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1. Úvod 

Motto: „Věda má být vědou pro lidské bytosti.“ Sandra Harding 1989 

 

Požadavek začlenit genderovou perspektivu do všech politik státu není nový. Stát 

začal otázky spojené s genderovým mainstreamingem řešit v souvislosti 

s plánovaným vstupem České republiky do Evropské unie, již zhruba před deseti lety, 

kdy byl ministrem práce a sociálních věcí Vladimír Špidla.1 Mezinárodní závazky ČR 

k prosazování nediskriminace na základě genderu jsou ještě podstatně staršího data. 

To ovšem neznamená, že jsou tyto strategie v praxi skutečně uplatňovány a závazky 

plněny. Právě oblast českých vědních politik zůstává podle řady expertíz genderovou 

perspektivou zcela nedotčena (Meyer 2009; Linková, Tenglerová 2008). Hlavní úkol 

této práce proto bude analýza toho, jak je s genderovou rovností ve vědě a vědních 

politikách nakládáno. Budu se přitom koncentrovat na úroveň státních institucí, 

součástí této práce je nicméně také analýza aktérů vědních politik sektor a diskurzů, 

které téma genderové rovnosti ve vědě formují. 

Toto výzkumné téma jsem si zvolila jednak z důvodů zcela pragmatických: 

pracuji na projektu, který se genderové rovnosti ve vědě dlouhodobě věnuje, a 

podklady použité při psaní této práce, stejně jako práce sama, mi umožní hlubší vhled 

do této oblasti a zároveň mi dává prostor k jejich dalšímu využití. Toto téma volím 

také proto, že genderovou rovnost považuji za zásadní hodnotu a princip 

demokratické společnosti, princip, který by neměl zůstávat v abstraktní podobě jen 

na papíře. Měla by být vyvíjena soustavná snaha o jeho dosahování. Věda je 

společensky velmi významné prostředí a genderové nerovnosti se zde odrážejí, ale 

také utvrzují a vytvářejí, také proto je důležité se touto problematikou zabývat.  

 

1.1. Obsah a cíle práce 

V této práci se zaměřím genderovou perspektivu v české vědní politice. Základem 

této eseje je vymezení problému včetně shrnutí dosavadního bádání a empirické 

evidence, představení závazků ČR v oblasti genderové rovnosti, přehled současných 

vědních politik, jejich institucionálního zabezpečení, postojů a vlivu aktérů a analýza 

konstrukcí problému genderové rovnosti ve vědě. Cílem práce přitom je především: 

                                                 
1 Ten od 22. července 1998 do 12. července 2002 vykonával funkci ministra práce a sociálních věcí. 
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• podat přehled o současném bádání v oblasti (politik) genderové rovnosti 

ve vědě; 

• vymezit výzkumný problém; 

• ověřit, zda je východisko této práce opodstatněné, tedy zda se vědní politiky 

genderové rovnosti nevěnují; 

• analyzovat institucionální ukotvení problému genderové rovnosti ve vědě; 

• analyzovat rozvržení vlivu aktérů/aktérek na artikulaci vědních politik a jejich 

zájmu o téma genderové rovnosti; 

• analyzovat diskursivní rámce a strategie, které se v souvislosti s generovou 

rovností ve vědě mobilizují, a ukázat jejich dopad; 

• a obecně přispět ke stávajícímu stavu poznání v oblasti feministických policy 

studies. 

 

1.2. Specifikace výzkumného problému 

Téma genderové rovnosti v české vědní politice může být nepochybně analyzována 

z řady úhlů pohledu. Rozhodla jsem se vycházet z předpokladu, že české vědní 

politiky genderovou rovnost nijak nereflektují. Moje základní výzkumná otázka, 

kterou si budu klást, přitom zní: JAK SE DĚJÍ POLITIKY NEČINNOSTI? Nebudu 

tedy sledovat příčiny tohoto jevu, ale zaměřím se na analýzu jeho aspektů na úrovni 

politik, institucí a oficiálních či neoficiálních vyjádření hlavních aktérů/aktérek 

vědních politik k tématu genderové rovnosti. Všechny tyto roviny přitom chápu jako 

formu diskurzu, z důvodu jasnější strukturace práce je však vzájemně odděluji. 

Řada autorek a autorů, kteří se věnují bádání v oblasti policy studies či policy 

analysis,2 ukazuje, že je velmi důležité zkoumat to, co vlády odmítají dělat, že je ne-

aktivita stejně významná a důležitá jako aktivita (Bacchi 2008 cit. Olsen 1985; 

Bacchi 2000). Veselý (2007a) k tomu říká: 

„Jak vědomé, tak nevědomé rozhodnutí nečinit nic, je druhem policy. V praxi 

se často setkáváme s tím, že některý problém není shledán ‚hoden‘ samostatné 

politiky […]. Ještě častější je však to, že veřejná instituce nevyvine žádnou 

snahu, nebo jen velmi malou, na realizaci určitého záměru, formulovaného 

                                                 
2 K terminologii viz Veselý, Nekola 2007. 
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například ve formě strategie či koncepce a de facto nečiní nic […]. Skutečnou 

policy je zde tedy spíše politika nečinnosti.“ (Veselý 2007a: 36). 

Tematizovat nevyřčené, nebo to, co není považováno za problém, zapadá navíc 

bytostně do tradice feminismu a feministického hnutí,3 tedy ideologie, k níž se hlásím 

a v jejíž tradici tuto práci píši. 

Výzkumný problém, kterým se budu zabývat, lze z hlediska tradičních metod 

strukturace problému považovat za špatně strukturovaný (Veselý 2007b). 

Jak genderovou rovnost, tak vědu (a politiky, které se jimi zabývají) vnímám jako 

oblasti, které zasahují a dotýkají se mnoha aspektů života společnosti a jsou jimi také 

zpětně ovlivňovány. Případná redukce genderové rovnosti na jeden nebo několik 

dílčích aspektů, stejně jako snaha izolovat vědu od společnosti, vede ke zjednodušení 

komplexity problému. Zároveň je však z hlediska splnění kritérií této práce a vůbec 

možnosti téma nějak uchopit do jisté míry samozřejmě nutná. 

Tato práce se týká vědních politik, resp. specifického druhu nečinnosti, který 

v jejich rámci můžeme identifikovat. Konkrétní vymezení vědy (a tedy i vědních 

politik) je – podobně jako v případě samotné genderové rovnosti ve vědě – relativně 

problematické, neboť za vědní politiku lze považovat také některé politiky upravující 

chod vysokého školství, například kariérní řády vysokoškolských pracovnic a 

pracovníků nebo vymezení doktorandského studia. Genderová rovnost je zase téma 

bytostně prostupující celou společností. V rámci této práce se zaměřím především 

na rovinu politik, které jsou označeny jako vědní politiky nejvýznamnější aktérkou 

vědních politik; Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Bude sem patřit například 

inovační politika, rámcově zmíním ale také připravovanou reformu terciárního 

vzdělávání. Ze záběru práce jsem vyloučila Operačními programy, které jsou 

schvalovány v Bruselu a musí z velké části plnit kritéria EU. Operační programy 

navíc stát financuje „pouze“ z 15 %, vnímám je tedy primárně jako implementaci 

politik EU v členských státech, nikoli jako českou vědní politiku. 

                                                 
3 Např. v šedesátých letech minulého století proslula kniha Betty Friedan, Feminine Mystique, která 

tematizovala „problém, který nemá jméno“, mýtus, v němž žily často vysokoškolsky vzdělané 

středostavovské americké ženy, jejichž identita byla redukovaná pouze na mateřství a bytí manželkou, 

bez možnosti dalšího rozvoje mimo oblast soukromé sféry (Friedan 1963). Heslo feministického hnutí 

60. let: „osobní je politické“ reprezentuje obrat k problémům lokalizovaným původně mimo oficiální 

sféru veřejnosti a politiky (například domácí násilí či obchod s lidmi atp). 
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2. Východiska práce 

 

Každý výzkum vychází z nějakých ontologických a epistemologických předpokladů, 

které určují formulování problému, dávají rámec otázkám, jaké si výzkumnice klade 

při jeho zkoumání, a určují metody, které mají vést k jeho poznání (Guba, Lincoln 

2000). Mými základními východisky, jsou feministická perspektiva a 

konstruktivistické paradigma. 

 

2.1.Konstruktivistické paradigma 

Kanonickým textem paradigmatu, které se v odborné literatuře objevuje pod termíny 

konstruktivismus (Guba, Lincoln 2000; Kukla 2000), sociální konstruktivismus 

(Mildorfová 2007 cit. Jandourek 2001), případně konstrukcionismus (Blackwell 

Encyclopedia of Sociology) či sociální konstrukcionismus (A Dictionary of 

Sociology),4 je práce Petera Bergera a Thomase Luckmanna The Social Construction 

of Reality z roku 1966. Konstruktivismus zde vychází z premisy, že jevy 

ve společnosti, které považujeme za reálné, jsou ve skutečnosti sociální konstrukcí. 

Významy věcí a jevů nejsou v objektech předem dány, ale jsou neustále utvářeny a 

mění se v procesech sociální interakce. Guba a Lincoln (2000) zdůrazňují, že realita 

má lokální a specifický charakter a je závislá ve své formě a obsahu, 

na individuálních nebo skupinových konstrukcích. Aktéři svoje konstrukce vnímají 

jako reálné, což přirozeně vede ke vzniku rozmanitých a často soupeřících 

(konstrukcí) sociálních realit. 

Na druhou stranu platí, že lidé v běžném životě určité všeobecné vědění sdílí. 

Vnímání takto vytvořeného světa jako reálného je dáno třífázovým dialektickým 

procesem externalizace, objektivizace a internalizace, během kterého lidé vtisknou 

své myšlenky a záměry do vnějšího světa, kde se tyto stanou něčím objektivním 

a člověk si je následně jako reálné zvnitřní (Berger, Luckmann 1966). 

Cílem výzkumu vycházejícího z konstruktivismu je podle Guby a Lincolnové 
                                                 
4 Tato pluralita pojmů je pravděpodobně dána snahou odlišit konstruktivismus v sociálních vědách 

od stejnojmenného architektonického směru, který se rozvíjel ve 20. letech 20. století převážně 

v Rusku (viz http://en.wikipedia.org/wiki/Constructivism_(art)). 
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(2000) konstrukcím o realitě porozumět a rekonstruovat je. Výzkum má vést 

ke vzniku nových konstrukcí, které budou zasvěcenější a sofistikované a které 

umožní lépe pochopit obsah a význam soupeřících „realit“. Cílem je také nad takto 

nově vygenerovanou konstrukcí vytvořit určitou formu konsensu, čímž se konstrukce 

stane znalostí. Takto vytvořená znalost zůstává otevřena novým interpretacím. 

 

2.2.Feministická perspektiva 

Feministická odborná literatura (např. Letherby 2003; Renzetti, Curran 2003; 

Lengermann, Niebrugge 1992; Naples 2000) se shoduje na existenci plurality 

feminismů. Caroline Ramazangolu k tomu říká (2002: 5), že „[f]eminismus 

zahrnuje různé názory, praktiky a politiky, které se překrývají a interagují s jinými 

názory, praktikami a politikami.“ Feministickou perspektivu nelze na obecné 

rovině pevně definovat, lze se inspirovat a tematizovat vlastní individuální a 

momentální pohled na její obsah. O to se v následujícím pokusím: zaměřím se 

přitom na klíčové charakteristiky feministické perspektivy, které budu uplatňovat 

v této práci. 

Základní charakteristikou feministické perspektivy je kritický pohled na sociální 

realitu a na způsob jejího utváření. Od snahy zlepšit postavení žen ve společnosti 

(např. Friedan 1963), přes tematizaci jinakostí a pluralit genderových identit (např. 

Katz 1995; Jagose 1996; Šmausová 2002), až po uvědomění si mnohonásobných 

forem diskriminace, kterým je řada individuí vystavena (např. Verloo 2006; 

Woodward 2001; Walby 2005; Squires 2005), studuje feministicky orientovaný 

výzkum mocenské vztahy ve společnosti a kriticky na ně poukazuje. Snaží se 

zpochybnit legitimitu privilegování jedněch nad jinými, jež je založena 

na vytvořených kategoriích norem a marginalizaci nositelů či nositelek ne-normality. 

V tomto smyslu je feministický výzkum aktivistický, neboť usiluje o změnu 

mocenských vztahů ve společnosti. Co víc, feministický výzkum je otevřeně 

aktivistický, a jeho součástí je reflexe východisek autorky, jejích postojů a okolností, 

které ovlivňují výběr tématu a přístup k němu samotnému. 
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2.3.Výchozí perspektivy jako umožňující (a znemožňující) rámce policy analysis 

Volba těchto dvou perspektiv a výše řečené cíle vymezují prostor této práce a 

posouvají ji do oblasti policy analysis jako „vědění o veřejné politice“ spíše než 

„vědění pro veřejnou politiku“ (Veselý 2007a: 38). Autoři a autorky vycházející 

ze stejné pozice nebo příbuzných přístupů,5 tak reformulovaly cíl policy analysis jako 

snahu o „veřejné osvícení“ (Fisher 2003; Mesny 1989).  

Koncentrace na diskursivní rovinu „dělání“ politik (nečinnosti) včetně analýzy 

reprezentace problému genderové rovnosti ve vědě umožní mj. sledovat, jaké aspekty 

jsou v této reprezentaci vynechány či jaké zájmy se zrcadlí ve významech, které se 

prostřednictvím diskursivních praktik dostávají ke slovu.Tento přístup poskytuje 

prostor pro zkoumání nečinnosti či ne/řešení genderové otázky ve vědě a vlastně 

vůbec umožňuje si otázku „jak se děje politika nečinnosti?“ klást. Z uvedeného je 

zcela zřejmé, že se neubírám cestou strukturace výzkumného problému a jeho zúžení. 

Naopak, budu analyzovat celou šíři pojetí a témat a zaměřím se na problematičnost 

redukce tématu. Práce se nezabývá příčinami problému a nepřichází s žádnými 

návrhy na jeho řešení či doporučeními. Jejím cílem není poskytnout řešení, jako spíš 

povzbudit kritické přemýšlení o problému a ukázat také alternativní varianty pojetí 

problému genderové rovnosti ve vědě. 

 

2.4.Lokace a pozicionalita autorky 
V průběhu sběru dat, jejich analýzy a psaní této práce mě jistě velmi silně ovlivnil 

můj vztah ke zkoumanému problému i institucím. Jako studentka oboru Veřejná a 

sociální politika a oboru Genderová studia, jako feministka, aktivistka a zároveň 

pracovnice Sociologického ústavu AV ČR, resp. osoba, která je pátým rokem 

účastnicí projektu Národní kontaktní centrum – ženy a věda (dále jen NKC-ŽV), 

mám o dané problematice určité předporozumění, které nelze při psaní této práce 

nijak odizolovat. Jak upozorňují Strauss a Corbin, předchozí zkušenosti mohou 

„znemožnit vidět věci, které se pro vás staly rutinními nebo samozřejmými΄“ 

(Strauss, Corbin 1999: 28). Vavasovzky (2000) zase upozorňuje na to, že analytická 

činnost, kterou provádí jednotlivec, je podstatně více náchylná k předpojatosti a 

stereotypům, což ještě umocňuje skutečnost, že je zkoumající jistým způsobem 

                                                 
5 Například Frank Fischer  je nazývá postempiristé (Fisher 2003: 12).  
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insiderka. Strauss a Corbin proto hovoří o technikách zvyšování teoretické citlivosti, 

které mohou toto předporozumění pomoci narušit. 

S těmito limity práce souhlasím a uvědomuji si je, nicméně ve shodě se svými 

paradigmatickými východisky a v návaznosti na práce řady feministických teoretiček 

(např. Rich 1986; Haraway 1988; Harding 1992; Hill Collins 1995) vycházím z toho, 

že neexistuje objektivní a neutrální pozice a že znalost je vždy situovaná a 

všichni, kdo ji produkuji nebo se na její produkci podílejí, do ní vnášejí svoje 

zkušenosti, které jsou různé. Podle Harding tak nelze oddělit poznávající subjekt 

od poznávaného objektu (1992). Jde o vymezení se vůči tradičnímu konceptu 

objektivity a hodnotové neutrality. Alternativou, kterou feministky nabízejí, je 

otevřeně přiznaná parciální perspektiva (Haraway 1988) a důsledná reflexe 

situovanosti (kontextů) vzniku vědění (Harding 1992). 

To, jakým způsobem vnímám nastavení, fungování a postoje institucí, představuje 

můj vlastní konstrukt sociální reality (Berger, Luckman 1966), který se neustále 

(znovu)utváří a mění. Neříkám, že něco tak je, říkám, že to takto vnímám a vysvětluji 

proč. Pokusem o zachycení nejaktuálnější fáze tohoto procesu je právě práce, kterou 

máte před sebou. Kladené otázky, výběr metod, způsob sběru dat, stejně jako proces 

analýzy vychází z mých dosavadních zkušeností a znalostí, které jsem načerpala 

v průběhu studií nebo jako pracovnice projektu NKC-ŽV. Tato práce je samozřejmě 

limitována dostupností dat, požadovaným rozsahem této práce a v neposlední řadě 

mojí vlastní kapacitou tato data zpracovat. 
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3. Teorie: koncepty a klíčová slova 

 

V následující kapitole představím základní teoretické koncepty a východiska, s nimiž 

budu pracovat. 

 

3.1.Diskurz  
Berger a Luckmann (1967) konstatují, že jazyk je základní součástí naší existence 

jako lidských bytostí: „Běžné objektivizace každodenního života jsou primárně 

prostředkovány jejich významy v jazyce. Každodenní život je především život 

s jazykem a prostřednictvím jazyka, který sdílíme s lidmi v okolí.“ (Berger, 

Luckmann 1967:51). Porozumění jazyku je proto pro porozumění každodennímu 

životu zásadní. Autoři zdůrazňují, že jazyk je základním aspektem sociální 

konstrukce procesu reality  že význam jazyka pro realitu, kterou zažíváme 

v každodenním životě, je všudypřítomný. 

Na toto východisko navazují představitelé a představitelky řady výzkumných škol 

a tradic (např. Fisher 2003, Bacchi 2000). Tato práce se zabývá analýzou sdělení, 

analýzou jazyka, politiky nečinnosti. Východiskem mého přístupu z hlediska 

metodologického jsou kritická studia jazyka (Fairclough 2001). Kritická studia 

jazyka vycházejí z lingvistiky, sociolingvistiky, pragmatiky, kognitivně 

psychologického přístupu; i řady sociálních teorií, přinášejí ale novou perspektivu, 

když zdůrazňují potřebu zabývat se sociálním a politickým kontextem moci a 

hegemonie. Centrální pro tento přístup jsou vztahy mezi jazykem, ideologií a mocí. 

Jazyk je v pojetí tohoto přístupu vnímán jako forma sociální praxe. Je 

neoddělitelnou součástí společnosti; všechny lingvistické fenomény jsou svého druhu 

sociálními fenomény a všechny sociální fenomény v sobě zahrnují jazykový element. 

Kdykoli mluvíme, posloucháme, píšeme nebo čteme, děláme to způsobem, který je 

sociálně předurčený a má sociální dopady. Zároveň jazyková aktivita vždy probíhá 

v sociálním kontextu, není jen jeho odrazem, je integrální součástí sociálních procesů 

a praktik. Jazyk jako forma sociální praxe je označován termínem diskurz (Wodak 

2006, van Dijk 1995, Fairclough 1996). 

Jak bylo výše řečeno, kritická studia jazyka se zabývají především tím, jak se 
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v diskurzivních praktikách odráží a jak v nich působí moc. Východiskem 

pro konceptualizaci tohoto termínu je foucaoultovské pojetí moci (Fairclough 1995). 

Moc odkazuje nejen k asymetrii mezi účastníky diskurzivní události, ale také 

k nerovnému přístupu ke kontrole produkce, distribuce a konzumace diskurzu 

(Fairclough 1995). Neexistuje přitom jedna moc, která by popsala vztah mezi 

mocným a bezmocným, existují specifické vztahové formy, které na sebe lidská 

interakce nabírá. Podle van Dijka je pro komplexní pochopení mocenských vztahů 

třeba analyzovat nejen mocenské aspekty vztahů elit a ostatních skupin, ale také 

strategie odporu a protestu (1993). 

Moc se v moderní společnosti stále více děje prostřednictvím ideologií, které jsou 

vlivné zejména díky působení jazyka (Fairclough 2001). Ideologie jsou systémy 

sdílených přesvědčení, které jsou relevantní pro sociální akci, integraci a sociální 

stabilitu (Henning 2007). Ideologie poskytují stanovisko, z něhož se svět poznává a 

vysvětluje. Vědomě či nevědomě se každý hlásí k nějakému souboru hodnot a 

myšlenek, které řídí jeho chování a ovlivňují jeho jednání (Heywood 1994). Van Dijk 

(1993, 1995, 1998) pracuje zejména s ideologiemi sociálních skupin. V závislosti na 

svých pozicích si podle něj každá vybere základní repertoár sociálních norem a 

hodnot, které vedou k optimálnímu naplnění jejích cílů a zájmů. Tyto hodnoty se 

stanou stavebními kameny pro jejich skupinové ideologie. To neznamená, že selekce 

základních hodnot je konzistentní. Stejně tak nejsou konzistentní skupiny: jsou zde 

profesní ideologie, institucionální ideologie a řady dalších ideologií dalších skupin 

ve společnosti. 

 

Politický diskurz, konstruování veřejně politických problémů a rámce politik 

Jak tento teoretický základ užít při analýze veřejných politik a konkrétně politiky 

nečinnosti? Jak bylo řečeno, lidé sice sdílejí určité konstrukce reality, zároveň ale 

vždy existují a vznikají další odlišné či jiné verze. Tyto konstrukce se na základě 

vzájemného působení a určitého mocenského rozložení sil proměňují a reprodukují. 

Aplikovat tento přístup do oblasti politik je vcelku lehce představitelné. 

Také aktéři veřejné politiky vytvářejí vlastní diskurzy, jejichž obsah je 

(samozřejmě) ideologický a které svádějí boj o dominanci nad diskurzy jinými. Jeden 

ze způsobů jak porozumět soutěžím těchto diskurzů, je identifikovat, co je 

(prezentováno jako) problém, jaké jsou (soupeřící) konstrukce problémů, jejich 



10 

východiska a implikace (Bacchi 2004, 2008). Politické problémy přitom neexistují 

odděleně od jejich reprezentací (Bacchi 2008; Fisher 2003; Verloo, Lombardo 2007). 

Takové zkoumání umožňuje poznat, jaké další reprezentace zde aktéři mobilizují: jak 

jsou v politikách jednotliví aktéři konstruováni, jaké jsou jejich povinnosti, 

odpovědnost, atp. Takováto problematizace také pomůže odhalit, co zůstává 

netematizováno, jaké aspekty problému jsou vytěsňovány (Bacchi 2000). 

Dalším významným konceptem je rámec politik (policy frame). Ten spolu 

s Verloo a Lombardo (2007) chápu jako organizující princip, který přetváří částečné 

nebo nahodilé informace ve strukturovaný a smysluplný problém, v němž je 

implicitně nebo explicitně obsaženo jeho řešení. Tato definice odkazuje k různým 

dimenzím, v nichž může být daný politický problém reprezentován. Aktéři skrze 

diskurz vytvářejí politické problémy, k jejichž zvýznamnění dochází prostřednictvím 

rámců politik. 

Konstruování politických problémů a jejich rámců, zároveň většinou nejsou 

aktivitou, která by se děla na vědomé úrovni (Verloo, Lombardo 2007 srv. s Bacchi 

2004). Nejde primárně (nebo jen) o komplot, vedle rámců politik, jež vycházejí 

z diskursivního vědomí (do té míry, že aktéři, kteří je užívají mohou být schopni 

diskursivně vysvětlit proč je používají a co jimi myslí), vycházejí také z rutiny a 

praktik, diskurzivních praktik, které jsou obecně užívány v konkrétních kontextech 

bez vědomí, že tato pravidla by mohla být i jiná (Verloo, Lombardo 2007). 

