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Vědkyně pro udržitelnou
budoucnost
V letošním roce NKC – gender a věda oslavilo
Mezinárodní den žen a dívek ve vědě již posedmé.
Tématem letošní online kampaně byla
udržitelnost. V jejím rámci jsme seznámili
veřejnost s českými i zahraničními vědkyněmi,
které svou vědeckou dráhu zasvětily tématu
udržitelnosti v různých oblastech a mohou tak
inspirovat ostatní k zájmu o tuto oblast
i k vědecké dráze.
Udržitelnost je jedním z témat, které je
v současnosti hojně skloňováno zejména
v souvislosti s globální klimatickou změnou. OSN
letošní Mezinárodní den žen a dívek ve vědě
věnovalo tématu Rovnost, rozmanitost a inkluze:
voda nás spojuje a my jsme se na něj rozhodli
navázat.
V rámci desetidenní kampaně na sociálních sítích
a webových stránkách NKC představilo vědkyně
z různých oborů. Udržitelnost se totiž netýká
pouze přírodního prostředí, ale i fungování lidské
společnosti jako takové. NKC dalo prostor
samotným vědkyním pro vyjádření jejich pohledu
na téma udržitelnosti. Rozhovory s některými
z nich si můžete přečíst u nás na webu.

Vědkyně pro
udržitelnou
budoucnost

"Budoucí blaho
člověka
a asi i jeho
existence závisí
na tom, jestli se
s těmito silami
naučí žít
v harmonii, místo
aby s nimi
bojoval."
Rachel Carson
BIOLOŽKA, AUTORKA
KNIHY SILENT SPRING
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Ženy v české vědě
Česká republika se svými 27 % žen ve vědě řadí
stále na poslední příčky mezi zeměmi EU. Proto je
potřeba pracovat na férovějších podmínkách ve
vědě pro všechny. Jen tak přinese věda ty nejlepší
výsledky pro celou společnost.
Do naší kampaně k Mezinárodnímu dni žen a dívek
ve vědě se zapojila i ministryně pro vědu, výzkum
a inovace Helena Langšádlová: „Věda musí nabízet
takové podmínky, aby byla otevřená a umožňovala
profesní uplatnění a rozvoj všech talentů.
V situaci, kdy ženy mezi vysokoškolsky vzdělanou
populací převažují, je jejich nízké zastoupení ve
výzkumu nepřijatelné. Nemůžeme si takové
plýtvání lidskými zdroji dovolit.“

"Věda musí
nabízet takové
podmínky, aby
byla otevřená
a umožňovala
profesní uplatnění
a rozvoj všech
talentů."
Helena Langšádlová
MIINISTRYNĚ PRO VĚDU,
VÝZKUM A INOVACE

Přehled toho, jak je na tom ČR se zastoupením žen
ve vědě, naleznete v naší přehledné infografice

27 %
Žen ve výzkumu
v ČR

NEWSLETTER NKC | STRANA 3

Aktuality ze světa genderu a vědy

„Na mém oboru mě
vždy fascinovala
možnost propojit
matematiku
a reálné problémy.“
ROZHOVOR S PROF. MARIÍ HUŠKOVOU,
LAUREÁTKOU CENY MILADY PAULOVÉ 2021

Profesorka Marie Hušková z
Matematicko-fyzikální fakulty
Univerzity Karlovy patří k našim
předním odbornicím v oblasti
matematiky, konkrétně matematické
statistiky. V oblastech asymptotických
metod, neparametrických metod

se vzájemně podporovaly, protože

a detekce změny rozdělení, tzv. change

organizovat práci a život s dětmi bylo

point detection, dosáhla významných

velice náročné. Měla jsem i podporu

vědeckých výsledků a získala značné

rodiny, takže si v tomto ohledu nemohu

mezinárodní renomé. V rozhovoru

stěžovat.

prozradila, proč si za svůj obor zvolila
matematiku, v čem spočívala její práce

Co považujete za svůj největší úspěch,

na projektu NATO a jaké byly začátky

co se Vám ve Vašem oboru podařilo?

její vědecké dráhy.

