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výzkumná činnost

zapojení do mezinárodních expertních skupin a sítí v oblasti rovných

příležitostí ve VV a do mezinárodních projektů (GenderACTION, UniSafe,

CASPER, GenderSMART...)

projekt CZERA: 

poradní činnost a prosazování rovných příležitostí ve vědě na národní

úrovni (RVVI, MŠMT ČR, GA  ČR, TA ČR) a EU úrovni (ERAC - SWG

GRI) 

podpora vědeckých, výzkumných a vzdělávacích institucí - Komunita

pro změnu: přednášky, informační činnost, konzultace, příručka Jak

na změnu, podpora institucí při podávání žádostí do programu

Horizont Evropa (genderová dimenze a vyrovnané zastoupení)

NKC - gender a věda

https://genderaveda.cz/gender-a-zmena
https://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2021/02/NKC_Jak-na-zmenu-A5_2021_FINAL.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_gender-equality-factsheet.pdf
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Relevance genderové dimenze ve výzkumu

Přínosy začleňování do obsahu výzkumu a vývoje

Gender - pohlaví - intersekcionalita



Relevance tématu

slaďování práce a osobního
života
proměna organizační kultury
vyrovnané zastoupení žen a
mužů ve vedoucích pozicích
opatření proti sexuálnímu
obtěžování a dalším formám
genderově podmíněného násilí
zohlednění perspektivy pohlaví
a genderu ve výzkumu a výuce

Plány genderové rovnosti

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/667d9e3e-2e03-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-en


Přínosy začleňování do obsahu výzkumu a vývoje

Integrace analýzy pohlaví a / nebo genderu výzkumu a inovací:

přidává hodnotu výzkumu z hlediska excelence, kreativity a

obchodních příležitostí

pomáhá zpochybňovat genderové normy a stereotypy a

přehodnotit stávající standardy a referenční modely

vede k důkladnému pochopení potřeb, chování a postojů v

závislosti na genderu

řeší různé potřeby občanů Evropské unie, a tím zvyšuje

společenský význam získaných znalostí, technologií a inovací

přispívá ke vzniku nových objevů a "genderovým inovacím"

Stanford University: How Inclusive Analysis Contributes to Research and Innovation, 2020, p. 8

http://genderedinnovations.stanford.edu/GI%202%20How%20Inclusive%20Analysis%20Contributes%20to%20R&I.pdf


Genderová dimenze  

&  perspektiva pohlaví

Perspektiva POHLAVÍ 

GENDEROVÁ dimenze

Kombinace obou (a více) faktorů

- intersekcionalita

https://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2021/02/NKC_Jak-na-zmenu-A5_2021_FINAL.pdf


http://genderedinnovations.stanford.edu/methods/intersect.html
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Jak dimenzi pohlaví a genderu systematicky

začlenit do výzkumu

Genderová dimenze a požadavky Horizontu Evropa



Výzkumné cíle, otázky a hypotézy

Metodologie,  výzkumný design,  sbíraná

data

Analýza

Komunikace a diseminace výsledků

Fáze definování výzkumného problému 

Fáze přípravy projektového návrhu 

Výzkumná fáze

Fáze komunikace a diseminace výsledků

 

       Cyklus projektu:

Jak dimenzi pohlaví a genderu systematicky začlenit do výzkumu

http://genderedinnovations.stanford.edu/methods/gender.html
http://kjonnsforskning.no/sites/default/files/what_is_the_gender_dimension_roggkorsvik_kilden_genderresearch.no_.pdf
http://genderedinnovations.stanford.edu/methods/sex.html


Genderová dimenze a požadavky Horizontu Evropa

zdroj: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_gender-equality-factsheet.pdf .

