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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou bilaterální zahraniční rozvojové 

spolupráce České republiky (ZRS ČR) v kontextu třetího Miléniového cíle tisíciletí, 

tedy genderové rovnosti. Práce metodologicky vychází ze sekundární analýzy 

vybraných faktorů a případové studie na vybraný projekt realizovaný v rámci 

dvoustranné ZRS ČR Člověkem v Tísni v sektoru zdravotnictví. Na základě sekundární 

analýzy dat a případové studie je hledána odpověď na otázku, jaká pozornost je 

genderové perspektivě věnována v bilaterálních projektech české ZRS. Po vymezení 

základních pojmů se práce soustředí na sekundární analýzu faktorů jako strategický 

vývoj, finanční prostředky a sektorové a teritoriální priority. Následně práce 

v případové studii rozebere projekt bilaterální ZRS ČR, čímž nastíní, jakým způsobem 

jsou deklarované závazky dvoustranné ZRS ČR reflektovány v praxi.  

 

 

Abstract 

This thesis analyses bilateral development cooperation of the Czech Republic in 

the context of the third Millennium Development Goal (MDG 3), which represents 

gender equality. Using secondary data analysis and case study as a main methodological 

concept, this paper will find an answer to the question of  how much attention is paid to 

gender perspective in bilateral projects of the Czech development cooperation. Thesis 

defines key terms, and through using the secondary data analysis, focuses on strategic 

development, financial sources and sectorial and territorial priorities. Furthermore, 

thesis will also use a case study to analyse a bilateral project, which shows the 

difference between declared commitments of the Czech development cooperation and 

the implementation. 
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Úvod 

Práce si klade za cíl ukázat, jakým způsobem se bilaterální zahraniční rozvojová 

spolupráce České republiky (ZRS ČR) snaží naplňovat mezinárodní závazky v podobě 

Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs), především co se týče genderové dimenze těchto 

závazků. Práce odpovídá na otázku, jakou pozornost bilaterální ZRS ČR konkrétně 

věnuje třetímu rozvojovému cíli tisíciletí (MDG 3), tedy jak přispívá k prosazování 

rovnosti pohlaví a posílení postavení žen. Práce je časově vymezena podepsáním 

Deklarace tisíciletí na summitu Organizace spojených národů (OSN) v roce 2000 a 

rokem 2015, který byl vytyčen jako cílový rok naplnění. 

 První část práce definuje pojem genderu a jeho roli v boji s chudobou. Definice 

genderu je klíčová pro sledování míry zohledňování rovnosti obou pohlaví 

v dvoustranných projektech ZRS ČR. Tato část práce dále naznačuje komplexnost 

problematiky a ukazuje způsob, jakým je genderová rovnost (MDG 3) provázána 

s dalšími Miléniovými cíli. Třetí rozvojový cíl tisíciletý, který zní „Prosazovat rovnost 

pohlaví a posílit postavení žen“,
1
 představuje prioritu práce, nicméně vzhledem k jeho 

komplexní povaze nelze opomenout další cíle, jež s problematikou genderu 

neodmyslitelně souvisí. Mezi tyto cíle patří MDG 2 týkající se dosažení základního 

vzdělání pro všechny a MDG 5 orientovaný na zlepšení zdraví matek. Není opomenuto 

ani popsání strategií, které byly v průběhu let přijaty mezinárodním společenstvím jako 

nástroje pro začlenění genderové perspektivy do rozvojové spolupráce s cílem vymýtit 

chudoby. 

 Dále se práce zaměřuje na dvoustrannou zahraniční spolupráci České republiky. 

Krátce popisuje fungování systému ZRS ČR a poté analyzuje klíčové indikátory, jež 

napomáhají odpovědět na hlavní otázku práce. Pro určení toho, jak velká pozornost je 

věnována třetímu MDG v dvoustranné ZRS ČR bylo nutné nahlédnout na její postupný 

vývoj ve sledovaném období. Faktory, jež jsou v daném období sledovány, představují 

legislativní a koncepční zakotvení genderové perspektivy v klíčových dokumentech 

definujících ZRS ČR, finanční prostředky vynaložené na podporu aktivit, které 

přispívají k dosažení genderové rovnosti žen a teritoriální a sektorové zaměření ZRS 

ČR. 