Kdybych měla říci, čeho si nejvíc
považuji, tak toho, že jsem se podílela na

V roce 2022 oslavíte významné životní

řešení mezinárodních grantů, z nichž

jubileum. Bilancujete nějak svoji

některé byly na začátku devadesátých let

dosavadní kariéru?

tzv. NATO granty. Cením si, že jsem byla

Já jsem nepředpokládala, že bych vůbec

v této skupině a že jsme vytvořili řadu

mohla pracovat na univerzitě. Neměla

publikací, které jsou dodnes citované a

jsem moc tušení o titulech, kterých je

uznávané. Často jsem také

možné dosáhnout, ani o uplatnění,

spolupracovala s nizozemskými statistiky

pocházím ze skromných poměrů. Jsem

a k sedmdesátinám mi bylo uděleno

proto vděčná za uznání. A musím říct, že

vyznamenání od nizozemské královny.

pro mě hrálo vždycky roli stimulu

Což je téměř na roveň ocenění, které

přátelské a motivační prostředí. Když

tady uděluje prezident.

jsem nastoupila po magisterském studiu

Vedla jsem řadu vědeckých grantů

na katedru, to byla druhá polovina

udělených GAČR a také jsem byla zvolena

šedesátých let, byla doba trošku

do několika odborných mezinárodních

uvolněnější a s mladými kolegy jsme si

komisí. To jsou takové ty výjimečné věci,

sedli i lidsky a dobře se nám

kterých si člověk považuje, ale jinak,

spolupracovalo. Měla jsem kolegyně,

když se teď ohlédnu, to byl takový běžný

které také měly děti jako já, takže jsme

badatelský život. Tvrdý život, ale skvělý.
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Zmínila jste spolupráci s NATO, mohla
byste to rozvést?
Podpora grantů NATO byla zaměřena na
výzkum a vědu v oblasti matematické
statistiky, šlo konkrétně o modelování
změn a nestabilit. Této oblasti jsem se
věnovala velice dlouho a vlastně se jí
věnuji dosud. Vyvinuli jsme řadu
matematicko-statistických modelů
a k tomu patří celá řada kroků. Navrhnou
se možné modely pro zvolená data, je
zapotřebí vyšetřit teoretické vlastnosti
(založeno na pokročilých matematickostatistických metodách), následují
simulace a konfrontace s daty,
dolaďování modelu a pak doporučení
konkrétního řešení vhodného pro danou

Abychom získali družstevní bydlení, tak

situaci. Ale je to stále jen doporučení,

by alespoň jeden z nás musel pocházet

neboť vždycky existuje nějaká malá

odjinud než z Prahy. Nezbývalo nám

šance, že se netrefíte, a s tím se musí

proto nic jiného než stavět svépomocí.

počítat. Typicky se jednalo o data

Teprve po sedmi letech jsme spolu začali

z ekonomie, ekonometrie nebo

bydlet. Následně jsem obhájila dizertaci a

klimatologie.

narodily se nám dvě děti. Bylo to velice
náročné. Poprvé jsem byla doma půl

A jak jste se dostala právě k této

roku, podruhé rok. Pracovala jsem na

konkrétní oblasti matematiky?

katedře jako odborná asistentka, takže

Studium matematiky na matematicko-

jsem učila a přípravu jsem si dělala večer

fyzikální fakultě jsem zvolila na základě

doma, když už děti spaly. V rámci vědy

doporučení středoškolského učitele

šlo o jakési udržování se (sledování

matematiky, a navíc, matematika mne

článků a účast na seminářích). Obě děti

bavila a nemusela jsem se na ni

chodily asi od roku a půl do jeslí a potom

připravovat, na rozdíl například od

do školky, která byla velice blízko ve vile

dějepisu. Na fakultě jsem pochopitelně

se zahradou. Měli jsme také štěstí, že

zjistila, že věci jsou trošku jinak, a také

moje tchyně byla ještě z generace, kdy

jsem zjistila, jaké jsou v matematice

ženy zůstaly po sňatku v domácnosti,

možnosti. Rozhodla jsem se pak pro

takže dvakrát týdně vyzvedla naše děti

takzvanou matematickou statistiku, tedy

a strávila zbytek dne s nimi.

