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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

na stránkách tohoto newsletteru Vám přinášíme
přehled toho,  na čem jsme během uplynulých
měsíců pracoval i .

Dozvíte se například,  co nového se událo na pol i
našich mezinárodních aktivit ,  jak se mění
podmínky pro žádosti  o granty od GAČR, pokud
jde o genderovou rovnost.  Připravi l i  jsme pro
vás také shrnutí  základních informací  
a doporučení  ke genderovým auditům. Již
tradičně pak zj ist íte,  co je nového v Komunitě
pro změnu nebo v tématu genderové dimenze ve
výzkumu.

Nezapomněli  jsme ani  na ohlédnutí  za
popularizačními akcemi.  Kl íčovou událostí
podzimu je pro nás ale mezinárodní  konference
ke genderově podmíněnému a sexuálnímu nási l í
v  akademické sféře.  Tu jsme uspořádal i  v  rámci
českého předsednictví  v Radě EU a jej í  shrnutí
Vám nabídneme v příšt ím speciálním dvojčísle
newsletteru.

Za tým NKC Vám přeje pří jemné čtení  
Jana Gabrielová

Ohlédnutí  za
popularizačními akcemi

STRANA 11



7. národní konference 
o genderu a vědě: Plány
genderové rovnosti jsou pro
vědu a výzkum příležitostí
14.  června se v sídle Akademie věd ČR v Praze

uskutečnila j iž  sedmá konference o genderu 

a vědě,  kterou jsme organizovali .  Letošní  ročník

proběhl  pod záštitou ministryně pro vědu,

výzkum a inovace Heleny Langšádlové a nesl

titul  Plány genderové rovnosti:  cesta ke změně.

Tyto plány jsou od roku 2022 podmínkou účasti

v novém rámcovém programu EU na podporu

výzkumu Horizont Evropa.  Požadovat je začínají

už i  poskytovatelé podpory v ČR.  Plány by měly

do vědy přinést větší  otevřenost a rovnost

podmínek pro všechny talentované osoby.

Přispět mají  také k vytvoření  bezpečnějšího

prostředí  a zkvalitnění  výsledků samotného

výzkumu. 

„Řada vysokoškolských a vědecko-výzkumných

pracovišť  už vlastní  plán genderové rovnosti  má

nebo jej  př ipravuje.  NKC j im v přípravách

poskytuje podporu a také nabízí  special izovaná

školení  k  tomuto tématu.  Vytvořením plánu

genderové rovnosti  dává příslušná instituce

najevo,  že se hlásí  k  zásadám otevřené a

excelentní  vědy,  a také ukazuje svou vůl i  zaj ist it

bezpečné a férové prostředí  pro všechny osoby,

které zaměstnává,“  doplni la Gabriela

Langhammerová z NKC.

Požadavky na plán genderové rovnosti  vychází  

z  pr ior it  stanovených Evropskou komisí  ke

koncepci  Evropského výzkumného prostoru.  Jedná

se o na míru šité plány,  které si  každá

vysokoškolská či  vědecko-výzkumná instituce

sestavuje podle aktuálních potřeb svých

zaměstnanců a zaměstnankyň.  Zahrnovat by měl

následuj ící  oblasti :  s laďování  osobního a

rodinného života,  genderovou vyrovnanost ve

vedoucích a rozhodovacích pozicích,  rovnost při  

 "Vytvořením
plánu genderové

rovnosti dává
příslušná

instituce najevo,
že se hlásí 
k zásadám
otevřené 

a excelentní vědy.

Gabriela Langhammerová

NKC- GENDER A VĚDA
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náboru a kariérním postupu,  zahrnutí  genderové

dimenze do obsahu výzkumu a opatření  zaměřená

na sexuální  obtěžování  a genderově podmíněné

nási l í .  Jde tedy o nástroj  pro systematické řešení

genderové (ne)rovnosti  v instituci .  Plány

genderové rovnosti  se však neuplatňuj í  pouze 

v akademické sféře,  ale i  v  j iných veřejných či

soukromých institucích.

