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 Gender mainstreaming a debaty o jeho implikacích a významech se za poslední roky staly 

nedílnou součástí úvah (nejen) o zastoupení a situaci žen ve vědě, respektive o genderu a vědě a 

výzkumu obecně. Potvrzením tohoto trendu byla i konference s názvem Mainstreaming Gender 

Equality in the European Research Area, která se konala dne 3.12.2003 v Římě pod záštitou 

italského předsednictví Evropské unii. Význam této konference byl částečně ovlivněn právě 

jejím statusem – jednalo se o mezinárodní konferenci pořádanou s cílem poukázat na italský 

zájem o problematiku žen ve vědě, respektive o genderový mainstreaming ve vědě, zároveň se 

diskutovalo poměrně ožehavé téma, na nějž by bylo lepší vytvořit spíše menší pracovní skupiny 

či vícedenní workshopy. Konferenci navštívilo velké množství výzkumnic, výzkumníků a 

zájemců o problematiku genderu ve vědě z mnoha evropských států, z Evropské komise i z řad 

studujících i vyučujících místní University degli Studi Roma Tre, jež celou akci spolupořádala a 

koordinovala. Přes mnohé obavy nakonec velikost celé akce na překážku složitosti tématu 

nebyla, spíše naopak. 

 Celá jednodenní akce byla rozdělena do tří základních tematických sekcí, jimž 

předcházela úvodní řeč rektora University degli Studi Roma Tre Guida Fabianiho a ministra 

školství Guida Possa. Po těchto spíše symbolických vystoupeních, jež zdůraznila obecnější 

souvislosti a zájmy italského školství o větší zastoupení žen již v nižších stupních vzdělávacího 

procesu, následovalo krátké uvedení do problematiky genderového pohledu na vědu a 

genderového mainstreamingu obecně, jehož se zhostily kromě hlavní organizátorky celé akce 

profesorky moderní historie na Universitě degli Roma Tre a předsedkyně pracovní skupiny 

„Ženy a věda“ při italském Ministerstvu školství a výzkumu paní Francescy Cantu, také 

předsedkyně sekce Women and Science při DG Research EC Nicole Dewandre a Francesca 

Brezzi, delegátka Komise pro rovné příležitosti při Univerzite degli Roma Tre. Při úvodní řeči 

seznámila profesorka Cantu účastníky a účastnice s programem konference, který systematicky 

mapoval nejzásadnější otázky týkající se problematiky žen ve vědě a genderového 

mainstreamingu jakožto možného nástroje kýžených změn. Zásadním bodem bylo poukázání na 

to, že diskurz generového mainstreamingu nastoluje díky rétorice dosud nevyužitých či 



  

neobjevených lidských zdrojů často problematické implikace. Problematické „zapomínání“ na 

otázku lidských práv (ženská práva jsou lidská práva) bývá totiž paradoxně překážkou, na níž 

koncept mainstreamingu naráží. Vědomější reflektování problémů a možných výhod generového 

mainstreamingu se dále rozvíjelo v jednotlivých sekcích skrze konkrétní příspěvky, které 

většinou uvažovaly o tomto nástroji rovné politiky v hlubších, strukturálně-mocenských 

souvislostech. 

 Následující čas byl tedy rozčleněn do tří základních sekcí nesených na první pohled 

klasickými otázkami, které se podrobně věnovaly nejproblematičtějším místům spojenými s 

tématem žen ve vědě. Seskupení sekcí nicméně představovalo poměrně originální počin a 

umožnilo uchopit téma skrze nová prizmata a možné náhledy. 

 První sekce se věnovala otázce „Měření a zkoumání nerovností ve vědě“ jako nutnému 

začátku při nastolování agendy rovných příležitostí a snaze o změnu stávající situace, druhá nesla 

název „Promoting new competencies through gender mainstreaming“ - tedy jakýsi pokus o 

úvahu nad genderově zasazeným výzkumem, jeho know-how a dalšími přínosy a třetí se týkala 

„Viditelnosti (respektive neviditelnosti) žen ve vědě“, významu této skutečnosti a strategiím, 

jež by pomáhaly zlepšit situaci a vytvářet ženám ve vědě příznivější podmínky z hlediska PR. 