kombinaci teoretické matematiky
a reálného světa, zahrnující

Vyučujete, vedla jste mnoho

i rozhodování za nejistoty.

doktorandek a doktorandů. Máte pocit,
že je dnes pro mladé lidi ve vědě

Bylo náročné skloubit profesi a rodinný

náročnější mít děti?

život?

Myslím, že je to jiné. Něco je mnohem

Můj manžel je matematik, oba jsme

těžší, a něco zase mnohem jednodušší.

z Prahy. Když jsme skončili studium,

Není problém například zařídit si nákup

problém byl pro nás v otázce bydlení.

s dovozem, tam se dá ušetřit hodně času.
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Spousta věcí je dostupných, ale zároveň
se očekává, že pokud ženy nastoupí po
mateřské dovolené na plný úvazek na
fakultu, tak musejí skutečně intenzivně
pracovat a musí se do osmi až deseti let

Cena Milady Paulové za
rok 2022 směřuje do
oblasti neurověd

habilitovat. Pokud se nehabilitují, tak
záleží na tom, jestli má katedra zájem,

Ministerstvo školství, mládeže

aby pracovaly jen jako lektorky, což

a tělovýchovy ve spolupráci s NKC

znamená mnohem více učit a nezabývat

vyhlásilo už 14. ročník soutěže o Cenu

se, nebo jen málo, vědou či výzkumem.

Milady Paulové. Letos bude určena pro

To je určitě těžké, za mě to nebylo až tak

vědkyně za jejich celoživotní přínos

striktně sledované. Z jedenácti mých

v oblasti neurověd.

doktorandů, kteří úspěšně obhájili, byly
čtyři dívky.

Záměrem letošního ročníku je podpořit
působení žen v oboru neurověd v českém
výzkumném prostředí. MŠMT tak chce
přispět ke zviditelnění vědkyň, jejichž
práce je pro rozvoj oboru dlouhodobě
nejzásadnější. Moderní neurovědy se
zabývají studiem všech aspektů nervové
tkáně. Ať už jde o tkáň centrální či
periferní, věnují se i jejím rozdílům ve
zdraví a v nemoci, a to jak na úrovni
základního, tak i klinického aplikovaného
výzkumu a pokrývají několik odvětví,
která se liší přístupem i předmětem

Velkým milníkem byl nejen v

zkoumání.

matematice příchod počítačů.
Očekáváte nějaký podobný zlom v

V současné době se neurovědy dostávají

dohledné budoucnosti?

celosvětově do popředí intenzivního

Počítače byly opravdu obrovský milník.

zájmu, a to nejen ve vztahu k základním

Neustále ovlivňují náš běžný život, ale

funkcím nervové tkáně, ale také

přinesly také mnoho výzev prakticky

s ohledem na mechanismus jejího

všude ve vědě, a tedy i v matematice.

působení. Výzkum se také soustřeďuje na

Dnes jsou díky počítačům dostupné

její možné ovlivnění v souvislosti

spousty informací, které je třeba

s aktuálními ataky ať už biologického či

nějakým efektivním způsobem

sociálního původu.

zpracovat, vyhodnotit, využít
k rozhodování. Jsou potřeba výkonné

Nominaci na ocenění může předkládat

počítače, vhodné softwary a také

jednotlivec, skupina osob nebo instituce.

efektivní procedury, které umožní dělat

Nominační dopisy musí být zaslány

rozumné závěry. Samozřejmě může přijít

v elektronické podobě na e-mail

něco dalšího, nějaký zlom, ale co a kdy,

cena@soc.cas.cz, a to nejpozději

to je skutečně otázka.

do 20. července 2022.