Na konferenci  se diskutovalo především 

o výzvách,  které s sebou přináší  naplňování  těchto

plánů,  a také o zkušenostech s překonáváním

zmíněných výzev.  Součástí  programu byla proto

panelová diskuze s l idmi,  kteří  se této oblasti

věnuj í  v akademických a vědecko-výzkumných

institucích.  Pozvání  do diskuze při jal i :  El iška

Handl ířová z CEITEC, Masarykovy univerzity,

Tomáš Suk z Ústavu pro českou l iteraturu AV ČR,

Adéla Šrůtková z Univerzity Hradec Králové a

Patricie Waisrová z Fyzikálního ústavu AV ČR.

Hovoři l i  nejen o svých zkušenostech,  ale také

diskutoval i  se všemi zúčastněnými na konferenci  

o jej ich zkušenostech a také o tom, jaké překážky

ve své práci  musej í  překonávat.

Záznam z konference si  můžete pustit  na našem

kanálu YouTube zde:  

1 .  část 

2.  část 
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NKC zahájilo v Praze
nový evropský projekt.
Jeho cílem je posílení
genderové rovnosti v
Evropském výzkumném
prostoru

V červnu se v Praze uskutečnilo
zahajovací  setkání  projektu Horizontu
Evropa GENDERACTIONplus,  který NKC
koordinuje.  Cí lem konsorcia složeného z
26 národních úřadů,  grantových
agentur a výzkumných organizací  z
celkem 21 evropských zemích je
prohloubit  evropskou spolupráci  a
přispět k větší  koordinaci  v oblasti
genderové rovnosti  ve výzkumu.

Konsorcium se v následuj ících třech
letech ve své činnosti  zaměří  na pět
kl íčových oblastí .  Půjde například o
monitorování  aktivit  na podporu
genderové rovnosti  v Evropě či  vytvoření
nástroje pro hodnocení  toho,  jak se daří
naplnit  a jaké jsou dopady plánů
genderové rovnosti .  Dalším tématem
jsou v tomto projektu pol it iky v oblasti
genderově podmíněného nási l í ,  včetně
sexuálního obtěžování  v akademickém
prostředí  nebo genderová dimenze v
obsahu bádání .  Poslední  oblastí ,  které se
bude konsorcium věnovat,  je,  jak
zahrnout do výzkumu provázanost mezi
různými formami možných
znevýhodnění ,  jako je gender,  etnicita,
zdravotní  znevýhodnění  či  sexuální
orientace.  

„Oblasti ,  kterým se projekt věnuje,  jsou
navázány na stávaj ící  evropské prior ity
včetně těch z Lublaňské deklarace 
z roku 2021.  Významným tématem, které  
je  nyní  i  u nás aktuální ,  je  genderově
podmíněné nási l í  a  sexuální  obtěžování  
v akademickém prostředí .  

GENDERACTIONplus proto bude úzce
spolupracovat s dalším evropským
projektem UniSAFE, na kterém se NKC
podí l í .  Výsledky projektu UniSAFE
zaměřené na výskyt tohoto jevu 
a přístupy k jeho řešení  představíme na
podzim na konferenci  konané v rámci
českého předsednictví  v Radě EU,“
uvedla Marcela Linková,  vedoucí  NKC 
a koordinátorka projektu
GENDERACTIONplus.

Nový projekt GENDERACTIONplus se
zaměří  na vzdělávací  aktivity,  výměny
zkušeností  a poskytování  strategických
doporučení  pro evropské i  národní
organizace odpovědné za výzkum 
a vývoj .  V rámci projektu vzniknou dvě
komunity pro sdí lení  praxe.  Jednu budou
tvořit  zástupci  a zástupkyně ministerstev
a dalších národních úřadů,  druhou pak
poskytovatelé f inanční  podpory.  V obou
skupinách budou také zástupci  a
zástupkyně akademické 
a expertní  veřejnosti .

Projekt GENDERACTIONplus navazuje na
úspěšný projekt Horizontu 2020
GENDERACTION, který NKC koordinovalo
mezi  roky 2017 a 2021,  také na práci
Stálé pracovní  skupiny pro gender ve
výzkumu a inovacích Komise pro
Evropský výzkumný prostor (SWG GRI)  
a v neposlední  řadě na působení
komunity pro sdí lení  praxe FORGEN, která
působi la v rámci ukončeného projektu
Horizontu 2020 ACT.
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a zahrnuje také širokou síť  expertek 

a expertů z celkem 31 zemí.  Projekt má

za sebou j iž  druhé kolo sběru dat a jako

nejvíce důležitá témata z dosavadních

analýz vyplynulo budování  odolnějších

vzdělávacích systémů, inkluzivita 

a kr izové ř ízení  nebo rovnováha mezi

ekonomickou a sociální  spravedlností  

a problematika genderově podmíněného

nási l í .

