Tisková zpráva ke konání konference Věda a výzkum 2021+

Praha, 13/10/2020
Dnes, 13. 10. 2020, se uskutečnila online konference Věda a výzkum 2021+ o
příležitostech a výzvách v oblasti profesního uplatnění žen ve vědě. Pořadatelem
konference, konané pod záštitou premiéra ČR Andreje Babiše a zmocněnkyně vlády pro
lidská práva Heleny Válkové, je Národní kontaktní centrum – gender a věda ve
spolupráci s Odborem rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR.
Hlavním tématem konference bylo, jak zajistit českým vědkyním více profesních
příležitostí a jak překonat systémové výzvy, kterým ve svých vědeckých kariérách ženy,
ale i muži s dětmi musejí čelit. Na konferenci zazněly tipy, které vědeckým pracovištím
pomohou odstranit překážky v uplatnění žen.
Nutnost řešení ochodu žen z vědy na konferenci deklaroval premiér Andrej Babiš. „Pokud
se Česká republika chce stát lídrem v inovacích, nemůže dál plýtvat potenciálem žen ve vědě
a ignorovat překážky, které stojí v cestě rodičům. Potřebujeme, aby vědkyně na svých
pracovištích pocítily skutečnou změnu,“ shrnul v samém úvodu svou podporu agendě
rovnosti žen a mužů.
V rámci Rady pro výzkum, vývoj a inovace má tuto agendu v gesci Rut Bízková, která s NKC
– gender a věda pracuje na metodice pro poskytovatele, která by jim měla dát metodický návod
pro ošetření klíčových problémových oblastí. „Jsem vděčná NKC, že se problematikou
vyrovnávání příležitostí ve výzkumu dlouhodobě zabývá. To umožnilo zpracovat metodiku
poskytovatelů, díky které nemusí sami bádat nad tím, co mají v této oblasti dělat a jak
to mají provést,” dodala Bízková.
To, že je v českém výzkumu potřeba systémového řešení a podpory, potvrdila i vědkyně
Vladimíra Petráková, jež ve svém příspěvku vyjádřila podporu plánům genderové rovnosti
coby nástroje pro zlepšení české vědy, která v porovnání se zahraničím v tomto ohledu
značně pokulhává. „Když jsem se se svými třemi dětmi odstěhovala za výzkumem do
Německa, přišla jsem tak o zázemí a podporu mé rodiny a přátel. Přesto pro mě bylo snazší
kombinovat práci a rodinu v Německu. Podpořil mě tam totiž systém vybudovaný okolo
plánů genderové rovnosti,“ shrnula svou zkušenost Petráková.
„Jsem připraven věci posunout dál,“ reagoval premiér Andrej Babiš. Ten také společně se
zmocněnkyní pro lidská práva Helenou Válkovou seznámil posluchačky a posluchače
s aktivitami vlády v oblasti genderové rovnosti. „Ke zlepšení podmínek pro uplatnění žen ve
vědě by měla přispět připravovaná Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030.
Obsahuje například opatření na podporu slaďování vědecké dráhy a rodičovství či na zvýšení
kvality a transparentnosti vědeckých institucí. Důležité je také zaměřit se na podporu vědkyň
ve věkové kategorii 50+,“ doplnila Válková. Premiér Andrej Babiš zmínil také Národní politiku
výzkumu a vývoje nebo Operační programy OPJAK a OPZ+, které umožní realizaci cílů právě
v této oblasti: „Hodně jsme už udělali, ale stále nás čeká spousta práce, a to v mnoha
oblastech. Očekávám, že nás rezorty, grantové agentury a vědecká pracoviště včetně
vysokých škol v tomto úsilí podpoří,“ dodal premiér Babiš.

Výstupem konference tak byl apel premiéra vládním i vědeckým institucím na prohlubování
práce v oblasti rovnosti.
V případě zájmu o více informací, prosíme, pište na e-mailovou adresu nkc@soc.cas.cz nebo
volejte na telefonní číslo 210 310 322.