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_gender-equality-factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_gender-equality-factsheet.pdf


Genderová dimenze a požadavky Horizontu Evropa

zdroj: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/667d9e3e-2e03-11eb-b27b-01aa75ed71a1

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/667d9e3e-2e03-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/667d9e3e-2e03-11eb-b27b-01aa75ed71a1
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začleňování



Časté problémy při začleňování dimenze pohlaví a genderu

užívání stereotypů

zacházení s pohlavím a genderem jako binárními kategoriemi

nedostatečná reflexe možného vlivu dalších proměnných -

intersekcionální přístup propagovaný EK



Na co nezapomínat:  intersekcionalita 

 když se zamýšlíme ve výzkumu nad kategorií ,,žena", musíme se ptát na

otázku ,,Jaká"? Mladá nebo starší žena? S prostředky, nebo žena žijící v

chudobě? Evropanka/Asiatka/...? - kontext je důležitý 

 pokud mluvíme o mužích a ženách, přemýšlíme také nad jejich orientací a

identitou ? (vstupují sem kategorie jako hetero - homo - g. fluidní, atp.)

 je-li naší analytickou kategorií např. zaměstnání, bereme v potaz

netypické zástupkyně a zástupce konkrétní profese (např. muži pracující

na pozici zdravotní sestry, ...) 

 funguje váš výzkumný návrh (metody, hypotézy, atp.) napříč kulturními,

náboženskými, etnickými, geografickými, atd. odlišnostmi?

1.

2.

3.

4.

zdroj: http://genderindesign.com/intersectionality/

http://genderindesign.com/intersectionality/


Časté problémy při začleňování dimenze pohlaví a genderu

automatické přičítání pozorovaných rozdílů pohlaví (směšování

pohlavní a genderové dimenze)

přílišný důraz na pohlavní nebo genderové rozdíly, aniž by byla jejich

role ve zkoumané problematice dostatečně podložena

přehlížení výsledků, které ukazují, že v některých oblastech mezi

muži a ženami rozdíly nejsou, nebo nejsou významného charakteru

zdroj: https://www.tacr.cz/dokums_raw/gender/Prirucka_pro_vyhodnoceni_genderove_dimenze_v_obsahu_vyzkumu_a_inovaci.pdf, Saini A. 2018. Od
přírody podřadné. Jak se věda mýlila v ženách. Praha: Academia.

https://www.tacr.cz/dokums_raw/gender/Prirucka_pro_vyhodnoceni_genderove_dimenze_v_obsahu_vyzkumu_a_inovaci.pdf
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Aktivity zahraničních organizací I.

specializovaná pracoviště

Centrum pro genderovou medicínu (Karolinska Institutet)

Institut Gender in Medicine (Charité – Universitätsmedizin Berlin)

systematické výukové programy

Lékařská univerzita ve Vídni

Univerzita Curych

organizace seminářů a workshopů

motivace (vypisovaná témata, projektové výzvy)

institucionální požadavky

Gender a věda: Jedna velikost nestačí - Praktické rady

https://genderaveda.cz/genderova-dimenze-v-zahranicnich-vyzkumnych-institucich/
https://genderaveda.cz/jedna-velikost-nestaci/


Aktivity zahraničních organizací II.

Austrian Research Promotion Agency (FFG)

Canadian Institutes of Health Research (CIHR) 

1. Genderová analýza ve výzkumu (byl zohledněn gender, jak?);
2. Zastoupení žen a mužů týmu (jsou týmy genderově vyvážené?);
3. Rovnost uživatelských výhod (fungují produkty stejně dobře pro
ženy, muže i další gendery?).

1. Uvést, jak bude ve výzkumném protokolu zohledněn gender nebo
pohlaví, nebo zdůvodnit jejich vyloučení; 
2. Zvolit si do týmu tzv. Sex and Gender Champion;
3. Absolvovat tři online tréninkové moduly pro začlenění pohlaví a
genderu do výzkumu v případě, že projektový návrh bude úspěšný.

 Gendered Innovations: Sex and Gender Analysis Policies of Major Granting Agencies

http://genderedinnovations.stanford.edu/sex-and-gender-analysis-policies-major-granting-agencies.html


integrace DGP může být požadavkem (zejména v oblasti biologie a lékařství)

The Lancet doporučuje, aby ženy a etnické skupiny byly zaregistroány

do všech fází klinických studií a aby data byla anylzovaná podle pohlaví a

rasy

Science vyzývá k uvádění pohlaví zvířat a pohlaví lidských subjektů

Journal of the American Medical Association očekává používání termínu

pohlaví při řešení biologických faktorů a termínu gender při řešení

genderové identity nebo psychosociálních či kulturních faktorů

soubory pokynů

Aktivity odborných časopisů

Gender a věda: Jedna velikost nestačí - Praktické rady

https://genderaveda.cz/genderova-dimenze-v-odbornych-casopisech/


ICMJE pro tvorby, reporting, úpravy a publikaci odborných článků v
lékařských časopisech