Právě tato témata diskutoval i  účastníci  

a účastnice pražského workshopu. Mezi

nimi byl i  jak zástupci  a zástupkyně 

10 partnerských organizací ,  které na

RESISTIRÉ pracuj í ,  tak i  další  experti  

a expertky.  Do workshopu se zapoj i l i

zástupci  a zástupkyně Fakulty

Humanitních studi í  Univerzity Karlovy,

Pedagogické univerzity v Krakově,

Evropského parlamentu i  odborníci  

a odbornice na téma nerovností  ve

vzdělávání ,  práce s přeživšími domácího

nási l í ,  kybernási l í  nebo práv menšin.

 

V rámci workshopu proběhla také analýza

témat,  na která by se měl  projekt zaměřit

v dalším sběru dat.  V následuj ícím období

tak půjde v projektu o data z oblasti

inkluzivity opatření  zaměřených na

obnovu po pandemii ,  vzdělávání ,  péče,

práce,  genderově podmíněného nási l í  

a  také o intersekcionální  data.

Druhý den setkání  se více zaměři l  na

oblast pol it ik .  Diskuze se soustředi la

zejména na to,  jak využít  výstupy 

z projektu RESISTIRÉ k urychlení  debaty

o pol it ikách,  které by měly řešit  negativní

dopady pandemie 

z intersekcionálního i  genderového

hlediska,  a to jak na národní  úrovni ,  tak 

i  v  rámci celé EU.

Více o projektu RESISTIRÉ zde 
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V Praze proběhlo
setkání projektu
RESISTIRÉ. Experti 
a expertky řešili, jak
čelit negativním
dopadům pandemie na
genderovou rovnost

Ve květnu hosti lo Národní  kontaktní

centrum-gender a věda setkání

mezinárodního projektu RESISTIRÉ,

jehož je partnerskou organizací.

Projekt zkoumá dopady politik a

opatření  na boj  s  pandemií  COVID-19 na

existující  genderové nerovnosti.  Cí lem

pražského setkání  bylo navrhnout pro

tvůrce politik,  zaměstnavatele a také

pro občanskou společnost séri i

doporučení,  která by mohla pomoci

zmírnit  společenské dopady pandemie.

V rámci projektuRESISTIRÉ probíhaj í

analýzy dopadů protipandemických

pol it ik  na genderové nerovnosti .  Zapoj i ly

se do něj  organizace z 9 zemí Evropy 

https://resistire-project.eu/


Ženám hrozí při
autonehodách až
dvakrát vyšší riziko, 
že v autě uvíznou

Před časem jsme Vás informovali  

o tom, jaké dopady má na ohrožení

zdraví  i  života žen to,  že se při

nárazových testech u vozidel

nepoužívají  f iguríny odpovídající

proporcím ženského těla,  a  také o tom,

že i  samotný design vozidel  neodráží

potřeby ženského těla.  Aktuální  studie

přichází  se zj ištěními,  že je u žen až

dvojnásobně vyšší  r iziko,  že po nehodě

v autě uvíznou. 

Při  nárazových testech vozidel  se stále

pracuje s f igurínami,  které vychází  

z  parametrů průměrného amerického

muže z roku 1976.  Kvůl i  tomu je u žen se

zapnutým bezpečnostním pásem na

sedadle ř idiče nebo spolujezdce o 17 %

vyšší  r iz iko úmrtí  př i  nárazu než u mužů

a r iz iko vážného zranění  dokonce o 73 %

oproti  mužům.

Aktuální  br itská studie však upozorni la

ještě na další  problém. Protože se při  

nárazových testech ani  designu vozidel

nepočítá s odl išností  ženského a

mužského těla či  odl išnými typy zranění ,

jsou ženy častěj i  ohroženy t ím, že ve

vozidle po nehodě uvíznou.  U žen jde 

o 16 %,  u mužů o 9 %.