 

3.2.Genderová rovnost 

Gender6 je společensky konstruovaná a proměnlivá kategorie (Curran, Renzetti 

2003). Stejně jako etnicita nebo třída má významný vliv na postavení jedince 

ve společnosti. Podle Scott (1986/2006) se promítá do čtyř rovin: roviny kulturních 

symbolů (hierarchizované dualismy), normativních konceptů (legislativa, zvyklosti), 

politických a sociálních institucí (např. předpoklad občana-muže jako normy) a 

subjektivních identit jedinců (jak svůj gender vyjednáváme). Zde všude se skrze 

                                                 
6 Gender jako kategorie vymezuje také homosexualitu či transgenderové vztahy a identity, v této eseji 

budu ale dále gender tematizovat čistě na ose genderových nerovností, daných binárním a 

asymetrickým vymezením maskulinity a femininity (Pavlík, Hejzlarová 2007 cit. Kimmel 2000). 
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kategorii genderu projevují mocenské vztahy.7 Některé feministické autorky v tomto 

ohledu mluví o genderovém řádu (Havelková 2007). Základem rozdělení moci 

ve společnosti je pak předpoklad, že normy a hodnoty spojované tradičně 

s maskulinitou jsou významnější a cennější než ty, které spojujeme s femininitou. 

Například symbolická kulturní asociace kultury s muži a maskulinitou a žen 

s přírodou (Ortner 1998) je přeložena do normativních konceptů spojených 

s organizací veřejné a soukromé sféry, individuálních charakteristik a schopností jako 

racionalita, emocionalita, riskování, ohleduplnost. Tyto koncepty pomáhají 

organizovat naše instituce, rodinou a vzděláváním počínaje, právem a vědou konče. 

Individuum je zdánlivě automaticky přiřazeno k určitému genderu. Děje se tak 

na základě rozpoznané přináležitosti ke společensky vyjednaným/vyjednávaným 

vlastnostem, které jsou na jedinci identifikovány (resp. jsou mu připsány spolu 

s jejich kulturním významem). Člověk si pak na základě toho v procesu vývoje 

vytváří a žije vlastní pojetí genderu, která se nalézají v prostoru rozpínajícím se 

od ideálního extrému internalizace k ideálnímu extrému odmítnutí (Šmausová 2002). 

Žití v genderovém řádu dává této „svobodě“ vytváření velmi silné mantinely a 

disciplinace generovou výchovou se děje po celý lidský život. 

Určitá forma genderového řádu (Havelková 2007) založená na hierarchicky 

uspořádaných binárních dualismech, v nichž nižší hodnota je přisuzována 

charakteristikám spojeným s tradiční femininitou, je přitom přítomna – i když 

v různých formách – v celé euroatlantické společnosti (viz např. Lewis 1997 a 2002; 

Sainsbury 1999; Bourdieu 2000). 

Jak konstatuje Mildorfová (2007), v České republice je genderový řád tradiční i 

netradiční. Muž je tradičně (symbolicky) stále považován za živitele rodiny a to i 

přesto, že reálně u nás funguje model dvoupříjmové rodiny a zaměstnanost žen je 

                                                 
7 K tomuto Petr Pavlík: „Diskuse týkající se mocenských nerovností však pochopitelně téměř 

neodvratně vedou k obranným reakcím mužů (a některých žen), kteří mají pocit, že žádnou moc 

nemají. Důvodem je, že o moci uvažují v kontextu individuálních pocitů a představ o vlastní 

(bez)moci, a ne v souvislosti s nerovnou strukturou genderových vztahů ve společnosti. Moc však není 

vlastností či vlastnictvím jednotlivců, je kvalitou sociálního života, sociálních vztahu. Je hluboce 

vetkána do našich životů, a proto je neviditelná právě pro ty, kdo jí mají nejvíce. Je však nepochybné, 

že na úrovni strukturální mají muži jako skupina více moci než ženy jako skupina.“ (Pavlík, 

Hejzlarová 2007: 14). 
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vysoká. Charakter prací, které vykonávají ženy, je ale spíše tradiční. Na ženy je 

zároveň stále kladena většina povinností spojených s rodinou a péčí. 

Dalším konceptem, s nímž budu pracovat je rovnost, ideál, který je 

ve společnosti často tematizován s dalšími zásadními hodnotami jako je svoboda, 

diverzita, ekonomická efektivita či spravedlnost. Bobek a Kühn k tomu 

poznamenávají, že rovnost je často vzývána, málokdy popsána a nikdy zobrazována: 

„Každý z nás již někdy viděl nějakou tu sochu svobody či spravedlnosti, třímající 

pochodeň či váhy a meč. Co by třímala, v případě, že by existovala, socha rovnosti?“ 

(Bobek, Kühn 2007: 3). Navzdory zmiňované podreprezentovanosti v oblasti 

uměleckého ztvárnění rovnosti, ve feministickém hnutí patří rovnost mezi 

 nejskloňovanější témata. Zjednodušeně lze z hlediska genderové rovnosti rozlišit tři 

základní pohledy: rovnost jako stejnost, rovnost jako odlišnost nebo rovnost jako 

vytěsnění, resp. transformace (Rees 1998; Squires 2005; Booth, Bennet 2002; Verloo, 

Lombardo 2007). 

Rovnost jako stejnost (nebo také rovnost příležitostí) předpokládá stejné 

zacházení a stejná práva pro ženy, která mají ve společnosti muži. Problém tohoto 

přístupu spočívá v tom, že normou je zde muž: se ženami je zacházeno nikoli jako 

s osobami, které jsou rovné mužům, ale jako s osobami, které jsou stejné jako muži 

(Rees 2005). Tento přístup nebere v potaz odlišnou socializaci a zkušenosti žití, které 

ženám fakticky brání ve využívání rovných příležitostí nastavených legislativně. 

Rovnost jako odlišnost (rovnost ve výsledku) zdůrazňuje specifičnost jinakosti 

žen jako skupiny a upozorňuje, že pro dosažení rovnosti, je nutné zacházet někdy 

s muži a ženami odlišně. Pojímá ženy a muže jako homogenní skupiny a 

upřednostňuje rovnost ve výsledcích. Tento přístup se zaměřuje na to, usnadnit ženám 

zařadit se do stávajícího systému, neřeší se ale příčiny jejich nerovného postavení či 

zaostávání, spíše důsledky (Bobek, Kühn 2007; Bailyn 2003). 

Rovnost jako transformace (vytěsnění) představuje ideální stav, kdy gender 

nehraje pro status žen a mužů žádnou roli. Gendery ztratily pozici normativních 

konceptů, na nichž je postaveno fungování společnosti. Všichni lidé mají svobodu 

rozvíjet osobní schopnosti a činit tak bez omezení, která určují přísné genderové role. 

Rozdílné chování, aspirace a potřeby budou považovány za rovné, resp. stejně 

hodnotné (Šmausová 2002; Mildorfová 2007, cit. 

http://www.rppp.cz/index.php?s=slovnik-pojmu). Vytěsnění – nebo od-genderování 
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společnosti má být na společenské a kulturní úrovni vedeno především uznáním 

soukromé sféry a re-formulací toho, co znamená práce ve smyslu zahrnutí a uznání 

nevýdělečných prací a dalších aktivit. Na rovině individuální znamená mít 

rovnocenné závazky v obou sférách (Bailyn 2003). 

V rámci této práce budu genderovou rovností mínit poslední jmenovanou 

definici rovnosti, jejímž předpokladem je vytěsnění genderu jako druhu mocenské 

kategorie. Rovnost jako vytěsnění představuje zároveň rovnost, která je spravedlivá, 

neboť distribuce povinností a odpovědností v obou sférách nebude záviset 

na společensky vytvořených normách a představách o povinnostech žen a mužů. 

Otázka spravedlnosti pro mě zároveň představuje něco, co je bytostnou součástí 

demokracie. 

Genderovou rovnost ve vědních politikách pak chápu především jako změnu 

vědecké kultury, uznání také jiných než typicky maskulinních hodnot jako hodnot, 

které vědu rámují. Vedle soutěživosti, výkonu, orientace na ekonomické výstupy se 

jedná např. o reflexi a předvídání dopadů bádání na společnost a životní prostředí, 

zohlednění kvality života společnosti, rozvoj sdílení poznatků a vzájemné spolupráce 

těch, kdo vytvářejí znalosti. Jde také o uznání přínosu práce, která je rutinní, ale 

bezpodmínečně nutná pro chod vědy, ale i práce, vědkyně a vědci vykonávají mimo 

oblast vědy, jako něčeho, co rozvíjí osobnost vědkyně/vědce, nikoli jej ze světa vědy 

vyřazuje. Podrobněji popíši stávající povahu vědy z hlediska feministických teorií 

v následující kapitole. Z výše řečeného je zřejmé, že změna vědecké kultury by se 

měla dít spolu s širšími celospolečenskými změnami, věda by nicméně v těchto 

změnách měla hrát významnou úlohu. 

Nástrojem, který by měl transformaci podpořit, je genderový mainstreaming. 

Walby upozorňuje, že stejně jako je mnoho vizí a teorií genderové rovnosti, existuje 

mnoho genderových mainstreamingů (Walby 2005). Feministické autorky často 

kritizují to, že se v praxi jeho transformativní funkce redukuje natolik, že jeho 

působením dochází spíš k reprodukuci současných nerovností než k jejich eliminaci 

(Beveridge, Not 2002; Walby 2005; Bennet, Booth 2002). Podle definice Rady 

Evropy 

„Gender mainstreaming spočívá v (re-)organizaci, zlepšení, rozvoji a evaluaci 

rozhodovacích procesů s cílem, aby aktérky a aktéři, kteří se podílejí 

na politickém uspořádání, zohledňovali ve všech oblastech a na všech 
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úrovních rovné postavení žen a mužů.“ 

(http://www.radaevropy.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1

29&Itemid=99). 

Genderový mainstreaming má být prováděn při všech koncepčních, rozhodovacích a 

vyhodnocovacích procesech a ve všech fázích jejich přípravy a provádění politik 

(http://padesatprocent.cz/cz/dokumenty-odkazy/strategicke-dokumenty/gender-

mainstreaming). 
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3. Metodologie 

 

Tato práce je z hlediska metodologického především kvalitativním výzkumem 

(Reinharz 1992). Kvalitativní výzkum je jakýkoli výzkum, jehož výsledků se 

nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace (Corbin, 

Strauss 1999). Kvalitativní metody se podle Strausse a Corbinové užívají k odhalení a 

porozumění toho, co je podstatou jevů, o nichž toho moc nevíme. Mohou být také 

použity k získání nových a neotřelých názorů na jevy, o nichž už něco víme. 

V neposlední řadě mohou kvalitativní metody pomoci získat o jevu detailní 

informace, které se kvantitativními metodami obtížně podchycují (Strauss, Corbin 

1999). V části, která se věnuje dopadům genderovaného systému vědy (a 

společnosti), budu nicméně rámcově pracovat také s kvantitativními daty. 

 

3.3.  Výzkumná data 

 
3.3.1.  Charakter a metody sběru dat 

V této práci vycházím z velmi široké palety dat. Obecně lze výchozí data výzkumu 

rozlišit podél dimenze primární a sekundární (Nekola, Veselý 2007). Mezi 

sekundární data oficiálního charakteru, s nimiž jsem pracovala patří: 

- odborná literatura (knihy; odborné časopisy a další odborné práce); 

- dokumenty mezinárodních organizací (OSN, EU); 

- legislativa ČR; 

- dokumenty a záznamy státní správy; 

- kvantitativní data publikovaná Českým statistickým úřadem (ČSÚ), Ústavem 

pro informace ve vzdělávání (ÚIV) či EUROSTATem. 

Dále jsem využila dat shromážděných v předchozích letech NKC-ŽV. Jedná se 

především o: 

- data shromážděná v rámci komunikace NKC-ŽV s aktéry/aktérkami vědních 

politik; 
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- data shromážděna prostřednictvím dotazníkových šetření, kterým NKC-ŽV 

oslovuje výzkumné instituce včetně vysokých škol;8 

- přepisy rozhovorů, kulatých stolů, seminářů a veřejných diskusí spojených 

s aktivitami NKC-ŽV nebo vědními politikami. 

Primární data použitá v této práci pocházejí především z rozhovorů se 

zástupci/zástupkyněmi institucí, které se zabývají vědou nebo mají v kompetenci 

vědní politiky. Celkově jsem provedla 24 rozhovorů, které jsem využila především 

při analýze institucionální nastavení vědních politik, analýze aktérů a konstruování 

problému genderové nerovnosti. 

Rozhovory byly polostrukturované (Reinharz 1992) a jejich cílem bylo především 

zjistit, jaké jsou vztahy mezi institucemi, jak mezi sebou komunikují, jak se 

v organizacích provádějí rozhodnutí, ale také jak tyto osoby vnímají problém 

genderové rovnosti ve vědě. Otázky týkající se genderové ne/rovnosti ve vědě jsem 

kladla co nejobecněji, abych ponechala respondentům a respondentkám maximální 

prostor pro jejich vlastní vyjádření a uchopení problému (viz Příloha 13.1.).9 Zároveň 

jsem ovšem nijak neskrývala svoje postoje a názory. S respondenty/kami jsem vedla 

dialog a snažila se, aby na moje postoje reagovali. Částečně lze tedy tento výzkum 

nazvat akčním výzkumem (Reinharz 1992), i když ne ve smyslu dosažení přímé 

změny, ale spíše ve smyslu snahy genderovou rovnost tematizovat a podnítit 

přemýšlení o ní. 

 

3.3.2. Průběh sběru dat a nakládání s nimi 

Většinu dat jsem sbírala během celého svého studia (od roku 2005) a působení 

v NKC-ŽV (od roku 2006). Co se týče odborné literatury byl pro mne bezpochyby 

v tomto smyslu nejproduktivnějším semestrální pobyt v Kodani, který mi poskytl 

možnost vyhledávání v podstatně širším okruhu literatury (včetně odborných 

elektronických časopisů) a také relativně dostatek prostoru pro jejich četbu. 

                                                 
8 Tyto zdroje cituji např. jako (UPOL, dotazník 2007). První část odkazu představuje zkratku instituce, 

druhá část odkazuje na rok, kdy dotazníkové šetření proběhlo. V rámci přehledu zdrojů, z nichž 

čerpám, na tato dotazníková šetření odkazuji jako na NKC 2008 a 2009. 
9 Ve většině případů jsem do značné míry otázky přizpůsobovala od instituce instituci. 
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Rozhovory, které jsem pro tuto práci podnikla, proběhly od léta 2009 do jara roku 

2010. Respondenti a respondentky byli/byly informováni/y o účelu a kontextu sběru 

dat.10 V případě nahrávání rozhovorů byl respondentům/kám dán k podpisu 

informovaný souhlas (viz Příloha 13.2.) včetně možnosti rozhodnout se, jakým 

způsobem bude nakládáno s daty, která mi poskytnou. V případě, že jsem rozhovor 

zaznamenávala prostřednictvím terénních zápisků, byly respondentkám/ům tytéž 

možnosti sděleny ústně. Dotazované jsem ujistila, že rozhovor nebude publikován 

vcelku a upozornila jsem je, že mohou odmítnout na otázku odpovědět. 

Vzhledem k tomu, že si řada respondentů/respondentek rozhovorů zvolila 

autorizovat své výroky nebo být citována anonymně, anonymizovala jsem nakonec 

bez výjimky všechny provedené rozhovory. Vzhledem k tomu, že součástí této práce 

je analýza aktérů/aktérek vědních politik, anonymizace proběhla formou odkazu 

na instituci, v níž daná osoba pracuje. V případě osob pracujících na jedinečné pozici 

(např. gender focal pointi/ky na ministerstvech), cituji nebo odkazuji konkrétně jen 

na ty, kdo mi daly k tomu souhlas. 

Odkazy na rozhovory jsou v textu označeny např. jako (R2 RVaVaI 2010), „R“ 

označuje rozhovor, číslo vyjadřuje pořadí rozhovoru, zkratka instituci, v níž osoba 

pracuje, poslední číslo představuje rok provedení rozhovoru. 

Součástí analýzy byly všechny provedené rozhovory, ale také ostatní data 

oficiálního charakteru, která jsem zmínila v předcházející kapitole. Nemožnost 

zveřejnit některé výroky se nicméně značně odrazila v analytických částech práce, 

v nichž jsem měla relativně užší výběr citátů, které by dokreslily můj analytický 

postup. Mimo citací proto používám také parafrázování, tj. přeformulování slovního 

projevu respondenta/ky vlastními slovy při zachování původní myšlenkové podstaty. 

Takový text je psán kurzivou. 

Ochota respondentů a respondentek poskytnout rozhovor se lišila. Bez výjimky se 

nejlépe komunikovalo s osobami v hierarchii vědy (vědních politik) výše, než např. 

s řadovými úřednicemi či úředníky, kteří často e-mailové žádosti o rozhovory 

ignorovali a reagovali až na telefonický kontakt. 

                                                 
10 Data byla formou rozhovorů sbírána pro tuto diplomovou práci a jako podklady pro přístup 

Monitorovací zprávu o postavení žen ve vědě (viz Tenglerová 2008b), projekt, který mám v NKC-ŽV 

na starosti. 
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3.3.3. Reflexe rozhovorů a získaných dat 

Respondentům/respondentkám jsem se primárně představovala jako studentka 

pracující na diplomové práci, zároveň jsem ale nezastírala svoje profesní zázemí, 

v jehož rámci plánuji získaná data dále využít. Jako pracovnici Sociologického ústavu 

AV ČR se mi nepochybně leckde otevírají dveře, které by studentce FSV UK mohly 

zůstat zavřené, zároveň jsem ale cítila, že ke studentce byly někteří 

respondenti/respondenty podstatně otevřenější než jiní, kteří mě znali (např. z dřívější 

doby) jako pracovnici výzkumného ústavu. 

Ačkoli byly rozhovory polostrukturované, nechávala jsem respondentům/ 

respondentkám relativně volné pole působnosti, jak s otázkami naložit. Nenutila jsem 

je vyjadřovat se k tématům, kterým se vyhýbali. Nakonec se obsah většiny 

provedených rozhovorů koncentroval spíš na rovinu expertní, tj. poskytování 

informací o chodu instituce, než výzkumnou: tedy např. tematizaci otázky genderové 

ne/rovnosti ve vědě. 

Důvodem tohoto postupu byla snaha nevystupovat jako osoba s epistemickou 

autoritou, která respondenty zkouší (ani jako někdo, kdo je pouze poučován), ale spíš 

vést dialog v příjemné atmosféře a především navázat kontakt pro budoucí spolupráci. 

To mělo samozřejmě vliv na škálu zodpovězených témat a rozsah jednotlivých 

rozhovorů. 

Při nahrávání rozhovorů, i přes možnost zvolit si naprostou anonymitu, byli 

respondenti/respondentky opatrnější, naopak v případech, kdy jsem „jen“ pořizovala 

terénní poznámky, byli otevřenější. Ze své zkušenosti mohu potvrdit, že efekt 

vypnutého diktafonu funguje. Při analýze poskytnutých informací jsem nicméně 

důsledně používala jen ty informace, které mi poskytli vědomě, tedy nikoli např. 

po ukončení rozhovoru. 

Data, která využiji v analýze jsou velmi různorodá, stejně jako kontext jejich 

vzniku. Rozmanitost dat a jejich značné množství, doufám, přispějí v pozitivním 

smyslu ke  kvalitě této práce. 
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3.4.  Metody analýzy 
Z metod analýzy politik využiji v této práci především vymezení problému (Veselý 

2007b), analýzu aktérů/aktérek vědních politik (Hermas 2003; Vavasovzky, 

Brughi 2000; Veselý 2007b) a analýzu konstrukce problému (Bacchi 2008; 2004; 

Verloo, Lombardo 2007). Data, použitá v této práci, budu analyzovat metodou 

diskruzivní analýzy, hlavní analytickou kategorií je genderová rovnost. 

Diskurzivní analýza je interpretativní metoda, která obecně ukazuje jaké 

komunikační a diskurzivní možnosti a prostředky byly v rámci konkrétního projevu 

při utváření daného obrazu reality vybrány, preferovány a uplatněny proti jiným 

alternativám. Diskurzivní analýza sleduje, jak diskurz odráží a strukturuje 

společenskou sféru, jak modeluje společenské (mocenské) pozice či společenskou 

řečovou praxi. Snaží se identifikovat a popsat pravidelnosti v metodách používaných 

účastnicemi a účastníky diskurzivní události, skrze něž pak v interakcích ustavují 

charakter svého jednání a svých přesvědčení (Litosseliti, Sunderland 2002). 

Konkrétní metodika analýzy, resp. zpracování dat bude zmíněna na začátku každé 

kapitoly textu. 
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4.  Politiky nečinnosti jako problém 

V této části se zaměřím především na kontext a základní teze, z nichž bude tato práce 

vycházet. Nejprve se obecně zaměřím na význam vědy v naší společnosti, dále shrnu 

výsledky feministických výzkumů, které upozorňují na to, že to jak věda funguje, jak 

jí ovlivňuje společenský kontext i jedinci, zrcadlí a zároveň reprodukuje generovou 

diskriminaci. Postavení vědkyň v ČR dále popíši prostřednictvím statistických dat. 

Uvidíme, že ženy se na fungování této zcela klíčové instituce podílejí jen velmi 

malou měrou a že jejich aktivní participaci stojí v cestě řada bariér. Závěrem zmíním 

povinnosti české vlády dodržovat zásady vedoucí k odstraňování diskriminací a 

nerovného postavení žen a mužů (nejen) ve vědě, a také výstupy četných studií, které 

ukazují, že stát tuto problematiku ve své vědní politice trvale ignoruje. To podle 

mého názoru představuje významný demokratický deficit a veřejně politický 

problém. 

 

4.1.Dosavadní bádání a empirická evidence 

 
4.1.1. Věda: moc, autorita, prestiž a finanční zdroje  

V roce 1870 německý lékař E. von Wolf zveřejnil výzkum, podle něhož byl obsah 

železa ve špenátu desetkrát vyšší, než v ostatní zelenině. Až o 67 let později se 

zjistilo, že byl výpočet chybný: udával desetinásobek skutečné hodnoty. 

V devadesátých letech 20. století navíc vědci přišli s tím, že lidský organismus 

absorbuje ve srovnání s ostatní zeleninou nejnižší množství železa právě ze špenátu. 

„Velký špenátový omyl“ vyprodukoval nejen legendárního Pepka námořníka s jeho 

vášní pro zelenou hmotu z plechovky, ale také razantně zvýšil konzumaci (a tedy i 

produkci) špenátu (http://en.wikipedia.org/wiki/Popeye, 

http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A11681912). Vliv na hospodářství, kulturní 

imaginaci i život jednotlivců a rodin: to je jen jeden z mála příkladů toho, jak 

významnou roli věda v naší společnosti má. 

Podle Vinopala je věda „…integrální součástí běžného provozu společnosti a jako 

taková představuje dimenzi, která se prolíná každodenním životem všech lidí. […] 

[V]ěda dávno není zábavou podivínů v bílých pláštích, je záležitostí doslova 

všeobecnou“ (Vinopal 2006:1). Skrze vědecké poznatky a expertízy věda zasahuje 
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do konstruování většiny veřejněpolitických problémů a tím i do způsobu jejich 

řešení (Bacchi 20008), zasahuje do světa, proměňuje jej a vytváří v něm nové aktéry. 

Působením vědy vznikají nové skutečnosti, technologie, rizika a v neposlední 

řadě nezamýšlené důsledky (Stöckelová, Linková 2006). 

Během posledních 30 let byla publikována celá řada studií, které tematizují, jak 

věda/vědecké znalosti (spolu)utváří dnešní svět. Ožehavá témata jako geneticky 

modifikované organismy, technologická řešení problémů spojených s globálním 

oteplováním nebo výstavba silnic v chráněném prostředí jsou podrobována analýzám 

sociálních vědkyň a vědců (Stöckelová 2008; Konopásek, Zamykalová, Stöckelová 

2008; de Laet, Mol 2000). Ti se zaměřují mimo jiné na to, jak je konstruována nemoc 

(Law, Singleton 2005), nebo jak expertní vědění, technologie a praktiky v lékařství 

ovlivňují zacházení s lidským tělem (Struhkamp, Mol, Tsjalling 2009; Mol 2006). 