 První sekce, v níž přestavily své příspěvky především zástupkyně větších komisí a 

výzkumných center věnujících se rovným příležitostem ze statistického pohledu, otevřela 

konferenci již poměrně otřepaným konstatováním, že žen je ve vědě skutečně málo. Tento 

nepřekvapující fakt byl dále rozvinut především v příspěvku Marge Fauvelle, členky sekce 

Women and Science při DG Research EC, která představila novou publikaci statistického 

departementu Unit Women and Science nesoucí hrdý titul „She Figures 2003: Women and 

Science, Statistics and Indicators“. Tato publikace, jež zahrnuje statistické údaje týkající se žen 

ve vědě a vzdělávacím procesu všech stupňů a pozic obecně, znamená jistý průlom do 

současného stavu statistických indikátorů a krok ke kýžené změně stavu nerovnosti pohlaví. 

Marge Fauvelle seznámila účastníky a účastnice konference kromě základních výsledků celého 

sběru dat také s průběhem a fázemi celého projektu. Problematičnost získávání základních 

statistických informací v souvislosti s genderem představovala jednu z největších překážek, a to i 

přesto, že byla založena na intenzivní spolupráci statistických korespondentek tzv. Helsinky 

group a nebyla zdaleka první publikací věnující se genderovým nerovnostem čistě ze 

statistického hlediska. Tato publikace je však, jak uvedla Fauvelle, zdaleka nejkompletnější a 

nejobsáhlejším statistickým výstupem z genderového hlediska jaký máme v současné době 

k dispozici. Vedle mnoha dalších zjištění snad zaujala nejvíce pozornosti tabulka srovnávající 



  

mezinárodně počty žen pracujících skutečně jako samostatné výzkumnice a badatelky a žen 

tvořících jakési výzkumné „podpory“ (support staff) či zázemí jiným (mužským) kolegům – 

vědcům (tedy například vědkyně pracující jako administrátorky vědeckého týmu, office 

manažerky apod.) – zde se ukázala situace České republiky v jednom z nejhorších světel. Na 

druhou stranu se však také například ukázalo, že rychlost růstu počtu PhD studentek a mladých 

výzkumnic je mnohem větší u žen než u mužů, problémem nicméně stále zůstává tzv. skleněný 

strop a harmonizace vědecké práce a mateřství. Zvyšování počtu žen ve vědě bylo ale 

jednoznačně označeno za jedno z hlavních kritérií generového mainstreamingu. Nabízí se otázka: 

je ženské vědění nějak specifické, v čem je know-how genderově situovaného subjektu a lze 

vůbec o takovém vědění hovořit?  

 Na tuto (a další) otázky navazovala druhá dopolední sekce konference s názvem 

„Promoting new competencies through gender mainstreaming“ . Řešilo se mnoho otázek, jež 

vyvstaly z jednotlivých příspěvků o konkrétních výzkumech, za všechny snad nadneseně mluví 

otázka následující, a totiž Jak vlastně dělat genderově situovaný výzkum, co zkoumat a jak 

výsledky prezentovat? Z přednesených příspěvků zaujal většinu posluchaček a posluchačů 

zejména příspěvek ekonomky Dr. Antonelly Picchio. Autorka se věnovala na první pohled 

známým souvislostem ekonomické významnosti domácích prací, brilantní podání a analytické 

myšlení zasazené do silného feministického kontextu však obohacovalo a představovalo tuto 

problematiku v nových souvislostech. Ekonomka Picchio se ve svých výzkumech dlouhodobě 

koncentruje na oblast ženského ekonomického potenciálu, rozuměno ekonomické významnosti 

domácích prací, jež nazývá ekonomickou základnou. Představila obecenstvu poměrně složitý 

model, v němž ale jasným způsobem analyticky rekonstruovala ekonomický tok společnosti 

fungující cyklických způsobem a vycházející a navracející se vždy do fáze „domácí ekonomiky“, 

již stále nejčastěji vytváří ženy. Kromě nových informací znamenal příspěvek Antonelly Picchio 

ukázkovou studii jak využívat genderový mainstreaming, protože jasným a analytickým 

způsobem zasadil na první pohled negenderové téma jako ekonomika do genderového významu. 

 V podobném duchu se nesl i další excelentní příspěvek druhé části dopoledního programu 

konference, který přednesla koordinátorka projektu „Medicína, ženy a zdraví“, Dr. Elvira 

Reale. Genderové hledisko bylo tentokráte přesunuto na oblast medicíny a lékařství a Dr. Reale 

hovořila o několik let probíhajícím projektu, jehož se účastní doktorky z nejrůznějších oblastí 

lékařství a jehož cílem je odhalovat genderové předsudky, mezery a potenciální nerovnosti v 

lékařské praxi a výzkumu obecně. Projekt se zaměřoval jednak na „oficiální“ měření genderové 

rovnosti, tj. získávání dat o počtu a pozicích lékařek (soustřeďují se ženy do určitých oborů?, 