Příčinou mohou být odl išná pozice v autě

a také odl išné typy zranění  u žen a mužů.

Zatímco muži  sedí  častěj i  na místě ř idiče,

ženy jsou častěj i  na sedadle spolujezdce.

Zranění ,  kterým jsou vystaveni  

a vystaveny se tak l iš í .  Podle této studie

je u mužů vyšší  r iz iko čelního nárazu a

muži  tak častěj i  utrpí  zranění  hlavy,

hrudníku a končetin.  

Ženy pak více utrpí  nárazem o volant či  

o airbag a je u nich také vyšší  r iz iko

zranění  pánve či  páteře.  Právě zranění

pánve či  páteře mohou pak přispět k

tomu, že jsou ženy více ohroženy

uvíznutím ve vozidle,  protože j im tato

zranění  znemožní  vozidlo po nehodě

opustit .  Svou rol i  může mít  také odl išná

pozice za volantem. Ženy mají  tot iž

sedadlo častěj i  bl íže k volantu,  což pak

může zvyšovat r iz iko,  že v autě uvíznou.

Více se o studi i  dozvíte zde.
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Druhý letošní  workshop Komunity pro

změnu proběhl  21.  června 2022

hybridní  formou v prostorách

Sociologického ústavu AV ČR 

a prostřednictvím platformy Zoom.

V rámci workshopu jsme se věnoval i

tématu budování  vnitřních kapacit  a

jej ich významu pro plány genderové

rovnosti .  Představi l i  jsme si  standardy

kval ity pro budování  vnitřních kapacit  

GE Academy a jej ich dí lčí  pr incipy.  Ty lze

v praxi  využít  jako standardy tréninků 

k dosažení  genderové rovnosti  

v instituci .

Workshop byl  určen především těm

členkám a členům Komunity pro změnu,

které a kteří  maj í  na starost agendu

genderové rovnosti  ve své organizaci .

Děkujeme všem za účast 

Novinky z Komunity 
pro změnu

Expertky z NKC se v rol i  školitelek

zúčastnily tábora GEM − Empower Girls

to Embrace their  Digital  and

Entrepreneurial  Potential .  Tábor se

konal  na Katedře chemie a didaktiky

chemie na Pedagogické fakultě

Univerzity Karlovy 23.  a 24.  6.  2022. 

Pro mladé dívky se zájmem o vědu 

a STEM obory jsme si  př ipravi ly

interaktivní  přednášku na téma

genderových stereotypů a postavení  žen

ve vědě.  V rámci přednášky i  po ní

probíhala živá diskuze na téma pohlaví  

a gender nebo překážky a stereotypy,  se

kterými se mladé dívky setkávaj í .  Stranou

nezůstalo ani  aktuální  zastoupení  žen ve

vědě a výzkumu v České republ ice.  

Druhý letošní workshop
Komunity pro změnu

Přednáška o genderových
stereotypech v rámci
tábora GEM
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Grantová agentura České republiky

(GA ČR),  největší  poskytovatel  f inanční

podpory základního výzkumu, ukládá

od roku 2023 povinnost vykázat plán

genderové rovnosti  jako jedno 

z hodnoticích kritéri í  účasti  v  soutěži

pro všechny typy projektů s jedinou

výjimkou. Z této povinnosti  jsou

vyňaty Mezinárodní  grantové projekty

hodnocené na principu Lead Agency,  

v nichž GA ČR vystupuje v rol i

partnerské agentury (LA granty).

Požadavek na plán genderové rovnosti

se nově objevuje v návrhové části  

a následně v části  hodnocení  jako

povinný údaj .  Nesplnění  podmínek zadání

je důvodem pro vyřazení  návrhu projektu

z veřejné soutěže.  Do hodnocení  návrhů

se promítá skutečnost,  zda žadatelská

organizace disponuje pracovištěm, které

deklaruje rovný přístup prostřednictvím

implementace plánu genderové rovnosti

nebo za t ímto účelem využívá j iný

nástroj ,  který je zaměřen na rovné

pracovní  podmínky a kl ima na pracovišt i .

Zároveň se zde objevuje požadavek na

zahrnutí  genderové dimenze,  který

spočívá ve zhodnocení  dopadů výzkumu

na muže a ženy v případě,  že je toto

potřeba reflektovat.  Toto kr itér ium je

shodné s požadavky programu Horizont

Evropa.