Řada autorů a autorek, bádajících (nejen) v oblasti vědních studií a sociologie 

vědy, upozorňuje na to, že věda a její role ve společnosti prochází v současnosti celou 

řadou proměn (viz Stöckelová 2007; Stöckelová, Linková 2006; Pellizzoni 2003; 

Lidskok 1996).11 Jednoznačně se však – bez ohledu na oblast konkrétního zájmu – 

shodují především na tom, že věda je provázaná s politikou a jde o mocenský 

systém svého druhu (zejm. Fox 2001). Věda je primární síla, jež vykládá svět, 

definuje, co je možné považovat za samozřejmé a přese všechny změny, jimiž 

prochází, je stále zdrojem legitimního vědění (Pellizzoni 2003; Aggasi 1987, cit. 

Keller 1985) a také autoritativní (Fox 2001, cit. Fox, Braxton 1994). 

Významné postavení vědy potvrzují také opakované průzkumy veřejného mínění: 

vědecké povolání je u nás stabilně druhou nejprestižnější profesí vůbec (CVVM 

2008), hned za lékařem a před vysokoškolským učitelem. Z údajů (viz Tab.1) je také 

patrné, že prestiž vědců v očích občanek a občanů ČR během sledovaného období 

na rozdíl od profese lékaře a učitele na VŠ mírně narostla. 

 

                                                 
11 Koncept epistemické autonomie vědy je v současnosti stále více oslabován ve prospěch pojetí vědy 

jako „míšení diskurzů“, kde se z původně pasivní společnosti stává aktivní uživatel, případně i tvůrce 

vědění, kde vytváření znalosti probíhá v kontextu aplikace a řešení konkrétních problémů. Jde o míšení 

vědecké, sociální, ekonomické a politické (Stöckelová, Linková 2006, cit. Law 1999).    
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Tab.1: Prestiž povolání (průměrné bodové hodnocení) v letech 2004- 200812 

11/2004 9/2006 6/2007 6/2008 
profese 

průměr pořadí průměr pořadí průměr pořadí průměr pořadí 

lékař 89,5 1. 90,4 1. 89,8 1. 88,2 1. 

vědec 80,7 2. 81,2 2. 81,8 2. 81,8 2. 

učitel na VŠ 78,5 3. 77,7 3. 78,2 3. 77,5 3. 

Zdroj: CVVM 2008. 

 

Věda neodkazuje jen k prestiži, nepředstavuje jen autoritu a moc nebo vliv 

na životy lidí i společnosti, odcházejí do ní každoročně také nemalé finanční 

prostředky. V roce 2008 dosáhly výdaje na výzkum a vývoj v ČR 54 284 milionů 

Kč. 

 

Graf 1: 

Výdaje na VaV v ČR 1998 - 2008
(v mld Kč)

22,9 23,6 26,5 28,3 29,2 32,2 35,1
42,2

49,9 54,3 54,1

0

20

40

60

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 

Zdroj: ČSÚ 2009. 

                                                 
12 Znění otázky: „Na seznamu jsou uvedena některá povolání. Vyberte povolání, jehož si vážíte nejvíce 

a dejte mu 99 bodů. Pak vyberte takové, jehož si vážíte nejméně a obodujte jej číslem 01. Poté 

postupujte odshora dolů a všem zbývajícím přiřaďte body od 02 do 98 podle osobního uvážení.“ 
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Od roku 1998, kdy výdaje dosáhly výše 22,9 miliard Kč, do roku 2008 rostly 

celkové výdaje na výzkum a vývoj v průměru zhruba o 9 % ročně. Veřejné zdroje se 

přitom na financování výzkumu a vývoje za posledních 10 let podílely průměrně 

ze 41 % (ČSÚ 2009).13 

Věda je tedy navýsost strategickou, významnou a mocenskou oblastí, která má 

zásadní vliv na život naší společnosti. Že má také rozdílný vliv a dopady na životy 

žen a mužů, na možnost uplatnit se v této oblasti, ukáže následující kapitola. 

 

4.1.2. Věda jako genderovaná a genderující instituce 

Výzkumů – ať již empirických nebo teoretických –, které ukazují různé aspekty 

genderové ne/rovnosti ve vědě a jejich působení, je celá řada. Autoři a autorky pracují 

s různými definicemi rovnosti a pojímají „problém“ velmi odlišně na základě svých 

ideologických východisek. Některé studie tematizují postavení žen ve vědě, 

historickou převahu mužů, jejich nadvládu nad určováním výzkumných témat a 

metod a tím nad celou produkcí vědění. Jiné studují, jakými procesy k této situaci 

došlo, jaké bariéry prosazení dnes ženám brání angažovat se ve vědě nebo jaké jsou 

implikace takto vzniklého vědění. Další zpochybňují samotnou podstatu vědy a 

rovinu základních principů a ideálů vědeckého poznání jako jsou racionalita, 

objektivita či hodnotová neutralita. 

Linková (2009a) rozlišuje tři roviny problému: maskulinní věda, maskulinní 

výzkum a maskulinní objekt vědeckého trhu práce. Kritika vědy jako maskulinní 

vychází z teoretických prací feministických filosofek a epistemoložek jako je Herta 

Nagl Docekal (2007), Donna Haraway (např. 1988, 1991, 1997) či Sandra Harding 

(např. 1992, 1995). Tyto autorky zkoumají samotné základy vědy a jejich 

předpoklady, jako jsou racionalita, objektivita či hodnotová neutralita, a ve svých 

analýzách je ukazují jako koncepty bytostně svázané s vlastnostmi, které v naší 

kultuře charakterizují maskulinitu (srv. také Stöckelová, Linková 2009). Věda byla a 

do značné míry stále je institucí a činností utvářenou muži. Ženy byly a priori 

vyloučeny z pozice vědoucího subjektu, neboť ženy a ženskost jsou definovány 

v opozici vůči maskulinitě jako „jiné“ (tedy ne-objektivní, ne-racionální, citově 

angažované atd.) (Bourdieu 2000; Stöckelová, Linková 2009 cit. Noble 1992). 

                                                 
13 Výpočet autorka. 
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Zároveň platí, že hodnoty spojené s maskulinitou jsou nadřazené těm, které se pojí 

s femininitou (Stöckelová, Linková 2009). Ve shodě s americkým sociologem a 

jedním ze zakladatelů mužských studií Michaelem Kimmelem (2000) tyto teoretičky 

např. objektivitu vnímají jako formu mužské subjektivity.14 

Linková (2009a) upozorňuje, že vyloučení žen nemělo za následek „jen“ 

faktickou absenci vědkyň, ale také výběr (resp. opomíjení) určitých témat či hledisek. 

Vědci například zkoumali vzorek mužské populace,15 výsledky výzkumu však byly 

(bývají) nakonec zobecněny na celou společnost. Teprve nedávno se zjistilo, že 

alkohol nebo drogy mají podstatně horší vliv na zdraví žen než mužů a že například 

přes vyšší výskyt infarktu u mužů, je tato zdravotní událost v případě žen spojena 

s několikanásobně vyšším rizikem úmrtí nebo doživotních vážných následků. 

Významně vyšší finanční prostředky a pozornost byly historicky věnovány výzkumu 

„mužských“ typů rakoviny než například rakovině prsu (Linková 2009a), a pokud už 

se věnuje pozornost svébytně ženským problémům, bývají to obvykle záležitosti 

spojené s reproduktivními orgány. Ostatní aspekty možné jinakosti ženských těl jsou 

díky podobným metodickým přístupům ignorovány (srv. výše infarkt). Řada dalších 

témat dlouho zůstávala a zůstává stranou zájmu. 

Vědecký výzkum jako takový a s ním celá organizace vědy jsou navíc vedeny 

hodnotami jako je soupeření, výstupy, výkon, disciplína a sebedisciplinace, efektivita, 

peněžní forma hodnoty, atd. Na symbolické, metaforické rovině jsou tímto ženy a 

femininita stále vylučovány, důraz je kladen na hodnoty tradičně spojované 

s maskulinitou, resp. její tradiční formou (Linková 2009a; Stöckelová, Linková 2009; 

Šmausová nedatováno). 

Jak již bylo řečeno, gender je kategorií, která se promítá do kulturních symbolů, 

normativních konceptů, politických a sociálních institucí a identit jedinců (Scott 

1986/2006). Instituce – tedy i ty vědecké – byly vytvořené v rámci systému nadvlády 

(Bourdieu 2000), resp. v rámci genderového řádu (Havelková 2007), a pracují 

                                                 
14 Co se týče vylučování různých perspektiv; z vědy bylo vyloučeno nejen vše, co bylo spojeno 

s femininitou, ale také jakékoli další hodnoty a atributy, např. spojené s alternativními 

(nemainstreamovými) formami maskulinity. 
15 „Dokonce i krysy byli mužského pohlaví.“ (Amâncio 2005: 74). Na samičkách krys nebyl výzkum 

prováděn z důvodu jejich 4-denního menstruačního cyklu, který výzkum zdržoval. Takový přístup však 

nebyl výsadou pouze přírodních či lékařských věd (viz např. Honegger, Wobbe 1998). 
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ve prospěch jeho udržení. Instituce systém reprodukují a potvrzují jeho legitimitu, jak 

prostřednictvím svých nařízení a politik směřujících ven, tak v rámci vlastních 

organizačních procesů a vnitřních mechanismů, jež vytvářejí dojem samozřejmosti, a 

tudíž jej zneviditelňují (Alvesson, Billing 1997 cit. Lipman-Blumen 1992). 

Linková na studii prestižní české přírodovědecké instituce ukazuje, jak 

normativnost konceptu vědecké excelence označuje některé výstupy vědecké práce 

jako ty, které mohou být považovány za excelentní, jiné naopak vylučuje, a že mezi 

excelencí a tím, co vědci a vědkyně považují za úspěch panuje napětí. Vědkyně např. 

hovoří o tom, že jsou potrestány za to, že organizují přednášky nebo dny otevřených 

dveří, neboť pak důsledkem toho nemají dostatek publikací. Řada vědkyň (a vědců) 

není z hlediska současné definice excelence vidět, přestože je jejich příspěvek 

k celkovému úspěchu (či vůbec fungování) týmu naprosto nezbytný (Linková 

2009b).16 

Knights a Richards (2003) upozorňují na to, že systém meritokracie, na němž jsou 

vědecké instituce vystavěny, zesiluje maskulinnní přístup ke kariérnímu úspěchu. 

Tyto meritokratické systémy nerovnosti reflektují a reprodukují diksurzivní praktiky 

maskulinity, které představují nevýhody pro většinu žen (a některé muže). Přestože 

meritokracie teoreticky zaručuje rovné příležitosti pro ženy a muže, může zároveň 

působit proti genderové rovnosti: 

„[M]eritokracie rozlišuje jen na základě talentu a úspěchu, ale tato forma 

rozlišování je ve své podstatě genderovaná,[17] je výsledkem generací 

maskulinních způsobů myšlení a zasahování organizací do sociálního a 

politického života. Ženy mohou být vynechány z důvodů, které nemají co 

dočinění s jejich schopností provádět výzkum nebo přinášet výsledky: možná 

proto, že jejich výzkum neodpovídá mainstreamu nebo z důvodů, které se 

týkají domácích povinností nebo rození dětí.“ (Knights a Richards 2003: 220). 

Dalším významným aspektem vědy je předpoklad maskulinního subjektu vědeckého 

trhu práce (Linková 2009a cit. Acker 1990). Předpokládá se lineární, nepřerušená 

pracovní dráha a flexibilita časová i prostorová. Ideální vědec je odevzdaný 
                                                 
16 Vedoucí jednoho z týmů k tomu podotkl: „Kdyby byli jenom špičkoví vědci, tak by se museli 

dohodnout, kdo z nich bude dělat tu nádeničinu.“ (Linková 2009b: 87). 
17 Judy Wajcman (1991) analyzovala např. genderovanost konceptu (technické) dovednosti a to, jak 

apriori vylučuje ženy jako někoho, kdo z definice nemá takové nadání. 
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intelektuál, který žije a dýchá pro akademii a je angažovaný 24 hodin denně 

(Benshop, Brouns 2003; Knights, Richards 2003). Taková kritéria vzhledem 

k tradičnímu genderovému rozdělení povinností v naší společnosti podstatně více 

omezují ženy vědkyně, což ukazují také studie provedené v České republice 

(Červinková 2007; Linková 2007a).18 

 

4.1.3. Kvalitativní studie: dopady a recyklace genderové nerovnosti 

Řada výzkumů ukazuje, že ženy-vědkyně jsou vystaveny stereotypním představám 

o jejich nižší kompetentnosti, čelí stereotypním předpokladům o jejich vlastnostem 

jako je emocionalita, hodnotová zatíženost atd., které jsou nevhodné pro svět vědy. 

Ženy-vědkyně jsou mj. také běžně reprezentovány (zobrazovány) jako sexuální 

objekty (Ramsay, Letherby 2006; Krefting 2003). Také výzkum provedený v českém 

prostředí ukázal, že vědkyně jsou terčem poznámek či vtipů, které na ně míří jako 

na sexualizované osoby, případně tematizují jejich intimní život, čímž na symbolické 

rovině dochází k vymazání jejich vědeckých zásluh (Meyer 2009). Řada zahraničních 

studií ukazuje, že je přínos vědkyň (žen obecně) často snižován nebo zneviditelňován 

(Rossiter 1993; Honegger, Wobbe 1998; Volpato 2005; Webb 1993). 

Média – pokud vůbec – prezentují vědkyně primárně jako objekty, osoby 

definované vztahem k muži/mužům či mužským kolegům, nebo jako rarity 

neženského vzezření (Flicker 2008; Amâncio 2005; Steinke 2005 či Elena 1997). 

Častěji než u vědců se v případě vědkyň zdůrazňuje jejich osobní život a mateřství 

(Husu 2004; Tenglerová 2009b). Vědkyně čelí rozporuplným požadavkům na svoji 

identitu: jsou nahlíženy stereotypně jako ženy, zároveň jsou svou účastí 

na maskulinním projektu vědy nuceny vykazovat typicky maskulinní vlastnosti 

(Amâncio 2005; Krefting 2003). 

Feministicky orientované výzkumy zaměřené na dívky (a chlapce) a jejich 

vnímání vědy ukázaly, že vedle vlivu médií (např. Steinke et al. 2007) mají také silný 

vliv rodiče (Breakwell, Robertson 2001) nebo vyučující (Carrell, Web, Page 2009). 

Jen zřídka se dívkám dostává obrazu vědy jako místa (profesní) seberealizace. 

                                                 
18 K některým genderovaným aspektům vzniku vědění také publikace Knowing and Living in 

Academic Research (Felt 2009), která vycházela zčásti z dat získaných terénním etnografickým 

výzkumem ve dvou českých výzkumných institucích. 



27 

Důsledkem genderové socializace (Curran, Renzetti 2000), zneviditelňování nebo 

znevažování vědkyň tak chybí dívkám vzory a motivace pro vstup do vědy. Některé 

feministky také upozorňují, že způsoby sebeprezentace dívek mohou být v kontextu 

vědy shledávány jako nevhodné, přestože automaticky nemusejí znamenat nízké 

sebevědomí, i když i to bývá jednou z příčin vědomé nebo nevědomé autoselekce 

(Daubman 1992; Harper 1990). Ženy, které do vědy vstoupí, mohou také stát vně 

neformálních mužských sítí či být cílem obtěžování (Sympson, Cohen 2004). 

Ačkoli valná většina zde uvedených studií vychází z dat shromážděných a 

analyzovaných v zahraničí, řada z nich také pochází z České republiky. Stereotypní 

kulturní reprezentace vědkyň (a vědců) ukazují na základě analýzy mediálních obsahů 

Hana Tenglerová (2009), Jana Valdrová (2008) a částečně také Hana Havelková 

(2001).19 O zneviditelňování vědkyň v jazyce hovoří také příručka Kultura genderově 

vyváženého vyjadřování (Valdrová, Knotková-Čapková, Paclíková 2009). Další 

výzkumy poukazují na závažný a dosud neproblematizovaný fakt existence 

sexuálního obtěžování na českých vysokých školách (Šaldová, Tupá, Vohlídalová 

2009; Smetáčková, Pavlík, Kolářová 2009). Jiné studie poukazují na řadu 

významných českých vědkyň, které byly jaksi opomenuty a nejsou součástí (nebyly 

vybrány do) kánonu klasiků vědy (Těšínská 2004; Neumann 2008). 

Budu-li parafrázovat Harding (1989), tyto výzkumy způsobu organizace pracovní 

síly, nastavení vědecké kultury a diskriminačních praktik ve vědě nevedou ani tak 

k otázce, proč je stále tak málo žen ve vědě, ale jak to, že tam vůbec nějaké jsou. 

Následující přehled stručně zmapuje pohled na ono „jsou“, na nominální zastoupení 

žen ve vědě a jejich pozici prostřednictvím statistik. 

 

4.1.4. Kvantitativní aspekt genderové nerovnosti ve vědě 

Následující kapitola stručně nastíní, jak se dělí ženy a muži o autoritu, moc, prestiž a 

o finanční zdroje, které pocházejí mimo jiné z daní daňových poplatnic a poplatníků, 

a o rozhodování o nich. Rozsáhlé kvantitativní studie, které byly podniknuty 

                                                 
19 Zajímavým příkladem stereotypní představy toho, jak vypadá vědec, se zrcadlí od roku 2007 

v soutěži pro žáky/žačky a studující, kterou pořádá v souvislosti s každoroční Nocí vědců, projekt 

Techmania. Soutěž k roku 2009: http://www.noc-vedcu.cz/index.php?menu=3, 2008: http://www.noc-

vedcu.cz/2008/index.php?menu=47&cislogalerie=7 a 2007: 

http://www.nocvedcu.cz/download/vysledky_soutez_2007.pdf. 
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v zahraničí, v ČR dosud chybí.20 Jedinými zdroji dat jsou Český statistický úřad 

(ČSÚ) a Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV) a EUROSTAT, z nichž bude 

vycházet následující text. 

V ČR pracuje v současnosti 74 508 osob zaměstnaných ve výzkumu a vývoji 

na různých pozicích. Ženy tvoří třetinu. Mezi vědeckými pracovníky bychom podle 

posledních údajů ČSÚ nalezli 28,5 % výzkumnic, při přepočtení na celé úvazky činí 

jejich podíl 25,3 %. Obě hodnoty přitom dlouhodobě stagnují (Tenglerová 2008a). 

ČR v tomto ohledu zaostává za průměrem EU, který v roce 2007 činil v přepočtené 

formě 29,1 %. Tento podíl významně určují především nové členské státy EU, kde 

podíl vědkyň dosahuje téměř parity. 

Graf 2 na následující stránce znázorňuje údaje o podílu vědkyň v zemích EU a 

v přidružených zemích, které byly dostupné v únoru 2010. Ukazuje, že podíl vědkyň 

v nových členských zemích EU je podstatně vyšší, než v zemích EU-15. Interpretovat 

situaci v nových členských státech jako jednoznačně lepší by ovšem byla chyba. 

Studie provedená skupinou vědkyň Enwise (angl. Enlarge Women In Science to 

East) ukazuje, že podíl vědkyň v jednotlivých státech negativně koreluje s množstvím 

výdajů, které státy na vědu vynakládají (Blagojevic et al. 2004, totéž i Havelková 

2007).21 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Podle slavné studie Wenneras a Wold (1997), které analyzovaly postdoktorské grantové schéma 

v oblasti lékařských věd (Švédsko), musely mít vědkyně v roce 1995 až pětinásobek vědeckých 

výstupů než jejich mužští kolegové, aby dosáhly na grant (přístup k těmto datům si musely vědkyně 

vysoudit). Další významnou analýzou je Studie o statusu žen na MIT, která ukázala, že pocit 

marginalizace a vylučování žen s tzv. „tenure“ byl na fakultách MIT doprovázen rozdíly 

v odměňování, kvalitě a velikosti pracovních prostorů, které byly těmto ženám k dispozici, ale také 

v přístupu ke zdrojům a oceněním (MIT 1999). 
21 Srv. hodnoty v grafu např. s Analýzou stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich 

srovnání se zahraničím v roce 2009 (ÚV 2009f: 9). 



29 

Graf 2: 

Podíl výzkumnic a výzkumníků v roce 2007 (v FTE)
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Zdroj: http://epp.eurostat.ec.europa.eu 22 

 

S tím podle socioložky Hany Havelkové souvisí další jev: v nových členských 

zemích najdeme podstatně vyšší míru vertikální segregace, tj. nízký počet žen 

v rozhodovacích pozicích. V České republice je situace dvojí: jde sem relativně vyšší 

podíl finančních prostředků (ve srovnání se státy střední a východní Evropy, novými 

členskými státy EU), zároveň je ČR jednou ze zemí s nejnižším podílem žen 

ve vedoucích pozicích vědy a ve vědě vůbec (Havelková 2007). 

Podle údajů z výročních zpráv veřejných výzkumných institucí, vysokých škol a 

univerzit bylo v jejich vedení v roce 2008 pouhých 11 % žen, v širším vedení 

(vědecké a dozorčí rady, senáty) celkem 18 % žen. V Radě pro výzkum, vývoj a 

                                                 
22 Pozn. V případě Itálie byl zařazen údaj z roku 2006. 
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inovace byla členkou vždy maximálně jedna žena, dnes v RVaVaI zasedají 2 ženy a 

15 mužů. V předsednictvu AV ČR ani v GA ČR nepůsobí žádná žena, (NKC 2010). 

 

Graf 3:  

Podíl žen podle pozice na VŠ v roce 2008 (v HC)
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Zdroj: ÚIV 2009a. 

 

Graf 3 ukazuje, že roce 2008 v ČR působilo pouze 12,3 % profesorek a 23,1 % 

docentek, naopak mezi lektorkami na univerzitách a vysokých školách bychom 

v tomtéž roce nalezli 59,9 % žen (ÚIV 2009a). 

Celkový podíl vysokoškolsky vzdělaných žen v populaci ČR přitom roste. Podle 

Sčítání lidu, obyvatel a domů mělo v roce 1950 vysokoškolské vzdělání 16,5 % 

československých žen (http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/home), v roce 

2007 to podle ČSÚ bylo již 44,7 % (ČSÚ 2008). Mezi studujícími na vysokých 

školách a jejich absolventy tvoří ženy více než polovinu (55,1 % resp. 56,9 %, ÚIV 

2009). Úbytek žen, jež pokračují po získání vysokoškolského titulu v doktorském 

studiu, které je předpokladem výzkumné dráhy, je ale velmi razantní. Stejně tak 

ubývají ženy během akademické dráhy. Viz graf 4. 
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Graf 4: 

Podíl vědkyň a vědců během typické vědecké dráhy (rok 2008, HC) 
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Zdroj: ČSÚ 2009. 

 

Magisterské studium ukončilo v roce 2008 56,8 % žen, v doktorském studiu 

ve stejném roce studovalo 41,1 % žen (ÚIV 2009b), mezi absolventy doktorského 

studia bylo 37,4 % a mezi výzkumníky s čerstvým titulem bychom našli jen 32,6 % 

doktorek (ČSÚ 2009).23 V celé populaci výzkumníků studujících doktorské studium 

je 31,9 % žen, mezi výzkumníky s doktorským nebo vyšším vzděláním pak jen 26 %. 

Ve srovnání s rokem 2005, kdy ČSÚ poprvé sledoval počty nově kvalifikovaných 

výzkumníků s Ph.D., se přitom údaje o podílu těchto doktorandek v roce 2007 mírně 

snížily. 