Celý rozhovor najdete na webu NKC zde

Více informací se dozvíte zde
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Jedna velikost všem
opravdu nestačí. I ve
vědě a výzkumu je
třeba pracovat
s rozdílností lidí a jejich
potřeb

COVID-19, genderová dimenze války,
udržitelnost či právo.
Součástí aktivit projektu „Jedna velikost
nestačí“ je kromě kampaně na sociálních
sítích také vzdělávání a přednášky pro
vědkyně a vědce, které se zaměří na
možnosti začlenění genderové dimenze
do výzkumu. Na přípravě těchto akcí nyní
pracujeme a budeme Vás o nich včas
informovat.

NKC se 8. března zapojilo do
celosvětových oslav mezinárodního
dne žen, jejichž téma znělo Break The
Bias, zahájením kampaně „Jedna
velikost nestačí“. Cílem kampaně je
ukázat odborné i širší veřejnosti, že
navzdory předpokladům nejsou
výsledky vědy a výzkumu vždy stejně
přínosné pro všechny.
Vědecké výstupy vznikající pro
„univerzálního“ člověka, kterým je stále
mnohdy muž, v řadě případů opomíjí
odlišnost potřeb žen i dalších lidí, kteří
standardnímu modelu neodpovídají,
například z důvodu genderu, věku,
etnicity nebo jiných proměnných.
Kampaň se zaměřuje na témata, jako jsou
například dopady pandemie
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Genderová dimenze
COVID-19
V rámci kampaně „Jedna velikost
nestačí“ jsme se v březnu věnovali
tématu rozdílnosti dopadů pandemie
COVID-19 z pohledu genderu. Ve třech
samostatných článcích jsme shrnuli
aktuální poznatky ze studií, které se
týkaly nejen zdravotních dopadů, ale
i problematiky vyššího ohrožení žen
pracujících ve zdravotnictví, vlivu
protipandemických opatření na
slaďování pracovního a osobního života
nebo nárůstu domácího násilí během
pandemie.

Aktuality ze světa genderu a vědy

Výzkumy z poslední doby nám ukazují, že
se dopady onemocnění COVID-19 na
muže i na ženy v řadě aspektů liší. Ať
jsou tyto odlišnosti důsledkem
biologických rozdílů, genderové identity
nebo společenských nerovností, jedno
víme jistě – i v případě COVID-19
můžeme hovořit o genderové dimenzi.
Muži umírají na COVID-19 častěji než
ženy
Celosvětově je téměř stejný počet osob
nakažených onemocněním COVID-19
mezi muži i mezi ženami. Zásadní rozdíl
je však v počtu závažných případů
a v počtu případů úmrtí, které připadají
na muže a na ženy. Přestože se výzkumy

pandemii COVID-19 je klíčové disponovat

v konkrétních číslech liší, závěry, ke

srozumitelnými, dostupnými

kterým dochází, jsou stejné – muži

a transparentními daty, která zahrnují

umírají na COVID-19 častěji než ženy.

nejen pohlaví, ale také genderovou

V celosvětovém měřítku připadá na

identitu, rasu, socio-ekonomické

každých 10 žen přijatých na jednotku

postavení a další relevantní

intenzivní péče s onemocněním COVID-

demografické údaje.

19 celkem 18 mužů. Na každých 10 žen,
které na COVID-19 zemřou, pak připadá

Více se dozvíte v článku na našem webu

15 případů úmrtí u mužů. Podle čínské

zde.

studie z roku 2020 ze
168 pacientů a pacientek, kteří na

Ženy v první linii

onemocnění zemřeli, bylo dokonce

Specifické postavení měl během

75 % tvořeno muži.[1]

pandemie COVID-19 zdravotnický sektor.
Až 70 % personálu pracujícího ve

Jaké jsou příčiny těchto rozdílů?

zdravotnictví tvoří ženy.[1] Pokud tedy

Výzkum publikovaný v časopise Nature

zohledníme poměr žen a mužů

z roku 2020 uvádí, že jedním

pracujících v této sféře, je zřejmé, že

z relevantních aspektů může být vliv

jsou ženy vystaveny většímu riziku

biologického pohlaví pacienta či

nákazy. A potvrzují to také výzkumy –

pacientky na imunitní odpověď na

data OSN například ukazují, že více než

COVID-19.