                                                 

1
„Informační centrum OSN v Praze“, oficiální stránka Informačního centra OSN, 

http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zaber/?i=205 (staženo 5. 3. 2015). 

http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zaber/?i=205
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Druhá část práce je věnována případové studii zaměřené na rozbor projektu 

realizovaného v rámci dvoustranné ZRS ČR. Jedná se o projekt „Zdraví pro matky a 

děti v Kambodži“ realizovaný neziskovou organizací Člověk v tísni (ČvT). Případová 

studie si klade za cíl ukázat, jakým způsobem je zohledňována genderová problematika 

v dvoustranných projektech v praxi. Pro případovou studii byl záměrně vybrán projekt, 

který je chápán implementačním orgánem projektů české ZRS Českou rozvojovou 

agenturou (ČRA) jako silně genderově orientovaný. Tento fakt umožňuje objektivní 

zhodnocení, jakou roli hrála genderová perspektiva v projektu, a zdali jsou dopady na 

obyvatelstvo výsledkem genderové strategie či přirozeným důsledkem vlivu aktivit 

projektu na vybranou cílovou skupinu. Práce se tímto snaží demonstrovat, že i přes 

pozitivní dopady na společnost a naplňování MDG 3 se bez řádné genderové strategie a 

hlavně jejího uplatňování jedná pouze o náhodný úspěch, nikoliv o pravidlo.  

Případová studie je definována jako jev, ve kterém „jde o detailní studium jednoho 

případu nebo několika málo případů. V případové studii jde o zachycení složitosti 

případu, o popis vztahů v jejich celistvosti.“
2
 Případová studie si klade za cíl provést 

zevrubnou analýzu jednoho případu, díky níž bude možné porozumět jiným podobným 

případům vsazením zkoumaného případu do širších souvislostí.
3
 Práce se snaží kriticky 

zhodnotit konkrétní případ, což vytváří základ pro zhodnocení i všech ostatních 

projektů. 

Při snaze odpovědět na otázku, jaká pozornost je genderové problematice věnována 

v dvoustranné ZRS ČR, práce pomocí sekundární analýzy zkoumá vybrané faktory 

(legislativní a strategické zakotvení, teritoriální a sektorové priority, finanční 

prostředky) a případová studie analyzuje vybraný bilaterální projekt, který mapuje 

situaci v praxi. Vávra a Čížek definují sekundární analýzu jako analýzu dat „… 

pořízených pro jiný výzkumný záměr, než v jehož rámci jsou právě používána.“
4
 

Práce vychází jak z primárních, tak sekundárních zdrojů. Primárně práce čerpá 

informace z dokumentů vydaných vládou, z deklarací přijatých na mezinárodní úrovni a 

z analýz vydaných českými i zahraničními organizacemi. Tyto zdroje byly kromě 

tištěné podoby dohledatelné hlavně na webových stránkách Ministerstva zahraničních 

věcí ČR, České rozvojové agentury či jednotlivých organizací. 

                                                 

2
 Jan Hendl, Úvod do kvalitativního výzkumu (Praha: Karolinum, 1997), 104. 

3
 Ibid., 104. 

4
 Martin Vávra a Tomáš Čížek, Sekundární analýza socio-ekonomických dat a zdroje dat (Praha: 

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2011), 12,  

http://lsvv.soc.cas.cz/studijni%20podklady_zdroje%20dat.pdf  (staženo 5. 4. 2015). 

http://lsvv.soc.cas.cz/studijni%20podklady_zdroje%20dat.pdf
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Další důležité zdroje, z nichž práce vychází, představují odborné texty na téma ZRS 

a genderu založené na datech poskytnutých vládou a mezinárodními organizacemi. 

Odborná literatura na téma genderu a rozvojové spolupráce v ČR je velmi omezená 

vzhledem k nedostatečným kapacitám odborníků věnujícím se této problematice a 

k neustále se vyvíjejícím trendům v ZRS, způsobených hlavně transformačním 

procesem systému ZRS ČR, který v posledních letech přispěl k nemalým změnám. 

Odborné texty jsou často napsány před přijetím nové a dosud platné Koncepce ZRS ČR 

na období 2010 – 2017, jež po vzoru vyspělých dárců pojímá MDGs jako základní 

kámen pro vymezení sektorových priorit a průřezových témat. Důsledkem je zastaralost 

dat objevujících se v nedávno publikovaných textech a absence analýzy českého 

systému rozvojové spolupráce v kontextu genderové problematiky po přijetí nového 

strategického rámce Koncepcí ZRS ČR. Na druhou stranu ač ČR již udělala první krok 

strategickým zakotvením genderové perspektivy do platné koncepce ZRS ČR, realita se 

stále neshoduje s deklarovanými závazky bilaterální ZRS ČR. 
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1 Genderová perspektiva a rozvoj 

Zohledňování genderového aspektu v projektech rozvojové spolupráce představuje 

podle mezinárodního společenství jednu ze základních priorit pro vymýcení chudoby 

v rozvojových zemích (země globálního Jihu), mezi něž se dle klasifikace Organizace 

pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) řadí země nízkého nebo středního 

příjmu.
5
 Tyto země jsou zahrnuty mezi příjemce oficiální rozvojové pomoci (ODA) 

poskytované rozvinutými zeměmi (země globálního Severu). Genderová perspektiva 

byla dlouho opomíjena a její uplatňování se stále potýká s překážkami či nedostatečnou 

citlivostí ze stran aktérů podílejících se na tvorbě a realizaci rozvojových projektů, 

přestože je zahrnování této tematiky silně podporováno na mezinárodní úrovni.

