina následně diskutovala dopady Zprávy a možnost schůzky, jejímž cílem 
by bylo vytvořit konkrétnější podobu současných doporučení.  
 
I. Šmídová navrhla postup, kdy by pracovní skupina konkrétněji formulovala, čeho chce 
daným doporučením docílit a následně konzultovala se zástupci/zástupkyněmi Úřadu vlády 
jejich převedení do úředního jazyka. 
 
L. Müller uvedl, že obdobná schůzka s R. Šafaříkem a M. Čechovou z Úřadu vlády proběhla 
v rámci zpracování doporučení, která jsou aktuálně ve zprávě. 
 
Z. Sloboda navrhnul zaměřit se na postupné zpracování jednotlivých doporučení, která 
by pracovní skupina dále předkládala na Radě vlády pro rovnost žen a mužů.  
 
L. Müller navrhnul, že se pokusí operacionalizovat současná doporučení a zaslat je pracovní 
skupině dva týdny před příštím jednáním. 
 
M. Pavlíček zajistí přítomnost R. Šafaříka na příštím jednání pracovní skupiny, případně 
jinou možnost konzultace doporučení se zástupci/zástupkyněmi Úřadu vlády. 
 
 

Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů 
8. listopadu 2016 

1. Schválení programu I. Šmídová, členové a členky 

Pracovní skupiny 

2. Informace z jednání Rady vlády pro rovnost žen 

a mužů ze dne 21. října 2016 

K. Pešáková, členové a členky 

Pracovní skupiny 

3.  Propagace a diseminace Zprávy Muži a násilí 

v ČR 

M. Pavlíček, členové a členky 

Pracovní skupiny, diskuse 

4. Představení klíčové aktivity věnující se 

optimalizaci sběru dat v rámci nového projektu 

Oddělení rovnosti žen a mužů 

K. Šeflová, členové a členky Pracovní 

skupiny, diskuse  

5. 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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3. Propagace a diseminace Zprávy Muži a násilí v ČR 

M. Pavlíček předal informace o spolupráci s tiskovým oddělením Úřadu vlády na medializaci 
Zprávy. Tiskové oddělení před jednáním Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále jen „Rada 
vlády“) šířilo informaci o Zprávě vybraným médiím a v den jednání Rady vlády proběhl 
v souvislosti s jejím představením rozhovor s K. Pešákovou (Český rozhlas) a poté ještě 
s L. Zachariášovou: http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaci/_zprava/obeti-nasili-nejcasteji-
zeny-financne-zavisle-na-partnerech-ukazala-vladni-zprava--1662029 

Zpráva je již také dostupná na vládním webu: http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-
prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Zprava---Muzi-a-nasili-v-CR.docx 

Dále bude Zpráva představena na konferenci Úřadu vlády zaměřené na práci s násilnou 
osobou, která proběhne 1. prosince v rámci 16 akčních dní proti násilí na ženách. Zprávu 
na konferenci představí Z. Sloboda. V rámci prezentace Zprávy bude kladen důraz 
na veřejné a institucionální násilí. 

M. Pavlíček se spojí s tiskovým oddělením Úřadu vlády a zjistí informace ohledně propagace 
Zprávy (oslovená média, šíření na sociálních sítích, metodika propagace).  

K. Pešáková v této souvislosti navrhla další šíření Zprávy v médiích, např. oslovení idnes, 
femag, ad.  

Z. Sloboda podotknul, že cílovou skupinou Zprávy je spíše odborná veřejnost. Proto by bylo 
vhodné oslovit odborné časopisy, např. Gender, rovné příležitosti, výzkum.  