70 % osob nakaženým COVID-19 mezi

Další průřezový výzkum ze Spojených

zdravotním personálem tvořily ženy.

států amerických[2] poukazuje na to, že
přestože v absolutních číslech zemřelo

Na velikosti ochranných pomůcek záleží

na COVID-19 víc mužů než žen, mezi

Není to pouze větší zastoupení žen ve

jednotlivými státy a mezi dílčími

zdravotnictví, které je důvodem vyššího

zkoumanými obdobími se projevují

rizika nákazy. Řada výzkumů opakovaně

značné rozdíly. Důraz je kladen na to, že

ukazuje, že ochranné pomůcky a oděvy

pro pochopení role genderu a pohlaví
v
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často neodpovídají potřebám
a požadavkům žen, a stejně je tomu také
v případě pandemických ochranných
pomůcek. Podle průzkumu “Women in
Global Health network” sedělo dobře
ochranné oblečení méně než 1 z 5
dotázaných žen.[2]
Jakým dalším problémům čelily ženy
pracující ve zdravotnictví, zjistíte
v našem článku zde.
Práce a péče
Samostatným tématem jsou dopady
pandemie na práci, péči o rodinu
a životní standard lidí. Aktuální studie
poukazují na alarmující trend, kdy
politiky zavedené v rámci pandemie
přinesly daleko větší zátěž a dopad na
životy žen než mužů. Podle průzkumu
Organizace pro hospodářskou spolupráci
a rozvoj z roku 2020 uváděly matky
téměř třikrát častěji než otcové, že na
sebe vzaly většinu nebo veškerou další
neplacenou péči související se zavřením
školy nebo zařízení péče o děti.
Zhoršení situace samoživitelek
Zcela zásadní negativní dopad měla
proticovidová opatření na sólo matky
v ČR, jak ukazuje výzkum Radky
Dudové[1] ze Sociologického ústavu AV
ČR. Uzavření školních a předškolních
zařízení, omezení sociálních kontaktů,
omezení určitých segmentů pracovního
trhu (obchod, služby apod.) či zmíněná
vyšší zátěž pro osoby pracující v oblasti
péče a zdravotnictví (sólo matky
představují ve zdravotnictví 19 %)
znamenaly právě pro tyto ženy výrazně
vyšší zásah do ekonomické situace i do
možnosti skloubit pracovní závazky
s péčí o rodinu.

Dopady proticovidových opatření
a domácí násilí
Další z oblastí, v níž jsou ženy během
pandemie mnohem výrazněji zasaženy, je
oblast genderově podmíněného násilí
obecně, a specificky pak domácího násilí.
Tématu se v českém kontextu věnovala
naše kolegyně Blanka Nyklová
v rozsáhlém výzkumu spolu s Danou
Moree z Fakulty humanitních studií UK.
Výzkumy a data sesbíraná v průběhu
pandemie jasně ukazují, že došlo
k nárůstu všech forem násilí na ženách,
zejména domácího násilí. S přetížením
zdravotnického systému pak dochází
také k nedostatku kapacit a odborné
pomoci v intervenčních centrech,
azylových domech nebo na krizových
linkách pro oběti domácího násilí. [2]
Celý článek k tématu dopadů
protipandemických opatření a jejich
sociálních dopadů najdete zde.
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Novinky z Komunity
pro změnu
Spustili jsme nový elearningový program
„Genderová rovnost
v instituci a plány
genderové rovnosti I.“
Kurz cílí zejména na osoby pověřené
řízením lidských zdrojů, které mají na
starost agendu genderové rovnosti
a tvorbu plánu genderové rovnosti.
Vhodný je také pro zájemce
a zájemkyně z řad managementu,
absolvovat ho však může úplně každý,
kdo se o genderovou rovnost
v instituci zajímá.

