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• Představení Národního kontaktního centra – ženy a věda 

• Stav genderové rovnosti v ČR pohledem statistik 

• Přehled ustanovení a pravidel týkajících se genderové rovnosti 
v Horizontu 2020 a jak je implementovat 

• Gender v obsahu výzkumu: gender versus pohlaví 

• Kulturní a institucionální (strukturální) změna  

• Genderové aspekty hodnocení vědecké práce 

• Diskuse 

• Reflexe a zhodnocení workshopu 

PROGRAM WORKSHOPU 



NÁRODNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM – ŽENY A VĚDA 

• Informační, komunikační, podpůrné, advokační a výzkumné centrum pro otázky genderové 
rovnosti ve vědě v ČR  

• Založeno v roce 2001  
• Projekt Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., financován MŠMT v rámci programu EUPRO na 

podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (LE12003) 
• Jediné pracoviště svého druhu ve střední a východní Evropě. 
• Monitoring a statistiky: Monitorovací zpráva o postavení žen v české vědě 
• Státní správa 

– MŠMT: Priority, Cena Milady Paulové, poradní orgány 

• Veřejná správa 
– GA ČR a pravidla účasti, zastoupení žen na vedoucích pozicích 

• Proměna vědecké kultury: veřejné výzkumné instituce a vysoké školy 
• Destereotypizace: mentoringový program pro studentky a mladé vědkyně 
• Sdílení zkušeností a síťování: KLUB NKC 
• Mezinárodní spolupráce: Evropská komise, mezinárodní projekty, sítě 
• Výzkum: sociologie vědy a veřejná politika  

– mobilita, kombinace práce a soukromého života, hodnocení vědecké práce, odchody z vědy, analýzy 
politik VaVaI, analýzy politik genderové rovnosti v EU 



• Zastoupení žen mezi výzkumníky je nejnižší od roku 2001. 
– V české vědě v roce 2012 mezi výzkumníky pracovalo jen 27,4 % žen. Přepočteno na celé 

úvazky věnované výzkumné činnosti představují ženy jen 24,7 % výzkumníků v ČR. 

• Nárůst zastoupení žen mezi studujícími nevede ke zvýšení podílu žen mezi 
výzkumníky. 

– Zatímco od roku 2001 zastoupení žen výrazně rostlo mezi studenty a absolventy 
magisterského i doktorského studia a značně se zvýšil také celkový počet výzkumníků 
v ČR (o 61,2 %), podíl žen a mužů mezi výzkumníky zůstává neměnný. 

• V české vědě panuje vysoká míra horizontální segregace, a to jak z hlediska 
sektorů, kde se výzkum provádí, tak z hlediska oborů. Horizontální segregace se 
mírně zvyšuje. 

– V technických vědách představují ženy 12,8 % výzkumníků. Od roku 2001 se jejich 
zastoupení snížilo o 4 procentní body. Zastoupení žen mezi studentkami technických věd 
se od roku 2001 zvýšilo o 11,1 procentního bodu v případě magisterského studia a o 5,2 
procentního bodu mezi doktorandy.  

– Zastoupení žen v přírodních vědách stagnuje kolem hodnoty 28 %. V roce 2012 tu tvořily 
ženy 28,2 % výzkumníků, o 2 procentní body méně než v roce 2001. Za stejné období 
podíl doktorandek v přírodních vědách narostl o 7,3 procentního bodu. 

ZASTOUPENÍ ŽEN V ČESKÉ VĚDĚ I. 
Monitorovací zpráva o postavení žen v české vědě za rok 2012 

http://www.zenyaveda.cz/files/monitorovaci-zprava2012.pdf


ROZDÍL V ZASTOUPENÍ ŽEN V MAGISTERSKÉM A DOKTORSKÉM 
STUDIU A MEZI VÝZKUMNÍKY MEZI ROKEM 2012 A 2001  

(V PROCENTNÍCH BODECH) 

Zdroj: Tenglerová 2014 



• V českém výzkumu panuje vysoká míra vertikální segregace 
– V rozhodovacích pozicích výzkumu a vysokého školství převládají muži. 
– Mezi profesory na vysokých školách bylo v roce 2012 14,9 % žen a mezi 

docenty 25,7 % žen. Ve srovnání s rokem 2002 se podíl profesorek zvýšil o 6,2 
procentního bodu a v případě docentek o 4,6 procentního bodu. 
 

• V profesích spojených s výzkumem přetrvávají mzdové rozdíly. 
– Průměrná mzda specialistky dosahuje 78,4 % mzdy specialisty. Průměrná mzda 

pracovnice v technických a odborných profesích představuje 73,0 % mzdy 
jejího kolegy. 

– Genderový mzdový rozdíl se u akademických pracovníků pohybuje od 5 
procentních bodů v neprospěch profesorek a odborných asistentek do 10 
procentních bodů v neprospěch lektorek ve srovnání se mzdami kolegů na 
stejných pozicích. 
 

