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Sociologický ústav AV ČR je partnerem nedávno zahájeného evropského
projektu RESISTIRÉ, jehož cílem je snížit genderové nerovnosti
způsobené politikami v rámci pandemie Covidu-19.
Do interdisciplinárního projektu, který zkoumá, jak pandemie Covidu-19 ovlivnila rovnost ve
31 evropských zemích, investuje Evropská komise během následujících dvou let 5 milionů EUR.
Projekt RESISTIRÉ (Responding to outbreaks through co-creative inclusive equality strategies
and collaboration), jehož se účastní deset partnerských organizací, zahájil svoji činnost na
počátku dubna.
V příštích dvou letech bude tento interdisciplinární projekt shromažďovat a analyzovat
rozsáhlá data. Na jejich základě budou definována nová výzkumná témata, politická
doporučení a inovativní pilotní akce k zajištění spravedlivějšího sociálního zotavení z krize
způsobené pandemií Covidu-19.
Pandemie Covidu-19 není pouze krizí zdravotní, ale i humanitární, hospodářskou a sociální,
a dotýká se nás všech. Jako skupina byly ženy touto krizí zasaženy více než muži. Některé
mohou jednoduše pracovat z domova a objednávat si jídlo online. Jiné ale ztratily práci, staly
se oběťmi násilí, dostaly se do finančních potíží nebo se u nich projevily duševní choroby, a to
vše v důsledku částečného uzavření společnosti během pandemie.
„Cílem je najít řešení a vytvořit sociální inovace pro rychlé snížení nerovnosti,“ říká Dr. Tanya
Warnaars, vědecká pracovnice European Science Foundation, která je koordinátorkou
projektu RESISTIRÉ.
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Projekt RESISTIRÉ je specifický v několika ohledech. Jedním z nich je jeho rychlá implementace.
Výzkumní pracovníci a pracovnice, občanská společnost a tvůrci politik představí pilotní
návrhy svých iniciativ během prvních sedmi měsíců.
„V projektu integrujeme snahy z mnoha částí společnosti - a musíme pracovat rychle. To
znamená, že projekt RESISTIRÉ má potenciál mít skutečně velký dopad a vést k průběžným
a konkrétním změnám,“ shrnuje doktorka Marcela Linková, vedoucí Národního kontaktního
centra – gender a věda a řešitelka projektu za Sociologický ústav Akademie věd ČR.
Národní výzkumnicí tohoto projektu pro Českou republiku je doktorka Vanda Maufras
Černohorská: „Projekt je také unikátní svým širokým záběrem. Soustředíme se na
proti- covidová opatření a aktivity občanské společnosti, monitorujeme již realizované
kvantitativní výzkumy a skrze workshopy a hloubkové rozhovory analyzujeme, jak pandemie
dopadla na ty nejzranitelnější. Výzkum probíhá současně nejen v celé EU, ale i v dalších
evropských zemích – výstupy z českého terénu tak budeme mít možnost porovnat se situací
v ostatních zemích a společně hledat, jak nejlépe čelit současné pandemii i případným
budoucím krizím.“
„Spolupracujeme se skupinou výzkumníků zastupujících 31 evropských států. Cílem je lépe
porozumět dopadu pandemie a s ní souvisejících opatření, které měly v jednotlivých zemích vliv
na nerovnost žen a mužů a rovněž na nerovnosti další, založené například na sexuální orientaci,
náboženství, věku, národnosti. Kromě toho spolupracujeme na identifikaci hlavních iniciativ,
které ke zmírnění těchto nerovností zavedly organizace občanské společnosti.“ vysvětluje
doktor Roberto Cibin, vedoucí českého výzkumného týmu v NKC – gender a věda.
RESISTIRÉ je také pozoruhodný svým důrazem na využívání ko-kreativních technik a
cykličnosti, což výzkumnému týmu umožní zajít postupně do ještě větší hloubky. Každý cyklus
se přitom skládá ze čtyř kroků. První krok se zaměří na sběr informací a analýzu následků
pandemie.
„Jednou ze silných stránek projektu RESISTIRÉ je jeho přístup, tzv. „Design Thinking“.
V úvodních „rozlišujících“ fázích se provádí výzkum a vytvářejí se návrhy možných řešení
problémů. V následujících „konvergentních“ fázích se zaměříme na to, co bylo shromážděno,
abychom tak nejen lépe pochopili celou situaci, ale i vlastní výstupy. Ty sahají od doporučení
pro tvůrce politik a zúčastněné strany až po pilotní projekty konkrétních iniciativ,“ popisuje
doktor Roberto Cibin jednotlivé kroky práce v rámci projektu RESISTIRÉ. „Tyto výstupy jsou
navrženy společně s odborníky a odbornicemi na různé oblasti genderových nerovností v
konkrétních seminářích. Další výhodou tohoto druhu přístupu je to, že je založen na
„iterativním“ neboli opakujícím se procesu, který umožňuje několikrát se vrátit k již provedené
práci za účelem její integrace, prohloubení čí vylepšení. “
Závěry výzkumu budou poté předány zástupcům a zástupkyním občanské společnosti
v různých zemích, kteří se potkají v tzv. „Open Studios“ – otevřených diskuzních studiích, kde
budou debatovat o zjištěných výsledcích a připraví návrhy konkrétních akcí. Ve třetím kroku
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budou skupiny tvůrců národních politik vyvíjet řešení na základě závěrů z předchozích dvou
kroků. Poslední krok zajistí, aby byly výsledky projektu šířeny a využívány.
Cyklus spoluvytváření trvá šest měsíců a opakuje se třikrát. To umožní, aby klíčoví aktéři, jako
jsou tvůrci politik a ženské organizace, byli zahrnuti do projektu jak v jeho výzkumné části, tak
jako účastníci plánovaných workshopů, které se zaměří na vývoj inovativních řešení dopadů
Covidu-19.
Výzkumníci povedou více než 800 rozhovorů s lidmi ze zranitelných skupin ve 31 zemích.
Zahrnuty jsou také rozhovory s vybranými národními odborníky. Kromě zmíněných Open
Studios, které se budou konat ve všech participujících zemích, se v partnerských zemích
projektu uskuteční i dvanáct workshopů.

// FAKTA //
RESISTIRÉ je zkratkou Responding to outbreaks through co-creative inclusive equality
strategies and collaboration (Reakce na ohniska prostřednictvím společných kreativních
strategií inkluzivní rovnosti a spolupráce). Projekt řeší evropské konsorcium deseti partnerů
ve spolupráci se sítí výzkumných pracovníků a pracovnic v EU, Velké Británii, Srbsku, Turecku
a na Islandu. Koordinátorem je European Science Foundation ve Francii.
Projekt je financován 5,2 miliony EUR z programu Evropské komise Horizont 2020 a bude trvat
dva roky počínaje dubnem 2021.
Partnery projektu jsou European Science Foundation (FR), Örebro University (Švédsko), Yellow
Window (Belgie), Oxford Brooks University (Spojené království), Knowledge & Innovation
(Itálie), Technologická univerzita Dublin (Irsko), Sabanci University (Turecko), Universidad de
Deusto (Španělsko), Sociologický ústav Akademie věd ČR (Česká republika) a Sciensano
(Belgie).

// PRESS CONTACT //
Kontakt: Marie Rydlová, koordinátorka komunikace Národního kontaktního centra – gender
a věda, marie.rydlova@cas.soc.cz
Web: https://resistire-project.eu
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