 
4. Představení klíčové aktivity věnující se optimalizaci sběru dat v rámci nového 

projektu Oddělení rovnosti žen a mužů 

K. Šeflová představila klíčovou aktivitu věnující se optimalizaci sběru dat projektu 
Implementace Strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020 (Dále 
jen „Strategie“). Jejím cílem je přispět k zavedení nových statistik. Jedná se např. o opětovně 
zařazení pohlaví vykázaných a ohrožených osob, zavedení volného dělení viktimizačních 
statistik dle typu a počtu ohrožujících osob, jejich obětí a jejich vzájemného vztahu, rozšíření 
stávajícího dělení o aspekty sekundární viktimizace, uvádění podílu alternativních porodů 
vůči celkovému počtu porodů a důvody volby alternativních porodů, zavedení statistik trávení 
času a dalších. Dalšími aktivitami jsou např. vznik mezinárodní platformy na poli viktimizační 
statistiky, statistiky v oblasti vědy a biostatistiky. V oblasti genderových statistik bude 
probíhat spolupráce s resorty, ČSÚ a EIGE. Proběhne také revize zprávy o možnostech 
optimalizace sběru dat. Příští rok bude také uspořádána konference ke sběru statistických 
dat tematicky zaměřená na viktimizaci. V současnosti je připravován dotazník k anonymnímu 
šetření výskytu sexuálního obtěžování na pracovišti, které je součástí minimálního standardu 
rovnosti žen a mužů ve státní správě, jenž musí resorty plnit v rámci Strategie. Na závěr 
K. Šeflová informovala o proběhlém setkání k doporučením pro zlepšení sběru dat v oblasti 
znásilnění, genderově motivovaných vražd a partnerského násilí pořádaného EIGE 
ve Vilniusu. Doporučení EIGE ke sběru statistik se týkala např. harmonizace kategorizace 
trestných činů v rámci všech států EU, sjednocování definice některých trestných činů 
především v oblasti genderově motivovaných vražd, mrzačení pohlavních orgánů, znásilnění 
a obecně partnerského násilí. Řešila se také otázka kategorizace vztahu mezi obětí 
a pachatelem 

I. Šmídová upozornila na nedostatky v systematickém sběru genderových statistik (např. 
oblast péče) a třídění dat podle vyšších stupňů, díky čemuž nelze dohledat kombinace 
klíčových faktorů (např. gender, vzdělání, věk a pracovní zařazení).  

http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaci/_zprava/obeti-nasili-nejcasteji-zeny-financne-zavisle-na-partnerech-ukazala-vladni-zprava--1662029
http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaci/_zprava/obeti-nasili-nejcasteji-zeny-financne-zavisle-na-partnerech-ukazala-vladni-zprava--1662029
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Zprava---Muzi-a-nasili-v-CR.docx
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Zprava---Muzi-a-nasili-v-CR.docx
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K. Šeflová uvedla, že prioritní oblasti sběru dat vychází z koncepce genderových statistik, 
v rámci které jsou deficitní oblasti zmapovány. Priority však lze rozšířit o další témata. 
K. Šeflová navrhla, že se s M. Pavlíčkem se pokusí formulovat podnět k doporučení č. 10 
Zprávy (Provádět dlouhodobý sběr statistik zohledňujících kategorii pohlaví a další 
sociodemografické ukazatele, vč. viktimizačních statistik, a vytvořit navzájem srovnatelnou 
strukturu sbíraných dat ze soudních, policejních a zdravotnických zdrojů). 

 

5. Zahájení tvorby Zprávy o mužích v systému vzdělávání 

I. Šmídová nejprve představila podklad k tomuto bodu zaslaný H. Maříkovou (viz příloha 
zápisu) a otevřela diskuzi k přípravě další zprávy a jejího zaměření. Zpráva by se např. 
mohla zaměřovat na zviditelnění tématu chlapců v systému vzdělávání a téma genderově 
citlivého vzdělávání. 

Z. Sloboda informoval, že Národní institut pro další vzdělávání realizuje v současnosti 
akreditované kurzy se zaměřením na genderovou citlivost (např. kurz týkající se sexuální 
diverzity). Jako další možné téma zprávy uvedl vzdělávání současných a budoucích 
učitelů/ek a formální a neformální vzdělávání. 

