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Oslavili jsme 20 let práce na férovější vědě pro všechny
Cena Milady Paulové 2021
Ze světa vědy a rovnosti
NKC v médiích
Co nás čeká v roce 2022



Jedna velikost nesedí všem

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
právě máte před sebou poslední letošní číslo newsletteru NKC. Rok 2021 byl
pro nás rokem připomenutí, že o férovější podmínky ve vědě pro všechny
usilujeme už 20 let a že jsme za tu dobu ušli velký kus cesty, potkali mnoho
spolupracovnic a spolupracovníků z vysokoškolských a výzkumných
organizací i dalších institucí. Letošní rok nám přinesl také řadu úspěchů,
a to a českém i mezinárodním poli. O některých z nich, jako bylo úspěšné
završení projektu GENDERACTION nebo rozšiřování Komunity pro změnu,
jsme vás informovali v minulém čísle. Malé ohlédnutí za naší první dvacítkou
Vám pak přinášíme v tomto newsletteru. Máme ale také velké plány do
budoucna. Už v příštím roce nás čeká nová kampaň Jedna velikost nestačí,
která se zaměří na téma genderové dimenze v nejrůznějších výzkumných
oblastech. V červnu se bude konat národní konference a v listopadu
uspořádáme v rámci českého předsednictví v Radě EU mezinárodní
konferenci k tématu genderově podmíněného násilí v akademické a vědecké
sféře. A to není vše, pracujeme na nových webových stránkách a účastnice
a účastníci našich školení k plánům genderové rovnosti budou mít k dispozici
elektronický nástroj pro své vzdělávání. Jak vidíte, neusnuli jsme na vavřínech
a i v dalším roce nás čeká mnoho práce, na kterou se velmi těšíme.
Změna českého vědeckého výzkumného prostředí by nebyla možná bez
všech, kteří se do ní zapojili v uplynulých 20 letech a zapojují se i nadále. Za
to bychom všem velmi rádi poděkovali a věříme, že budeme společně usilovat
o férovější vědecké prostředí i v budoucnu.
Na závěr bych Vám ráda jménem týmu NKC popřála vše nejlepší, hodně
štěstí a zdraví do nového roku. A nezapomeňte do něj vykročit férově!

Jana Gabrielová
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20 let NKC
Oslavili jsme 20 let práce na férovější vědě pro všechny
Jak jsme zmínili již v předešlém čísle, na začátku prosince jsme oslavili online
kampaní 20 let od založení NKC. Epidemická situace bohužel nedovolila jinou formu
připomenutí našeho kulatého výročí. V rámci kampaně jsme si připomněli, co se nám
za tu dobu podařilo, co jsou naše aktuální aktivity i to, kdo jsou naši podporovatelé
a podporovatelky, bez nichž bychom se nemohli naší práci věnovat a nebyla by ani
možná změna českého vědeckého prostředí. Veškeré podpory si velmi vážíme
a děkujeme za ni.
U příležitosti 20. výročí jsme přijali mnoho přání a vyjádření podpory v úsilí o rovnost ve vědě
a výzkumu, a to ze strany vědeckých a výzkumných institucí, spolupracujících institucí,
absolventek mentoringových programů a dalších organizací i odbornic a odborníků z ČR i ze
zahraničí.
Blahopřála nám i místopředsedkyně
Evropské komise paní Věra Jourová, její
video k našemu výročí si můžete pustit
zde: https://bit.ly/3etxQtN
Svou
podporu
nám
vyjádřila
i předsedkyně Akademie věd ČR prof.
Eva Zažímalová a také další zástupci
a zástupkyně akademické a vědecké
sféry. Krátký sestřih z těchto milých
video pozdravů si můžete prohlédnout
zde: https://youtu.be/fCwD3kIn9kI
Na našich sociálních sítích jsme
připomněli také to, co se nám
v uplynulých letech povedlo a co děláme
pro to, aby byla česká věda férovější pro všechny. Tady jsme pro Vás vybrali několik
příkladů. A více se dozvíte v našem novém videu: https://bit.ly/33RHapl