• Česká republika má vyrovnaný podíl žen a mužů, kteří mají kvalifikaci pro 
práci ve vědeckých a technických zaměstnáních, ženy mají zájem o 
vědeckou profesi, ženský potenciál ale není využíván. Nízká pozornost na 
politické úrovni (RVVI). 

ZASTOUPENÍ ŽEN V ČESKÉ VĚDĚ II. 
Monitorovací zpráva o postavení žen v české vědě za rok 2012 

http://www.zenyaveda.cz/files/monitorovaci-zprava2012.pdf


Zdroj: Tenglerová 2014 

IDEÁLNĚ TYPICKÁ DRÁHA OD STUDIA K VĚDECKÉ PROFESI  
V ROCE 2012 A 2001 



ZASTOUPENÍ ŽEN A MUŽŮ V ROZHODOVACÍCH ORGÁNECH 
NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH INSTITUCÍ V ROCE 2012 
(BEZ PORADNÍCH A PRACOVNÍCH ORGÁNŮ) 

Zdroj: Tenglerová 2014 



• Publikace She Figures 2012 ukazuje, že se z hlediska zastoupení žen ve výzkumu 
řadíme ve většině indikátorů mezi podpůměr, u řady z nich dokonce mezi ty 
nejhorší. 

• Obecným evropským trendem je rychlejší zvyšování podílu žen mezi výzkumníky. 
Jen v šesti zemích tomu tak není. Česká republika je jednou z nich.  

• Z 33 sledovaných zemí má ČR sedmé nejhorší zastoupení žen ve vědě, z toho šesté 
nejhorší mezi výzkumníky ve vysokoškolském sektoru, jedenácté nejhorší 
ve vládním sektoru a páté nejhorší v podnikatelském sektoru. 

• Přestože u nás zastoupení žen mezi absolventy doktorského studia roste, byly jsme 
v roce 2010 s celkovým podílem žen 39 % čtvrtí nejhorší z 35 zemí.  

• Zastoupení žen mezi profesory u nás sice stejně jako v ostatních evropských 
zemích trvale narůstá, z hlediska jeho výše jsme ale pátí nejhorší z 29 sledovaných 
států. Zastoupení žen mezi rektory vysokých škol dosáhlo v roce 2010 16,9 %, což 
znamenalo velmi pozitivní a zároveň ojedinělé osmé místo. Podíl žen v radách, 
komisích a dalších významných grémiích výzkumu byl ale u nás v roce 2010 
suverénně nejnižší ze všech. 

• Innovation Union Scoreboard 2013: innovation leaders a followers = dominantně 
země, které podporují genderovou rovnost a přijímají konkrétní opatření na 
podporu genderové rovnosti ve vědě, moderate a modest innovators = země, které 
nemají žádné aktivity na podporu genderové rovnosti ve vědě nebo je rozvíjejí v 
posledních málo letech 

EVROPSKÉ SROVNÁNÍ: HLUBOKÝ PODPRŮMĚR 

http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf


• Cíl 1: Vyrovnané zastoupení žen a mužů v 
rozhodovacích pozicích 

• Cíl 2: Vyrovnané zastoupení žen a mužů ve 
výzkumných týmech, včetně manažerských struktur 

• Cíl 3: Integrace genderové dimenze do obsahu 
výzkumu a inovací 

CÍLE GENDEROVÉ ROVNOSTI V HORIZONTU 2020 A ERA 



• Rámcový program 

– Článek 16: genderová rovnost a genderová dimenze ve všech fázích 
výzkumného cyklu 

„Horizont 2020 zajistí efektivní podporu genderové rovnosti a genderové dimenze 
v obsahu výzkumu a inovací.“ 

– Článek 14: gender jako průřezové téma ve všech prioritách H2020 

– Článek 31 a 32: gender jako součást monitoringu a evaluace  

• Pravidla účasti 

– Článek 13: Genderová dimenze na úrovni návrhu projektu 

– Článek 18: Genderová rovnost v modelové grantové smlouvě 

– Článek 40: Genderová vyváženost mezi experty 

• Specifický program 

– Komplementarita a průřezová témata: gender jako průřezové téma 

– Specifické aspekty implementace: harmonizace, kariérní přestávky v MCF 
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PRÁVNÍ RÁMEC 



VYROVNANÉ ZASTOUPENÍ ŽEN A MUŽŮ V ROZHODOVACÍCH 
POZICÍCH 

• Skupiny / panely 
– Cíl 40 % v dokumentu Selection guidelines of groups and panels 
– 50 % zastoupení žen a mužů u Poradních orgánů 
– Minimálně jeden expert s genderovou expertízou 
– Ad hoc poradní skupina genderových expertů 

 

• Hodnocení projektů 
– 40 % podreprezentovaného pohlaví 

– Nutné brát v potaz situaci v dané oblasti výzkumu 

– Úprava kategorií databáze EMI: indikace genderové expertízy (včetně 
odpovídají vědecké produkce) 