 Následující kapitola vymezí pojem gender, jehož definice je pro tuto práci 

klíčová. Silně genderově laděný třetí Rozvojový cíl tisíciletí (3 MDG), jehož 

zohledňování v dvoustranných projektech zahraniční rozvojové spolupráce České 

republiky je sledováno v analytické části práce, si klade za cíl posílit postavení žen 

v cílových společnostech. Dále kapitola představí různé přístupy a strategie, jimiž se 

mezinárodní společenství pokoušelo přidat genderové rovnosti na důležitosti a zahrnout 

ji do rozvojové problematiky. Nebude opomenuto začlenění genderu do oficiální 

rozvojové agendy, které ovlivnilo zohledňování genderové problematiky na národních 

úrovních, zejména v případě České republiky. 

1.1 Gender jako konstrukt 

Gender je chápán jako sociální konstrukt závislý na diskurzu vytvářeném danou 

společností, který definuje rozdílné vlastnosti, chování a vztahy mužů a žen na 

společenské bázi, nikoliv na bázi biologické. Sociální atributy připisované mužům a 

ženám podle genderu, jsou společnostmi vnímány jako obecně platné, přirozené a 

hlavně jediné správné. Gender představuje sociální konstrukt proměnlivý v čase, který 

stojí za vznikem rozdílných pojetí feminity a maskulinity pro danou společnost či 

kulturu.
6
 

                                                 

5
 Klasifikace OECD podle pojetí Světové banky výše hrubého národního důchodu (HND) na hlavu. 

http://www.oecd.org/dac/stats/daclistofodarecipients.htm (staženo 5. 1. 2015). 
6
 Marta Kolářová, „Rozvoj a gender“, in: Ve stínu modernity: perspektivy a problémy rozvoje, ed. Šárka 

Waisová (Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005), 109. 

http://www.oecd.org/dac/stats/daclistofodarecipients.htm
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Genderové nerovnosti je možné sledovat v různých oblastech jako na příklad 

v problematice dělby práce v globalizované ekonomice, migrace, násilí, přístupu ke 

zdravotní péči či vzdělání. Globalizace přináší růst celosvětových nerovností nejenom 

mezi muži a ženami, ale také mezi skupinami žen a mužů napříč světem. Ženy tvoří 

celou polovinu populace, mají na kontě 2/3 odpracovaných hodin, a přesto disponují 

menším kapitálem ať už finančním či sociálním, potýkají se s nedostatečným přístupem 

k moci
7
 a méně než ¼ žen

8
 v rozvojových zemích má k dispozici vlastní půdu.

9
 

Na ženy je často nahlíženo jako na neplnoprávné osoby s předurčenými povinnostmi. 

Mezi ně patří především reprodukce dětí spojovaná s péčí o domácnost a rodinu. Ženy 

jsou často zatíženy „druhou pracovní směnou“, která představuje neplacenou práci 

v domácnosti vedle placeného zaměstnání. V mnoha kulturách, kde je ženám 

přisuzován nižší status, je i jen jejich narození vnímáno negativně, jelikož přináší další 

náklady na věno a vzhledem k jejich předurčené roli v domácnosti nemohou zaručit 

svým rodičům péči ve stáří, proto jsou preferováni chlapci.
10

 Podle harvardského 

profesora Sena na světě chybí až 100 miliónů žen, které se staly obětmi tradičních 

kulturních zvyklostí a hodnot či moderní techniky, jež zapříčinila vznik nového 

fenoménu selektivních potratů (sex-selected abortion). Pod vlivem tradic docházelo 

k vraždám novorozeňat ženského pohlaví či k potrácení ženských plodů díky moderním 

ultrazvukům, které byly schopné rozpoznat pohlaví dítěte.
11

 