číslo 04
prosinec 2021

Střípky z 20 let činnosti NKC
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Cena Milady Paulové
Cenu Milady Paulové za rok 2021 získala prof. Marie Hušková
Laureátkou letošní Ceny Milady Paulové se stala prof.
RNDr. Marie Hušková, DrSc., z Matematicko-fyzikální
fakulty Univerzity Karlovy. Cenu uděluje ministr
školství jako ocenění za vědeckou práci významných
českých badatelek a NKC ji pro Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy organizuje. V letošním roce
byla cenu udělena v oboru matematiky.
Profesorka Hušková patří k předním odbornicím v oboru
matematiky, konkrétně matematické statistiky. V oblastech
asymptotických metod, neparametrických metod a detekce
změny rozdělení, tzv. change point detection, dosáhla
významných vědeckých výsledků a získala značné mezinárodní renomé.
Velmi gratulujeme k tomuto ocenění!
Rozhovor s laureátkou Vám přineseme v příštím čísle.
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Cena Milady Paulové 2021: nominované
Matematika bývá nazývána královnou věd. Výsledky jejího výzkumu prostupují do
většiny oblastí každodenního života a prakticky žádná vědní oblast se bez ní
v současnosti neobejde. Matematika je samým základem naší technické civilizace
a jejího dalšího pokroku, na což chtěla Cena Milady Paulové v roce 2021 upozornit
a zároveň oslavit 115. výročí narození česko-americké matematičky Olgy TauskyTodd.
Nominovány na udělení Ceny pro rok 2021 byly (v abecedním pořadí):
prof. RNDr. Zuzana Došlá, DrSc.
Pracoviště: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity,
Ústav matematiky a statistiky
Profesorka Zuzana Došlá se věnuje v matematice zejména
oblasti kvalitativní teorie diferenciálních a diferenčních rovnic.
Ve svém oboru je jednou z nejvýraznějších osobností, jejíž
přínos podtrhuje více než stovka původních vědeckých prací
včetně monografie, pořádání konferencí i poskytování zvaných
přednášek. V posledních dvaceti letech přispívala k rozvoji
a propagaci oboru matematické analýzy. V rámci své výukové činnosti zajišťuje nejen
přednášky a semináře pro studenty odborné matematiky, ale ve velké míře se věnuje výuce
matematiky pro studenty učitelství a nematematických oborů. Je také autorkou učebnic
a skript a úspěšnou školitelkou na všech úrovních studia.

prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.
Pracoviště: Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova
Profesorka Marie Hušková patří k našim předním odbornicím
v oblasti matematiky, konkrétně matematické statistiky. V
oblastech asymptotických metod, neparametrických metod a
detekce změny rozdělení, tzv. change point detection,
dosáhla významných vědeckých výsledků a získala značné
mezinárodní renomé. Paní profesorka Hušková publikuje
vynikající výsledky a účastní se významných mezinárodních
konferencí jako zvaná hostka. Mezi její výjimečná ocenění
patří například vyznamenání nizozemskou královnou v roce 2021 řádem důstojníka Řádu
oranžsko-nasavského (Officier in de Orde van Oranje-Nassau) za dlouholetou vědeckou
spolupráci s nizozemskými vědci a za přínos matematické statistice, zlatá pamětní medaile
Univerzity Komenského v Bratislavě za přínos matematické statistice a dlouholetou
spolupráci se slovenskými kolegy či zlatá pamětní medaile Matematicko-fyzikální fakulty
Univerzity Karlovy.
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prof. RNDr. Drahoslava Janovská, CSc.
Pracoviště: Fakulta chemicko-inženýrská,
chemicko-technologická v Praze

Vysoká

škola

Profesorka Drahoslava Janovská se zabývá dynamickými
systémy Filippovova typu, tedy systémy s nespojitou pravou
stranou.
Jejich aplikaci v chemii si lze nejjednodušeji
představit jako chování plynu a vody v nádobě (reaktoru)
s odvodní trubkou. Věnuje se také nekomutativním algebrám,
zejména numerické lineární algebře pro kvaterniony.
Kvaterniony jsou uspořádané čtveřice bodů. Využívají se například v kvantové fyzice
a chemii, kde se pomocí kvaternionů dobře modelují jevy jako je třeba spin elektronů. Další
oblastí využití je počítačová grafika, kde jsou kvaterniony velmi výhodné pro zobrazování
objektů. Prof. Janovská byla členkou mnoha organizačních výborů matematických
konferencí. V letech 2012–2019 byla členkou Vědecké rady FCHI VŠCHT Praha a v období
2017-2019 byla pověřenou vedoucí Ústavu matematiky Fakulty chemicko-inženýrské
VŠCHT Praha. V současné době působí jako vedoucí vědecké skupiny „Dynamické
systémy“ na Ústavu matematiky VŠCHT Praha.