– Briefing hodnotitelů ohledně genderové dimenze, zejména v případě 
výzev označených „s genderovou dimenzí“ 



VYROVNANÉ ZASTOUPENÍ ŽEN A MUŽŮ V ROZHODOVACÍCH 
POZICÍCH 

Pracovní program 
•Minimálně jeden expert s 

genderovou expertízou 
•Ad hoc genderová poradní skupina 

Návrh projektu 
•Gender je odpovědností NCP 

(SiS, průřezová témata) 
•Nasměrovat uchazeče ke 

zdrojům informací 

Hodnocení 
•Kde je to relevantní, součástí 
panelů jsou genderoví experti 

Grantová smlouva 
•Genderový trénink patří mezi 

uznatelné náklady (Annex D 
Pracovního programu) 



VYROVNANÉ ZASTOUPENÍ ŽEN A MUŽŮ VE VÝZKUMNÝCH 
TÝMECH 

Pracovní program 
•Podporuje vyrovnané zastoupení ve výzkumných 

týmech / managementu projektu 

Zprávy (tbc) 
•Pracovní síly pracující na projektu v 

periodických zprávách 
•„maximální snahy“  report (srov. 

Grantová smlouva) 

Návrh projektu 
•Pohlaví  osob primárně 
odpovědných za realizaci 

výzkumných aktivit projektu (v 
části Members of the Consortium) 

Hodnocení 
•Při stejném bodovém skóre 
bude genderová vyváženost  
faktorem řazení projektů ve 

všech 3 hodnotících kritériích 
(excellence, impact, implementation) 

Grantová smlouva 
•Článek k povinnosti „maximální 

snahy“ (best effort) 
•Applicants must aim, to the extent 
possible, for gender balance at all 
levels of personnel  of the action 



VYROVNANÉ ZASTOUPENÍ ŽEN A MUŽŮ VE VÝZKUMNÝCH 
TÝMECH 

• H2020 ve srovnání s 7. RP 
– Propojení s evaluací: faktor při řazení projektů v případě stejného 

bodového hodnocení (Annex H “Evaluation” of the Work Programme 
2014-2015) 

• jde o osoby primárně odpovědné za realizaci výzkumných aktivit projektu 
uvedené v části Members of the Consortium 

• Prioritní kritérium excellence, při stejném skóre pořadí dle hodnocení 
dopadu 

• Pokud jsou nutné další faktory, je pořadí: rozpočet pro SME, genderová 
rovnováha 

– Genderová vyváženost součástí Grantové smlouvy (tým se zavazuje 
vynaložit maximální úsilí při zabezpečení genderové rovnosti při 
realizaci projektu) – „must take all measures to promote equal 
opportunities between men and women in the implementation of the 
action” and “must aim, to the extent possible, for a gender balance at 
all levels of personnel assigned to the action, including at supervisory 
and managerial level“ (článek 33.1) 



GENDEROVÁ DIMENZE V OBSAHU VÝZKUMU 

Pracovní program 
•Označení témat s explicitní genderovou dimenzí  

(v současných výzvách více než 100 témat) 
•Je možné zahrnout specifické genderové studie 

Zprávy (tbc) 
•Genderová témata budou zmíněna jako jiná 

relevantní témata (žádný indikátor) 
•Otázka týkající se genderového obsahu 
projektu v závěrečné zprávě (specifický 

indikátor) 

Formulář žádosti 
•„Kde je to relevantní popište, jak je analýza 
za základě pohlaví a/nebo genderu vzata v 

potaz v obsahu projektu“ 

Hodnocení 
•U označených výzev: hodnotitelé budou 

kontrolovat, jak je analýza na základě 
pohlaví/genderu vzata v potaz v obsahu 

projektu  
•U ostatních: evaluátoři zacházejí s genderem 
jako s jinými relevantními součástmi návrhu 

Grantová smlouva 
•Pokud je genderová dimenze 
součástí grantového návrhu, je 

to součástí Annexu 1 (popis 
práce) 



GENDEROVÁ DIMENZE V OBSAHU VÝZKUMU 

• H2020 ve srovnání s 7. RP 
– Gender explicitně zaveden jako komponenta výzkumného 

konceptu 
– Dřívější a lepší mobilizace genderové znalosti a expertízy, 

včetně hodnotitelů a hodnotitelek 
– Participants’ Portal: jak vyhledat označené výzvy  

• Search topics 
 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opp

ortunities/h2020/search/search_topics.html 
– Quick finder: gender 
– Keyword search: gender (nápovědy) 

 
 

– Označení tématu s relevantní genderovou dimenzí 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/search/search_topics.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/search/search_topics.html


GENDEROVÁ DIMENZE V OBSAHU VÝZKUMU:  
UZNATELNÉ NÁKLADY V H 2020 

• Trénink v oblasti genderové rovnosti 
– Náklady na organizaci tréninku 
– Cestovní náklady a diety pokud se trénink koná mimo pracoviště 
– Finanční kompenzace pro výzkumníky, kteří se účastní školení, odpovídající skutečným 

hodinám stráveným na tréninku 
  
 Annex D – Types of action: specific provisions and funding rates  
 Footnote 12: Eligible costs for all types of action are in accordance with the Financial 