Preference chlapců se odráží například i ve stravování. Pokud dochází 

k přerozdělování potravin, ženám je strava přidělena až jako posledním, což často vede 

k podvýživě. Přestože se ženy obecně dožívají vyššího věku, musí se potýkat s více 

negativními faktory jako je zmíněné nedostatečné stravování, omezený přístup ke 

zdravotní péči, který je problémem hlavně při těhotenství a porodu či při boji 

s HIV/AIDS, kde jsou ženy ve věku 15 – 24 let nejohroženější skupinou. Ženy a 

popřípadě děti jsou nejčastěji oběťmi násilí od znásilnění, bití až po obchod s lidmi a 

jsou nejohroženější skupinou v době válečných konfliktů. Na druhé straně pokud se 

                                                 

7
 Přítomnost žen v parlamentech se pohybuje okolo pouhých 22 %, http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm 

(staženo 5. 4. 2015).  
7
 Kolářová, „Rozvoj a gender“, 110.  

8
 „Food and Agriculture Organisation of the United Nations, Female landholders“, oficiální stránka FAO, 

http://www.fao.org/economic/es-policybriefs/multimedia0/female-land-ownership/en/ (staženo 5. 4. 

2015). 
9
 Kolářová, „Rozvoj a gender“, 110.  

10
 Kolářová, „Rozvoj a gender“, 109. 

11
 Amartya Sen, „Missing women—revisited“, BMJ  vol. 327, issue 7427 (2003): 1297-1298, 

http://www.bmj.com/content/327/7427/1297 (staženo 19. 2. 2015). 

http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm
http://www.fao.org/economic/es-policybriefs/multimedia0/female-land-ownership/en/
http://www.bmj.com/content/327/7427/1297
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zaměříme na vzdělání, které by mohlo představovat potencionální prevenci těchto jevů, 

ukazuje se, že jsou upřednostňovány investice do vzdělání mužů.
12

 

1.1.1 Feminizace chudoby 

Feminizace chudoby představuje důležitý fenomén, který přidává genderu na 

důležitosti v mezinárodním diskurzu o snižování chudoby. Pojem se poprvé objevil již 

v 70. letech 20. století, nicméně se uchytil až v 90. letech po čtvrté světové konferenci o 

ženách, která se uskutečnila v Pekingu v září 1995. Údaje OSN uveřejněné během této 

konference ukázaly, že ženy tvoří 70 % z 1,3 miliardy lidí žijících v chudobě. Fenomén 

feminizace chudoby upozorňuje na to, že rychleji roste počet žen zasažených chudobou, 

než je tomu u mužů. Přestože data nebyla za posledních deset let ověřena ani nebyla 

vytvořena mezinárodní databáze, která by mohla vývoj monitorovat, zviditelnění 

fenoménu feminizace chudoby přitáhl pozornost mezinárodních organizací i politiků na 

národních úrovních, kteří se nyní snaží lépe porozumět chudobě a zahrnout genderový 

aspekt do rozvojových projektů.
13

 

Nicméně je nutné si uvědomit, že fenomén feminizace chudoby je komplexnější 

problém a způsob, jakým je většinou pojímán vede k zanedbání řady faktorů. Jedná se 

například o opominutí rozdílů mezi samotnými ženami, přehnaný důraz na příjmy 

domácností, které je takřka nemožné genderově přerozdělit na hlavu, nedostatek 

pozornosti věnovaný mužům či přenášení zodpovědnosti na ženy v důsledku snah o 

jejich zmocnění (empowerment).
14

 

1.1.2 Provázanost Rozvojových cílů tisíciletí 

Snahy o řešení extrémní chudoby se ve světě objevovaly od poloviny minulého 

století. Na přelomu tisíciletí vykrystalizovalo 50 let úsilí mezinárodních organizací 

v čele s OSN. Všechny členské státy OSN
15

 převzaly globální odpovědnost v boji proti 

extrémní chudobě podpisem Deklarace tisíciletí,
16

 jež vytyčila osm konkrétních 

Rozvojových cílů tisíciletí. 

                                                 

12
 Kolářová, „Rozvoj a gender“, 109. 

13
Sylvia Chant, „The ‘Feminisation of Poverty’ and the ‘Feminisation’ of Anti-Poverty Programmes: 

Room for Revision?“, Journal of Development Studies vol. 44, issue 2 (2008): 166-171, 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00220380701789810 (staženo 19. 2. 2015). 
14

 Ibid., 174 – 179. 
15

 189 členských států + Vatikán, Švýcarsko 
16

 „United Nations Millenium Declaration, 2000“, oficiální stránka OSN, 

http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm (staženo 9. 2. 2015). 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00220380701789810
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm
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Rozvojové cíle tisíciletí vyjmenované v Příloze č. 1 přehledně uvádí priority OSN 

a signatářů Deklarace, včetně České republiky, v boji proti světové chudobě. Konkrétně 

se zaměřují i na problematiku genderu v rozvoji. Přestože se na samotné zlepšení 

postavení žen zaměřuje pouze jeden cíl (MDG 3), další dva cíle jsou genderově laděny 