RNDr. Jana Jurečková, DrSc.
Pracoviště: Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova
Doktorka Jana Jurečková je významná česká matematička v
oblasti matematické statistiky. Její výzkum pokrývá širokou
oblast statistiky, zejména však oblast statistických metod
založených na pořadích a robustních metod založených na
takzvaných M-statistikách a L-statistikách. Je autorkou více
než 150 odborných prací a (spolu)autorkou řady monografií.
Za svou dosavadní kariéru se podílela na řešení mnoha
tuzemských i mezinárodních prestižních grantových projektů,
byla často zvána na významná zahraniční pracoviště a od roku 2003 je členkou Učené
společnosti ČR. Kromě vědecké práce se dr. Jurečková věnuje i výchově mladé generace
a je aktivní členkou české i mezinárodní statistické komunity.

RNDr. Věra Kůrková, DrSc.
Pracoviště: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
RNDr. Věra Kůrková, DrSc., se věnuje mnoho let matematické
teorii neuronových sítí, matematické teorii učení, umělé
inteligenci a nelineárním aproximacím. Její práce významně
přispěla k budování matematických základů modelů
neuronových sítí, které představují důležitou technologii
počítačového učení a umělé inteligence inspirovanou
biologickými modely mozku. Od roku 1990 pracuje v Ústavu
informatiky AV ČR, kde mnoho let vedla oddělení teoretické informatiky a „vychovala“ několik
mladších kolegů a kolegyň. V roce V roce 2010 získala od AV ČR Bolzanovu medaili za
zásluhy o rozvoj matematických věd, v letech 2017-2019 byla prezidentkou European Neural
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Network Society, je editorkou časopisů Neural Networks a Applied and Computational
Harmonic Analysis v nakladatelství Elsevier a Neural Processing Letters v nakladatelství
Springer.

RNDr. Šárka Nečasová, DSc.
Pracoviště: Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
Doktorka Šárka Nečasová patří mezi nejvýznamnější české
osobnosti v oblasti teorie parciálních a diferenciálních rovnic.
Specializuje se na matematické analýzy modelů mechaniky
tekutin, dynamiky pevných látek a jejich vzájemné působení.
Takové modely mají obrovský aplikační potenciál – mohou
posunout poznání například v biomedicíně (numerická
predikce vývoje krevní sraženiny, simulace hlasivek,
generování a detekce zvuku) nebo ve vědách o životním prostředí (oceánografie,
meteorologie – vliv proudění na deformace těles, modely šíření akustických vln). V roce 2003
získala dr. Nečasová Prémii Otto Wichterleho, v roce 2021 pak Akademickou prémii –
nejvyšší ocenění, které Akademie věd uděluje špičkovým vědeckým osobnostem. Od roku
2010 vede dr. Nečasová Oddělení evolučních diferenciálních rovnic na Matematickém
ústavu AV ČR.

prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Pracoviště: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
Profesorka Jamila Novotná se svým celoživotním dílem
významně zasloužila o rozvoj matematiky a didaktiky
matematiky. Je řešitelkou a spoluřešitelkou mnoha národních
i mezinárodních projektů, autorkou vědeckých publikací
a článků a členkou programových a organizačních výborů
domácích i zahraničních konferencí. Ve své činnosti se
zaměřuje na uvádění teoretických poznatků do praxe. Je aktivní
členkou Jednoty českých matematiků a fyziků, zakladatelkou a prezidentkou Klubu přátel
didaktiky matematiky na Univerzitě Karlově a podílela se na založení dvou gymnázií.
Významně se zasloužila o obnovení soutěže SVOČ v didaktice matematiky na národní
i mezinárodní úrovni a věnuje se také vedení doktorandů a doktorandek ve studijním
programu didaktika matematiky.

prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
Pracoviště: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České
vysoké učení technické v Praze
Profesorka Edita Pelantová je vedoucí mezinárodně
etablované výzkumné skupiny TIGR (Theoretical Informatics
Group), která se zabývá numeračními systémy a jejich
propojením s kombinatorikou na slovech a modely pro
kvaziperiodické struktury. V této oblasti je celosvětově
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uznávanou odbornicí, nicméně její vědecká práce přesahuje i do dalších oblastí matematiky,
od teorie grafů až po Lieovy algebry. Je autorkou více než stovky článků v mezinárodních
recenzovaných časopisech a členkou programových výborů mezinárodních konferencí.
Věnuje se také výuce a na FJFI založila obor Matematická informatika, jehož je garantkou.
V minulosti byla například členkou etické komise Evropské matematické společnosti
a výboru České matematické společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků a působila
v několika vědeckých radách a hodnotících panelech. Je aktivní popularizátorkou
matematiky nejen na půdě středních a vysokých škol, ale i pro širokou veřejnost.