Regulation and the Rules for Participation. In addition, as training researchers on gender 
issues serves the  policy objectives of Horizon 2020 and is necessary for the implementation 
of R&I actions, applicants may include in their proposal such activity and the following 
corresponding estimated costs that may be eligible for EU funding: 

 i. Costs of delivering the training (personnel costs if the trainers are employees of the 
beneficiary or subcontracting if the training is outsourced); 

 ii. Accessory direct costs such as travel and subsistence costs, if the training is delivered 
outside the beneficiary's premises; 

 iii. Remuneration costs for the researchers attending the training, in proportion to the 
actual hours  spent on the training (as personnel costs).  



• od roku 2016 specifické výkonové indikátory 
– Zahrnutí genderu do obsahu výzkumu 

– Statistika pracovních sil dle pohlaví 

• Každoroční monitoring integrace genderu jako 
průřezového tématu 
– % žen mezi MCF stážisty, od roku 2015 

– % žen jako řešitelů ERC grantů, od roku 2015 

– % žen v poradních, expertních, hodnotících skupinách a 
panelech, od roku 2014 

–  % projektů s genderovou dimenzí v projektovém návrhu, 
od roku 2015 

GENDEROVÝ MONITORING V HORIZONTU 2020 



PROČ GENDEROVÁ DIMENZE 

• Průmyslový design: bezpečnostní pásy 
– Bezpečnostní pásy původně navrženy tak, aby 

odpovídaly 50. percentilu muže (norma)  

– Bezpečností pásy, které ochrání těhotné a jejich 
dítě 

• Konvenční bezpečnostní pásy správně neseděly 
těhotným řidičkám a autonehody byly hlavní příčinou 
smrti nenarozeného dítěte pojícího se se zraněným 
matky (Weiss et al., 2001). Dokonce i relativně malé 
nehody při rychlosti 56km/h mohly způsobit smrt. V 
Evropě a USA je každý rok více než 13 milionů 
těhotných žen a používání bezpečnostních pásů během 
těhotenství je tak důležitou bezpečnostní otázkou 
(Eurostat, 2011; Finer et al., 2011). 



PROČ GENDEROVÁ DIMENZE 

• Kardiovaskulární choroby: srdeční choroby jako 
mužské onemocnění 
– Ischemická choroba srdeční  

• Je hlavní příčinou smrti u žen v Evropě a USA (WHO, 2008) 

• Onemocnění srdce konvenčně definováno jako mužské 
onemocnění a klinické standardy „založené na důkazech“ 
(evidence-based) byly vytvořeny na základě mužské 
patofyziologie a důsledků. Proto dochází k tomu, že jsou 
tyto choroby u žen často špatně nebo nedostatečně 
diagnostikovány (Regitz-Zagrosek, 2011; Taylor et al., 2011).  

– Pozn. v češtině se používá jednotné číslo, což může 
naznačovat přístup, že se jedná o jedno onemocnění, 
které se projevuje u každého stejně. 

• Různé projevy poruch u žen a u mužů – není možné 
aplikovat stejné léčebné postupy  (u mužů dochází 
k systolickým poruchám, kdežto u žen k diastolickým 
poruchám) 



PROČ GENDEROVÁ DIMENZE 

• Laboratorní zvířata 
– Klinické testy a pokusy na zvířatech se stále provádějí do 

značné míry na mužských populacích (Zucker et al., 2010; 
Marts et al., 2004). 

– Tento problém je zejména palčivý v oblastech výzkumu, 
které se dotýkají specificky nebo hlavně onemocnění žen, 
ale testy na zvířatech jsou prováděny pouze na samcích 
myší a krys. 

–  Důvod: není nutné kontrolovat fáze menstruačního cyklu 



• Robotika a syntéza řeči 
– Genderová asociace technologií – s kým si 

využívání technologií spojujeme? 

– Implicitní uživatel technologií – kdo bude 
výsledek používat? 

– Lidský hlas obsahuje velké množství informací – 
pohlaví, gender, věk, národní/regionální 
příslušnost 

– Různé komunikační potřeby u žen a mužů / dle 
věku – asistované žití (human robots) 

– Pozor na reprodukci genderových stereotypů 
(ženy = péče, muži = kontrola, síla) 

PROČ GENDEROVÁ DIMENZE 



• Pohlaví 
– Biologicky podmíněné určení žen a mužů 

• Chromozomální / genetické pohlaví – XY - XX 

• Gonadální pohlaví – pohlaví určené na základě pohlavních žláz (vaječníky, varlata) 

• Hormonální pohlaví – fenotypické projevy pohlaví určené vlivem endokrinních žláz 