Také koncentrace žen, resp. mužů v konkrétních vědních oblastech a sektorech 

provádění výzkumné činnosti, tzv. horizontální segregace, je různá. Zatímco 

zastoupení žen v lékařských vědách dosáhlo v roce 2008 48,9 %, v technických 

vědách činil podíl výzkumnic ve stejném roce pouze 13,8 %. V podnikatelském 

sektoru pracovalo 14,5 % výzkumnic, naopak ve vládním sektoru 36,4 % (ČSÚ 

2009). Zároveň platí, že čím vyšší je podíl žen v nějaké oblasti či sektoru, tím 
                                                 
23 Data jsou pouze za vládní a vysokoškolský sektor, kde je zastoupení žen nejvyšší, podíl za všechny 

sektory provádění výzkumné činnosti by tedy byl pravděpodobně ještě nižší. 
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razantnější je jejich úbytek směrem k nejvyšším pozicím: pravděpodobnost 

úspěšného kariérního růstu je v případě vědkyň v technických vědách významně 

vyšší než ve vědách lékařských (Tenglerová 2008a). 

Ženy se tak koncentrují v méně prestižních vědních oblastech nebo sektorech 

provádění výzkumné činnosti a dosahují méně často nejvyšších rozhodovacích a 

akademických pozic. V důsledku toho se jim dostává významně nižšího podílu 

finančních prostředků, které do vědy plynou, a také mají podstatně nižší možnost tyto 

finanční toky ovlivnit (Tenglerová 2008a). 

Podle závěrů zprávy Enwise (Blagojevic et al. 2004), která sledovala situaci 

v zemích střední a východní Evropy, mají ženy u nás vůbec nejnižší přístup 

k financím distribuovaným v rámci České republiky, je zde zdaleka nejnižší podíl 

výzkumnic, máme nejvyšší míru pravděpodobnosti, že PhD. dosáhnou muži (v roce 

2001 2krát častěji, v roce 2000 to bylo dokonce více než 3krát častěji než ženy). 

V ČR byla také pozorována nejvyšší platová nerovnost u vysokoškolsky vzdělaných 

žen a mužů. Ženy v roce 2005 dosáhly jen 68,4 % mzdy mužů (Havelková 2007). 

Nejnovější data, která srovnávají přímo platy vědců a vědkyní z roku 2006, udávají 

rozdíl mezi mzdou vědců a vědkyň v České republice 36,5 %, což nás 

v mezinárodním srovnání staví na třicátou pozici z třiceti tří zemí (EU a přidružené 

státy) (EC 2007). 

Ačkoli statistiky problém genderové rovnosti ve vědě notně zužují pouze 

na měřené (dostupné) a měřitelné (např. nominální zastoupení kategorií ženy a muži) 

hodnoty, přesto ukazují na závažnou disproporci v tom, jak se tyto skupiny dělí o moc 

a rozhodování ve /o společnosti. V následujícím oddíle se proto stručně zaměřím na 

úroveň politik a na povinnosti a závazky vlády ČR tuto problematiku řešit. 

 

4.2.Závazky a doporučení k prosazování nediskriminace, genderové rovnosti a 

genderového mainstreamingu 

Vláda ČR je k prosazování nediskriminace, rovného zastoupení žen a mužů vázána 

na mezinárodní úrovni zejména prostřednictvím přistoupení k Úmluvě o odstranění 

všech forem diskriminace žen (OSN 1979) a Pekingské akční platformě (OSN 1995). 

Dalšími relevantními dokumenty v tomto kontextu jsou Plán pro dosažení rovného 

postavení žen a mužů 2006-2010 (EC 2006) a Usnesení Evropského parlamentu 
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o ženách ve vědě (EP 2008), které mají nicméně pouze doporučující charakter. Tyto 

dokumenty zdůrazňují, že přetrvávající nízké zastoupení žen ve společensky 

strategických vedoucích pozicích institucí je nežádoucí a představuje výrazný 

demokratický deficit, který by měly vlády řešit aktivními kroky. V širším ohledu zde 

nepochybně lze aplikovat také Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a 

základních svobod (RE. 1950/1992), Všeobecnou deklaraci lidských práv (OSN 

1958) či Listinu základních práv a svobod (ČNR 1993). 

 

4.2.1. Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen 

Úmluva (CEDAW) byla přijata v roce 1979 Valným shromážděním OSN a je často 

považována za mezinárodní deklaraci ženských práv. Úmluva definuje diskriminaci 

žen jako  

„[…] jakékoliv rozdíly, vyloučení a omezení založená na pohlaví, jejichž 

následkem nebo účelem je oslabení nebo porušení uznání, radosti nebo 

uplatnění žen, a to bez ohledu na jejich rodinný status, […]  na základě 

rovnosti žen a mužů a základních lidských práv a svobod v politické, 

ekonomické, sociální, kulturní, občanské i jiné oblasti.“ (OSN 1979: 

nestránkováno). 

CEDAW také definuje oblasti, v nichž by se zejména přistoupivší státy měly snažit 

zjednat nápravu stávajícího stavu: především se jedná o zajištění implementace 

nediskriminace ve veřejných politikách, legislativě, zajistit participaci žen 

na formulování vládních politik, na vykonávání veřejných funkcí včetně těch 

rozhodovacích. Státy, které k CEDAW přistoupily, jsou na vyžádání Komise OSN 

povinny vypracovat zprávy o postavení žen, přičemž se tyto zprávy vypracovávají 

minimálně jednou za čtyři roky. 

 

4.2.2. Pekingská akční platforma 

„Rovné zastoupení žen v rozhodovacích pozicích není jen jasným 

požadavkem spravedlnosti nebo demokracie, měl by také být chápán jako 

nezbytná podmínka pro to, aby byly zohledněny zájmy žen. Ženy v politice a 

v rozhodovacích pozicích ve vládách a legislativních orgánech přispívají 

k redefinování politických priorit, přinášejí do politické agendy nová témata, 
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které se obrací k specificky ženským zájmům, hodnotám a zkušenostem a 

poskytují nové perspektivy na mainstreamovou politiku.“ (OSN 1995). 

Pekingská akční platforma byla přijata na 4. světové konferenci o ženách, která se 

konala 4.-15. září 1995 v Pekingu. Tento dokument zavazuje signatářské státy 

k dodržování cílů, jako jsou dosažení rovnoprávného postavení žen a mužů a rozvoj 

žen na celém světě. Platforma vymezuje 12 „kriticky znepokojivých oblastí“, v nichž 

jmenuje překážky, které brání zlepšení postavení žen. Jedná se například o témata 

jako je chudoba, přístup ke vzdělání, zdraví či násilí (OSN 1995). 

S ohledem na prosazování genderové rovnosti ve vědě zmiňuje Platforma dvě 

roviny: 1) rovinu trhu práce, resp. přístupu do zaměstnání, přístupu ke zdrojům a 

eliminaci zaměstnanecké segregace a 2) rovinu přístupu do mocenských a 

rozhodovacích pozic. Nízké zastoupení žen v těchto oblastech podle Platformy 

reflektuje strukturální a postojové bariéry, vůči nimž je třeba postupovat i pomocí 

pozitivních opatření. 

 

4.2.3. Plán pro dosažení rovného postavení žen a mužů 2006-2010 

Plán EU, který je strategickým, nicméně pouze doporučujícím dokumentem, apeluje 

na členské státy, aby se zasadily především o podporu rovné účasti žen a mužů 

na rozhodovacím procesu. A dále v této souvislosti konstatuje, že  

„[t]rvale nedostatečné zastoupení žen v rozhodování představuje 

demokratický deficit. […] Účast žen ve vědě a technice může přispět 

ke zvýšení inovací, kvality a konkurenceschopnosti vědeckého a 

průmyslového výzkumu a je třeba ji podporovat. Aby bylo dosaženo cíleného 

25% zastoupení žen na vedoucích místech ve výzkumu v rámci veřejného 

sektoru, je třeba provádět příslušné politiky a monitorovat pokrok.“ (EC 2006: 

6). 

V současnosti připravuje Komise EU vyhodnocení Plánu a novou „follow up“ 

strategii na další roky. Mnohem odvážnější než Plán je ve svých požadavcích 

následující usnesení Evropského parlamentu. 
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4.2.4. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. května 2008 o ženách 

a vědě 

Usnesení kritizuje absenci žen v účasti na rozhodování v oblasti výzkumu a vývoje a  

„vyzývá mimo jiné členské státy, aby se zavázaly zajistit rovnováhu z hlediska 

pohlaví ve skupinách hodnotitelů, výběrových i dalších komisích a 

při jmenování do panelů a výborů s nezávazným cílem, aby nejméně 40 % 

tvořily ženy a nejméně 40 % muži.“ (EP 2008). 

Autoři a autorky dokumentu kritizují nízkou účast žen v orgánech s rozhodovací 

pravomocí v institucích výzkumu a vývoje. Upozorňují, že ačkoli ženy „v EU 

představují více než 50 % studentů a získávají 43 % ze všech doktorských titulů“, 

mají podstatně menší vliv na rozhodování a pokračují: 

„Vzhledem k tomu, že ze zprávy Komise nazvané ‚Mapping the Maze: 

Getting More Women to the Top in Research‘ vyplývá, že ačkoliv jsou 

transparentní a spravedlivé postupy pro hodnocení a kariérní postup 

nezbytnými nástroji, samy o sobě nejsou dostačující: k dosažení větší 

rovnováhy v zastoupení žen a mužů při rozhodování v oblasti výzkumu je 

zapotřebí změna kultury.“ (EP 2008). 

Parlament proto  

„vyzývá členské státy, aby analyzovaly faktory, které odrazují ženy od výkonu 

nejvyšších pozic a aby navrhly vhodná řešení. Dále také vyzývá Komisi a 

členské státy, aby se zasadily o průhlednější postupy přijímání do zaměstnání 

a zavázaly se zajistit rovnováhu z hlediska pohlaví ve skupinách hodnotitelů, 

výběrových i dalších komisích a při jmenování do panelů a výborů 

s nezávazným cílem, aby nejméně 40 % tvořily ženy a nejméně 40 % muži a 

kritizuje cíl EU týkající se 25 % zastoupení žen na vedoucích pozicích 

ve výzkumu ve veřejném sektoru jako neambiciózní a nedostatečný; připomíná 

Komisi a členským státům, že pojem rovnoměrné zastoupení mužů a žen znamená 

alespoň 40 % žen.“ (EP 2008). 
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4.3.Vnitrostátní dokumenty a závazky k prosazování genderové perspektivy24 

Strategii genderového mainstreamingu česká vláda uznala jako legitimní nástroj 

pro výkon politiky rovných příležitostí mužů a žen v ČR a její aplikaci zařadila 

poprvé mezi prioritní úkoly v této oblasti vládním usnesením číslo 456 z 9. května 

2001 (ÚV 2001a). Prostřednictvím národního akčního plánu Priority a postupy vlády 

při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže (Priority) se k uplatňování 

strategie genderového mainstreamingu hlásí dodnes: 

„K dosažení předpokladů demokratické správy věcí je nutné uplatňovat 

strategii zahrnující takové analytické a rozhodovací postupy, které ve všech 

fázích strategických, koncepčních, vyhodnocovacích a rozhodovacích 

procesů zohledňují politiku rovných příležitostí pro ženy a muže.“ (ÚV 

2009c:13). 

V roce 2009 byl tento úkol zařazen v rámci Priorit jako šestý z celkem 31 

strategických úkolů. Členové a členky vlády jsou tak odpovědni za to, že budou 

„[p]odřizovat koncepční, rozhodovací a vyhodnocovací procesy ve všech fázích jejich 

přípravy a provádění hledisku rovných příležitostí žen a mužů.“ (ÚV 2009a: 2). 

Dalším závazným dokumentem je Jednací řád vlády, který výslovně v článku IV, 

odst. 7, písmeno C) zmiňuje, že každý materiál pro schůzi vlády musí vždy 

obsahovat 

„zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 

k rovnosti mužů a žen, týká-li se navrhované řešení postavení fyzických osob; 

zhodnocení musí obsahovat vysvětlení příčin případných rozdílů, očekávaných 

dopadů nebo očekávaného vývoje, s využitím statistických nebo jiných údajů 

členěných na muže a ženy, jsou-li tyto údaje k dispozici.“ (ÚV 1998/2007: 

nestránkováno). 

 

 

 

                                                 
24 V této kapitole vycházím z dat shromážděných při práci na dokumentu Připomínky k Národní 

politice výzkumu, vývoje a inovací. (NKC 2009). 
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4.4.Genderová rovnost ve vědních politikách 

 
4.4.1. EU 

Během českého předsednictví EU v prvním půlroce roku 2009, oslavila EU deset let 

aktivit na podporu genderové rovnosti ve vědě prostřednictvím konání konference 

Changing research landscapes to make the most of human potential 

(http://ec.europa.eu/research/science-

society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1860). Na konci 90. let vznikla 

v rámci Direktorátu pro výzkum a technologie Evropské komise sekce, která se danou 

problematikou dodnes zabývá. Podle Linkové (2007b) se aktivity EU koncentrují na 

tři základní směry: věda s ženami (zastoupení žen ve výzkumu), věda pro ženy 

(zohlednění specifik ženské populace – např. v lékařském výzkumu) a věda o ženách 

(zda vědou předkládaný obraz vztahů mužů a žen nereprodukuje diskriminační 

pohled na role žen a mužů ve společnosti). Přestože lze leccos přístupu EU k této 

tématice – a ať již na rovině priorit či v rovině obsahu – vytknout (viz Linková 2007), 

přesto je aktivita EU na tomto poli daleko před situací v České republice. 

 

4.4.2. Genderová rovnost ve vědě jako politické téma v českém kontextu (?) 

Jak ukázala předchozí kapitola, v závazcích a prioritách vlády není téma genderové 

rovnosti, resp. rovných příležitostí žen a mužů a genderového mainstreamingu ničím 

novým nebo zcela nepřítomným. Navzdory výše řečenému jsou česká vláda a státní 

správa, která má výzkum a vývoj v kompetenci, opakovaně kritizovány 

za nedostatečnou pozornost a implementaci této problematiky (Linková, Smetáčková 

2004; Linková, Smetáčková 2006; Tenglerová 2007a; Tenglerová 2007b; Linková, 

Tenglerová 2008; Tenglerová 2008a). Autorky upozorňují především na neplnění 

úkolů a závazků vzhledem k genderovému mainstreamingu, k nimž se vláda zavázala. 

„Výzkum a vývoj jsou vnímány pouze jako nástroj, který může přispět 

k odhalování a měření nerovností v různých oblastech lidského snažení, oblast 

sama o sobě ovšem na vládní úrovni jako problematická vnímána není.“ 

(Smetáčková, Linková 2004: 98). 

Pokud vládní dokumenty zmiňují např. rovné příležitosti nebo genderovou rovnost, 

jde spíše o současný výskyt hodnocení vědních politik a politik trhu práce (MPO 
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2006) nebo o konstatování dosažení kýženého cíle (MŠMT 2004), než o výchozí 

moment jakékoli aktivity. Pokud se téma – i když zcela výjimečně – v dokumentech 

dříve objevilo, v současnosti, resp. v aktuálních vědní politikách, chybí úplně (NKC 

2009a, Meyer 2007). Nejenže genderová rovnost jako téma zcela chybí ve vědních 

politikách, vědu také jako specifickou oblast, kde se nerovnosti reprodukují, opomíjí i 

akční plán ČR pro dosazování genderové rovnosti: 

„Aktivity státu jsou na poli prosazování genderové rovnosti ve vědě trvale 

nedostatečné. Genderová rovnost a věda se naprosto míjí již na úrovni 

strategických dokumentů. Absence genderové dimenze ve vědních politikách je 

komplementárně doplněna absencí vědy v Prioritách a postupech vlády 

při prosazování rovných příležitostí mužů a žen i rezortních Prioritách MŠMT 

(Linková, Tenglerová 2008: 87). 

 

4.5.Shrnutí 

Věda je vysoce významná instituce, která je vedle moci, prestiže a autority bytostně 

spojená s maskulinními hodnotami, které znesnadňují vstup a působení osob, které 

těmto hodnotám z definice (femininity a z důvodu genderové socializace) nevyhovují. 

Takovou skupinou jsou především ženy, jejichž podíl na rozhodování o směrech 

výzkumu, finančních tocích a obecně bádání je velmi nízká. Z daní občanek (a 

občanů) jdou finance do rukou mužské elity na výzkum problémů, které jsou jako 

problémy identifikovány z perspektivy osob s maskulinním genderem. 

Statistická data dokládají, že potenciál žen, které studují vysokou školu, se 

nepřelévá do skutečných výzkumných kariér. Kvalitativní studie zase ukazují, že 

problém genderové nerovnosti ve vědě je značně širší. Netýká se čistě jen rozdílů a 

nerovností mezi ženami a muži – které jsou spíše důsledkem –, ale zejména institucí, 

jejich fungování (např. požadavky na mobilitu, přesčasy, nemožnost přerušit řešení 

grantu z důvodu rodičovství atp.) a nastavení vědy jako takové. 

Česká republika se v rámci svých mezinárodních závazků přihlásila k dodržování 

lidských práv, boji proti diskriminaci a nerovnému postavení žen a mužů v různých 

sférách života společnosti. Jednou z oblastí, na niž se zaměřuje, jsou mocenské a 

rozhodovací pozice a obecně trh práce. EU tuto problematiku rozvádí a přímo členské 

státy nabádá, aby se věnovaly otázce genderové rovnosti ve vědě. České vědní 
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instituce (a zejména stát, který je těmito dohodami vázán) se však dosud k žádným 

systémovým krokům neodhodlaly. 

 

5. Legislativa a strategie vědních politik 

 

Jedním ze základních východisek této práce je předpoklad absence genderové 

rovnosti ve vědních politikách. Následující kapitola proto slouží především jako 

přehled kontextu, v němž se politiky nečinnosti (také) dějí. Cílem přitom není jen 

konstatovat nepřítomnost tématu, ale pokusit se také obecně zvážit možné dopady 

těchto strategií na genderovou rovnost, případně jaké genderové konotace vzbuzují. 

 

5.1.Legislativa 

Legislativa, která vymezuje chod vědy v ČR, se věnuje především k institucionálnímu 

zajištění a financování. Zákon č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích a 

zákon č. 342/2005 o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona 

o veřejných výzkumných institucích upravují podmínky fungování a přechodu 

státních příspěvkových organizací k veřejným výzkumným institucím. Zákony č. 

283/1992 Sb. a č. 111/1998 Sb. zase vymezují fungování a působnost Akademie věd 

České republiky, respektive vysokých škol. Zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře 

výzkumu a vývoje stanovuje pravidla, postupy a institucionální zajištění soutěží 

o účelovou podporu financovanou z rozpočtu ČR. Specifickému segmentu z celé šíře 

etických otázek spojených s vědou se věnuje zákon č. 227/2006 Sb. o výzkumu 

na lidských embryonálních kmenových buňkách. 

Téma genderové rovnosti se v těchto dokumentech nevyskytuje. To samo o sobě 

nemusí být problém v případě, že je na úrovni chodu jednotlivých institucí vědy a 

vědních politik uplatňována strategie genderového mainstreamingu a další aktivity. 

 Jazyk zákonů je zdánlivě genderově neutrální: údaje jsou v generickém maskulinu.25 

Díky generickému maskulinu se na symbolické rovině v podstatě předpokládá, že 

funkce budou zastávat výlučně muži, což, jak ukazují statistiky, se také z téměř 

bez výjimek děje (viz např. Tenglerová 2008a). Absence genderové rovnosti jako 
                                                 
25 Více o generickém maskulinu ve své diplomové práci Jaroslava Mildorfová (Mildorfová 2007). 
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tématu a přítomnost generického maskulina jsou pouze zjevné – a také velmi dílčí – 

nedostatky legislativy, která dává meze fungování české vědy. Normy, které zdánlivě 

nemají (žádný) rozdílný dopad na ženy a muže a jsou formulované jako genderově 

neutrální, mohou genderovou nerovnost reprodukovat, a mohou být dokonce silně 

diskriminační. Detailní rozbor legislativy z hlediska dopadů na genderovou rovnost 

má provádět sám stát. Konkrétní doklady o tom, že se tak děje, však neexistují. 

Zde uvedu modelově jeden příklad, kdy zákon o podpoře výzkumu, vývoje a 

inovací vedl k nepřímé diskriminaci osob s rodičovskými povinnostmi. Až do její 

novely v roce 2009 č. 110/2009, účinné od 1. července 2009, neexistovala možnost 

prodloužení platnosti smlouvy, na základě které byl poskytnut grant grantovými 

agenturami (předseda GA ČR 2010). V případě nedodržení limitu pro vykázání 

výsledků takto podpořeného výzkumu, byly poskytovatelské instituce sankcionovány 

krácením rozpočtu na příští roky (ředitel kanceláře GA ČR 2007 in Kulatý stůl). 

Grantové agentury proto neumožňovaly přerušit nebo odložit počátek řešení grantu 

na dobu delší než půl roku v případě grantů trvajících 3 a více let. Nárok 

na rodičovskou „dovolenou“ stanovený zákoníkem práce na 28 – 32 týdnů 

při zachování pracovní pozice nebylo možné využít. 

U týmových projektů se takové případy řešily předáním řešitelství jiné osobě. 

Postdotktorský grant, který v současnosti představuje jedinou podporu začínajících 

vědců a vědkyň v ČR, může podle Zadávací dokumentace Grantové agentury ČR 

(GA ČR 2009) získat jednotlivec – vědec či vědkyně – pouze jednou v životě. 

Úspěšná/úspěšný žadatelka/žadatel tak byla/byl postavena/postaven před volbu dítě 

nebo grant.26 Tato skutečnost zakládala skutkovou podstatu tzv. nepřímé diskriminace 

ve smyslu § 3 odst. 1 Antidiskriminačního zákona, resp. zákona č. 198/2009 Sb., jak 

potvrdil právní rozbor, který si nechal k této otázce vypracovat předseda GA ČR 

(předseda GA ČR 2010). 

                                                 
26 Před takovou volbu stavěla před rodiče kombinace nemožnosti přerušit grant a zároveň mizivý počet 

jeslí, relativně nízká dostupnost mateřských škol v ČR, nízké příjmy začínajících vědců a vědkyň, 

které omezují možnost hradit celodenní péči o dítě v soukromém zařízení, a oproti minulosti i snížená 

„dostupnost babiček“, které jsou většinou stále zaměstnané (Hašková 2008). 
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Takové opatření samozřejmě nedopadalo jen na ženy, týkalo se všech osob, které 

musely z jakýchkoli vážných důvodů na nějaký čas vědu opustit.27 Zdánlivě neutrální 

kritéria a opatření mohou mít značný dopad na možnosti realizace různých skupin 

osob. Ačkoli tento případ již byl ze zákona odstraněn, nelze bez dalšího vyloučit, že 

legislativa neobsahuje i další aspekty, které ve spojení s jejich praktickým uplatněním 

zakládají znevýhodnění různých skupin osob, především pak těch, které nevyhovují 

maskulinní normě. 

 

5.2.Strategické dokumenty vědních politik v ČR 

Základní koncepcí národních vědních politik je Národní politika výzkumu, vývoje a 

inovací 2009-2015 (ÚV 2009b) a její podkladové dokumenty Priority aplikovaného 

výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2011 (ÚV 2008a) a Reforma systému 

výzkumu, vývoje a inovací (ÚV 2008b). Jak již bylo řečeno výše, žádný 

ze strategických dokumentů vědní politiky na národní úrovni téma genderové 

rovnosti explicitně neřeší. To ovšem neznamená, že by dané strategie byly genderově 

neutrální. V následujícím textu se budu stručně věnovat obsahu nejzásadnějších 

dokumentů a obecně shrnu jejich obsah z hlediska genderové rovnosti. 