První letošní workshop
Komunity pro změnu se
věnoval agentům
a agentkám změny
v institucích
Cílem workshopu, který proběhl

Kurz v současné době obsahuje šest

13. dubna, bylo sdílet zkušenosti

modulů a pokrývá tato témata:

a příklady dobré praxe se zaváděním

Politiky rovnosti se zaměřením na

plánů genderové rovnosti v

výzkum a inovace

jednotlivých vědecko-výzkumných

Situace v české vědě a vysokém

institucích. Součástí programu bylo

školství

také představení nástrojů

Gender v Horizontu Evropa

institucionální změny a možnosti, jak je

Základní koncepty a pojmy

využít v organizaci k budování

Plán genderové rovnosti

vnitřních kapacit. Setkání se

Tematické oblasti plánu genderové

uskutečnilo hybridní formou, tedy jak

rovnosti

prezenčně v prostorách Sociologického
ústavu AV ČR, tak on-line přes

Více informací včetně přihlašovacího

platformu Zoom.

formuláře do kurzu naleznete zde.
První letošní workshop Komunity pro
změnu byl zároveň první příležitostí pro
setkání členů a členek nejen
prostřednictvím videokonference, ale
také naživo v prostorách Sociologického
ústavu AV ČR. Workshop se věnoval mimo
jiné i motivaci a potřebám agentů
a agentek, například ze strany vedení
instituce nebo oddělení HR.

NEWSLETTER NKC | STRANA 10

Aktuality ze světa genderu a vědy

Na našem YouTube si můžete pustit

K dalšímu posunu v této oblasti proto

záznam prezentace vedoucí NKC Marcely

hledá výzkumníky a výzkumnice ochotné

Linkové na téma Impact Drivers jako

zapojit se do online ankety. Ta se týká

nástroje analýzy institucionální

potřeb a preferencí ohledně zajištění

transformace. Jedná se o užitečnou

péče nejen o děti, ale i další osoby.

pomůcku pro sledování vývoje

Do ankety je možné se zapojit do

institucionální transformace na základě

29. 4. 2022. Dotazník je dostupný zde.

plnění jednotlivých indikátorů.
V současné době jedná Evropská komise

Dotazník zpracovává NKC a informace,

o těchto Impact Drivers jako o možném

které v něm budou výzkumníci

společném nástroji pro sledování posunu

a výzkumnice sdělovat, zůstanou

v transformaci vědecko-výzkumných

v anonymizované podobě.

institucích členských zemí EU. Záznam
prezentace naleznete zde.

Budeme rádi, pokud se rozhodnete do
ankety zapojit, a pomůžete tak zlepšit
podmínky pro slaďování osobního
a pracovního života ve vědě a výzkumu.

Plánované akce
Národní konference se bude věnovat
plánům genderové rovnosti
Jak jsme již avizovali, letos se uskuteční
7. Národní konference o genderu a vědě
pod titulem „Plány genderové rovnosti:

Zapojte se do
průzkumu, který
pomůže lepšímu
slaďování práce
a osobního života
ve vědě

cesta ke změně.“
Konference se uskuteční 14. června
v budově Akademie věd ČR, Národní 3,
Praha 1 a také online. Přihlašovat se
můžete zde.

Brunch pro začínající vědkyně
tentokrát s rektorkou Univerzity
Karlovy prof. Milenou Králíčkovou
Také letos budou mít začínající vědkyně
a studentky možnost načerpat inspiraci
od přední vědecké osobnosti, kterou

Pracovní skupina pro rovnost žen

bude rektorka Univerzity Karlovy prof.

a mužů Rady pro výzkum, vývoj

Milena Králíčková. Akce proběhne

a inovace se aktuálně věnuje otázce

16. srpna již tradičně ve Vile Lanna

uznatelnosti nákladů za služby péče.

v pražské Bubenči.