• Morfologické pohlaví – určené dle morfologie primárních a sekundárních pohlavních orgánů 

• Gender 
– Sociokulturní proces 

– Kulturní a historická proměnlivost  

– Kategorizační princip odlišující maskulinitu a femininitu 

– Dichotomie a komplementarita  

– Navázán na širší představy o organizaci společnosti 

– Gender funguje na 4 propojených rovinách 

• Subjektivita jedince 

• Instituce 

• Normotvorné předpoklady 

• Symbolická úroveň 

• Pohlaví a gender jsou provázané a vzájemně se mohou ovlivňovat (stres, bolest) 

• U zvířat 
– Teplotně dané pohlaví – krokodýli, některé želvy, někteří plazi 

– Pohlaví dané věkem – had Crepidula fornicata je v mladém věku mužského pohlaví, někteří 
se posléze změní na ženské pohlaví v závislosti na své pozici v klubku hadů 

– Společensky určené pohlaví – u některých ryb je pohlaví dáno typem sociální interakce v 
hejnu ryb 

GENDER VERSUS POHLAVÍ 



• Genderová dimenze je pravděpodobně relevantní 
všude tam, kde se výzkum dotýká lidí  

• Lidé jsou přímo zkoumáni nebo výsledky výzkumu, 
vývoje a inovací budou mít dopad na lidi nebo budou 
využívány lidmi 
– Fungování lidského těla, léčba nemocí, vývoj 

diagnostických nástrojů, reakce těla na látky 
– Sociálněvědný výzkum: postoje, názory, chování 
– Vývoj technologií: kdo je implicitním příjemcem – mužský 

standard (např. bezpečnostní pásy v autech, vývoj křesel 
pilotů v letadlech atd.) 

– Vývoj léků, bezpečnost potravin (různá metabolizace), 
materiálů pro použití na a v lidském těle 

GENDEROVÁ DIMENZE V OBSAHU VÝZKUMU 
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GENDEROVÁ DIMENZE V OBSAHU VÝZKUMU 

• Nedostatečná pozornost věnovaná faktoru 
pohlaví (diagnostické modely – 
kardiovaskulární choroby, osteoporóza) 

• Přílišné zdůrazňování rozdílů na základě 
pohlaví 
– Rozdíly na základě pohlaví bez vědeckého důkazu 

– Rozdíly mezi muži a ženami jsou nepřesně 
připsány pohlaví 

– Pohlaví je zdůrazňováno na úkor dalších faktorů 



• Častý argument: genderová rovnost ohrožuje 
vědeckou kvalitu 

• Kvalitnější a odpovědnější věda 
– Genderová rovnost a genderová dimenze jsou 

příležitostí si začít klást nové výzkumné otázky 
nebo se podívat na svůj výzkum novými brýlemi 

• Férové pracovní podmínky pro všechny 
– Ve vědě jde o kvalitu a kreativitu – transparentní a 

férové podmínky jsou dobrou příležitostí pro to 
uplatnit svůj talent pro muže i ženy 

 

GENDEROVÁ ROVNOST A GENDEROVÁ DIMENZE:  
HROZBA, NEBO PŘÍLEŽITOST? 



PROČ GENDEROVÁ ROVNOST A GENDEROVÁ DIMENZE 
(e)quality 

• „Nemůžeme dosáhnout excelence, pokud se mílovými kroky nepohneme kupředu. 
Nejde pouze o rovné zacházení. Ve výzkumu je potřeba brát v potaz potřeby žen a 
zahrnout genderovou dimenzi do obsahu výzkumu.“  

(komisařka Maire Geoghegan-Quinn, Gender Summit 2012) 
 

• Právo a spravedlnost 
• Férovost a meritokracie 
• Kvalita a excelence 
• Komplexnější vědecké poznání 
• Nová výzkumná témata 
• Tvořivost 
• Prevence ekonomických ztrát v případě nutnosti stáhnout léky a platit odškodnění 
• Vyšší společenská relevance vědeckého poznání 
• Nové příležitosti pro inovace 
• Nové příležitosti pro komercionalizaci výzkumu  
• Lepší podmínky pro vědeckou práci pro ženy i muže  
• Motivace zaměstnanců a zaměstnankyň 
• Přitáhnutí a udržení talentů 
• Strategický rozvoj organizace 

 



• Grantové agentury: Deutche 
Forschungsgemeinschaft, Research Council of 
Norway, Irish Research Council, World Health 
Organization, Bill and Melinda Gates Foundation 
Agricultural Development Grants 
– UK: podpora medicínského výzkumu bude podmíněna 

získáním Silver Athena Swan Award 

• Časopisy: Lancet (2010 a 2011), Nature (2010 a 2013) 
a další 

• Výzkum bez genderové dimenze je stále více 
považován za nedostatečný 

 

GENDEROVÁ DIMENZE V OBSAHU VÝZKUMU: 
ČASOPISY, GRANTOVÉ AGENTURY ATD. 