  

mají možnost provádět stejný počet operací?, kolik je primářek, kolik docentek apod.), tak i na 

konkrétní zkoumání přístupu lékařek a lékařů k vyšetřování pacientů a pacientek a především na 

stanovování diagnózy vzhledem k genderu. Tato část připadala obecenstvu dle ohlasu 

nejzajímavější, a proto se Dr. Reale zaměřila více na její rozvedení a prezentaci výsledků této 

problematiky. Uvedla, že v souvislosti s diagnostikováním lze u žen konstatovat častější deprese 

a frustrace, jež bývají „léčeny“ antidepresivy a uklidňujícími léky, místo aby byl zaveden 

celostní přístup k léčbě. Takový přístup totiž podle Dr. Reale odhaluje souvislosti mezi 

depresemi a tzv. dvojí zátěží (či dvojsměnnou) žen nebo naopak frustraci z nedoceněnosti 

domácí - a beremeli v potaz i finanční hledisko – i veřejné práce. V pozadí tohoto názoru 

stojí fakt, že veškeré příčiny nemocí nelze hledat pouze v biologii, ale je nutné zohledňovat 

také sociální a ekonomický kontext dotyčného či dotyčné. Zohlednění generových stereotypů 

a genderové situovanosti při diagnóze pak může být počátečním krokem k jejich rozbití či 

přeformulování. Co se týče obecných výsledků a doporučení projektu „Ženy, medicína a zdraví“ 

uvedla Dr. Reale dvě zásadní skutečnosti, s nimiž je v zájmu nastolení genderové rovnosti v 

medicíně nutno něco dělat. První zjištěním byla skutečnost, že většina výzkumů, na jejichž 

základě se vyrábí léky a stanovuje diagnóza, je prováděna na mužích či mužských tělech. 

Takovéto výzkumy jsou následně prezentovány jako všeobecně platné a universální, 

možnost variability lidských organismů je brána jako postranní fakt. Za druhé, žena a 

ženské tělo je v medicínském diskurzu bráno především jako reprodukční orgán, jehož 

primární a jedinou funkcí je rodit nové organismy. V tomto případě je za základ většiny dějů 

v ženském těle považována hormonální soustava a potenciální léčba bývá tímto faktem řízena. 

Doporučení, jež vzešla z projektu „Ženy, medicína a zdraví“, pak požadovala v zásadě 

především změnu nahlížení na ženské tělo jako na souhrn hormonů sdružených za účelem 

reprodukce a nastolení celostnějšího přístupu ke stanovování diagnózy a k výzkumům. Takového 

přístupu, který bude genderově situován a nebude si hrát na neutrální a universální podnik, který 

však ve skutečnost neleží ve vzduchopráznu, ale v hlavách genderově slepých lidí. 

 Po této bouřlivé části, která představovala skutečně nový souhrn informací a podnětných 

inspirací, následovala poslední sekce, nazvaná originálně „Women‘s visibility in Science: a 

challenge“. Svou práci v ní prezentovalo několik výzkumnic a novinářek věnujících se vědě, 

moderátorského postu se zhostila Dr. Sylvie Coyaud, vědkyně, jež „přesedlala“ do novinářského 

prostředí. Hlavními motivy celé sekce byly otázky, co znamenají či jakou úlohu má 

prezentování vědy v médiích obecně a jaký dopad může mít zviditelňování vědkyň 

konkrétně. V prezentacích se poměrně často neslo motto převzaté od sociologa Bourdieho, a 



  

sice že nebýt v televizi znamená nebýt vůbec. Důležitost přítomnosti vědkyň v médiích byla 

nespornou tezí všech prezentujících, lišily se snad jen v náhledu na formáty, v nichž by se toto 

mělo odehrávat. Bylo poukázáno na obrovský nedostatek vědkyň v nejrůznějších informačně-

zábavných pořadech typu talkshow, publicistických debatách, soutěžích apod. Populární forma 

prezentace žen ve vědě pak dle novinářek věnujících se vědeckým tématům napomůže nejen 

zviditelnění těchto žen, ale i zviditelnění ženské práce ve vědě a vědě samotné obecně. 

Zajímavou skutečnosti bylo, že většina žen, které v této sekci prezentovalo svou práci, pocházela 

z řad vědkyň, jež se časem přeorientovaly na vědeckou novinařinu. Tedy takové práci, při níž se 

snaží napravit to, co jim samotným v dobách jejich vědecké činnosti chybělo – více prezentovat 

ženskou odbornou práci a výsledky. 