I. Šmídová navrhla jako další možné téma zprávy sexuální obtěžování ve školství. 

Z. Sloboda uvedl, že Český olympijský výbor vydal příručku Prevence obtěžování v prostředí 
sportu v České republice podle předlohy Finské sportovní federace. Pracovní skupina by 
mohla zpracovat podněty k danému tématu a sdělit je výboru. Zajímavou otázkou by mohlo 
být genderově citlivé vzdělávání trenérů.  

K. Pešáková navrhla zabývat se oblastí praxe a vzdělávacích programů, např. téma 
spolupráce škol a neziskových organizací v případě šikany (organizace zaměřené 
na vzdělávání chlapců). 

Pracovní skupina se shodla na vytváření policy paperů jednou za půl roku v rozsahu cca 7 - 
10 stran na aktuální téma, v současnosti na vymezenou oblast vzdělávání. Další možná 
témata v rámci této oblasti budou diskutována na příštím jednání.  

6. Různé 

M. Pavlíček připomněl tvorbu plánu činnosti na příští rok a vyhodnocení plánu stávajícího.  

I. Šmídová navrhla, že zpracuje draft plánu činnosti pracovní skupiny na příští rok, který 
bude zaslán členům a členkám pracovní skupiny před příštím jednáním. 

Pracovní skupina se následně dohodla na následujících možných termínech konání příštího 
jednání: 21. 2. (14:00), 22. 2. (9:45), 28. 2. (10:00). M. Pavlíček kontaktuje nepřítomné 
členky a členy a zjistí jejich časové možnosti ve vybraných termínech. Poté zajistí místnost 
na další jednání na Úřadu vlády. 

Termín dalšího jednání Pracovní skupiny byl domluven na 21. února 2017 od 14:00 
(v Praze, Vladislavova). 

V Praze dne 8. listopadu 2016       Zapsal: Michal Pavlíček 

Zasláno všem členům a členkám Pracovní skupiny. 
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Shrnutí úkolů: 

1. L. Müller operacionalizuje doporučení uvedená ve Zprávě a zašle je pracovní skupině 
před příštím jednáním (blíže viz výše).  

 Zodpovídá: L. Müller, M. Pavlíček 

 Termín: 7. 2. 2017 

2. M. Pavlíček zajistí přítomnost R. Šafaříka na příštím jednání pracovní skupiny, případně 
jinou možnost konzultace doporučení Zprávy se zástupci/zástupkyněmi Úřadu vlády. 
Zodpovídá: M. Pavlíček, I. Šmídová 

Termín: 21. 2. 2017  

3. M. Pavlíček se spojí s tiskovým oddělením Úřadu vlády a zjistí informace ohledně 
propagace Zprávy (blíže viz výše) 
Zodpovídá: M. Pavlíček, I. Šmídová  

Termín: 21. 2. 2017 

4. M. Pavlíček ve spolupráci s K. Šeflovou formulují podnět k doporučení č. 10 Zprávy 
(blíže viz výše) 
Zodpovídá: M. Pavlíček, I. Šmídová 

Termín: 21. 2. 2017 

5. M. Pavlíček zajistí místnost ÚV ČR pro další jednání v termínu 21. února 2017 od 14:00  
Zodpovídá: M. Pavlíček, I. Šmídová 

Termín: bude upřesněno 

6. I. Šmídová zpracuje draft plánu činnosti pracovní skupiny na příští rok, který bude 
zaslán členům a členkám pracovní skupiny před příštím jednáním. 
Zodpovídá: I. Šmídová, M. Pavlíček  

Termín: 7. 2. 2016 

7. I. Šmídová se Zprávou osloví vybrané odborné časopisy 
Zodpovídá: I. Šmídová, M. Pavlíček  

Termín: 21. 2. 2016 

 

Přetrvávající úkoly z předchozích jednání: 

1. 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 
Zodpovídá: I. Šmídová, M. Pavlíček, členky a členové pracovní skupiny  

Termín: 21. 2. 2017  

 

 

 

 