Více o soutěžích GA ČR na rok 2023 zde

Více o plánech genderové rovnosti  zde

Univerzální  recept na zahájení

organizačních změn a zavedení  gender

mainstreamingu,  který by zaručeně

fungoval  ve všech organizacích,

neexistuje.  Proto si  musí  každá

organizace a instituce provést vlastní

interní  analýzu a ke kulturní  a

institucionální  změně vytvořit  vlastní

přístup,  který bude nejlépe odpovídat

jej í  specifické struktuře.  Informace

nezbytné pro vypracování  organizační

analýzy poskytuje genderový audit.  

Genderový audit  představuje nástroj  

k  zhodnocení  stavu genderové rovnosti  

v organizaci ,  př ípadně stavu existuj ících

forem diskriminace a nerovností .  Slouží

především k identif ikaci  oblastí ,  které

vyžaduj í  změnu. Tyto oblasti  vycházej í  

z  analýzy stávaj ící  s ituace,  struktur 

a kultury a na základě jej ích výsledků 

a zj ištění  jsou nastaveny cí le a tematické

okruhy změn, dále jsou také určeny

ukazatele pro sledování  procesu změny.

Celkově je tedy vytvořena tzv.  impact

pathway nebol i  cesta k dosažení  dopadu.

Plán genderové rovnosti  pak

rozpracovává ve větším detai lu dí lčí

kroky,  které vedou k dosažení  kýžených 

Genderový audit v ČR
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Plány genderové rovnosti
jako požadavek pro účast 
v soutěži projektů GA ČR 
od roku 2023
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změn. Audit  je tedy podkladem pro

vypracování  logického modelu,  na jehož

základě probíhaj í  kulturní  

a institucionální  změny v dané instituci .

Sebevědomá instituce by měla chtít

vědět,  jak si  stoj í  v  oblasti  rovných

pří ležitostí  a co je možné zlepšit  či

podpořit .  

Podrobnosti  ohledně genderových

auditů,  jej ich f inancování ,  nástroje GEAM

Tool  a postupů při  provádění  auditu

naleznete u nás na webu zde.

Připravi ly jsme pro vás také stručné

informace o genderovém auditu ke

stažení :

Co je a k čemu slouží  genderový audit?

Jak na genderový audit?

Připravi l i  jsme přednášku nizozemské

kognit ivní  vědkyně českého původu Marie

Postma věnovanou právě tomuto tématu.

Ta mimo j iné odpovídala na otázky:

Umíme vnímat rytmus vlastního srdce?

Co se stane,  když začneme ignorovat

signály o metabol ických pochodech 

v našem těle? Jak souvisí  interocepční

vnímání s naším emočním světem? Jakou

rol i  může hrát v interocepci  pohlaví ,

gender a další  proměnné? A je možné

schopnost interocepce zlepšit  například

praktikováním jógy nebo pomocí

dýchacích cvičení? Záznam přednášky je

dostupný zde.

Týden inovací

Jak se ži je v chytrých

domácnostech? Vliv technologií

nejen na genderové dělení  rol í

Tématem naší  diskuze,  kterou jsem

uspořádal i  jako doprovodnou akci  Týdne

inovací ,  byly chytré domácnosti  a jej ich

vl iv na náš život.  Technologické novinky,

jako byla kdysi  pračka či  mrazák,

významně změnily − a na řadě míst stále

mění − fungování  domácností  včetně

dělení  genderových rol í  a  domácích

prací .

V současnosti  technické vybavení

domácností  prochází  další  revolucí ,  

a  to revolucí  spojenou s chytrými

technologiemi.Naše domovy jsou stále 
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Na začátku podzimu jsme j iž  tradične

připravil i  několik zajímavých akcí,

které se týkaly genderové dimenze ve

výzkumu. Všechny jsme pořádaly ve

spolupráci  s  projektem Univerzity

Karlovy Hyb4City.