prof. Irina Perfiljeva, CSc., dr. h. c., prof. h. c.
Pracoviště: Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování,
Ostravská univerzita
Profesorka Irina Perfiljeva působí na Ostravské univerzitě od
roku 1999. Je přední výzkumnou pracovnicí v různých
oblastech aplikované matematiky – fuzzy aproximace a její
aplikace v teorii zpracování obrazu, fuzzy diferenciální rovnice,
fuzzy logiky a přibližného usuzování nebo fuzzy topologie
a zasloužila se o rozvoj této oblasti matematiky v celosvětovém
měřítku. Je autorkou a spoluautorkou mnoha vědeckých prací, knih a monografií a dvou
patentů, a její mimořádný přínos dokládá např. získání Ceny rektora Ostravské univerzity za
excelentní a dlouhodobý vědecký přínos. Profesorka Perfiljeva se věnuje také pedagogické
činnosti na všech úrovních a zasloužila se o rozvoj ÚVAFM ve světově uznávané pracoviště.

doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informačních
vysoké učení technické v Praze

technologií,

České

Docentka Alena Šolcová výrazně přispěla k rozvoji
teoretické poznání v didaktice matematiky a svou prací
ovlivnila tisíce učitelů a učitelek matematiky. Věnuje se
především matematické logice (platnému usuzování
a odvozování), teorii čísel (vlastnostem prvočísel
a speciálních typů čísel) a historii matematiky, informatiky
a astronomie. Je autorkou řady odborných publikací, zakladatelkou a garantkou několika
vysokoškolských předmětů a členkou několika edičních a redakčních rad. Od roku 2018 je
historicky první předsedkyní Jednoty českých matematiků a fyziků (založena v roce 1862).
Docentka Šolcová je velice aktivní v oblasti popularizace, kromě pořádání přednášek
a různých akcí pro veřejnost se odborně podílela například rekonstrukci Pražského orloje.
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prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Pracoviště: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
Profesorka Naďa Vondrová je vedoucí katedry matematiky
a didaktiky matematiky na Pedagogické fakultě UK. Její
vědecká činnost spočívá v empirickém interdisciplinárním
výzkumu zaměřeném na kritická místa matematiky. Je
garantkou dvou studijních programů, řešitelkou národních
projektů a členkou redakčních rad mezinárodních odborných
periodik
a
programových
a
organizačních
výborů
mezinárodních konferencí. Za svůj přínos rozvoji matematiky obdržela v roce 2006 čestné
uznání Jednoty českých matematiků a fyziků a od roku 2018 je čestnou členkou JČMF.

Ze světa vědy a rovnosti
Článek Blanky Nyklové a Niny Fárové v časopise prestižního
vydavatelství Routledge
Našim kolegyním Blance Nyklové a Nině Fárové vyšel na
konci listopadu článek v časopise Journal of Contemporary
Central and Eastern Europe vydávaného prestižním
nakladatelstvím Routledge. Text s názvem Post/socialist
chemical research: a gendered politics of visual
representation se týká proměny genderované vizuální
reprezentace aplikovaného chemického výzkumu v českém
prostředí v době socialismu a po jeho pádu. Tuto proměnu
ukazují prostřednictvím transformace vizuálního znázornění
genderového řádu v magazínech českých chemických
společností.
Autorky si vybraly konkrétně magazíny z let 1969 až 2000 a na
proměnách vizuální reprezentace genderového řádu v oblasti chemického průmyslu ukazují,
jak se překrývá proměna této reprezentace s proměnou genderového řádu v soudobé
společnosti, a také jeho spojení s tématem studené války. Tím, že se zaměřily právě na téma
vizuální reprezentace, poskytují autorky nový pohled na propojení technologií, genderu
a geopolitiky a také na to, jak se utvářely jednotlivé vzájemně mezi sebou soutěžící podoby
modernity. V době socialismu, konkrétně v letech 1969 až 1989, byl aplikovaný chemický
výzkum prezentován především prostřednictvím portrétů žen pracujících s chemickým
zařízením. Aplikovaný chemický výzkum tak byl prezentován výrazně femininně. To
odpovídalo socialistickému pojetí modernity, které kladlo důraz na ženskou emancipaci
a rovnost, jako součást osvobození celé společnosti. Podrobnější analýza však ukazuje, že
spíše než o reprezentaci aplikovaného chemického výzkumu šlo o reprezentaci femininity
definované na základě jediného způsobu chápání mateřství. Postupná dehumanizace
chemického výzkumu ve vizuálních materiálech pak odráží počátek politických
a ekonomických změn kolem roku 1989, které se vyznačovaly radikální proměnou celé
vizuální kultury.
Článek v elektronické podobě naleznete zde: https: //bit.ly/3qooWTW
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Lublaňská deklarace genderové rovnosti ve výzkumu a inovacích
Na konci listopadu představila v Bruselu slovinská ministryně pro vzdělání, vědu
a sport Simona Kustec Lublaňskou deklaraci genderové rovnosti ve výzkumu
a inovacích na jednání Rady pro konkurenceschopnost. Deklaraci označila ministryně
za jeden z úspěchů slovinského předsednictví v Radě EU. Dokument podpořilo
37 signatářů, kterými jsou členské státy EU, Evropská komise, přidružené země EU,
země přistupující k EU a třetí země. Na přípravě deklarace se podílela Standing
Working Group on Gender in Research and Innovation a do počátečních příprav textu
byl zapojen i projekt GENDERACTION, který jsme koordinovali v letech 2017 až 2020.
(více o projektu jsme psali v minulém čísle)
Lublaňská deklarace se odkazuje na sdílené evropské hodnoty a vyzývá členské země EU
a další státy k tomu, aby uznaly gender mainstreaming jako horizontální princip
a spolupracovaly na posilování genderové rovnosti v šesti prioritních oblastech:


férové, otevřené, inkluzivní a genderově vyrovnané kariérní dráhy ve výzkumu



možnosti vzájemného vzdělávání



používání existujících a nově vyvinutých nástrojů, jako jsou plány genderové rovnosti,
k usnadnění institucionální změny a odstranění institucionálních bariér



odstraňování genderově podmíněného násilí



aktivní monitoring a vyhodnocování genderové rovnosti



spolupráce ke zlepšení výsledků v oblasti genderové rovnosti v rámci evropského
výzkumného prostoru a v dalších oblastech - evropský vzdělávací prostor, kohezní
politika, mezinárodní spolupráce

Text deklarace a více informací naleznete zde: https://bit.ly/3sEYHeI

NKC v médiích
Na podzim a v závěru roku se objevily naše kolegyně
z NKC několikrát v médiích, a to jak v rozhovorech,
tak i jako odbornice komentující nejrůznější témata.
Zde vám přinášíme přehled vybraných mediálních
výstupů.
Muži naše školství nespasí
V českém školství pracují převážně ženy, ve společnosti
se proto objevují názory, že větší podíl v učitelské profesi
by přispěl ke změně celého školského systému. Proč je
feminizace školství problémem, jaké vládnou v této oblasti
stereotypy a co by školství potřebovalo ke skutečné
změně? Na to odpovídala v zářijovém vydání časopisu Heroine naše kolegyně Nina Fárová.
Článek si můžete přečíst také na webu Sociologického ústavu AV: https://bit.ly/3pwxFEC
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Poprvé povede Univerzitu Karlovu žena. Na významných postech je jich stále málo
V říjnu byla poprvé od jejího založení zvolena do čela Univerzity Karlovy žena. Novou
rektorkou se stala Milena Králíčková. Jakkoliv se postavení žen v české společnosti
v některých ohledech změnilo, jejich vyšší zastoupení ve vedoucích funkcích, ať už v politice
či akademické sféře, se zatím příliš nedaří. Co je za tím, komentovala pro Aktuálně.cz
vedoucí NKC Marcela Linková: https://bit.ly/3qyOe1O

„Mužská“ medicína
Otázky spojené s dopadem očkování proti covid-19 na menstruační cyklus otevřely téma,
kterému se v českém prostředí zatím nedostává dostatečné pozornosti, a tím je genderová
dimenze ve vědě a výzkumu. Jaké dopady toho, že není zohledněna genderová dimenze
v medicíně, mapuje listopadový článek časopisu Heroine, kde téma komentovala naše
kolegyně Timea Crofony. Článek také čerpá ze studií uveřejněných na našem webu k tématu
Jedna velikost nestačí. Zkrácená verze článku je k dispozici zde: https://bit.ly/32xyT9V