ARRIVE ke zlepšení podávání zpráv o výzkumu zahrnujícím zvířata 
SAGER pro informování o pohlaví a genderu v designu studie, analýze dat,
výsledcích a interpretacích nálezů

http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf
https://arriveguidelines.org/
https://ease.org.uk/communities/gender-policy-committee/the-sager-guidelines/#:~:text=The%20SAGER%20Guidelines%20are%20a,results%20and%20interpretations%20of%20findings.


Jedna velikost nestačí
doprava a urbanismus, lékařství, informační a komunikační
technologie, společenské a humanitní vědy, technologie,
zemědělství, životní prostředí

Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice
Cena Julie Hamáčkové (VŠCHT 2015)
TAČR

ÉTA a ZÉTA
přínosy vs. úskalí

Výstava

Situace v ČR

http://genderaveda.cz/jedna-velikost-nestaci
https://www.vscht.cz/veda-a-vyzkum/ceny-a-souteze/ceny-udelene/cena-hamackove
https://www.tacr.cz/genderova-rovnost-ve-vyzkumu-a-inovacich/
https://genderaveda.cz/jedna-velikost-nestaci/




Zdroje - Inspirace - Příručky - Školení

Stanford University: Gendered Innovations 

Stanford University: How Inclusive Analysis Contributes to Research and Innovation  

Nature: Sex and gender analysis improves science and engineering 

TAČR: Příručka pro vyhodnocení genderové dimenze v obsahu výzkumu a inovací 

NKC gender a věda: Jedna velikost nestačí 

Toolkit – Gender in EU-funded Research

What is the Gender Dimension in Research?

Seeking more European research that integrates a gender dimension | Kilden

GE Academy Webinars’ series

TA ČR: Genderová rovnost ve výzkumu a inovacích

Gender In Design

Online Training Modules: Integrating Sex & Gender in Health Research

Cena Julie Hamáčkové

https://genderedinnovations.stanford.edu/
https://genderedinnovations.stanford.edu/
http://genderedinnovations.stanford.edu/GI%202%20How%20Inclusive%20Analysis%20Contributes%20to%20R&I.pdf
http://genderedinnovations.stanford.edu/GI%202%20How%20Inclusive%20Analysis%20Contributes%20to%20R&I.pdf
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1657-6
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1657-6
https://www.tacr.cz/dokums_raw/gender/Prirucka_pro_vyhodnoceni_genderove_dimenze_v_obsahu_vyzkumu_a_inovaci.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/gender/Prirucka_pro_vyhodnoceni_genderove_dimenze_v_obsahu_vyzkumu_a_inovaci.pdf
https://genderaveda.cz/jedna-velikost-nestaci/
https://genderaveda.cz/jedna-velikost-nestaci/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c17a4eba-49ab-40f1-bb7b-bb6faaf8dec8
https://kjonnsforskning.no/sites/default/files/what_is_the_gender_dimension_roggkorsvik_kilden_genderresearch.no_.pdf
http://kjonnsforskning.no/
https://ge-academy.eu/
https://www.tacr.cz/genderova-rovnost-ve-vyzkumu-a-inovacich/
http://genderindesign.com/sex/
https://cihr-irsc.gc.ca/e/50836.html
https://www.vscht.cz/veda-a-vyzkum/ceny-a-souteze/ceny-udelene/cena-hamackove


Komunita 

Pro 

Změnu

KPZ
Timea Crofony: timea.crofony@soc.cas.cz
Pavla Rypáčková: pavla.rypackova@soc.cas.cz
Kristýna Veitová: kristyna.veitova@soc.cas.cz

web Gender a změna
komunita.nkc@soc.cas.cz

web Jedna velikost nestačí

https://genderaveda.cz/gender-a-zmena/
https://genderaveda.cz/jedna-velikost-nestaci/