Národní politika výzkumu, vývoje a inovací (NPVaVaI) je hlavním koncepčním 

dokumentem ČR v oblasti správy a řízení vědy. Dokument formuluje vztah ČR 

k vědě a určuje základní tematické i systémové priority ve střednědobé perspektivě, 

resp. pro období 2009-2015. Stávající NPVaVaI stanovuje celkem 9 cílů a na ně 

navazující aktivity, které se týkají: 

1) posílení strategického řízení VaVaI, tzn. především institucionálního 

nastavení vědních politik včetně posílení centralizace na úrovni státu, vzniku 

Technologické grantové agentury a podpory manažerského vedení univerzit a 

vysokých škol; 

2) přizpůsobení výzkumu potřebám společnosti, resp. uplatnitelnosti a 

potřebnosti jeho výstupů v praxi; 

3) zvýšení efektivity systému veřejné podpory výzkumu; 

                                                 
27 Poté, co vstoupila v platnost novela zákona o podpoře výzkumu a vývoje, odpovědnost za nepřímou 

diskriminaci padala na hlavu grantových agentur. Předseda GA ČR se proto na jaře roku 2010 zavázal 

k nápravě v rámci celého grantového systému. 
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4) podpory využívání výstupů výzkumu v inovacích a spolupráce veřejného a 

soukromého sektoru; 

5) lepší zapojení ČR do mezinárodní spolupráce; 

6) zajištění kvalitních lidských zdrojů pro VaVaI; 

7) vytvoření prostředí, které podpoří podnikatelské a výzkumné aktivity; 

8) zajištění vazeb na politiky v jiných oblastech; 

9) hodnocení výsledků VaVaI (ÚV 2009b). 

NPVaVaI klade ve svých cílech a aktivitách důraz především na ekonomický růst, 

na který se téměř výlučně odkazuje jako na zdroj kvality života obyvatel ČR. 

V oblasti lidských zdrojů se NPVaVaI orientuje především na populaci mladých, 

resp. začínajících vědců. Pro ně NPVaVaI plánuje řadu proaktivních kroků – 

konkrétně kvót –, jejichž cílem bude motivovat studující k pokračování jejich dráhy 

ve sféře výzkumu. Dokument klade důraz na aplikace, využívání vědeckých výstupů 

v praxi a spolupráci soukromým sektorem. Diskursivně odkazuje na liberální 

ideologii, v níž je trh, zisk a využití zdrojů hlavním cílem existence. Potřeby 

společnosti zmíněné v druhé prioritě jsou redukovány na reálně (materiálně a 

okamžitě) použitelné produkty, podpora dlouhodobého výzkumu a vědění je spíše 

potlačena. 

 

Priority aplikovaného výzkumu a inovací jsou dokumentem přijatým v roce 2008 

jako součást Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací. Výzkumné projekty, které 

mají být v letech 2009 – 2011 státem podporovány, se budou zaměřovat především 

na následující témata: 

1) biologické a ekologické aspekty udržitelného rozvoje;  

2) molekulární biologie a biotechnologie; 

3) energetické zdroje;  

4) materiálový výzkum;  

5) konkurenceschopné strojírenství;  

6) informační společnost; 

7) bezpečnost a obrana;  

8) priority rozvoje české společnosti (ÚV 2008a). 
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Mezi Prioritami rozvoje české společnosti chybí jakákoliv zmínka o podpoře 

výzkumu genderové rovnosti, přestože právě v jeho případě by se mohlo jednat 

o aplikovaný výzkum v sociálních vědách, jehož výsledky poslouží k rozvoji naší 

země v demokratickou společnost, jež by umožnila realizaci všem bez ohledu 

na příslušnost k genderu. 

Dalším významným strategickým dokumentem vědních politik je Reforma 

výzkumu vývoje a inovací (Reforma VaVaI), jež vstoupila v platnost počátkem roku 

2009. Heslo Reformy VaVaI zní: „Věda dělá z peněz znalosti, inovace dělají 

ze znalosti peníze.“ Reforma VaVaI stanovuje 7 základních cílů: 

1) zjednodušit podporu výzkumu a vývoje - instituce podporovat podle výsledků, 

týmy projektově; 

2) snížit počet rozpočtových kapitol, z nichž je podporován výzkum a vývoj ČR, 

zjednodušit administrativu; 

3) podpořit excelenci ve výzkumu, zvýhodňovat ji a zajistit využití jejích 

výsledků pro inovace; 

4) podmínit programovou podporu výzkumu a vývoje spoluprací veřejného 

výzkumu s uživateli výsledků výzkumu a vývoje; 

5) zavést pružnější organizační struktury veřejného výzkumu; 

6) zajistit odborníky pro výzkum, vývoj a inovace; 

7) intenzivně zapojit ČR do mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a 

inovacích (ÚV 2008b). 

Základním východiskem Reformy VaVaI je jednak důraz na aplikace výsledků 

výzkumu, z nichž by se generovaly finanční prostředky, a na spolupráci 

s podnikatelským sektorem a za druhé důraz na excelenci, která je definovaná jako 

„světově uznávané výsledky“ (ÚV 2008b: 10). Z hlediska zastoupení žen a mužů 

v různých sektorech a oblastech výzkumu (Tenglerová 2008a) je evidentní, že 

nejvyšší finanční prostředky půjdou právě do oblastí s nejmenším podílem vědkyň a 

naopak nejvyšším podílem vědců (tj. do soukromého sektoru, či technických věd). 

Reforma se dopadem na genderovou rovnost nijak nezabývá, a to ani v prioritní 

oblasti Zajištění pracovníků ve výzkumu a vývoji. 

Reforma je nastavena tak, aby reprodukovala systém genderové nerovnosti 

ve vědě (Tenglerová 2008a) a ve společnosti vůbec, a to jak z hlediska podílu žen a 
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mužů na rozhodování a vědeckém provozu, tak prostřednictvím zdůrazňování hodnot 

jako jsou ekonomický růst, finance, konkurenční prostředí a výkon, které zesilují 

charakter vědy jako maskulinního prostředí. 

 

Národní inovační politika (NIP) analyzuje zdroje konkurenceschopnosti České 

republiky, zejména stav inovačních aktivit, a navrhuje čtyři strategické cíle pro jejich 

rozvoj a trvalý růst: 

1) posílit výzkum a vývoj jako zdroj inovací; 

2) vytvořit funkční spolupráci veřejného a soukromého sektoru; 

3) zajistit lidské zdroje pro inovace; 

4) zefektivnit výkon státní správy ve výzkumu, vývoji a inovacích (ÚV 2005). 

Všem zmíněným dokumentům je společné přehlížení tématu genderové rovnosti, 

která má být součástí všech politik státu. Z hlediska věcného lze přijmout kritiku 

původně adresovanou čistě k NPVaVaI, že dokumenty české vědní politiky: 

„[…] přehlíží genderový rozměr spojený s vědeckým výzkumem a to ve dvou 

ohledech: Jednak v oblasti samotného vědeckého provozu, který není 

genderově neutrální, ale je orientovaný – a tento dokument tuto orientaci 

posiluje – na hodnoty jako je výkon a soutěživost. Dalším aspektem je 

genderovanost akademických drah – a to jak v rovině horizontální (nižší míra 

zastoupení žen v některých oblastech, především v technických vědách) a 

v rovině vertikální (nízká míra zastoupení žen v akademických funkcích a 

pozicích).“ (NKC 2009a: nestránkováno). 

Základní dokumenty české vědní politiky si otázky genderové rovnosti vůbec 

nekladou. Problém neexistuje. Mlčením tak vytvářejí dojem, že jsou genderově 

neutrální, ve skutečnosti silně zdůrazňují maskulinní hodnoty i poptávku po osobách 

s maskulinní pracovní dráhou. 

 

Bílá kniha terciárního vzdělávání (MŠMT 2009) je výchozím dokumentem 

chystané reformy terciárního vzdělávání. Vědy se dotýká především prostřednictvím 

„personální politiky“, respektive určováním pravidel a podmínek doktorského studia 

a vůbec postavení doktorandek/doktorandů a akademických pracovníků a pracovnic. 

Na této úrovni se ale genderová rovnost nijak netematizuje. 
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Rovné příležitosti jsou sice jedním z klíčových témat Bílé knihy, nicméně jsou 

pojímány především jako záležitost sociálné-ekonomickéá, nikoli (také) jako otázka 

genderové rovnosti. V dokumentu se objevuje pouze krátký odkaz na biologickou 

kategorii „pohlaví“. Cílem návrhu reformy je však především zpřístupnit vzdělání 

širší populaci, nikoli zaměřit se například (také) na odstraňování stereotypních 

vzdělávacích drah žen a mužů. Sekce, která se rovným příležitostem věnuje, cílí 

výhradně na studující, nikoli na akademické pracovnice a pracovníky. Vysokoškolské 

studium je zde prezentováno jako vhodný nástroj pro dosažení vyšší sociální 

mobility. Ženy v řadě oblastí vysokoškolského studia i mezi absolventy přitom 

převažují, zároveň jim ale fakt absolvování vysokoškolského studia automaticky 

vyšší platy nepřináší. Některé statistiky udávají, že odměna za práci vysokoškolačky 

je i více než o třetinu nižší než mzda vysokoškoláka (Havelková 2007). Je tedy 

otázka, zda se marginalizovaným skupinám dostane prostřednictvím vzdělání 

skutečně lepšího statusu. 

 

5.3.Dokumenty podpory vědy a výzkumu 

Podpora vědeckých institucí i samotného výzkumu se v ČR děje prostřednictvím 

účelové podpory (grantových projektů, veřejných zakázek a programových projektů) 

a prostřednictvím institucionální podpory (výzkumný záměr, specifický výzkum 

na vysokých školách, mezinárodní podpora). Oblasti podpory jsou průřezové, tj. 

mezinárodní spolupráce (http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-

1.), bezpečnostní výzkum (MV 2008), aplikovaný výzkum národní a kulturní identity 

(MK 2009) a podpora velkých infrastruktur (http://www.msmt.cz/vyzkum/velke-

infrastruktury-vyzkumu), a odvětvové, tj. zemědělský (Mze 2009), obranný (MO 

2009) a zdravotnický výzkum (MZd 2009). Ve strategických dokumentech podpory 

výzkumu a jejich programech není genderová rovnost reflektována a podle informací 

odpovědných úřednic a úředníků na ministerstvech se nijak nezohledňuje při přípravě 

programových dokumentů, hodnocení žádostí ani evaluaci úspěšnosti programů (R8 

MŽP 2009; R15 MZd 2009). 
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6. Aktéři vědních politik v ČR 

 

V následujícím textu budu analyzovat jednak institucionální zajištění vědních politik 

v ČR, jednak to, jací aktéři – mimo státních institucí – vstupují do tvorby vědní 

politiky ČR. 

Jak bylo uvedeno výše, povinností státních institucí je provádět genderový 

mainstreaming. V případě, že tak nečiní, lze předpokládat, že by aktivitu měly převzít 

státní instituce, které mají obecně v kompetenci gednerovou rovnost. Proto se 

v následujícím zaměřím jak na rovinu institucí vědních politik, tak na úroveň institucí 

politik rovných příležitostí žen a mužů. 

U aktérů vědních politik budu pak především sledovat jaké jsou jejich pravomoci 

a jak se staví k otázce genderové rovnosti. Budu sledovat také to, jaké jsou vztahy 

mezi aktéry a jak mezi sebou vzájemně svoje možnosti ovlivnit vědní politiky 

konstruují. 

 

6.1.Stát 

Instituce, které mají v kompetenci vědní politiky v ČR a jejich implementaci, jsou 

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVaVaI), ministerstva a grantové agentury. Jako 

organizační složku státu lze označit také Akademii věd ČR (AV ČR). 

Rozsah a oblast působnosti jednotlivých orgánů státní správy, stejně jako vliv 

na vědní politiku se liší. V loňském roce přijatá Reforma výzkumu, vývoje a inovací 

(ÚV 2008b) se mimo jiné věnovala také institucionálnímu nastavení státní správy 

v této oblasti. Podle jedné z jejích součástí, Návrhu změn ve státní správě výzkumu, 

vývoje a inovacích (ÚV 2008c), lze činnosti orgánů státní správy rozdělit do čtyř 

oblastí: hlavní koordinační činnost, koncepční činnost a aktivity v oblasti účelové a 

institucionální podpory. 

Z tohoto hlediska můžeme státní orgány rozlišit na: 

• orgány odpovědné za vědní politiku jako celek, tj. Úřad vlády, resp. 

sekretariát RVaVaI, a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT); 
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• ministerstva, jež zastávají koncepční činnosti a poskytují účelové a 

institucionální prostředky na podporu výzkumu. Tato ministerstva 

odpovídají za přípravu a realizaci koncepcí výzkumu, vývoje a inovací, 

přípravu a realizaci programů podpory výzkumu v působnosti jejich rezortu, 

mají také na starosti veřejné soutěže a kontrolují nakládání s finančními 

prostředky, které na výzkum poskytly. Jsou to MŠMT, Ministerstvo kultury 

(MK), Ministerstvo zemědělství (Mze), Ministerstvo zdravotnictví (MZdr), 

Ministerstvo životního prostředí (MŽP), Ministerstvo průmyslu a obchodu 

(MPO), Ministerstvo obrany (MO) a Ministerstvo vnitra (MV); 

• instituce poskytující výhradně účelovou podporu, konkrétně formou 

grantů: Grantová agentura ČR (GA ČR) a Technologická agentura ČR (TA 

ČR); 

• ministerstva, jimž bude svěřena koncepční činnost. Budou zpracovávat 

materiály k programům podpory výzkumu v oblasti působnosti svých rezortů 

a předávat je ve formě návrhů grantovým agenturám. Takové postavení mají 

Ministerstvo dopravy, Ministerstvo místního rozvoje, Ministerstvo práce a 

sociálních věcí (MPSV), Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo 

zahraničních věcí a od roku 2011 také Ministerstvo životního prostředí; 

• ministerstva a instituce poskytující podporu výzkumu (včetně podpory 

infrastruktury a zaměstnaných ve výzkumu) z Evropských 

strukturálních fondů, tj. MŠMT, MPO, MPSV a Magistrát hlavního města 

Prahy. 

 

6.1.1. Rada pro výzkum, vývoj a inovace 

Od roku 1992, kdy vznikla Rada vlády České republiky pro výzkum a vývoj jako 

poradní vládní orgán, došlo postupně k její transformaci v Radu pro výzkum a vývoj 

a od roku 2009 v Radu pro výzkum, vývoj a inovace. RVaVaI je nejvýznamnější 

orgán české vědní politiky. RVaVaI působí v rámci Úřadu vlády a její pozice je 

podobná těm, jaké mají na úrovni státní správy ministerstva nebo správní úřady. 

Činnosti RVaVaI definované zákonem 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací a Statutu RVaVaI (ÚV 2009c) jsou následující: 
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1) RVaVaI určuje celkovou strategii výzkumu, vývoje a inovací v ČR a dohlíží 

na jejich implementaci. Připravuje jednak Národní politiku výzkumu, vývoje a 

inovací, jednak Priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, tedy dva 

základní strategické dokumenty vědní politiky v CR; 

2) zpracovává návrh střednědobého výhledu financování vědy v ČR, navrhuje 

jak celkové výdaje tak jejich rozdělení do jednotlivých rozpočtových kapitol; 

3) vytváří metodiku hodnocení výsledků výzkumných organizací a programů, 

na jejíž implementaci sama dohlíží; 

4) řídí a provozuje Informační systém výzkumu, vývoje a inovací; 

5) navrhuje členy/členky předsednictva GA ČR a TA ČR včetně jejich 

předsedů/předsedkyň; 

6) vyhodnocuje situaci ve vědě v ČR; 

7) vypracovává stanoviska k žádostem o povolení výzkumu lidských 

embryonálních kmenových buněk; 

8) připomínkuje materiály v oblasti výzkumu, vývoje a inovací předkládané 

vládě; 

9) a komunikuje s institucemi na stejné úrovni v zahraničí (ÚV 2009c). 

RVaVaI má celkem 15 členů, dvě členky a je složena ze zástupců a zástupkyň 

základního a aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Členy a 

členky do RVaVaI nominují Rada vysokých škol, Česká konference rektorů, Svaz 

průmyslu a dopravy ČR a Akademie věd ČR. Jako statutární zástupci jsou v RVaVaI 

přítomni – s poradním hlasem – předsedové GA ČR a TA ČR a předsedové institucí, 

které do RVaVaI nominují kandidát(k)y. Ve vedení RVaVaI stojí člen/členka vlády, 

často přímo předseda vlády. 

RVaVaI má velmi významné postavení, neboť má vliv na legislativu a rozpočet a 

určuje celkovou strategii vědních politik včetně dohledu na jejich implementaci. 

Ve srovnání s jinými poradními orgány vlády se její členové a členky schází častěji. 

Členství v ní je nezastupitelné a právo hlasovat nepřenositelné (srv. s Radou 

pro rovné příležitosti žen a mužů, viz níže a také viz Příloha 13.3.). Na rozdíl 

od všech ostatních poradních orgánů sídlících pod Úřadem vlády, nemusí RVaVaI 

zachovávat ani jednotnou vizuální podobu svých internetových stránek s Úřadem 

vlády a její členové a členky mají nárok na odměnu za svoji práci. Řada osobností 

vědní politiky přiznává, že postavení RVaVaI je nadstandardní (R2 RVaVaI 2009; 
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kandidát do RVaVaI za AV ČR 2010 in Vize české vědy; R17 PS PČR 2010). 

Zároveň se objevují hlasy, že to nejsou členové a členky RVaVaI, kdo rozhoduje 

o politikách, ale spíš sekretariát, který připravuje veškeré podklady k jednání, o nichž 

se však nediskutuje a bývají často jen předmětem hlasování (R17 AV ČR; Nekvasil 

2010). 

Téma genderové rovnosti stojí zcela mimo pozornost RVaVaI. Podle dostupných 

informací o zasedáních a usneseních od roku 1996 bylo toto téma na agendě jednání 

RVaVaI pouze jednou, a to tehdy, když byla RVaVaI zvenčí vyzvána, aby reagovala 

na návrhy opatření týkajících se genderové rovnosti ve vědě 

(http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=18043). RVaVaI tyto návrhy 

vzala na vědomí, žádný se ale nestal součástí hlubší debaty, natož předmětem 

implementace (Tenglerová 2007b). 

Podle zaměstnance sekretariátu RVaVaI, s nímž jsem hovořila, není mnoho 

příležitostí, jak téma genderové rovnosti do materiálů zpracovávaných RVaVaI 

začlenit (R2 RVaVaI 2009). Na vině je – jak sám dodává – nedostatek informací či 

odbornosti. Jednací řád vlády, který nařizuje, že „[k]aždý materiál pro schůzi vlády 

musí vždy obsahovat zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení 

ve vztahu k rovnosti mužů a žen […],“ (ÚV 1998/2007) je obcházen: 

„[T]akových noticek je tam více a většina z nich, obávám se, je často brána 

formálně, nikoliv ze zlé vůle, ale prostě proto, že ti, kdo tyto materiály 

zpracovávají, si nedovedou představit, jak by se jich to mohlo týkat. 

[J]o, tam k této deklaraci chybí praktický návod nebo praktické vyjádření 

toho, co to je […] (R2 RVaVaI 2009). 

RVaVaI necítí potřebu otázky genderové rovnosti řešit, na podněty zvenčí nereaguje 

a vědomí nedostatečné vzdělanosti jí nijak nebrání ve výkonu moci: nařízení 

jednacího řádu se nedodržuje. 

 

6.1.2. Ministerstva 

Z přehledu v úvodní části této kapitoly vyplývá, že nejvýznamnější postavení 

z ministerstev v oblasti vědních politik má MŠMT. Má z ministerstev nejvíce 

kompetencí i personálních útvarů, které se vědním politikám věnují. Působí zde 

v rámci Skupiny pro vysoké školství Odbor vysokých škol, Odbor programů 

výzkumu a vývoje, dále Samostatné oddělení financování výzkumu a vysokých škol a 
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Skupina strategie reformy vzdělávací soustavy 

(http://www.msmt.cz/ministerstvo/organizacni-struktura). 

MŠMT je orgánem s celkovou odpovědností za mezinárodní spolupráci 

ve výzkumu, rozděluje účelovou a institucionální podporu a rozvíjí koncepční 

činnost. MŠMT byl jako správnímu orgánu původně svěřen úkol přípravy a 

implementace všech vědních politik ČR. Řadu agend od něj nicméně postupně 

převzala RVaVaI, resp. její sekretariát (R2 RVaVaI 2009; R20 AV ČR 2010). MŠMT 

tak zůstala především odpovědnost za koordinaci mezinárodních aktivit a spolupráce 

ve výzkumu, dále vybrané politiky podpory výzkumu (Specifický vysokoškolský 

výzkum, Institucionální podpora vysokých škol a Výzkumné záměry) a podpora 

infrastruktury pro výzkum a koncepční a realizační činnosti v oblasti politik vysokého 

školství (www.msmt.cz/vyzkum). 

Aktivity MŠMT v oblasti genderové rovnosti ve vědě vycházejí především z jeho 

závazků vůči EU. V roce 1999 došlo při Direktorátu pro vědu, výzkum a technologie 

Evropské komise k ustavení Helsinské skupiny pro ženy ve vědě (HG). Jde 

o skupinu sdružující státní úředníky a úřednice a genderové experty a expertky, která 

slouží jako poradní sbor EU a podílí se na určování priorit a opatření sekce C-5 

Women and Science Evropské komise (Smetáčková, Linková 2004). ČR byla 

na konci 90. let asociovanou zemí 6. Rámcového programu a měla za úkol delegovat 

do HG dvě zástupkyně/zástupce, pracovnice/pracovníky MŠMT. V návaznosti na tuto 

povinnost a aktivity vyplývající z členství v HG vznikla Pracovní skupina pro ženy 

ve vědě při MŠMT (Skupina) (Linková 2007b). 

Skupina dodnes sdružuje zástupkyně univerzitního, akademického a 

průmyslového sektoru, zástupkyni Technologického centra AV ČR, Českého 

statistického úřadu a obě české delegátky HG. Je složena výlučně z žen a schází se 

obvykle dvakrát ročně. Její hlavní náplní je informovat členky o aktivitách a situaci 

v oblastech jejich působení a přicházet s náměty na realizovatelné aktivity v oblasti 

genderové rovnosti ve vědě. Členství ve Skupině je dobrovolné, neplacené a Skupina 

nemá vůči MŠMT žádné jiné mocenské postavení, než to, jež vyplývá z pozice 

řadových pracovnic MŠMT, které jsou členkami Skupiny (Linková, Tenglerová 

2008). Přesto, že Skupina jinak sdružuje vysoce postavené ženy působící v oblasti 

výzkumu, jimž jejich postavení, zkušenosti a funkce poskytují vhled do fungování 
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vědeckého provozu v ČR, nechce vystupovat jako lobbyistické sdružení (Linková 

2006). 

Spíše než prosazování genderové perspektivy do vědních politik MŠMT se díky 

aktivitám Skupiny daří ustavovat specifické aktivity na podporu vědkyň, jako je např. 

Cena Milady Paulové za celoživotní přínos české vědě, případně sběr a 

rozvoj genderově segregovaných statistik. MŠMT v minulosti také zadalo nebo 

podpořilo několik výzkumných sond a projektů, které se týkaly oblasti genderové 

rovnosti ve vědě, resp. postavení žen ve vědě (Tenglerová 2007a, Tenglerová 2008a) 

a od roku 2001 podporuje v rámci programu Strukturálních fondů EUPRO projekt 

NKC-ŽV. 

Tento výčet zdánlivě naznačuje, že se MŠMT genderové rovnosti ve vědě věnuje. 

Vzhledem k rozsahu působení, kompetencím a personálním kapacitám MŠMT, jsou 

aktivity jedné či nanejvýš dvou úřednic přinejmenším kapkou v moři. O genderovém 

mainstreamingu nemůže být ani řeč. 

Druhým nejvýznamnějším orgánem co do velikosti rozpočtu i agendy vědních 

politik po MŠMT je MPO, které spravuje rezortních programy na podporu podnikání 

a inovací a průmyslového výzkumu. Zatímco se mají, podle Reformy VaVaI (ÚV 

2008b), výdaje z veřejných prostředků, které spravuje MŠMT, snížit, i tak mu zůstane 

minimálně dvojnásobný rozpočet než mají ostatní ministerstva. 