 

Poslední, avšak ne nepodstatnou, částí konferenci byla obecná debata a slavnostní ukončení 

celého dne, v němž zazněly kromě sumarizace celé akce i konkrétní výzvy a plány pro 

následující období. O významu genderového mainstreamingu v závěru nikdo nepochyboval, bylo 

ale jasné, že je nutné tento koncept neustále prověřovat a zasazovat do konkrétních situací, 

aby nedošlo k vytracení se jeho potenciálu. Motto „ženská práva jsou lidská práva“ by 

mělo být přítomné vždy, když se o mainstreamingu hovoří a v tomto duchu by měl být také 

chápán. Jednotlivé sekce pak představovaly příklady, jakým způsobem gender zohledňovat i 

tam, kde bychom to zpočátku ani nečekali či - věrni stereotypům našich kultur – ani 

nepovažovali za důležité. To byl, myslím, jeden z velkých přínosů konference. Nechci však 

stavět vzdušné zámky a tvrdit, že rétorika lidských zdrojů, tak často v souvislosti s 

mainstreamingem používaná, nezazněla naplno i  na této konferenci – zazněla. I když tomu tak 

bylo (a to především z řad reprezentantek Evropské komise), zůstávala naštěstí více v pozadí, 

než by byli mnozí asi rádi. Pozornost se přesouvala spíše k jiným problémům, které byly v 

závěru také rekapitulovány: otázce harmonizace vědecké práce a kariéry, genderového vědomí 

výzkumníků a výzkumnic, podpoře žen vědkyň, prezentaci žen vědkyň apod. Jak konstatovala 

socioložka Hillary Rose, tam kde je moc, zkrátka chybí ženy. Ke změně této situace pak 

musíme sledovat právě ty oblasti, které tvořily tematické jádro celé konference: statistické 

měření nerovností, zkoumání nerovností a presentace nerovností (abychom mohli produkovat 

„rovnost“). Jinými slovy, jak konstatovala Francesca Cantu: „Máme cíle (změna stavu), máme 

data (genderové statistiky), máme politické nástroje (mainstreaming) a máme zdroje 

(ženské vědecké kapacity).“ Tak proč se nepustit do práce právě teď? 

 



  

PŘÍLOHA 2 

 
Otázky ke gender auditu pro společnost NOWACO Opava s.r.o. 

 

CÍLE PODNIKU:  

  

� Má vaše firma nějaké konkrétní cíle týkající se genderové rovnosti? 

� Do jaké míry přispívají ostatní cíle firmy k prosazování genderové rovnosti? 

 

ORGANIZA ČNÍ SCHÉMA, VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ GENDEROVÁ 

SEGREGACE PRACOVNÍCH POZIC: 

 

� Jaká je náplň činnosti jednotlivých oddělení a jak zohledňuje genderovou 

rovnost? 

� Jak jsou popsány jednotlivé pracovní pozice (na kolik jsou definovány jako 

 ženské/mužské)? 

� Jak probíhá výměna lidí na vedoucích pozicích? 

 

PERSONÁL NÍ POLITIKA: VÝB ĚR ZAMĚSTNANCŮ/KYŇ, VZDĚLÁVÁNÍ, 

KARIÉRNÍ SYSTÉM, PLATOVÁ POLITIKA: 

 

� Jak jsou inzerovány pracovní příležitosti a jak probíhá výběrové řízení? 

� Jaké je obvykle složení výběrových komisí z hlediska zastoupení žen 

 a mužů? 

� Jaké jsou možnosti kariérního postupu? 

� Jaká je platová politika v rámci vaší firmy a jaké jsou průměrné platy žen 

 a mužů na jednotlivých úrovních řízení? 

� Jaká je mobilita zaměstnanců/kyň v rámci firmy a jaké faktory na ni mají 

 vliv? 

� Jak se prosazování genderové rovnosti promítá do personální politiky? 

� Jaké jsou názory na firmu jako na zaměstnavatele: ze strany žen a ze strany 

 mužů? 



  

ROZHODOVACÍ PROCESY: 

 

� Kdo je a kdo není zahrnut do procesu rozhodování? 

� Kdo je vždy zahrnut a jaké faktory ovlivňují tento výběr (jde například jen 

 funkční zařazení, pozici ve vedení nebo hrají roli i další faktory)? 

� Jaký podíl na rozhodování mají ženy a muži? 

� Jaké formy kontroly lidí v rozhodovacích pozicích existují v rámci firmy? 

 

INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPE ČENÍ POLITIKY GENDEROVÉ ROVNOSTI: 

 

� Jak je institucionálně zajištěno prosazování genderové rovnosti? 