• Zpráva  

 http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/gendered_innovations.pdf  

• Web  
 http://genderedinnovations.stanford.edu/ 

– Recenzovaná stránka 

– Případové studie vyvíjené týmy autorů 

– Neustále rozšiřované 

– Obory 

• Přírodní vědy 

• Zdraví a medicína 

• Inženýrství a technické vědy 

• Životní prostředí 

–  Základní pojmy, metody, checklist 

GENDERED INNOVATIONS: 
PRIMÁRNÍ ZDROJ INFORMACÍ 

http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/gendered_innovations.pdf
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/gendered_innovations.pdf
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/gendered_innovations.pdf
http://genderedinnovations.stanford.edu/


KULTURNÍ A INSTITUCIONÁLNÍ (STRUKTURÁLNÍ) ZMĚNA  
V H2020 I. 

• Část 16 Pracovního programu Science with and for Society 
• Kulturní a institucionální (strukturální) změny si klade za cíl 

uzpůsobit organizační struktury výzkumných a grantových 
organizací tak, aby: 
– Byly eliminovány kulturní a institucionální bariéry, které vedou k 

diskriminaci v kariérách a na rozhodovacích pozicích 
– Byla zahrnuta genderová dimenze do výzkumného obsahu 

• Historie 
– V EU zahájena v roce 2009 
– Po vzoru programu NSF ADVANCE (2001) 
– MIT Gender Equity Project (1999) 

• ČR: projekty 7. RP TRIGGER (VŠCHT + NKC-ŽV) a EGERA 
(CZECHGLOBE + NKC-ŽV) 

http://web.mit.edu/gep/about.html


• Dominantní přístup k řešení rovných příležitostí ve vědě v transatlantickém 
kontextu 
– Program ADVANCE National Science Foundation od roku 2001 

• Increasing the Participation and Advancement of Women in Academic Science and 
Engineering Careers – více než 130 mil. USD 

– Evropská komise od roku 2009 – projekty strukturální změny 

• Priority = cíle Evropského výzkumného prostoru a Horizontu 2020 
– Podpora rovného profesního rozvoje vědkyň a vědců bez genderových 

stereotypů a předsudků 
– Rovnovážné zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích  
– Integrace genderové dimenze do výzkumu a inovací 

• Posun od individuální podpory žen na úroveň fungování institucí 
(organizace institucí, systémů hodnocení a organizace vědecké práce) 

• Komplexní a systémový přístup, který má vést k dlouhodobé proměně 
vědecké kultury a institucí 

• Česká republika – první projekty strukturální změny v 7. RP  
– EGERA (CZECHGLOBE + NKC-ŽV) a TRIGGER (VŠCHT + NKC-ŽV) 

TRANSATLANTICKÝ KONTEXT:  
PROMĚNA VĚDECKÉ KULTURY A INSTITUCÍ 

6. 5. 2014 33 Sdružení žen KDU 



• Věda 
– Historicky: objektivita, racionalita, nezaujatost, odosobnění  

– Kultura meritokracie a „excelence“ – do hodnocení nevstupuje nic než 
kvalita 

• Hovořit o možných genderových předsudcích ve vědě a v 
hodnocení vědecké práce jde PROTI idealizovanému obrazu 
moderní vědy 
– Obtížně přijatelné téma 

– „Vědci jsou vědečtí ve vztahu ke všemu jinému, jen ne k vědě.“  

• Z hlediska genderové rovnosti jsou v současné době 
nevědomé a vědomé genderové předsudky považovány za 
klíčový problém právě kvůli všudypřítomnosti hodnocení 

KULTURA VĚDY  
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• Tradiční hodnoty: objektivita, meritokracie 

• Naplnění klíčové role vědy, výzkumu a inovací pro udržitelný a 
inkluzivní růst v evropských zemích vyžaduje:   
– plné využití lidského kapitálu  

– společensky zodpovědnou  a přínosnou, originální a udržitelnou vědu   

• Inovativní, systematický a udržitelný přístup k řešení 
problematiky strukturálních bariér na institucionální úrovni v 
oblasti genderové rovnosti a rovných příležitostí žen a mužů   

• Posun od individuální podpory žen na úroveň fungování 
institucí (organizace institucí, systémů hodnocení a organizace 
vědecké práce) s cílem zvýšit excelenci vědy 

• Odpovědnost přebírají výzkumné a vysokoškolské instituce 

KULTURNÍ A INSTITUCIONÁLNÍ (STRUKTURÁLNÍ) ZMĚNA  
V H2020 II. 