 

Tab. 2: Finance alokované na výzkum podle ministerstev (v tis. Kč)28 

 Instituce 2009 2012 2012-2009 2012-2009 (v %) 
MK 92 807 377 414 284 607 306,7 
MO 507 206 447 085 -60 121 -11,9 
MPO 3 741 948 5 070 281 1 328 333 35,5 
MŠMT 9 744 379 9 288 202 -456 177 -4,7 
MV 47 942 501 600 453 658 946,3 
MZ 1 101 468 954 488 -146 980 -13,3 
MZe 912 154 854 772 -57 382 -6,3 
MŽP 478 111 0 -478 111 -100 

Zdroj: ÚV 2008c. 

 

                                                 
28 Operační programy, resp. 15 % příspěvek státu na ně, do tohoto výpočtu nejsou zahrnuty. 
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Tabulka č. 2 ukazuje, že finance alokované na podporu výzkumu v oblasti 

kompetencí MPO se mají naopak navýšit. Do roku 2015 půjde o navýšení o 35,5 %, 

tj. na necelých 5,1 miliardy korun. Největší navýšení financí čeká MK, jehož 

prostředky se do roku 2012 zvýší více než o 300 % (ÚV 2008c). 

Možnost zasahovat do tvorby vědních politik mají bez výjimky všechna 

ministerstva, neboť jsou tzv. povinnými připomínkovacími místy pro dokumenty 

státní správy. Sem patří také veškeré dokumenty, které vznikají v RVaVaI. Lze 

předpokládat, že vyjednávací pozice ministerstev bude různá. Někteří/ré 

respondenti/ky upozorňují, že záležitost prosazení některého návrhu či podnětu je 

v mnoha případech otázkou politiky, tj. přímo ministrů/ministryň (R2 RVaVaI 2009; 

R1 RVRPŽM 2009). Na každém ministerstvu přitom interně probíhají k dokumentům 

další připomínková kolečka, v nichž musí být dosaženo konsenzu (alespoň v rámci 

vyšších rozhodovacích míst). Pokud je mezi dokumentem a připomínkou ministerstva 

rozpor, který nebyl překonán, dochází k dohadovacímu řízení, v nejextrémnějším 

případě může jít návrh na jednání vlády s rozporem. (R2 RVaVaI 2009). 

Na základě analýzy politických dokumentů a provedených rozhovorů vyplývá, že 

žádná z organizačních složek ministerstev, které spravují agendy spojené 

s rozpočtovou kapitolou na podporu výzkumu, závazky státní správy vzhledem 

k genderové rovnosti neplní, natož aby se snažila v rámci připomínkových řízení 

v činnosti jiných institucí iniciovat. 

 

6.1.3. Grantové agentury 

Od roku 2009, resp. 2010, působí v ČR dvě grantové agentury, jejichž činnost, 

kompetence a odpovědnost vymezuje zákon 130/2002 Sb., konkrétně § 36 a 36a 

zákona 130/2002 Sb. Grantové agentury jsou odpovědné za přípravu a realizaci 

programů podpory výzkumu, výběr projektů, které budou financovány, jejich 

hodnocení a kontrolu průběhu řešení projektů účelové podpory. Poskytují také 

poradenství řešitelkám a řešitelům projektů. GA ČR financuje základní a TA ČR 

aplikovaný výzkum. 

Podle Návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, vývoj a 

inovace na rok 2010 s výhledem na léta 2011 a 2012 (ÚV 2008c) činí výdaje státního 

rozpočtu na GA ČR pro rok 2010 zhruba 2 miliardy korun, výhledově se však počítá 
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s navýšením financí na 2,8 miliardy. TA ČR letos hospodaří s 44 milióny, v roce 

2012 by to mělo být již 1,6 miliardy. V předsednictvech grantových agentur a 

na postech předsedů zasedají výlučně muži. Oba předsedové grantových agentur jsou 

statutárními členy RVaVaI a grantové agentury spolu s ministerstvy patří mezi 

povinná připomínkovací místa státních dokumentů vědních politik. 

Perspektivu genderové rovnosti ani jedna z grantových agentur do svých 

programů výzkumu nebo svých interních norem nezahrnuje (Tenglerová 2008a). 

Pokud GA ČR nějaké kroky v minulosti nebo současnosti podniká, děje se tak čistě 

na doporučení zvnějšku a jen v případech, které se týkají odstraňování nepřímé 

diskriminace na základě genderu, resp. rodičovství ve svých grantových schématech 

(Tenglerová 2007b, Tenglerová 2008a). Tyto změny jsou však výlučně iniciovány 

zvenčí, nikoli z vlastní vůle nebo zájmu o téma. 

 

6.1.4. Akademie věd 

Nejvýznamnější institucí, která se zabývá především základním výzkumem, je 

Akademie věd ČR, kde působí zhruba 13 % výzkumníků a výzkumnic v ČR 

v celkem 54 veřejných výzkumných pracovištích. AV ČR je zřízena zákonem 

č.283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, je financována především 

ze státního rozpočtu a z tohoto hlediska je organizační složkou státu. AV ČR je také 

povinným připomínkovým místem pro dokumenty vědní politiky. 

Pozice AV ČR jako aktéra zasahujícího do centrálních vědních politik státu 

do značné míry projevila v roce 2009 v souvislosti s událostmi kolem přijaté 

Metodiky hodnocení výzkumu a vývoje (ÚV 2009d) a připravovaného rozpočtu 

na VaV do roku 2012 (ÚV 2009e). RVaVaI tehdy (za účasti zástupců AV ČR v ní) 

připravila pro rok 2012 snížení rozpočtu AV ČR o více než polovinu celkové částky jí 

připsané pro rok 2009. Celkem šlo o snížení rozpočtu o více než tři miliardy, které je 

dotčenými opakovaně označované jako likvidační. 

Princip genderové rovnosti není v AV ČR subjektem politiky mířené dovnitř ani 

navenek AV ČR (Tenglerová 2008a; R20 AV ČR 2010; R23 AV ČR 2010). AV ČR 

pouze ve spolupráci s kosmetickou firmou L´Oreal udílí stipendium pro začínající 

vědkyně v oblasti lékařských a materiálových věd. 
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6.1.5. Instituce zajišťující politiku genderové rovnosti v ČR 

Povinností všech státních institucí je provádět genderový mainstreaming. Vzhledem 

k tomu, že se věda a genderová perspektiva na úrovni státu míjí, zmíním se 

v následující kapitole o institucionálním nastavení politik genderové rovnosti a na to, 

zda a jak tyto instituce tematizují vědu. 

 

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (RRPŽM) je stálým poradním orgánem 

vlády v oblasti vytváření rovných příležitostí pro ženy a muže. Rada byla zřízena 

usnesením vlády ČR č. 1033 ze dne 10. října 2001 (ÚV 2001b). Rada připravuje 

návrhy směřující k prosazování a dosažení rovných příležitostí pro ženy a muže. Rada 

zejména: 

• projednává a doporučuje vládě základní koncepční směry postupu vlády 

při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže; 

• koordinuje základní směry resortních koncepcí v oblasti rovných příležitostí 

pro ženy a muže; 

• stanovuje okruh priorit pro projekty resortů na podporu realizace rovných 

příležitostí pro ženy a muže; 

• identifikuje ve společnosti aktuální problémy v rovných příležitostech 

pro ženy a muže; 

• hodnotí efektivitu naplňování principu rovnosti žen a mužů (ÚV 2001b). 

Zasedání RRPŽM se konají nejméně třikrát ročně, často ale zůstává u tohoto 

minimálního čísla. V RRPŽM zasedá 28 osob (14 mužů a 14 žen), vedle 

předsedy/předsedkyně, ministra/ministryně pro lidská práva, má sdružovat pracovnice 

a pracovníky na nejvyšší úrovni státní správy (náměstkové/náměstkyně vybraných 

ministerstev), dále pak zástupkyně/zástupce občanské společnosti, odborné veřejnosti 

a sociálních partnerů (http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rada-

pro-rovne-prilezitosti/uvod-29829/). 

Ve srovnání s RVaVaI má RRPŽM malé pravomoc. Členové a členky RVaVal 

pracují dobrovolně a bez nároku na odměnu, dodávají vládě pouze doporučení, jež 

nemají zásadní váhu. Prioritami RRPŽM jsou prevence domácího násilí, slaďování 

rodinného a profesního života, ženy v politice a institucionální zajištění politiky 
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rovných příležitostí žen a mužů. Tato témata zároveň zastřešují Výbory a jejich 

pracovní skupiny, v nichž vznikají konkrétní podněty a návrhy na změnu zákonů. 

Genderová rovnost ve vědě se na jednání RRPŽM ocitla poprvé v roce 2009. 

Na podnět NKC-ŽV bylo pak přijato doporučení vládě, aby se otázkami genderové 

rovnosti zabývala (http://www.vlada.cz/cz/ppov/rada-pro-rovne-

prilezitosti/cinnost/zaznam-ze-zasedani-rady-vlady-pro-rovne-prilezitosti-zen-a-

muzu-ze-dne-23--unora-2010-69602/). Tím ovšem možnosti RRPŽM z hlediska 

genderové rovnosti ve vědě v podstatě končí. 

 

Ministerstva ČR 

Ministerstvo pro lidská práva a menšiny se zabývá dodržováním lidských práv, 

rozvojem občanské společnosti a nestátního neziskového sektoru, záležitostmi 

romské komunity a národnostních menšin a systematicky napomáhá usnadnění života 

zdravotně postižených občanů. V rámci Ministerstva pro lidská práva pracuje 

Oddělení rovnosti žen a mužů, které podle informací na svých internetových 

stránkách: 

koncipuje, formuluje, tvoří a posuzuje 

• celostátní koncepce a nejsložitější systémy právních úprav nebo nejsložitější 

zákonné úpravy s nejširšími dopady na právní poměry České republiky 

v oblasti politiky rovných příležitostí pro ženy a muže; 

• nejsložitější systémy právních úprav mezinárodního práva a práva Evropské 

unie (zejména nařízení ES a směrnice ES), koncepční a strategické dokumenty 

Evropské unie z oblasti politiky rovných příležitostí pro ženy a muže 

s nejširšími dopady na Českou republiku a ostatní státy Evropské unie; 

• plnění mezinárodních závazků, zejména implementaci práva EU v oblasti 

politiky rovných příležitostí pro ženy a muže; 

koordinuje 

• přístup orgánů veřejné správy k problematice rovných příležitostí pro ženy a 

muže; 

zabezpečuje 

• činnost Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů po odborné, organizační 

a administrativní stránce (http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/ministri-pri-

uradu-vlady/michael-kocab/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/problematikou-



56 

rovnych-prilezitosti-zen-a-muzu-se-zabyva-oddeleni-sekretariatu-rady-vlady-

pro-rovne-prilezitosti-zen-a-muzu--39083/). 

Co se týče prosazování genderové perspektivy do politik ČR nemá Oddělení žádné 

kontrolní pravomoci. Dokumenty ostatních rezortů, včetně RVaVaI, z hlediska 

dodržování závazků ČR v oblasti genderového mainstreamingu nekomentuje. 

Oddělení nanejvýš poskytuje konzultace, pokud je v tomto smyslu státními 

institucemi osloveno. To se však děje jen výjimečně (R2 RPRPŽM 2009). 

Institucionální zajištění tématu genderové rovnosti na ministerstvech vychází 

z usnesení vlády č. 456 ze dne 9. května 2001. Toto usnesení umožnilo, aby na všech 

ministerstvech byla zřízena pozice gender focal point, jejíž náplní je věnovat se 

„agendě rovných příležitostí pro muže a ženy.“ (ÚV 2001a). Neziskové organizace 

opakovaně upozorňují na to, že pravomoci těchto pracovnic/pracovníků jsou 

nedostatečné (Pavlík 2004, Pavlík 2006, Appeltová 2008). Z provedených rozhovorů 

na ministerstvech vyplynulo, že osoby na těchto pozicích nejsou v žádném kontaktu 

se zaměstnanci/zaměstnankyněmi zodpovědnými za vědní politiky v rezortech 

V některých případech je neznají, nebo dokonce nevědí o existenci pozice gender 

focal point(k)y či organizační složky, která má výzkum v kompetenci. Ve většině 

případů panuje na obou stranách neznalost problematiky genderové rovnosti, 

v případě gender focal pointek/pointů je navíc zjevná neznalost části agendy vlastního 

rezortu, tj. vědní politiky. V rámci interního připomínkového řízení se k gender focal 

pointům/potinkám dokumenty vědních politik nedostávají. 

Tuto situaci by mohl pozitivně ovlivnit vznik pracovních Skupin pro rovné 

příležitosti žen a mužů na ministerstvech, které měly být ustaveny na základě 

z Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí žen a mužů v roce 2009 

(ÚV 2009a). Při realizaci tohoto úkolu, jak vyplynulo z rozhovorů, bylo nicméně 

ponecháno na zvážení gender focal pointů/pointech, jaké pracovníky/pracovnice 

do Skupiny přizvou. Členství ve Skupinách je dobrovolné, neplacené a Skupiny 

nemají žádné pravomoci. 

Zřízení takových pracovních Skupin bylo dáno předchozí dobrou praxí na MO, 

MV a MŠMT. Zatímco první dvě se genderovou rovností ve vědě nezabývají vůbec, 

MŠMT naopak některé dílčí aktivity v tomto smyslu – jak již bylo výše řečeno – 

rozvíjí. 
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Od roku 2003 působí na MŠMT Pracovní skupina pro rovné příležitosti žen a 

mužů. Jejím úkolem je pomáhat v prosazování genderové rovnosti jak 

na ministerstvu samotném tak v rámci jeho politik. Skupina se také má vyjadřovat 

k projednávaným materiálům (Smetáčková, Linková 2006). V roce 2009 byla 

Pracovní skupina pro rovnost příležitostí pro ženy a muže rozšířena o zástupce a 

zástupkyně neziskových organizací a akademické sféry. Hlavním cílem je zpracování 

Priorit MŠMT v oblasti genderové rovnosti s cílem dosáhnout genderově rovného 

školství a podpory v oblasti genderového výzkumu a postavení žen ve vědě 

(http://www.msmt.cz/socialni-programy/rovne-prilezitosti-pro-zeny-a-muze-ve-

skolstvi-a-vede). V rámci této Pracovní skupiny funguje také Podvýbor pro vědu. 

Jeho členky spolu nicméně komunikují intenzivněji na základě starších 

institucionálních vazeb, jejichž potřeba vzešla především ze závazků MŠMT vůči EU, 

tj. Pracovní skupiny pro ženy ve vědě při MŠMT. 

Z uvedeného vyplývá, že stát nemá nijak valný zájem na prosazování genderové 

rovnosti ve vědě. Instituce zabývající se vědní politikou genderovou rovnost neřeší 

vůbec, a ty, co se jí zabývají nemají potřebné kapacity a pravomoci, aby se mohly 

o prosazování tohoto tématu výrazněji zasadit. Vraťme se ale zpět k aktérům vědních 

politik. Vedle státu do podoby vědních politik mohou intervenovat také Parlament 

ČR, vysoké školy, Svaz průmyslu a dopravy, Českomoravský odborový svaz, 

Národní kontaktní centrum – ženy a věda či samotní vědci a vědkyně. 

 

6.2.Parlament ČR 

V dolní i horní sněmovně Parlamentu ČR působí výbory a podvýbory, které mají 

v kompetenci vědní politiky. Jedná se o Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež 

a tělovýchovu Poslanecké sněmovny ČR, v rámci něhož působí Podvýbor 

pro vědu a vysoké školy a Výbor pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a 

petice Senátu ČR. Oba mají především zákonodárnou a kontrolní roli. Jejich úkolem 

je především projednávání, případně tvorba legislativních návrhů29. Další rovinou 

intervencí do vědní politiky, která má spíš neformální charakter, je pořádání 

veřejných slyšení a seminářů, které se týkají témat spojených s vědou. Výbory nemají 

                                                 
29 V případě Senátního Výboru jej smí Sněmovna podat pouze Senát jako celek. 
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na vyjadřování k legislativě vědních politik monopol, možnost intervenovat mají totiž 

také jednotliví poslanci, poslankyně, resp. jejich skupiny či členské kluby. 

Sněmovní Výbor, v jehož kompetenci je věda, je co do tématické agendy vůbec 

nejvíce obtěžkaným výborem v Poslanecké sněmovně. Podle informací jednoho 

z členů Podvýboru pro vědu a vysokého školy tvoří 60 až 70 % náplně jednání 

Výboru problematika školství, zbytek zbývá na ostatní agendy, včetně výzkumu a 

vývoje (R17 PSPČR 2010). Členem/členkou Výboru (Podvýboru) je 

poslanec/poslankyně, je(n)ž nezastává žádnou funkci ve vládě. (Pod)Výbor 

projednává jednak věci, které mu uloží Sněmovna, jednak vlastní náměty. 

Možnost ovlivnit vědní politiku vychází logicky z rozložení sil ve Sněmovně. 

Vládě se během jejího volebního období podařilo prosadit jak Reformu VaVaI 

(ÚV 2008b), tak například i novelu zákona 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a 

vývoje z veřejných prostředků. Po jejím pádu Sněmovna prostřednictvím Výboru 

předložila a poslala do druhého kola projednávání novelu zákona 130/2002 Sb., která 

má na určitou dobu naopak implementaci schválené Reformy VaVaI zpomalit 

(ÚV 2008b).Téma genderové rovnosti ve vědě se na jednání Výboru ani Podvýboru 

v tomto funkčním období Sněmovny nedostalo. Pokud se na takové téma narazí, pak 

se tak děje v kuloárech (R17 PS ČR 2010). 

 

Senátní Výbor také v rámci svých pravomocí spravuje tematicky nejširší agendu 

ze všech Senátních výborů. Výbor je ve své pracovní činnosti úkolován Senátem, 

projednává návrhy legislativy a opatření EU (Zákon č. 107/1999). Ani senátní Výbor 

podle informací jeho sekretariátu téma genderové rovnosti ve vědě neprojednával, a 

to ani v rámci podnětů, které přicházejí zvnějšku (Senát 2010). 

 

6.3.Vysoké školy a jejich reprezentace 

Vysoké školy zaměstnávají zhruba 43 % výzkumníků a výzkumnic v ČR (ČSÚ 

2008). Oficiální reprezentací vysokých škol je podle § 92 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 111/1998 Sb. o vysokých školách Rada vysokých škol (RVŠ). Podle Statutu se 

RVŠ zabývá rozvojem, ekonomickým zabezpečením, právní úpravou, činností, 

organizací a řízením vysokých škol a zásadními věcmi dotýkajícími se rozvoje, 

činnosti a zájmů vysokých škol a jejich učitelů, studentů a zaměstnanců, zaujímá 
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k nim stanoviska a vypracovává doporučení pro MŠMT a jiné orgány a instituce. Je 

povinným připomínkovacím místem pro veškeré návrhy vědních politik, nominuje 

své zástupce/zástupkyně do RVaVaI, včetně jejích poradních orgánů. V RVaVaI 

zasedá předseda RVŠ. 

RVŠ se tématem genderové rovnosti v rámci svých kompetencí – ať již dovnitř 

nebo ven směrem ke státní správě – nezabývá (R13 RVŠ 2009; RVŠ, vyjádření 

2007), jako jediná ze všech vyzvaných institucí nominovala do nové RVaVaI ženu 

(http://www.vedazije.cz/node/1184). 

Česká konference rektorů (ČKR) je orgánem reprezentace vysokých škol České 

republiky složeným z představitelů vysokých škol podle § 92 odst. 1 písm. b) zákona 

č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Jejím členem/členkou se může stát pouze 

rektor/rektorka vysoké školy. ČKR sdružuje představitele a představitelky veřejných, 

soukromých a státních vysokých škol ČR, univerzitních i neuniverzitních, a zajišťuje 

jejich společný postup v zásadních záležitostech týkajících se rozvoje vzdělanosti, 

vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti, dále pak vysokých škol a jejich studentů, 

akademických pracovníků a dalších zaměstnanců. Také ČKR patří k povinným 

připomínkovacím místům pro dokumenty vědní politiky státu, nominuje osoby 

do RVaVaI a jejích poradních orgánů. V současné době zasedají v RVaVaI dva 

rektoři. Z dostupných dokumentů na internetových stránkách ČKR, je zřejmé, že ani 

zde se téma genderové rovnosti na agendu jednání ČKR nedostalo 

(http://crc.muni.cz/). 

 

6.4.Svaz průmyslu a dopravy 

Významnou institucí, která vstupuje do tvorby vědních politik ČR, je Svaz průmyslu 

a dopravy (SPD), ten zastupuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v ČR. Jeho 

posláním je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky 

s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit 

společné zájmy svých členů. Ze sedmi oblastí priorit je výzkum a vývoj třetí v pořadí 

(http://www.spcr.cz/). 

V RVaVaI zasedají dva členové představenstva SPD, předseda SPD se může 

jednání RVaVaI účastnit. Řada aktérů vědních politik považuje postavení SPD a její 

vliv na vědní politiku v ČR za vysoký, tyto hlasy nicméně zaznívají téměř výlučně 
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ze strany osob spojených s AV ČR. (R20 AV ČR 2010; R23 AV ČR). Podle 

informací zaměstnance SPD, s nimž jsem hovořila, mělo v budoucí RVaVaI dojít 

ještě k většímu posílení pozice průmyslu, vzhledem k nedostatku informací o nových 

členech, členkách, je nutné tuto otázku ponechat nezodpovězenou. Také SPD se 

genderové rovnosti nevěnuje (R18 SPD 2010). 

 

6.5.Českomoravská konfederace odborových svazů 

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČKMOS) je jedním s povinných 

připomínkových míst vlády. V rámci ní působí Vysokoškolský odborový svaz 

(VOS) a Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu (OSPVV). Přestože oba 

svazy deklarují, že zastupují všechny své členy a členky, téma genderové rovnosti 

stojí zcela mimo jejich zájem. Hlavními komunikačními partnery jsou pro svazy 

zaměstnavatelé a jejich zástupci, tj. v případě VOS především MŠMT, ČKR a RVŠ, 

v případě OSPVV především AV ČR. Jejich agendu v posledním roce určovala 

především snaha intervenovat na úrovni určování mezd vysokoškolských 

zaměstnankyň/zaměstnanců, diskuse kolem Bílé knihy terciárního vzdělávání (MŠMT 

2009) (VOS) a Reforma VaVaI (ÚV 2008b) (OSPVV). Reálné možnosti intervence 

do tvorby vědní politiky v ČR jsou podle zástupců svazů velmi omezené, přestože se 

na připomínkování zásadních dokumentů pravidelně podílejí (R11 VOS 2010, R24 

OSPVV 2010). V souvislosti s genderovou rovností vedení obou svazů odkazuje 

na činnost Výboru ČMKOS pro rovné příležitosti žen a mužů. Výbor je poradním 

orgánem ČMKOS a je složen ze zástupců/zástupkyň všech členských odborových 

svazů. Zastoupení je dobrovolné, a tak z celkem 33 svazů pracuje ve Výboru 19 žen a 

1 muž. Zástupci/zástupkyně VOS ani OSPVV ve výboru nejsou. Práce v tomto 

Výboru je dobrovolná a neplacená (R7 ČMKOS 2009).  

Agendu Výboru určují priority Evropské a Mezinárodní odborové organizace. 

Plán na podporu prosazování principu rovnosti mužů a žen v podmínkách ČMKOS a 

jednotlivých odborových svazů (ČMKOS nedatováno) si vytyčil za cíl: 

1) zajistit, aby ženy byly řádně zastoupeny v orgánech kolektivního 

vyjednávání a rozhodování; 

2) začlenit rovnost žen a mužů do všech oblastí odborové politiky; 

3) a usilovat o dosažení rovnosti v odměňování (ČMKOS nedatováno) 
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Výbor nemá v rámci ČMKOS nijak významné postavení. Záleží na rozhodnutí 

každého odborového svazu, zda bude či nebude s Výborem spolupracovat a ne/bude 

se snažit v rámci svých aktivit daných cílů dosahovat. Výbor se tak jako celý 

ČMKOS orientuje především obecně na trh práce a jeho aktivity se týkají především 

snah o zvýšení informovanosti členské základny. Členové a členky Výboru se 

připomínkových řízení vládních materiálů údajně zúčastňují (R7 ČMKOS 2009), 

nicméně je nutné připomenout, že se nejedná o expert(k)y na genderovou 

problematiku, ale člen(k)y jednotlivých odvětvových odborových svazů, jejichž 

orientace v oblasti vědy není nijak velká. Úspěšnost připomínek k problematice 

genderové rovnosti je podle členky výboru nízká a specificky nebyla věda v rámci 

agendy Výboru nikdy řešena (R7 ČMKOS 2009). 