Noc vědců aneb Posviťme si  na

vědkyně…

Interocepce – sedmý smysl  a jeho

vliv na náš každodenní život

I  v  letošním roce jsme se zapoj i l i  do

evropské popularizační  akce Noc vědců 

a vědkyň.  30.  9.  s i  tak návštěvníci  

a návštěvnice mohli  vyzkoušet,  jak jsou

na tom se svým sedmým smyslem,

interocepcí ,  tedy jak dalece jsou ve

spojení  se svým tělem a dokáží  vnímat

jeho pochody.

Ohlédnutí za
popularizačními akcemi

https://genderaveda.cz/plany-genderove-rovnosti/genderovy-audit/
https://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2022/08/Infografika-GA-1.pdf
https://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2022/08/Infografika-GA-2.pdf
https://youtu.be/E2r_lRMHoBM


automatizovanější  a plní  se různorodou
technikou,  což přináší  nové výzvy nejen
na pol i  technologickém, ale 
i  společenském a kulturním. Ke změnám
totiž dochází  i  v  oblasti  l idských vztahů,
které se v domovech rozví jej í .  V diskuzi
se budeme bavit  o tom, jak chytré
technologie proměňují  vnímání  zábavy,
bezpečnosti ,  domácích prací  nebo
ekologických otázek,  a to vše 
i  s  ohledem na genderové role.

Diskuze se zúčastni la naše kolegyně
Nina Fárová,  které se chytrým
domácnostem věnovala i  v  USA v rámci
Fulbrightova st ipendia.  S kolegyní
Blankou Nyklovou navíc nově
spolupracuj í  na projektu Sociologického
ústavu AV ČR, který se věnuje právě 
tématu chytrých domácností .

 
Uživatelský pohled na diskuzi  př ibl íž i l
Michael  Vita,  odborník na Apple HomeKit ,
a zkušenosti  s  vývojem těchto
technologi í  osvětl i la  Olga Rubešová 
z Eaton European Innovation Centre.
Širší  pohled na téma digital izace a
společnosti  do debaty přinesla Eva
Pavl íková z Česko Digital .  

Záznam diskuze si  můžete pustit  zde

Týden AV ČR
Jedna velikost nestačí,  ani  když jde 
o duševní  zdraví.

Ve spolupráci  s  projektem Hyb4City
Univerzity Karlovy,  která byla vědeckým  

partnerem Týdne AV ČR, jsme
uspořádal idebatu na aktuální  téma
duševního zdraví .  Toto téma nabývá 
v souvislosti  s  obdobím společenských
krizí  na stále větším významu. Proto,  aby
mohl výzkum v takových situacích účinně
pomoci,  je  potřeba věnovat pozornost
odl išnosti  potřeb l idí  a vl ivu
společenských proměnných na duševní
zdraví ,  ať  už jde o gender,  sexual itu,  věk,
či  prostředí .  

Debata nabídla pohled na výzkum
duševního zdraví ,  a le i  praktické
zkušenosti  z  péče o něj  u rozl ičných
skupin osob.  S ohledem na aktuální  dění
byl  na debatě prostor pro to objasnit ,
jaký dopad mají  na duševní  zdraví
LGBTQ+ osob zločiny z nenávist i ,  nebo se
podívat na péči  o duševní  zdraví  
mladých l idí  a dětí .

Zaměři l i  jsme se i  na otázku,  jak a zda
vědecké či  terapeutické přístupy pracuj í
s  touto různorodostí  potřeb a maj í  
k  dispozici  dostatek dat a informací .
Nechybělo ani  mezinárodní  srovnání .  

Pozvání  do debaty při jal i  Michal  Pitoňák 
z organizace Queer Geography,  Barbora
Pšenicová z organizace Nevypusť duši  
a Lucie Zernerová z Psychologického
ústavu AV ČR. Diskuzi  moderoval  Petr
Bouška z pořadu Balanc Rádia Wave.

Na záznam debaty se můžete podívat
zde.
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https://youtu.be/iLu24_7-K_U
https://youtu.be/tt9dahzKLWY


Brunch pro začínající vědkyně s rektorkou
Univerzity Karlovy 

I  letos proběhla oblíbená akce Brunch
pro začínající  vědkyně.  Tentokrát se o
své zkušenosti  poděli la první  rektorka
nejstarší  české univerzity prof.  Milena
Králíčková.  