• Jak a proč na genderovou rovnost ve vědě 

– Znalost situace v instituci  
• dostupná statistická data („bez dat není problém, bez problému 

nejsou veřejné politiky a řešení“) 

• pravidelný monitoring a analýza situace 

– Zajištění podpory na nejvyšších místech 
• podpora pro řešení tématu genderové rovnosti na nejvyšších 

pozicích instituce 

– Analýza institucionálních systémů, pravidel a procedur 
(kariérní řády, hodnotící pravidla, nařízení týkající se 
flexibilních forem práce apod.) a v návaznosti na to tvorba 
efektivních manažerských praktik 

KULTURNÍ A INSTITUCIONÁLNÍ (STRUKTURÁLNÍ) ZMĚNA  
V H2020 IV. 

http://www.zenyaveda.cz/novinky/proc-a-jak-na-genderovou-rovnost-ve-vede


• Zastoupení žen ve vědě 
― Genderové stereotypy týkající se preferencí žen a mužů (např. ženy nemají ostré lokty, nederou se do 

vedení, baví je spíš takové to dělání vědy apod.) 
― Vliv rodičovství a starosti o domácnost a péči (zeď mateřství) 
― Nerovná distribuce zdrojů, financí, prostor a ocenění (Česká hlava, Akademická prémie) 
― Fungování mužských podpůrných sítí  
― Genderové stereotypy ve volbě oboru 

 

• Vyrovnané zastoupení žen a mužů (40 %) v rozhodovacích pozicích 
― Netransparentní postupy kariérního postupu, nejasná hodnotící kritéria 
― Genderově nerovné nastavení hodnotících mechanismů (např. publikační aktivita, kariérní přestávky) 
― Genderové předsudky v hodnocení vědecké kvality (na muže a ženy jsou uplatňována jiná měřítka) 
― Fungování mužských podpůrných sítí 
― Sebe-vylučování žen (nižší sebevědomí, orientace na výzkum) 

 

• Gender v obsahu znalosti a technologií 
― Genderové slepá věda a technologie: nulová pozornost věnovaná vlivu genderu a pohlaví 
― Přílišná pozornost přisuzovaná vlivu pohlaví a genderu 
― Genderové předsudky v designu výzkumu  
― Genderové předsudky v interpretaci vědeckých výsledků 

KULTURNÍ A INSTITUCIONÁLNÍ (STRUKTURÁLNÍ) ZMĚNA  
V H2020 III. 



• Hodnocení jako klíčová praktika vědy: proměny vědy 
– Nárůst prvků soutěže a soutěživosti v systému výzkumu 
– Externí financování  
– Zavádění systémů kontroly kvality 

• Hodnocení druhých 
– Recenze článků 
– Hodnotitelé a evaluační panely grantových agentur 
– Doporučující dopisy 
– Výběrová řízení 
– Hodnocení v rámci kariérního postupu (např. atestace v AV ČR) 
– Habilitační a profesorské řízení 

• Hodnocení sebe samých  
– Výběrová řízení na pozice  
– Grantové přihlášky 
– Atestace 

HODNOCENÍ JE VE VĚDĚ ZÁKLAD VŠEHO 
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GENDEROVÉ STEREOTYPY:  
U ŽEN A U MUŽŮ SI CENÍME JINÝCH VLASTNOSTÍ 



GENDEROVÉ STEREOTYPY:  
ZAŽITÉ PŘEDSTAVY O VHODNOSTI POVOLÁNÍ A O TOM, JAK 

VYPADÁ VĚDĚC 



INDIVIDUÁLNÍ A SKUPINOVÉ HODNOCENÍ: 
PROBLÉM MALÉHO POČTU 



• Ženy musely mít 2,5 x více prestižních publikací, aby byly stejně 
hodnocené jako muži (Wenneras a Wold 1997) 

• Stejné CV a práce s jiným jménem, systematicky lepší hodnocení mužů + 
nabídka vyššího platu (Moss-Racusin et al. 2012) 

• Stejné CV a práce s jiným jménem, systematická preference mužských 
kandidátů ze strany hodnotitelů i hodnotitelek (Steinpreis et al. 1999) 

• Hodnotící výrazy v hodnocení pro udělení tenure  (Merchant, Bhattacharya 
a Carnes 2007): muži jsou v hodnocení konstruováni jako analytičtí, 
soutěživí, nezávislí, individualističtí, jako ti, kteří jsou schopni vést a 
ochotni riskovat, ženám jsou v hodnocení systematicky připisovány 
vlastnosti jako „citlivá, chápající, poddajná“ 

• Doporučující dopisy pro ženy jsou kratší, důraz na výuku (ne výzkum), 
zpochybňující výrazy, nižší obsah superlativů (brilliant, superb) (Trix a 
Psenka 2003) 

• Mikropraktiky hodnocení pro udělení profesury – věk a gender (van den 
Brink a Benschop 2011, 2012) 

VÝZKUM VLIVU GENDERU NA HODNOCENÍ 
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• Matyldin efekt ve vědě (Rossiter 1993) 

– Systematické zneviditelňování vědkyň v historii vědy 

• Kongruence rolí v případě mužů vs. genderová 
ambivalence v případě žen  

• Dvojí standard 

– Syndrom „on je asertivní, ona je agresivní“ – mezi 
mlýnským kameny femininity a kompetence 