 

6.6.Národní kontaktní centrum – ženy a věda 
Projekt Sociologického ústavu AV ČR financovaný primárně z programu EUPRO, 

případně z dalších účelových prostředků poskytovaných ve veřejných soutěžích, se 

zaměřuje na podporu genderové rovnosti ve vědě a obecně podporu mladých lidí, 

včetně vytváření a implementace praktických nástrojů této podpory a předkládání 

doporučení pro tvorbu politik na různé úrovni. Dále také provádí teoretické zkoumání 

na poli feministických epistemologií a vědních studií z genderového hlediska, která 

souvisejí s otázkami produkce vědění, moci a genderu (http//:www.zenyaveda.cz). 

Těžištěm aktivit NKC-ŽV v oblasti vědních politik je upozorňování 

na nedostatečnou míru tematizace genderové rovnosti ve vědě, především ale leží 

v rovině konkrétních podnětů, jejichž adresáty jsou instituce výzkumu a vývoje: 

Sociologickým ústavem AV ČR počínaje, přes GA ČR a RVaVaI konče. Ve většině 

případů se jedná o opatření, která vedou k odstranění nepřímé diskriminace 

na základě genderu, resp. nerovné distribuce povinností spojených s rodičovstvím. Ta 

mají také nejvyšší šanci na to, být institucemi vyslyšena (Tenglerová 2007, 

Tenglerová 2008). 

NKC-ŽV je členem Pracovní skupiny pro ženy ve vědě při MŠMT a Podvýboru 

pro vědu při Pracovní skupině pro rovnost příležitostí pro ženy a muže MŠMT. NKC-

ŽV pravidelně komunikuje se zástupkyněmi MŠMT a podílí se na vytváření a plnění 

rezortních Priorit a postupů při prosazování rovných příležitostí žen a mužů 
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ve školství a vědě (MSMT 2008). NKC-ŽV je jedinou organizací, jejímž hlavním 

zájmem je prosazování genderové rovnosti ve vědě. Z hlediska možnosti ovlivňovat 

vědní politiku státu jsou jeho možnosti velmi omezené také proto, že se mu příliš 

nedaří mobilizovat podporu samotných vědkyň a vědců. 

 

6.7.Vědkyně a vědci 
V ČR neexistuje v současnosti mezi vědci a vědkyněmi iniciativa, která by se 

genderové rovnosti věnovala. Po roce 1989 sice byla na našem území obnovena 

činnost organizace Spolku univerzitních žen, ta ale ještě v 90. letech svoji činnost 

ukončila (Linková 2007b). V současnosti probíhají na bázi aktivismu některé dílčí 

projekty zaměřené na téma ženy ve vědě, které jsou obvykle financované 

ze Strukturálních fondů EU (Tenglerová 2008). 

 

6.8.Shrnutí 

Genderové rovnosti, jak vyplývá s předchozího, se vědní politiky nijak nedotýkají. 

Pro stát, který má největší vliv na určování její dikce a směřování, toto téma 

neexistuje, přestože má za povinnost provádět genderový mainstreaming ve všech 

oblastech a politikách. I mlčení je však formou komunikace, resp. komunikativním 

aktem, který nese význam. V tomto případě neexistuje genderová rovnost ani jako 

problém ani jako hodnota, k níž by se někdo otevřeně hlásil (srv. s Tenglerová 

2008b). 

Instituce, které se genderovou rovností na státní úrovni obecně zabývají, nemají 

téměř žádné pravomoci, vědu jako oblast zájmu dlouhodobě nechávají stranou. 

Komunikace mezi nimi a institucemi vědních politik v podstatě neexistuje. Výjimkou 

jsou aktivity a pracovní skupiny při MŠMT, které genderovou problematiku s vědou 

spojují. Jejich dosah je nicméně velmi omezený a dílčí a na vědní politiku státu mají 

prakticky nulový vliv. Téma genderové rovnosti ve vědě se tak institucionálně 

etabluje zcela mimo místa se skutečnou rozhodovací pravomocí, jen jako jakýsi 

formální apendix, jehož jedinou funkcí je čistě jejich vlastní existence a skrze ni 

formální doklad (předstíraného) zájmu státu, jehož adresátem je EU. Takové 

institucionální nastavení dělá z tématu genderové rovnosti ve vědě cosi zvláštního a 

specifického a zároveň něco, co se nachází na periferii, nikoli něco, co má být 
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z definice integrální součástí všech politik. Platí tak, že čím víc moci instituce má – 

ale i kompetencí –, tím méně se genderové rovnosti věnuje. Institucionální rámování 

problému prostřednictvím skupin pro ženy ve vědě, případně skupin pro rovné 

příležitosti žen a mužů ve vědě, redukuje problematiku genderové rovnosti na oblast 

lidských zdrojů (R2 RVaVaI 2009). Předmětem zájmu mají být především lidé, 

nikoli například (také) věda samotná. 

RVaVaI jako nejvýznamnější instituce vědních politik stojí díky svému 

nesystémovému statusu – poradního orgánu vlády s pravomocemi ministerstva – 

zcela mimo státní politiky, které se zabývají rovnými příležitostmi žen a mužů: 

na rozdíl od ministerstev nebo například Českého statistického úřadu není explicitně 

vázána Prioritami vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (ÚV 2009a), nemá 

za povinnost stanovovat si vlastní, rezortní Priority, ani zaměstnávat osobu, která by 

měla téma genderové rovnosti v kompetenci. 

RVaVaI žádné změny v tomto ohledu ani neplánuje, přestože – nebo možná právě 

proto –, že se její pravomoci díky s Reformě VaVaI (ÚV 2008b) ještě podstatně 

zvyšují. Má dojít také k navýšení počtu zaměstnanců/zaměstnankyň jejího 

sekretariátu. Podle posledních dostupných informací se neplánuje ani založení nějaké 

Pracovní skupiny či komise, která by se na expertní úrovni touto problematikou 

zabývala (R2 RVaVaI 2009; RVaVaI 2010).30 

Státní orgány nemají pocit deficitu vzhledem k genderové rovnosti ve vědě, i 

proto, že aktéři/aktérky, kteří stojí mimo státní správu, ji také nepovažují za hodnou 

pozornosti. Zájem o téma neprojevují ani vědci a vědkyně a hlas NKC-ŽV je 

ve srovnání s nimi velmi slabý. 

Jsou-li aktéři/aktérky nuceni/nuceny se k otázce genderové rovnosti ve vědě 

vyjádřit, rámují problém genderové rovnosti ve vědě převážně jako otázku žen 

ve vědě (srv. Meyer 2009). Toto pojetí však automaticky neznamená, že by tématu 

byl přisouzen problémový status. Na otázky spojené s tím, jak je problém genderové 

rovnosti ve vědě konstruován, se zaměří následující analýza. 

 

                                                 
30 Odpověď na žádost Rady pro RPŽM 
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7. Konstrukce problému 

 

Základními dimenzemi, jež strukturují rámce politik, kterými se budu v následujícím 

zabývat, jsou diagnóza (co je problém? Co není problém, v čem není problém, proč a 

co to znamená) a prognóza (jaké je řešení problému? Jaké jsou strategie neřešení 

problému, viz dále také „mechanismy“). V rámci těchto dimenzí budu sledovat 

kategorie hlas (jakou roli má aktér vzhledem k reprezentaci problému a jeho řešení, 

jaký vliv má na jejich utváření, kdo je zodpovědný za problém, jeho ne/řešení), 

gender (jak se zde odrážejí genderové vztahy? Např. ženy mají dohnat muže, muži 

mají řešit postavení žen, atp.), lokace (v jaké oblasti se problém a jeho řešení 

nacházejí. Např. svět práce, občanství, soukromá sféra), mechanismy (jak je 

s problémem zacházeno, jaké se zde konstruují bariéry a strategie neřešení).31 

Ke zpracování dat jsem použila program Atlas.ti. 

Při analýze konstruování problému genderové nerovnosti ve vědě se zaměřuji 

na převládající diskurzy aktérů, vynechám například pojetí, které sleduje NKC-ŽV 

jako aktér, neboť si troufám tvrdit, že se velmi podobá pojetí, jaké jsem nastínila 

v kapitole „Politiky nečinnosti jako problém“. 

 

7.1.Základní rámování genderové rovnosti ve vědě: otázka žen ve vědě 
Jak jsem ukázala výše, téma genderové rovnosti se ve vědních politikách neobjevuje 

a na institucionální rovině je zajištěno přinejmenším bezvýznamně. Pokud jsou aktéři 

nuceni své oficiální mlčení o tématu přerušit a zaujmout k němu nějaký postoj, pak 

genderovou rovnost ve svých výpovědích téměř výlučně rámují jako otázku žen 

ve vědě. Občas se ve vyjádřeních institucí, resp. jejich zástupkyň a zástupců, 

explicitně objeví termíny jako je genderová rovnost, rovné příležitosti (či rovnost) žen 

a mužů. Tato označení nicméně bez výjimky odkazují k hodnotě či hodnotám, které 

jsou legitimní, zároveň však nástroje, které by vedly či mohly vést k přiblížení se této 

hodnotě, jsou důsledně odmítány: 

„Rovné příležitosti pro všechny skupiny občanů neodmyslitelně patří 

k základním principům demokracie.“ (UP, dopisy 2007). 

                                                 
31 Tato metodika je s mírnou obměnou převzata od Miekke Verloo a Emmanuely Lombardo (Verloo, 

Lombardo 2007). 
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„Genderovou rovnost je třeba respektovat, není však produktivní prosazovat ji 

"umělými" cestami a prostředky.“ (JAMU, dotazník 2008). 

„Uplatnění tohoto principu nejen v oblasti vědy, ale i dalších společenských 

oblastech je zásadou. V těchto oborech není možné stanovit nějaké kvóty. Je 

to otázka odbornosti a sebeprosazení každého jednotlivce v rámci volné 

soutěže v oboru.“ (Senát ČR 2010). 

Současné uznání hodnoty a odmítnutí aktivit vedoucích k jejímu dosahování ukazuje, 

že dnešní stav není vnímán jako něco, co je s touto hodnotou v rozporu (srv. 

Tenglerová 2009b). Genderová rovnost je dostatečně zabezpečena stávajícími 

normami: 

„Genderová rovnost je u nás dostatečně zajišťována obecně závaznými 

právními předpisy (zvláště zákoníkem práce). Dosažení optimálního stavu 

v některých otázkách [...] je věcí dlouhodobějšího vývoje, který přes některé 

výkyvy a nedostatky pozitivně probíhá a nebylo by moudré snažit se jej 

urychlovat administrativními a direktivními opatřeními.“ (AV ČR, dotazník 

2008). 

Rámování otázky genderové rovnosti jako abstraktní hodnoty, která je zaručena 

prostřednictvím existence legislativy, vylučuje vnímání otázky jako problémové, a 

tím logicky eliminuje i jakékoli snahy o změnu. I pokud ve zmínce o současném 

stavu panuje alespoň částečně epistemická nejistota (optimální stav dosud nebyl 

dosažen), ve výpovědích je stejně patrná rezistence vůči jakýmkoli proaktivním 

opatřením. Také uznání statusu hodnoty může být politikou nečinnosti právě proto, že 

neimplikuje žádnou potřebu změny v reálném světě. 

Konstruování genderové rovnosti jako hodnoty se na rovině konkrétních představ 

a promluv, jak již bylo řečeno, zužuje na otázku žen ve vědě. Z celé šíře aspektů, 

které genderová problematika zahrnuje, se tak vytrácí jak povaha vědy jako 

genderované a genderující instituce – věda je neutrální oblastí a její nastavení a 

fungování je bezproblémové a nemá různý dopad na osoby s různým genderem, tak 

z velké části také tematizace mocenských vztahů, resp. osob, jimž jsou maskulinní a 

feminní gender připsány. Zůstávají pouze ženy ve vědě, rámec, jenž strhává výlučnou 

pozornost na ženy a dělá z nich specifickou skupinu. Téma či rámec muži ve vědě 

přitom neexistuje. Ženy ve vědě (nikoli např. vědkyně) jsou konstruovány jako 
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homogenní skupina, jsou to ony, na které je zaměřena pozornost, a v případě 

problematického statusu otázky žen ve vědě jsou „problémové“. 

V reakcích respondentů/respondentek a aktérů/aktérek se velmi často objevuje 

ztotožnění genderu s pohlavím, najdeme zde ale také případy, kdy je otázka žen 

ve vědě spojovaná obecně s vývojem a zvyklostmi společnosti. Jak ukazuje Meyer 

(2009), první způsob konceptualizace jde přesně proti tomu, proč byl termín gender 

vymyšlen a co má popisovat. Místo tematizace mocenských vztahů a problematizace 

společenského uspořádání, které je zdánlivě neměnné, zde dochází k esencializaci: 

pohlaví a rozdíly mezi nimi se jeví a jsou konstruovány jako přirozené. Velmi často 

jsou přitom ve vyjádřeních biologická rovina a společenská přítomny zároveň. 

Oběma těmto pojetím je společné kladení otázky do jiných sfér (tělesnost a/nebo 

společnost), zde se primárně otázka formuje. To odpoutává pozornost od vědy 

samotné jako sféry, v níž se také genderové nerovnosti utvářejí a reprodukují. Rámec 

otázky žen ve vědě tak při bližším pohledu odkazuje na okolnosti mimo vědu 

samotnou. 

Mezi dva nejčastější diskruzivní rámce, které aktérky a aktéři ve svých 

výpovědích skloňovaly, patří nominální zastoupení žen ve vědě a spojení otázky žen 

ve vědě a rodičovství. Zatímco v případě prvého nemusí být nerovné či nevyrovnané 

zastoupení žen na různých pozicích vnímáno jako problematické, v případě 

rodičovství rámovaného především diskurzem reprodukce či společenských úloh 

(méně už např. jako životního naplnění či součást sebeurčení) a diskurzem 

(vědeckého) trhu práce, bývá situace vnímána jako problematická. Následující 

kapitoly ukáží jednotlivé aspekty detailněji. 

 

7.1.1. Ženy ve vědě: nominální zastoupení 
Nejčastěji se v souvislosti s ženami ve vědě hovoří o jejich podílu v rozhodovacích 

pozicích vědy, už méně v jednotlivých oborech či kariérních stupních. Nelze přitom 

jednoduše říci, kdy a v jaké rovině se nominální zastoupení žen ve vědě stává 

problémem, stejně tak jako že někteří/některé aktéři/aktérky mají větší tendenci 

vnímat situaci jako neuspokojivou. Z analýzy dat nicméně jasně vyplývá, že 

nominální zastoupení žen ve vědě není žádným/žádnou z aktérů/aktérek považováno 

za závažný či znepokojivý problém. 
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Významnou úlohu při konstruování neproblémovosti otázky žen ve vědě hrají 

statistiky či odkaz(y) na nominální zastoupení žen ve vědě. Předně, genderová 

rovnost nepředstavuje problém, neboť ženy tu [ve vědě] přece jsou. Nejčastější 

strategií, jak konstruovat otázku žen ve vědě jako neproblémovou, přitom představuje 

selektivní nakládání s informacemi. Někdy aktéři/aktérky upozorňují na více než 

poloviční zastoupení žen v určité oblasti, jindy vyjmenují několik jednotlivých 

osobností, které zastávají vysoké posty, nebo se určitý podíl vědkyň prohlásí 

za dostatečně vysoký. 

Fakt vyššího podílu žen (než mužů) ve vybraném segmentu vědy či 

v rozhodovacích pozicích institucí bývá využíván jako důkaz existence genderové 

rovnosti. Genderová rovnost v tomto ohledu tedy znamená, že ve vědě je víc žen než 

mužů. Nižší zastoupení mužů, které z toho logicky vyplývá, se nebere v potaz, natož 

aby bylo vnímáno jako něco nežádoucího či negativního. O oblastech, v nichž mají 

naopak převahu muži, se přitom mlčí. Další strategií, která užívá rámec nominálního 

zastoupení žen k eliminaci problémového statusu této otázky, je vyjmenování 

několika příkladů (výjimek), které přítomnost žen dokládají – opět se vynechá 

informace o tom, kolik nebo jaké další významné posty naopak zastávají muži. 

Za dostačující se navíc pokládá třicetiprocentní podíl žen v daném oboru. Vynechání 

nebo zdůraznění určitého segmentu či roviny je nejčastější strategií, jak konstruovat 

otázku žen ve vědě jako neproblémovou. Ženy jsou ovšem výlučně konstruovány jako 

cílová populace (srv. Schneider, Ingram 1993), mužů se genderová ne/rovnost nijak 

netýká. 

Tyto strategie ukazují, jak jsou v rámci nominálního zastoupení žen ve vědě ženy 

konstruovány. Je s nimi nakládáno jako se specifickou, zvláštní skupinou. Muži a 

jejich postavení naopak předmětem diskuse nejsou, nejsou konstruováni jako 

homogenní a už vůbec ne jako potenciálně problémová skupina. Otázka genderové 

rovnosti, resp. žen ve vědě, se mužů týká v podstatě „jen“ do té míry, že jsou nuceni 

jako reprezentanti institucí reagovat. 

Pokud je nominální zastoupení žen ve vědě vnímáno jako deficitní, což ještě 

nemusí znamenat, že je to vnímáno jako problém, odpovědnost za situaci – a tedy i 

její řešení – nesou převážně vědkyně. Ve vědě jde totiž především o výsledky a 

schopnosti, nikoli o pohlaví: „Univerzita potřebuje na rozhodovacích pozicích lidi 

schopné a ochotné odpovědně pracovat, bez ohledu na pohlaví, náboženství a rasu.“ 
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(UNOB, dotazník 2008). Talent, schopnosti, výsledky, odpovědnost a kvalita jsou 

nejčastějším argumentem, který je v souvislosti s otázkou nižšího zastoupení žen 

ve vědě mobilizován. 

„Podpora talentovaných a schopných pracovníků, žen nevyjímaje, ochotných 

se aktivně podílet na tvůrčích a manažerských činnostech a vytvářet pro tyto 

činnosti co nejlepší podmínky a zázemí, je součástí dlouhodobého záměru 

rozvoje univerzity.“ (UPOL, dopisy 2007). 

Výkon a ochota pracovat v souvislosti s nízkým zastoupením žen v rozhodovacích 

pozicích implicitně konstruují ženy jako někoho, kdo nechce nebo není schopen 

takovou námahu podstoupit. V každém případě jsou to ženy, kdo jsou odpovědné 

za současný stav, neboť nesplňují kritéria excelence a další požadavky, které se 

kladou na vedoucího pracovníka. Tato kritéria jsou opět vnímaná jako genderově 

neutrální, resp. „objektivní“ (srv. Kimmel 2000; Linková 2009). 

Nominální zastoupení žen je nejčastěji definováno jako problém v oblasti 

rozhodování o vědě a o chodu vědeckých institucí. Názor, že by instituce měly 

nějakým způsobem zasáhnout a situaci řešit, je relativně řídký. Převládá přesvědčení, 

že je vhodné nechat věcem přirozený vývoj a žádné kroky nepodnikat. Nanejvýš 

instituce připouští individuální podporu a motivování jednotlivých vědkyň. Tato 

podpora má neformální charakter, nic nestojí. Avšak stejně jako může být velmi 

účinná, může mít na druhé straně čistě podobu deklarace nebo být natolik selektivní, 

aby takto podpořené ženy odpovídaly tradičním představám o chodu vědy a obrazu 

vědců a utvrzovaly je. Zvyšování motivace vědkyň jde ale opět v ruku v ruce 

s předpokladem ochoty vědkyň se víc zapojovat. 

Za nepřijatelné jsou naopak považovány kvóty a přijetí strategických plánů 

s cílem navýšit počty žen na konkrétní úroveň. Kvóty a cíle jsou opakovaně 

označovány za nepřirozené, umělé, nařízené shora. Obvykle se tematizují spolu 

s odkazem na komunistickou minulost, a tím se staví do negativního světla a stávají 

se nepřijatelnými. Atéři/aktérky věnují nepřijatelnosti kvót (resp. pozitivní 

diskriminace) velkou pozornost a přinášejí celou škálu argumentů proč jsou 

nevhodné: vedou k podpoře průměrných výsledků (neboť prosazení je o schopnostech 

a kvalitě práce), výjimky jsou náročné na administrativu, a tudíž nežádoucí, věci 

nařízené shora nefungují, lidé vůči nim mají odpor, neřeší příčinu problému, a ženy 

degradují. 
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Rozhodovací a odpovědné orgány vědy se tak zbavují odpovědnosti za současný 

stav: jediným „správným“ řešením je žádnou změnu neiniciovat a nechat věci tak, jak 

jsou, případně řešení odložit do budoucnosti. Ti, kdo jsou za současnou situaci 

zodpovědné, jsou ženy, a také na nich převážně je, aby případnou změnu samy 

iniciovaly. Na úrovni institucí je maximálně možné podpořit tu kterou vědkyni 

individuálně a neformálně. Absence artikulovaného hlasu žen a jejich požadavků, a 

obecný odpor vůči proaktivním krokům umožňuje a legitimizuje nicnedělání jako 

nejvhodnější řešení. 

Spojení nominálního zastoupení žen ve vědě a genderové rovnosti je 

problematické, neboť sugeruje, že existuje nějaká kvóta, od níž lze danou situaci 

považovat za doklad dosažení genderové rovnosti. To je umožněno tím, že se koncept 

genderu zúžil čistě na rovinu osob, resp. na ženy. Genderová rovnost (ve vědě) je ale, 

jak jsem se pokusila výše ukázat, podstatně komplexnější záležitost a redukovat ji 

na kvantitativní úroveň, je problematické. Redukce genderové rovnosti na rovinu 

individuí odvádí pozornost od systémových, strukturních genderových nerovností 

vědy i společnosti jako takové. Statistiky navíc měří pohlaví, nikoli gender. Gender 

na úrovni individuální je měnlivý, performativní a kontextuální, tzn. není možné jej 

jednoduše zachytit, tak jak to činí statistiky s pohlavím. Vyrovnané zastoupení žen a 

mužů nemusí nutně znamenat dosažení genderové rovnosti, neboť gender se neváže 

nutně na fyzické pohlaví. I když se utváří prostřednictvím výchovy a společenských 

očekávání, které se vnucují právě na základě přináležitosti k určitému pohlaví, jde 

o role a různé perspektivy, které mohou být těmito rolemi (spolu)utvářeny, jde o to, 

aby kritéria a chod vědeckých institucí negenerovaly stejnost a aby určité vlastnosti 

nepredikovaly konkrétní typ odlišnosti. Jde o uznání jiných než tradičně maskulinních 

vlastností jako kvalitních a hodnotných. 

 

7.1.2. Ženy ve vědě: „single“ matky 

Rodičovství je vnímáno jako jediná systémová – a zároveň legitimní – věc, která 

brání vědkyním – na rozdíl od vědců – ve vědě uspět. Zpravidla bývá označováno 

za příčinu (či jednu z příčin) neschopnosti a/nebo neochoty žen vstupovat 

do vedoucích pozic, jejich setrvávání na nižších kvalifikačních stupních či za důvod, 

proč ženy nepokračují po studiu ve vědecké dráze. Dagmar Lorenz-Meyer 

v souvislosti s mateřstvím a vědou hovoří o „přepjaté viditelnosti povinností péče 
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o děti v případě vědkyň“ (2009: 103). Mateřství se zdá být nejuniverzálnější příčinou 

zaostávání vědkyň ve všech různých aspektech nominálního zastoupení žen ve vědě. 

