TISKOVÁ ZPRÁVA
Mezinárodní konference: Structural Change for Gender Equality in Research and
Innovation: Contextual Factors
Praha, 15. května 2017 - NKC - gender a věda SOÚ AV ČR, v.v.i. a VŠCHT Praha zvou na
mezinárodní konferenci s názvem „Structural Change for Gender Equality in Research and
Innovation: Contextual Factors“, která se bude konat 19. května 2017 v Akademickém
centru, Husova 4a, Praha 1. Konference se zaměří na téma systematické podpory
genderové rovnosti v akademických institucích.
„V České republice není dosud běžné, aby se výzkumné organizace a vysoké školy věnovaly
otázkám postavení žen a mužů ve vědě a systémově řešily například podmínky pro
kombinaci pracovního a rodinného života či odstraňování genderových a jiných stereotypů.
Přesto je zde již několik institucí, které se tématu věnují,“ říká k tématu konference Marcela
Linková, vedoucí NKC – gender a věda.
Téma je v české akademické komunitě diskutováno v souvislosti s potřebou zohlednit jej v
grantových žádostech v programu Horizont 2020 nebo se snahou získat ocenění HR Award, o
které řada institucí má zájem usilovat v rámci projektů podporovaných v OP VVV.
„Jsme stále poměrně na začátku, a proto je konference s mezinárodní účastí jedinečnou
příležitostí seznámit se s dlouholetými zkušenostmi a dozvědět se, jaké jsou úspěšné
strategie a jak postupovat při realizaci aktivit ve výzkumných organizacích,“ dodává
Linková.
Mezi přednášejícími jsou přední evropské odbornice a odborníci, které se podílejí na
mezinárodních projektech a na realizaci aktivit ve svých institucích. Věnují se analýzám a
vyhodnocování procesu změny, východiskům, předpokladům, dopadům a úspěšným
strategiím pro přijímání změn a prosazování genderové rovnosti ve výzkumných
organizacích.
O těchto a dalších otázkách budou na konferenci debatovat:
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Uduak Archibong, University of Bradford, Velká Británie
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Maria Bustelo, Universita Complutensa in Madrid, Španělsko
Marina Cacace, the Assembly of Women for Development and the Struggle against
Social Exclusion
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Blanka Nyklová, NKC-gender a věda, SOÚ AV ČR
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Více informací a registrace zde:
http://www.genderaveda.cz/en/news/international-workshop-structural-change-for-genderequality-in-research-and-innovation-contextual-factors
Více k tématu:
http://www.h2020.cz/cs
V případě zájmu o rozhovor,
nada.strakova@soc.cas.cz
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