Chce tím přispět ke zlepšení podmínek
pro slaďování rodinného a profesního
života osob pracujících ve výzkumu.
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NKC v médiích

Nejdřív dítě, věda počká? Česko má
málo vědkyň, jde o strukturální
problém, varuje socioložka

V prvním čtvrtletí zástupkyně NKC

V rámci připomenutí Mezinárodního dne

vystupovaly v médiích především

žen a dívek ve vědě, poskytla vedoucí

k tématu zastoupení žen v české vědě

NKC Marcela Linková pořadu Experiment

i ke kampani „Jedna velikosti nestačí,“

Českého rozhlasu rozhovor k tématu

tedy k oblasti genderové dimenze ve

nízkého zastoupení žen v české vědě.

vědě a výzkumu. Tady přinášíme

Záznam rozhovoru si můžete pustit zde.

některé z rozhovorů a článků.
Gender a věda
Uplatnění žen ve vědě
Už v lednu vystoupila vedoucí NKC
Marcela Linková ve Studiu 6 České
televize k tématu postavení žen v české
vědě, ať už jde o jejich zastoupení nebo
překážky, s nimiž se ženy během své
kariéry potýkají. Na záznam rozhovoru se
můžete podívat tady.
Covid úplně vymaže vše, co jsme
v genderové rovnosti vybojovali za
poslední dvě dekády, míní socioložka
Linková
Koncem ledna pak vedoucí NKC Marcela
Linková komentovala pro pořad Osobnost
Plus Českého rozhlasu dopady pandemie
COVID-19 na genderovou rovnost ve

Genderová dimenze ve vědě a výzkumu
byla jedním z témat pořadu Dobré ráno
České televize. Jana Gabrielová v pořadu
představila kampaň „Jedna velikost
nestačí“, která se na téma genderové
dimenze zaměřuje. Záznam pořadu si
můžete pustit zde.
Nyklová: S válkou hrozí prohloubení
nerovností. Feriho kauza dává šanci
něco udělat
Pro magazín Žena.aktualne.cz
komentovala na začátku dubna Blanka
Nyklová sílící antifeminismus v české
společnosti i genderový rozměr války na
Ukrajině a její dopady na rovnost v ČR.
Článek si můžete přečíst zde.

společnosti. Tématu se NKC věnuje
v rámci mezinárodního projektu
RESISTIRÉ. Přečíst i poslechnout záznam
si můžete zde.
Akademická idylka, nebo nízké
povědomí
V únorovém vydání Akademického
bulletinu reagovala Hana Tenglerová v na
rozhovor s Lubošem Náhlíkem a Janou
Bludskou, který vyšel v listopadovém
vydání Akademického bulletinu a týkal se
tématu rovných příležitostí v AV ČR.
Odkaz na článek zde.
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Neprůstřelné vesty nepočítají s ňadry.
Výzkum ženy opomíjí, riziko úmrtí je
tak vyšší
Tématu genderové dimenze a ve
výzkumu a vývoji a projektu „Jedna
velikost nestačí“ se věnoval také článek
magazínu Žena.aktualne.cz. Markéta
Brabcová pro magazín komentovala cíle
kampaně i příklady, kdy nezahrnutí

Newsletter vychází s podporou
projektu sdílených činností
CZERA (identifikační kód
MS2103, Ministerstvo školství,
mládeže
a tělovýchovy ČR).
Adresa redakce: Jilská 1,
Praha 1 110 00
Redakce: NKC – gender a věda
Korektury: Alena Orten
K odběru newsletteru se lze
přihlásit na webových stránkách
www.genderaveda.cz

genderové dimenze do vývoje znamenalo
vyšší rizika pro ženy. Článek najdete zde.

Víte o nějakém zajímavém tématu, o němž
chcete číst v našem newsletteru?
Napište nám na nkc@soc.cas.cz
Sledovat nás můžete také na sociálních sítích:
facebook.com/NKCgenderaveda
twitter.com/NKC_CZ
instagram.com/nkc_gender_a_veda
linkedin.com/company/nkc-genderaveda

NEWSLETTER NKC | STRANA 13

Aktuality ze světa genderu a vědy