• Ambivalentní sexismus 

– Benevolentní přijímání (ženské, nepovažovány za 
dostatečně kompetentní a ostré) 

HODNOCENÍ ZE STRANY DRUHÝCH 
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SEBEHODNOCENÍ 

• Sebepodceňování  

• Strach z úspěchu (Matina Horner 1968) 

– „na obecné úrovni se ženy rychle naučí, že úspěch v 
určitých oblastech (např. akademická intelektuální) 
představuje odklon od předepsaných sociálních norem a 
má za následek společenskou kritiku“ 

– „ženy se vyhýbají úspěchu v oblastech, které nejsou 
konsistentní nebo stojí v protikladu k femininitě“ 

• Stereotype threat (Steel a Aronson 1995) 

– Riziko potvrzení negativních stereotypů o vlastní skupině 

44 Genderové stereotypy a hodnocení ve vědě 



• Gender Summit 4 - Europe 2014 (30. 6. 2014 - 1. 7. 2014, 
Brusel) 

– From Ideas to Markets: Excellence in mainstreaming 
gender into research, innovation, and policy 

• 3. národní konference o genderu a vědě: Kulturní a 
institucionální změna: Role státu, výzkumných a 
vysokoškolských institucí 

– Pod záštitou Pavla Bělobrádka, vicepremiéra pro vědu, 
výzkum, inovace 

– 22. 10. 2014 na AV ČR 

– Příklady dobré praxe ze zahraničí  

– Diskusní panel s odpovědnými představiteli klíčových 
institucí 

DŮLEŽITÉ AKCE V ROCE 2014 

http://www.gender-summit.eu/
http://www.gender-summit.eu/
http://www.gender-summit.eu/
http://www.gender-summit.eu/


• genderSTE – gender, science, technology and environment 
• Akce COST TN 1201 
• 28/11/2012 - 27/11/2016 
• Síť lidí z ministerstev a genderových expertů a výzkumníků se zájmem o podporu 

férovějšího zastoupení žen a lepší integrace genderové analýzy do výzkumu a 
inovací 

• Šířit existující poznatky o strukturální změně a metodách genderové anlaýzy ve 
výzkumu 

• Posunout poznatky v oblasti gender a města, doprava, energie a klimatická změna  
a průmyslové inovace 

• Členové zastupují vládní orgány, výzkumné organizace, univerzity, neziskové 
organizace a soukromé společnosti ze 40 zemí v Evropě a mimo ni a mezinárodní 
organizace 

• 3 pracovní skupiny 
– WG 1 – strukturální změna 
– WG 2 – genderové inovace + gender and inovace 
– WG 3 – města, doprava, energie a klimatická změna  

 www.genderste.eu  

SÍŤOVÁNÍ, DISEMINACE A SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ 

http://www.genderste.eu/


DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ 

• Národní kontaktní centrum – ženy a věda na zenyaveda.cz 
• www.nkc.cz – webový portál věnovaný strukturální změně a genderu v 

H2020 
• KLUB NKC – pro všechny, které zajímá genderová rovnost ve vědě 
• Zpráva EK Structural change in research organizations report 
• Gendered Innovations: report EK a webová stránka 
• She Figures 2012 
• Meta-analysis of Gender & Science Research 
• genSET – gender in science 
• genderSTE COST Action 
• genPORT informační portál – online komunita „praktikovatelů“ pro sdílení 

znalostí a spolupráci 
• Participants’ Portal: Vademecum 
• Horizont 2020 website: Factsheet on gender in H2020 

http://www.zenyaveda.cz/
http://www.nkc.cz/
http://www.zenyaveda.cz/284-klub-nkc/o-klubu-pridejte-se/
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/structural-changes-final-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/gendered_innovations.pdf
http://genderedinnovations.stanford.edu/
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf
http://www.genderportal.eu/
http://www.genderportal.eu/
http://www.genderportal.eu/
http://www.genderportal.eu/
http://www.genderportal.eu/
http://www.genderportal.eu/
http://www.genderportal.eu/
http://www.genderportal.eu/
http://www.genderinscience.org/
http://www.genderinscience.org/
http://www.genderinscience.org/
http://www.genderinscience.org/
http://genderste.eu/
http://genport.uoc.edu/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/presentation-and-campaign-material


• Hlavní myšlenka, se kterou odcházím… 

• Uvědomil/Uvědomila jsem si, že… 

• Co vás překvapilo? 

• Co považuje za důležité? 

 

ZÁVĚREČNÁ REFLEXE A ZHODNOCENÍ 



DĚKUJI ZA POZORNOST 

 
Mgr. Marcela Linková 

Národní kontaktní centrum – ženy a věda 

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

Jilská 1 

110 00 Praha 1 

Tel: 222 222 322 

marcela.linkova@soc.cas.cz  

 

www.zenyaveda.cz 

www.nkc.cz 

http://www.facebook.com/NKCzenyaveda  
http://www.linkedin.com/in/nkczenyaveda 

http://twitter.com/NKC_CZ 
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