Neberte holkám dinosaury!
Existuje řada stereotypů o tom, jaké obory se pro ženy nehodí. Svou roli v jejich utváření
hraje genderově stereotypní výchova už od dětských let. Hezký příklad toho, jak to funguje,
najdete v článku Magazínu Reportér. Proč je stereotypní výchova problém pro celou
společnost, vysvětlovala autorce vedoucí NKC Marcela Linková. Článek si můžete přečíst
zde: https://bit.ly/3sze3BE

Česko si v otázce genderové rovnosti ve srovnání s Evropou nevede dobře. Jsou tady
ale pozitivní ukazatele, říká socioložka Hana Tenglerová
Že se ČR v oblasti genderové rovnosti řadí v rámce Evropy na spodní příčky, není
tajemstvím, přeci jen se však dějí v této oblasti určité změny. Jak to vypadá s postavením
žen v české vědě a co by se mělo změnit, aby bylo ve vědě více žen? Na tato témata
odpovídala naše kolegyně Hana Tenglerová v pořadu Dopolední host na Rádiu Zet. Záznam
rozhovoru si můžete poslechnout zde: https://bit.ly/3z7vzhK

Unikátní souboj o post děkanky
Žen je na vedoucích pozicích v české akademické a vědecké sféře stále málo, poslední
dobou se však o tomto tématu více hovoří, a to i v souvislosti s tím, že právě v posledních
letech se několik žen na tyto pozice dostalo. Ať už jde o první rektorku Univerzity Karlovy
nebo právě probíhající výběrové řízení na post děkanky Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity. Jestli můžeme mluvit o změně a určitém trendu, komentovala pro Deník N naše
kolegyně Hana Tenglerová. Článek je v elektronické podobě zde: https://bit.ly/3HjXBJq
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Co nás čeká v roce 2022?
Jak jsme zmínili už úvodu tohoto newsletteru,
na příští rok plánuje NKC hned několik
zajímavých a významných aktivit, která vám
nyní více představíme. Chybět ovšem nebudou
ani další naše činnosti. Mezi ty klíčové patři
bezesporu další rozvoj naší Komunity pro
změnu, pro jejíž členky a členy připravujeme
novinky, a již tradičně si také připomeneme
Mezinárodní den žen a dívek ve vědě
a uspořádáme
přednášky
v rámci
akcí
k popularizaci vědy.
Kampaň Jedna velikost nestačí
Už na jaře roku 2022 spustíme kampaň Jedna velikost nestačí, která se zaměří na téma
genderové dimenze ve vědě a výzkumu. Na příkladech studií z nejrůznějších oblastí
ukážeme, proč je podstatné, aby věda a výzkum zahrnovaly také genderové hledisko a jaké
to má pozitivní dopady na výstupy samotného výzkumu. Ukážeme ovšem také opačný
příklad, kdy to, že výzkum se genderovému hledisku nevěnoval, přineslo problémy,
a výsledky neměly takový efekt pro všechny, jak by bylo nezbytné. O kampani Vás budeme
informovat také v jednom z dalších newsletterů.
Národní konference o genderu a vědě
Věříme, že v příštím roce už bude epidemická situace natolik dobrá, že nám dovolí
uspořádat národní konferenci opět osobně. Těšíme se, že konference opět nabídne
platformu pro diskusi mezi zástupci a zástupkyněmi vysokých škol, výzkumných institucí,
státních orgánů a dalších odborníků k tématu genderové rovnosti ve vědě. Konferenci se
uskuteční 14. června. O tom, kdo budou hostky a hosté Vás budeme informovat.
Konference v rámci českého předsednictví ČR v Radě Evropské unie
V rámci českého předsednictví v Radě EU připravujeme ve spolupráci s Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy mezinárodní konferenci k aktuálnímu a důležitému tématu
genderově podmíněného násilí a sexuálního obtěžování ve vědecké a akademické sféře. Na
konferenci, která se uskuteční 24. a 25. listopadu, se účastníci a účastnice seznámí mj.
s výstupy mezinárodního projektu UniSAFE, na němž se za ČR podílíme. Jedná se o tříletý
projekt na roky 2021–2024 v rámci programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020.
Pracuje na něm devět evropských výzkumných institucí a organizací (z ČR, Španělska,
Francie, Velké Británie, Belgie, Švédska, Polska, Německa a Litvy). Přinese nejen detailní
informace o výskytu genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí, ale také
nástroje k řešení tohoto problému. O přípravě konference a jejích výsledcích i výstupech
projektu UniSAFE Vás budeme v newsletteru informovat.
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Víte o nějakém zajímavém tématu, o němž chcete číst v našem newsletteru? Napište
nám na nkc@soc.cas.cz
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