
 
30. října 2018 10:00 – 13:30  

Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha 1 
 
Program 
 
10.00 – 10.15 Zahájení a úvodní slovo  

Prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., předsedkyně AV ČR 
 
10.15 – 10.25 Lidské zdroje pro výzkum: priorita, která zůstává na 

papíře 
Marcela Linková, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR 

 
10.25 – 11.10 V čem se věda mýlí ve svých teoriích o ženách 

Angela Saini, oceňovaná novinářka, popularizátorka vědy a 
autorka knihy Od Přírody podřadné  

 
11.10 – 11.30  přestávka  
 
11.30 – 12.15 Akademici a akademičky 2018 

Pracovní podmínky v akademické profesi 
PhDr. Marta Vohlídalová, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR 
Mgr. Kateřina Cidlinská, Sociologický ústav AV ČR 

 
12.15 – 13.15 Diskusní fórum s publikem: klíčové problémy a jejich 

řešení 
Mgr. Kateřina Cidlinská, Marcela Linková, Ph.D., Marta 
Vohlídalová, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR 

 
13.15 – 13.30  Závěry a usnesení  

Marcela Linková, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR 
 
13.30– 14.30  Síťování a oběd 
 
 

#genderaveda #vedajakoprofese 
 

organizuje:  @NKC_CZ                        @Sociologicky          @Akademie_ved_CR  

vystupují:  @AngelaDSaini             #evazazimalova / @Akademie_ved_CR 

  @marcela_linkova        #katerinacidlinska             #martavohlidalova 

moderace:              @MarcelKraus_ 

5. národní konference 
 o genderu a vědě  

Věda jako profese 
v roce 2018 



Angela Saini 
 

Angela Saini je spisovatelka, novinářka a 
populizátorka vědy. Spolupracuje 
s britskou veřejnoprávní stanicí BBC. Její 
příspěvky vycházejí v časopise New 
Scientist a v denících Guardian, TheTimes, 
Science, Cell, Wired, Wallpaper, Vogue, GQ a 
dalších.  
 
Její poslední kniha Inferior: How Science 
Got Women Wrong and the New Research 

That's Rewriting the Story, vydaná v roce 2017 v nakladatelství Fourth Estate, se 
stala knihou roku Physics World Book of the Year. 
 
Angela Saini vystudovala technický obor na Oxfordské univerzitě. Druhý 
magisterský titul získala v oboru věda a bezpečnost na Katedře bezpečnostních 
studií na univerzitě King's College London.  
 
Anotace: 
Mnozí vědci od dob Charlese Darwina považují ženy za fyzicky i intelektuálně 
podřadné pohlaví. Tento diskurz v některých odvětvích biologie a psychologie 
přetrvává dodneška. Hlavním tématem zkoumání Angely Saini jsou předsudky 
vůči ženám ve vědě. Během své přednášky nastíní výsledky nových výzkumů 
mezipohlavních rozdílů, které mění naše dosavadní smýšlení o pohlaví. 
 
Marta Vohlídalová 
 
Anotace: 
Prezentace shrnuje hlavní zjištění z reprezentativního dotazníkového šetření 
provedeného na vzorku akademických a vědeckých pracovnic a pracovníků z VŠ, 
AV i dalších veřejných výzkumných institucí různých oborů. Zaměřuje se mj. na 
problematiku nejistoty práce, pracovního vytížení, pocitu stresu a nerovností 
mezi institucemi, obory a pracovními pozicemi. 
 
Kateřina Cidlinská 
 
Anotace: 
Poznání z dotazníkového šetření doplňují zjištění z kvalitativní studie, která 
proběhla na čtyřech vědeckých pracovištích z vysokoškolského a veřejného 
sektoru. Výzkumné rozhovory s akademiky a akademičkami, včetně vedoucích 
pracovníků a pracovnic, poskytly detailnější pohled na podmínky vědecké a 
pedagogické práce v ČR a seznámily s postoji vedení institucí k personálnímu 
řízení. Prezentace představí výstupy kvalitativní studie a poukáže na to, jak 
personální politiky institucí zmírňují nebo naopak podporují některé negativní 
dopady národních vědních politik. 

http://www.angelasaini.co.uk/books
http://www.angelasaini.co.uk/books
http://www.angelasaini.co.uk/books
https://www.harpercollins.co.uk/9780008172022/inferior
http://physicsworld.com/cws/article/news/2017/dec/13/inferior-by-angela-saini-wins-physics-world-2017-book-of-the-year