Účastnice se však dozvěděly i  řadu
informací  o jej í  v iz i  pro budoucnost
Univerzity Karlovy.  Na půdě univerzity
například vznikla Rada pro rovné
pří ležitosti .  Ta by měla vedení  univerzity
pomoci  se změnami,  které maj í  př inést
rovnější ,  otevřenější  a bezpečnější
prostředí  pro všechny působící  na
univerzitě.

Živá a přátelská diskuze na brunchi
pomohla pro mladé vědkyně otevřít  řadu
důležitých témat a věříme,  že byla
inspiruj ící  pro obě strany.

Podívejte se na krátké video zde
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Cena Milady Paulové zná své nominantky

Záměrem letošního ročníku je podpořit
působení  žen v oboru neurověd 
v českém výzkumném prostředí.  MŠMT
tak chce přispět ke zviditelnění  vědkyň,
jej ichž práce je pro rozvoj  oboru
dlouhodobě nejzásadnější .

Moderní  neurovědy se zabývaj í  studiem
všech aspektů nervové tkáně.  Ať už jde 
o tkáň centrální  či  periferní ,  věnuj í  se 
i  jej ím rozdí lům ve zdraví  a v nemoci,  
a  to jak na úrovni  základního,  tak 
i  k l inického apl ikovaného výzkumu 
a pokrývaj í  někol ik  odvětví ,  která se l iš í
př ístupem i  předmětem zkoumání.  
V současné době se neurovědy dostávaj í
celosvětově do popředí  intenzivního
zájmu, a to nejen ve vztahu k základním
funkcím nervové tkáně,  ale také 
s ohledem na mechanismus jej ího
působení.

Také česká věda má své špičkové
odbornicke,  které se tomuto oboru
dlouhodobě věnuj í .  Patř í  mezi  ně i  tyto
vědkyně,  které jsou nominovány na
letošní  Cenu Mi lady Paulové:

MUDr.  Diana Apetauerová
Lahey Hospital  and Medical  Center,
Burl ington,  MA, USA; Univerzita Karlova

MUDr.  Markéta Janatová
Fakulta biomedicínského inženýrství
ČVUT v Praze

prof.  MUDr.  Eva Kubala Havrdová,  CSc
1.  lékařská fakulta,  Univerzita Karlova

prof.  MUDr.  Irena Rektorová,  Ph.D.
Středoevropský technologický institut 
a Lékařská fakulta,  Masarykova
univerzita

RNDr.  Viktorie Vlachová,  DrSc.
Fyziologický ústav AV ČR

Více se o nich dozvíte u nás na webu zde.

Ženy ve vědě

https://youtu.be/y558FFhA9xM
https://genderaveda.cz/cena-milady-paulove/2022/


Mezinárodní konference o genderově podmíněném násilí
v akademické sféře 

V rámci předsednictví  České republiky v Radě EU

pořádalo NKC ve spolupráci  s  MŠMT 24.  a 25.

l istopadu 2022 v Praze konferenci  na aktuální

téma genderově podmíněného násil í  a  sexuálního

obtěžování  v akademické sféře.

Konference s názvem „Ending gender-based violence

in academia:  Toward gender-equal ,  safe and

inclusive research and higher education“ proběhla

osobně v Lichtenštejnském paláci  na Kampě, ale bylo

možné j i  s ledovat také onl ine.  

Součástí  konference bylo také představení  výsledků

mezinárodního projektu UniSAFE, na kterém NKC

spolupracuje a který mapuje problematiku genderově

podmíněného nási l í ,  a  postupy k jeho odstranění  

v akademické sféře napříč zeměmi Evropy.

V Praze se sešl i  zástupci  a zástupkyně národních

autorit ,  vědecko-výzkumných organizací ,

poskytovatelů f inanční  podpory na vědu a výzkum 

a dalších relevantních organizací .  

Cí lem konference bylo podpořit  debatu o opatřeních,

která mohou zvýšit  ochranu před všemi formami

nási l í  v  akademickém prostředí  u studentek 

a studentů a také zaměstnankyň a zaměstnanců

zejména v začátcích jej ich kariéry.  Podrobnosti  

o konferenci  př ineseme v dalším čísle.

Web konference:  www.gbv2022.eu
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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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http://www.gbv2022.eu/
http://facebook.com/NKCgenderaveda
http://instagram.com/nkc_gender_a_veda
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