� Jaké nástroje jsou k dispozici k zajištění této agendy? 

� Jak firma sleduje problémy jako je sexuální obtěžování či diskriminace na 

 základě pohlaví a jak jsou tyto problémy řešeny? 

 

STYLY PRÁCE A POVAHA VZTAH Ů MEZI NAD ŘÍZENÝMI A POD ŘÍZENÝMI: 

 

� Mají zaměstnanci/kyně pocit týmové práce, nebo vidí rozdíly v přístupu k ženám a 

mužům? 

� Jaký je profil „modelové/ho“ zaměstnance/kyně z hlediska genderu? 

� Jaké názory panují ohledně gay a lesbické problematiky? 

 

POLITIKA FIRMY  V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI: 

 

� Jakou má firma tradici, pokud jde o prosazování genderové rovnosti? 

� Do jaké míry firma aplikuje strategii genderovéh o mainstreamingu? 

� Jsou zájmy mužů a žen rutinně zohledňovány v rámci rozhodování a ve 

 všech opatřeních, projektech, programech? Existují specifické plány, programy,  granty, 

aktivity, opatření zaměřené konkrétně na posilování práv, postavení a  sebeuvědomění 

žen (a dalších skupin vymezených kategorií gender, které jsou na  tomto základě 

znevýhodněny)? 

� Kdo má v rámci firmy největší vliv na to, zda jsou genderové otázky brány vážně, či zda 

jsou zanedbávány? 



  

� Jaká opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jsou v rámci firmy 

uplatňována? 

� Jak se prosazování genderové rovnosti promítá do spolupráce s partnerskými 

organizacemi? 

� Jaké systémy, metody a nástroje používá firma při prosazování genderové rovnosti? 

 

VNÍMÁNÍ A HODNOCENÍ POLITIKY GENDEROVÉ ROVNOSTI V R ÁMCI FIRMY: 

 

Prosazování politiky genderové rovnosti závisí zcela zásadně na tom, nakolik se 

zaměstnanci/kyně firmy a volení zástupci/kyně ztotožní s jejími východisky a principy. Je 

proto klíčové zjistit: 

� Jaká je úroveň povědomí o genderové problematice, o diskriminaci na základě pohlaví, o 

problematice sexuálního obtěžování či o gay a lesbické problematice? 

� Jak otevření jsou vůči prosazování genderové rovnosti lidé na vedoucích pozicích? 

� Jaké je povědomí vedení firmy o interních či externích kritických hlasech ve vztahu k 

jeho angažovanosti v oblasti genderové rovnosti? 

 

VZDĚLÁVÁNÍ V GENDEROVÉ PROBLEMATICE: 

 

Vzdělávání je klíčovou podmínkou prosazování jakékoliv politiky, genderovou 

rovnost nevyjímaje. Měli bychom proto zjistit, zda: 

� Má firma explicitně formulované potřeby ve vzdělávání, které souvisí s prosazováním 

politiky genderové rovnosti? 

� Jsou vzdělávací programy v souladu s těmito potřebami? 

 

GENDEROVÉ ASPEKTY V KOMUNIKA ČNÍCH SYSTÉMECH FIRMY: 

 

Vzdělávání nelze omezit pouze na formální vzdělávací systém firmy, protože 

neformální vzdělávání probíhá na každodenní bázi. Jednou z klíčových oblastí 

zájmu je proto interní a externí komunikace. Důležité je přitom věnovat pozornost 

nejen obsahu komunikace, ale i jejím formám. Především jde o to, zda: 

� Jsou shromažďovány, upravovány (do přijatelné formy) a šířeny informace relevantní z 

hlediska genderové rovnosti? Kdo to má na starosti? 



  

DALŠÍ OTÁZKY SOUVISEJÍCÍ S GENDER AUDITEM: 

 

� Ptáte se vašich zaměstnanců, jak jsou spokojení v práci a jaká opatření nebo zlepšení by 

uvítali? 

� Snažíte se o vytvoření různorodých týmů z hlediska pohlaví a věku? 

� Odměňujete své zaměstnance a zaměstnankyně za stejnou práci stejným platem? 

� Jsou rovné příležitosti součástí vašich firemních hodnot?  

� Nabízíte pružnou pracovní dobu a další flexibilní formy práce jako sdílení pracovního 

místa, stlačený týden či částečné úvazky? 

� Mohou vaši zaměstnanci a zaměstnankyně pracovat z domova?  

� Udržujete kontakt s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené?  

� Máte vypracovaný plán jak postupovat v případě sexuál. obtěžování a šikany?  

 

 
 
 