Předně se předpokládá, že ženy (ve vědě) jsou matky. Být matkou pak znamená 

automaticky výpadky v práci, nedostatek času, případně sníženou pracovní 

koncentraci. To je hodnoceno negativně a zdá se, že skutečná a dobrá věda se dá dělat 

jen pokud jí člověk věnuje veškerý svůj čas. Takové kritérium na úrovni 

stereotypních představ splňují spíše osoby s maskulinní životní drahou, častěji tedy 

muži. Reálně ale ani muži tento požadavek nesplňují. Mateřství a věda jsou 

konstruovány jako věci, které nelze dělat dobře najednou, vždy musí jedna převážit. 

Předpokládá se, že „dobrá matka“ si zvolí právě mateřství. 

Mateřství je přitom handicapem „předem“ i „zpětně“: začínající vědkyně je 

automaticky potenciální matkou, u níž se očekávají v budoucnu výpadky, které 

vylučují dělání dobré vědy, v případě vědkyně, která má malé dítě, jsou výpadky 

viditelnější právě prostřednictvím jejího mateřství, a vědkyně, která má děti odrostlé, 

nikdy nedožene výpadek, který jí péče o dítě způsobila. Přestože by se nyní cele 

mohla vědě věnovat, do rozhodovacích pozic nebo k profesuře už se nedostane. 

Preference lineárního, mužského času nedává šanci se prosadit. 

Pouze vědkyně jsou rodiči, na pečovatelství jsou samy, jsou za něj plně 

odpovědné. Jiné aktivity se u nich nepředpokládají. Vědci se naopak věnují pouze 

vědě a v jiných oblastech mimo ni se jejich aktivity nepředpokládají. S vědci se jako 

s pečujícími rodiči – otci nepočítá. Zatímco na vědkyně jako matky je kladena 

veškerá odpovědnost za péči, vědci takovému tlaku vystaveni nejsou. Diskurz vědec-

otec neexistuje, což na symbolické rovině umožňuje vědcům se péči nevěnovat, 

na druhé straně ale naprosto zneviditelňuje práci těch, kteří o děti pečují. Rodičovství 

tak handicapuje vědkyně, neboť je symbolicky vylučuje z vědy, a handicapuje vědce, 

kteří o děti pečují, neboť s nimi nepočítá. 

Představovaná opatření, která mají handicap rodičovství vědkyň odstranit, 

směřují tedy výlučně na vědkyně a k aktivitám, které jim mají pomoci zmírnit 

výpadky a vývoj vědy dohnat. Týkají se tedy především služeb péče o děti. 

Vědkyním se alespoň zčásti mají uvolnit ruce, aby mohly pracovat stejně jako vědci. 

Někteří aktéři zmiňují také návratové granty, jejichž cílem je vytvoření chráněného 

období po návratu z rodičovské dovolené. 
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Důraz na vědkyně jako matky strategicky pomáhá zneviditelnit jiné aspekty 

genderové nerovnosti a zároveň slouží k symbolickému vytěsňování žen z vědy. 

Reprodukce je totiž žádoucí. Kariéra matky je konstruovaná jako bytostně legitimní a 

významná (ale téměř vždy jediná) a problém péče o děti a případně o domácnost je 

tak lokalizován opět mimo sféru vědy. Vstupuje do soukromí, tedy na rovinu 

individuálních řešení, případně do sféry služeb péče o děti, která je převážně vnímaná 

jako subjekt sociální politiky, již daleko méně jako věc zaměstnavatelů. Na druhou 

stranu jsou to právě školky, které vědní instituce nejčastěji jako pomoc vědkyním 

zvažují. Hlavní odpovědnost inicializaci těchto opatření nesou opět vědkyně samotné. 

Otázka žen ve vědě nepředstavuje problém nebo jej odsouvá mimo vědu 

samotnou. Odpovědné jsou především ženy, neboť kritéria excelence (kritéria vědy) 

jsou stejná pro všechny. Zároveň jsou však ženy handicapovány rodičovstvím, 

okolností, která je odvádí mimo vědu. Je na nich, aby se přizpůsobily. Dát přednost 

mateřství je zároveň pro ně tou nejlegitimnější životní cestou, věda a mateřství totiž 

dohromady kvalitně dělat nelze. 

Rámování problému genderové rovnosti jako otázky žen ve vědě značně redukuje 

jeho komplexitu. Na základě této redukce se přirozeně – v případě uznání 

problémového statusu této otázky – nabízejí právě určitá a ne jiná řešení. Jako 

nejvhodnější řešení se nabízí nic nedělat, resp. vyčkat, až se změní chování vědkyň 

nebo až ony samy iniciují změnu. Rodičovství je ženského genderu a je strategicky 

využíváno k eliminaci vědkyň z vědy, ale také k symbolickému vytlačení problému 

mimo sféru vědy. Ve vědě žádný problém není. Jde o vývoj společnosti, v níž musí 

dojít k přerozdělení rolí a/nebo musíme vynalézt nový způsob reprodukce odtržený 

od ženského těla. 

Samotné přerozdělení rolí ale nemusí znamenat, že nastane genderová rovnost. 

Může například dojít k tomu, že budou marginalizováni obecně rodiče (tedy i muži 

vykonávající nyní typicky feminní práci), tj. že práce vykonávané ženami mohou být 

ale nadále vnímány jako méně hodnotné. 
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8. Závěr: Politiky nečinnosti 

 

Základní otázka, kterou jsem si v této práci kladla zní: Jak se děje politika nečinnosti 

v souvislosti s genderovou rovností v české vědě. Vedle představení vlastní 

konstrukce problému, která vychází z odborných kvalitativních studií a empirických 

dat, a shrnutí obsahu českých vědních politik jsem se zaměřila na to, jak se děje 

politika nečinnosti na úrovni institucionálního zajištění, postojů aktérů vědních politik 

a konstruování genderové nerovnosti ve vědě ve výpovědích aktérů. 

 
V první části práce ukazuji komplexnost problému genderové rovnosti ve vědě, 

která nespočívá primárně na úrovni fyzických těl, ale spíše v symbolické rovině 

vylučování toho, co je považováno za tradičně feminní, a preferenci maskulinních 

postojů, chování a hodnot. Tyto preference pak mají reálný dopad na ženy a muže, 

socializované v genderovém řádu (Havelková 2007). Přetrvávající nerovnosti, které 

jsou součástí vědeckého provozu, nicméně nejsou na úrovni vědních politik ani 

na úrovni politik rovných příležitostí žen a mužů reflektovány. Přes řadu deklarací 

o nepřípustnosti diskriminace a žádoucích efektů genderového mainstreamingu, 

zůstávají veškeré aktivity státu v této oblasti přinejmenším formální. 

České vědní politiky (a legislativa) se sice o tématu genderové rovnosti nezmiňují, 

neznamená to však, že by bylo možné je bez dalšího zkoumání považovat 

za genderově neutrální. Státní orgány však povinné zhodnocení dopadů svých politik 

přehlížejí. 

Ne jinak je tomu na úrovni státních institucí. Vědní politika je průřezová a spadá 

do kompetence celé řady orgánů státní správy. Přitom platí, že ty, které mají největší 

moc, se genderové rovnosti nevěnují vůbec. Neznamená to, že by téma nebylo 

v rámci státní správy pokryto vůbec. Instituce, které se genderovou rovností na státní 

úrovni obecně zabývají, nemají téměř žádné pravomoci a vědu jako oblast zájmu 

dlouhodobě ignorují. Komunikace mezi nimi a institucemi vědních politik v podstatě 

neexistuje. Výjimkou jsou aktivity a Pracovní skupiny při MŠMT, které genderovou 

problematiku s vědou spojují. Jejich dosah je nicméně velmi omezený a dílčí a 

na vědní politiku státu mají prakticky nulový vliv. 
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Téma genderové rovnosti ve vědě se tak institucionálně etabluje zcela mimo místa 

se skutečnou rozhodovací pravomocí, jen jako jakýsi formální apendix, alternativní a 

bezmocná struktura. Takové institucionální nastavení dělá z tématu genderové 

rovnosti ve vědě cosi zvláštního a specifického a zároveň něco, co se nachází 

na periferii, nikoli něco, co má být z definice integrální součástí všech, tedy i vědních 

politik. 

Na úrovni mluvení o genderové rovnosti vystoupí na povrch to, co se vynořuje 

částečně již na úrovni institucí: genderová rovnost ve vědě je pojímána tak, aby byl 

problém lokalizován jinde, než právě ve vědě. Děje se to prostřednictvím redukce 

genderové rovnosti na „otázku žen ve vědě“, která strhává pozornost výlučně na ženy 

v jejich biologickém a společenském kontextu. Věda je konstruovaná jako neutrální 

oblast, v níž se každému měří podle jeho/jejích schopností, kvalit a výsledků, kritéria 

excelence jsou přece stejná pro všechny. Odtud také pramení odpor k jakýmkoli 

systémovým proaktivním opatřením, které by měly za cíl zvýšit počet žen ve vědě. 

Věda je spravedlivá, příčiny nerovností stojí mimo ni. Téma genderové nerovnosti je 

tak redukováno a zároveň vytěsněno z vědy, a tím i vědních politik. I věda sama se 

tímto na symbolické rovině izoluje jako něco, co stojí jaksi mimo. 

Politiky nečinnosti se tak dějí skrze rámování otázky žen ve vědě (či jako podtématu 

„nominální zastoupení žen ve vědě“), která je vnímaná jako neproblematická. Naopak 

výsostně problematickým tématem se ženy ve vědě stávají prostřednictvím mateřství. 

Tak jako se genderová rovnost a její konstruování na obecné úrovni nijak netýká 

mužů: neřešíme přeci „muže ve vědě“, tak ani rodičovství a jejich povinnosti se 

v případě vědců netematizují. Muži jakoby rodiči nebyli. 

Dělání dobré vědy a mateřství (bytí dobrou matkou) jsou konstruovány jako 

neslučitelné. Zaujatost výlučně prací je, zdá se, definovaná hodinami strávenými 

v laboratoři. Mateřství je zároveň rámované jako to, co ženy vždy upřednostní. 

Výsledkem je ztráta v oblasti vědy. Politiky, které by měly handicap mateřství 

vyrovnávat, se téměř výlučně koncentrují na to, umožnit ženám pracovat intenzivněji 

a přiblížit se ideálu vědce, který žije jen vědou. 

Politiky nečinnosti se tedy dějí prostřednictvím zamlčení (a z toho vyplývajícího 

zdání genderové neutrality), vylučování do marginálních sfér institucí, nezájmu 

aktérů vědních politik i konstrukci vědy jako neutrální a mateřství jako něčeho, co je 

žádoucí, avšak s vědou jen těžko slučitelné. 
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UPOL  Univerzita Palackého v Olomouci 
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13. Přílohy 

13.1. Struktura rozhovorů 
 
Struktura1: 
 
Otázky pro instituce výzkumu (ministerstva) 

 

Agenda: Můžete mi v krátkosti přiblížit agendu, kterou se v rámci své kompetence 

zabýváte.... 

• jak vypadá resortní agenda z hlediska institucionální podpory (kolik institucí, 

které dělají výzkum pod ministerstvo spadá…), jaké jsou pravomoci 

ministerstva vůči těmto institucím 

• existuje nějaká interní rezortní vědecká rada, která rozhoduje o projektech, 

schvaluje znění programů? Jaké jsou její kompetence a činnost…kdo 

nominuje do této skupiny, děláte si statistiky o zastoupení žen a mužů 

• jak vznikají prioritní oblasti podpory výzkumu a jak vypadá jejich schvalovací 

proces 

Reforma: 

• co se změnilo v agendě ministerstva po Reformě výzkumu a vývoje? 

• jaký máte Vy sám názor na Reformu, jaké dopady na rezortní výzkum bude 

podle Vás mít? 

• podílelo se na ní Vaše oddělení v rámci připomínek k dokumentu reformy? 

Jaká byla úspěšnost? Dosáhli jste něčeho? 

Komunikace a kompetence: 

• jak probíhá komunikace s Radou pro výzkum, vývoj a inovace? V jakém jste 

k ní jako oddělení/odbor vztahu? 

• jaký je vztah a komunikace s výzkumnými institucemi v rezortu 

• kdo všechno se vyjadřuje k agendě vašeho oddělení/odboru, jak takový proces 

vypadá a jak je vyhodnocován 

• spolupracujete např. i s gender focal pointkou? znáte se osobně? Máte např. 

Vy možnost nějak zasáhnout do její činnosti?  
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Genderová rovnost/rovné příležitosti žen a mužů v oblasti rezortního výzkumu a 

vývoje 

• jak vy sama byste definovala termín genderová rovnost, co si pod ním 

představíte 

• jaký je z Vašeho pohledu prostor a vůle pro aktivity v rámci této agendy  

• jak konkrétně probíhá plnění genderového mainstreamingu, kdo je za to 

odpovědný, můžete uvést konkrétní příklad procesu (kdo vypracovává 

stanovisko, připomínky, jak probíhá schvalovací proces…) 

• proběhlo nějaké vzdělávání/školení odpovědných pracovnic a pracovníků 

v problematice genderové rovnosti/rovných příležitostí žen a mužů? 

 

 

Struktura 2 

 

Otázky pro focal point(k)y: 

 

Kompetence 

- jaké jsou Vaše kompetence v rámci úřadu, co děláte v souvislosti s agendou, 

která přísluší funkci gender focal point 

o pracovní úvazek 

o konkrétní činnost  

o mělo by se to nějak změnit? Jak?  

Genderová rovnost/rovné příležitosti žen a mužů 

- co si pod tím Vy osobně představíte 

- jak je problematika genderové rovnosti na ministerstvu vnímána, jaký máte 

pocit, že hraje roli, máte pocit, že Vaše práce má podporu v rámci resortu? 

Komunikace/spolupráce 

- jak probíhá spolupráce mezi jednotlivými odděleními v rezortu, znáte se? 

setkáváte? Např. v souvislosti s financováním vědy, máte kontakty na 

rezortní oddělení pro výzkum 

Priority a pracovní Skupina 

- vznik dokumentu, věda jako téma agendy Skupiny… 
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- Pracovní skupina uvnitř resortu: počítáte s tím, že by tam byl někdo  tam rády 

byly, případně se nějak podíleli na nominování kandidátek 

z nezisku/prostředkování informací/kontaktů… 

Spolupracujete s neziskovými organizacemi? 
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13.2. Informovaný souhlas 
 
 

Informovaný souhlas s výzkumným rozhovorem 

 

Byl/a jste požádán/a o rozhovor v rámci sběru dat: 

- pro diplomovou práci s pracovním názvem „Rovné příležitosti ve vědě a výzkumu 

v ČR“, která je mojí závěrečnou prací na Katedře veřejné a sociální politiky Fakulty 

sociálních studií Univerzity Karlovy 

- a pro přípravu Monitorovací zprávy o postavení žen v české vědě za rok 2009, která 

vyjde v Sociologickém ústavu AV ČR v první polovině roku 2010 v rámci projektu 

Národní kontaktní centrum – ženy a věda. 

 

Informace o projektech 

Diplomová práce se zaměřuje na postavení žen a mužů ve veřejných institucích 

českého výzkumu a vývoje. Vedle analýzy statistických dat a rozhovorů se 

samotnými vědkyněmi je cílem práce – zejména v její první části – také popsat a 

analyzovat současné institucionální nastavení systému VaV, kompetencí, možností a 

aktivit jednotlivých orgánů státní správy a veřejných institucí a jejich vztahů. 

Monitorovací zpráva o postavení žen v české vědě je projektem Národního 

kontaktního centra – ženy a věda (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.), které financuje 

MŠMT z programu EUPRO. Cílem publikace je mapovat současný stav genderové 

rovnosti v českém výzkumu a vývoji. Vedle statistických dat zpráva obsahuje výčet 

aktivit na podporu žen ve vědě, které se v tom kterém roce udály. 

 

Důvěrnost informací 

S vaším svolením bude tento rozhovor nahráván. Nahraný rozhovor bude přepsán a 

použit pro analýzu. Ani zvuková ani textová forma rozhovoru nebude žádným 

způsobem jako celek zveřejněna a nebude obsahovat Vaše jméno.  

Se záznamem rozhovoru lze v rámci výzkumu zacházet různým způsobem. Protože si 

velice vážím Vaší ochoty, budu důsledně respektovat jakékoli omezení, které pro 

využití záznamu uložíte. Zvolte, prosím, jednu z následujících možností.  
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Souhlasím, aby byl rozhovor pro účely výzkumného zpracování použit bez zvláštních 

úprav; jako celek. V případě, že jeho části budou citovány v publikovaných 

materiálech, lze uvádět mé jméno. 

Souhlasím, aby byl rozhovor pro účely výzkumného zpracování použit bez zvláštních 

úprav; jako celek. Pokud jeho části budou v souvislosti s mým jménem citovány 

v publikovaných materiálech, chci takový text předem autorizovat. 

Souhlasím, aby byl rozhovor pro účely výzkumného zpracování použit bez zvláštních 

úprav; jako celek. Nepřeji si však, aby bylo v souvislosti s případnými citacemi 

tohoto rozhovoru v publikovaných materiálech uváděno moje jméno. 

 

 

 

podpis................................ 

 

 

Vaše rozhodnutí je pro mě závazné. 

Prosím o Váš souhlas s provedením rozhovoru za výše uvedených podmínek. Vaše 

účast na rozhovoru je dobrovolná a můžete ji kdykoli v jeho průběhu přerušit. 

Pokud budete mít jakékoli další dotazy ohledně tohoto výzkumu či rozhovoru, 

kontaktujte prosím Hanu Tenglerovou na níže uvedené adrese. 

 

Datum konání rozhovoru:  

Hana Tenglerová       podpis................................  

 

Kontakt:  

Hana Tenglerová, Sociologický ústavu AV ČR, v.v.i. Jilská 1, 110 00 Praha 1; tel: 

222 222 322; fax: 222 220 143; e-mail: hana.tenglerova@soc.cas.cz 
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13.3. Srovnání RVVaI a RPRŽM 

 

Rada pro výzkum, vývoj a inovace 
 
- odborný a poradní orgán vlády 
 
- působnost: 

o  zpracovává základní směry a 
proporce VaV v ČR 

o navrhuje rozpočet na VaV 
v ČR 

o navrhuje jmenování vedení GA 
ČR 

o spravuje a provozuje IS VaV 
o zpracovává stanoviska pro 

vládu 
o vypracovává analýzy VaV 

 
 

- složení: 
o 15 členů 
o předsedou je člen vlády, 

zpravidla premiér 
- členové Rady: 

o členství v Radě je 
nezastupitelné. Člen Rady, 
který je členem vlády, může 
za sebe vyslat svého náměstka. 
Zastupující náměstek nemá 
hlasovací právo. Nemůže-li se 
člen Rady zúčastnit zasedání je 
oprávněn své stanovisko k 
informaci, úvaze či projednání. 

o jsou povinni účastnit se 
zasedání Rady a jednání 
pracovních skupin, do kterých 
byli jmenováni 

o jsou povinni se aktivně se 
podílet na práci Rady  

o jsou povinni plnit úkoly 
vyplývající z usnesení přijatých 
Radou 

o jsou povinni předložit svá 
vyjádření k podkladům pro 
zasedání Rady 

o mají právo předkládat Radě 
návrhy 

 

Rada pro rovné příležitosti žen a mužů 
 
- poradní orgán vlády 

 
- působnost: 

o připravuje návrhy opatření 
v oblasti RP žen a mužů 

o doporučuje koncepční směry 
vlády v oblasti RP žen a mužů 

o koordinuje a stanovuje 
základní směry rezortních 
Priorit 

o identifikuje aktuální problémy 
v oblasti RP žen a mužů ve 
spol. 

o hodnotí naplňování principu RP 
žen a mužů 

- složení: 
o 29 členů 
o předsedou je zpravidla člen 

vlády 
- členové Rady: 

o členství v Radě je 
nezastupitelné, člen Rady se 
může omluvit a vyslat na 
jednání Rady zástupce. 
Zástupce má hlasovací právo, 
pokud mu člen, který je 
zastupován, k tomu dal písemné 
zmocnění. 
 
 

o jsou povinni účastnit se 
zasedání Rady a jednání výboru 
nebo pracovních skupin, do 
kterých byli jmenováni  
 
 
 
 
 
 
 
 

o mají právo předkládat Radě 
návrhy  
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- odměna za členství: 

o členům, kteří nejsou členy vlády, 
stanoví odměny vláda na návrh 
předsedy Rady 

o členové Rady mají nárok na 
úhradu nákladů spojených s 
výkonem této funkce 

- finance 2007: 
o členové Rady 1.550.000 Kč 
o zaměstnanci sekretariátu 

5.565.000 Kč 
o účelově poskytnuté prostředky 

7.970.000 Kč 
o celkové výdaje na VaV:  

25 066 930 Kč (v roce 2009: 24 
830 804), o kterých Rada 
rozhoduje 

- sekretariát Rady: 
o shromažďuje materiály a 

informace potřebné pro činnost 
Rady 

o  zpracovává materiály 
o aktualizuje informace o činnosti 

Rady a jejích členech  
o odpovídá za přípravu materiálů a 

za organizační zajištění zasedání 
o zajišťuje provoz informačního 

systému VaV 
o zajišťuje evidenci veškerých 

dokumentů souvisejících 
s činností 

o ředitel sekretariátu:  
- odpovídá za plnění 

úkolů sekretariátu 
Rady a řídí jeho 
činnost  

- je sekretářem Rady 
- účastní se jednání s 

hlasem poradním 
- odpovídá za využití 

finančních prostředků 
na VaV určených pro 
zajištění činnosti Rady 
a provozu IS VaV 

- zasedání Rady: 
o 1x/měsíc, min. 1x/3 měsíce 

o mají právo účastnit se 
jakéhokoliv jednání výboru 
nebo pracovní skupiny Rady 

 
- odměna za členství: 

o členky a členové Rady 
nemají nárok na odměnu 

 
 
 
 
- finance 2007:  

o funkci sekretariátu Rady 
vykonává oddělení 
sekretariátu Rady vlády pro 
rovné příležitosti žen a mužů. 
Činnosti pro Radu a 
oddělení se účetně 
neoddělují a spadají pod 
výdaje Úřadu práce 

 
- sekretariát Rady: 

o soustřeďuje podklady a 
informace potřebné pro 
činnost Rady 

o zpracovává odborné podklady 
o zveřejňuje aktuální informace 

o Radě 
 
 
 
 
 
 
 
o ředitel sekretariátu: 

- odpovídá za plnění 
úkolů sekretariátu 
Rady a řídí jeho 
činnost 

 
- zpravidla bývá 

tajemníkem Rady 
- účastní se zasedání 

Rady s hlasem 
poradním 
 
 
 

- zasedání Rady: 
o nejméně 3x ročně 
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14. Anotace 

Tato diplomová práce zkoumá problematiku genderové rovnosti v české vědní 

politice. Základem eseje je strukturace a vymezení problému včetně shrnutí stavu 

dosavadního bádání a empirické evidence, dále představení závazků ČR v oblasti 

genderové rovnosti a také přehled současných vědních politik. 

Práce také analyzuje institucionální zabezpečení a vlivu aktérů na formulaci a tvorbu 

vědních politik a jejich postoj k otázce genderové rovnosti. Závěrečná část se pak 

věnuje analýze konstruování problému genderové rovnosti ve vědě v promluvách 

předních aktérů vědních politik. 

Základní výzkumná otázka přitom zní: Jak se dějí politiky nečinnosti? 

Po metodologické stránce vychází práce z konstruktivistického paradigmatu a 

feministické perspektivy. Základní analytickou metodou je metoda diskursivní 

analýzy. 
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15. Resumé 

This diploma thesis examines issues of gender equality in the Czech science policy. 

The essay consists on defining of the problem, including a summary of the current 

state of research and empirical evidence, it outlines commitments of the CR in the 

field of gender equality and review current science policies. 

The thesis also analyzes the institutional support and influence of actors in the 

process of formulation and creation of science policies and their stance on the issue 

of gender equality in science. The final section is devoted to analysis of the 

construction of the problem of gender equality in science in the speeches of leading 

actors of science policy. 

In methodological terms, the work is comming out form the constructivist paradigm 

and a feminist perspective. The basic method of data analysis is discourse analysis. 
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