(MDGs 5, 6). Přítomnost třetího cíle v Miléniové deklaraci, který zní „Prosazovat 

rovnost pohlaví a posílit postavení žen“
17

 (Promote gender equality and empower 

women), představuje významný posun globální společnosti, jelikož jsou mezi 

signatářskými zeměmi i státy, kde ženy disponují pouze omezenými právy. Hlavním 

ukazatelem pokroku a úkolem, který se na třetí cíl váže je snaha o eliminaci rozdílů 

mezi pohlavími v přístupu ke vzdělávání na všech jeho úrovních.
18

 

V současné době „připadají na každého negramotného muže dvě negramotné 

ženy“,
19

 Díky naplňování cílů bylo dosaženo částečných úspěchů v usnadnění přístupu k 

základnímu vzdělání. Na dalších úrovních vzdělání jsou ale stále patrné velké rozdíly. 

OSN sleduje kromě přístupu ke vzdělání situaci mužů a žen na pracovním trhu, kterému 

muži s výjimkou zemědělského sektoru dominují. Dále OSN hodnotí přístup žen 

k politické moci podle jejich zastoupení v politické sféře.
20

 Podle Meziparlamentní unie 

(IPU) se průměrný podíl žen ve světových parlamentech pohybuje na necelých 22 %.
21

 

Pátý a šestý rozvojový cíl jsou zaměřeny na ženskou populaci. Pátý cíl si klade za 

úkol „Zlepšit zdraví matek“,
22

 které jsou ohroženy komplikacemi souvisejícími 

s těhotenstvím a porodem, ale také s úmrtím dětí postihujícím hlavně ženy, které mají 

na starosti péči o potomky a domácnost. Šestý cíl má „Bojovat s HIV/AIDS, malárií a 

dalšími nemocemi“.
23

 Obětmi HIV/AIDS je nejčastěji ženská část světové populace. 

Náchylnost žen není způsobena pouze biologickými důvody, ale také faktem, že jsou 

často obětmi násilí či mají omezený přístup k informacím o rizicích nákazy a 

možnostech prevence.
24

 

                                                 

17
„Informační centrum OSN v Praze“, oficiální stránka Informačního centra OSN, 

http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zaber/?i=205 (staženo 5. 3. 2015).   
18

Ondřej Horký, Česká rozvojová spolupráce: diskursy, praktiky, rozpory (Praha: Sociologické 

nakladatelství, 2010), 87-88. 
19

 Ibid., 88. 
20

 Ibid., 88. 
21

 „Inter-Parliamentary Union“, oficiální stránka IPU, http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm (staženo 19. 

2. 2015). 

Data uvedená na webu IPU jsou aktuální k 1. 12. 2014. 
22

 „Informační centrum OSN v Praze“, oficiální stránka Informačního centra OSN, 

http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zaber/?i=205 (staženo 5. 3. 2015).   
23

 Ibid. 
24

 Horký, „Česká rozvojová spolupráce: diskursy, praktiky, rozpory“, 88-89. 

http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zaber/?i=205
http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm
http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zaber/?i=205
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1.2 Zohledňování genderu v rozvoji 

Rozvojové politiky začaly nahlížet na ženy jako na aktivní aktéry až v 70. letech 

20. století. Do té doby rozvojové politiky nezohledňovaly odlišné potřeby žen a mužů. 

Dále chybně předpokládaly, že podpora mužů přinese zlepšení životní situace celé 

rodině. Postupně se začíná na ženy hledět jako na politické a ekonomické aktérky 

klíčové pro rozvoj. V konceptech rozvojových politik dochází k uplatňování principu 

„zmocnění žen“ (empowerment), jehož cílem je posílit moc žen, zvýšit jejich 

sebevědomí a umožnit jim konat rozhodnutí či vyjádřit vlastní potřeby. Pro 

monitorování genderové rovnosti v jednotlivých státech byl vytvořen genderový index 

rozvoje (GDI), jenž bere v potaz stejné ukazatele jako HDI
25

 s přihlédnutím k 

rozdílnému postavení mužů a žen. Analyzuje ukazatele průměrné délky života, míru 

vzdělanosti a příjem s ohledem na nerovnosti mezi muži a ženami.
26

 

1.2.1 WID/GAD přístupy v rozvojových projektech 

Rozvojové politiky nahlížely na ženy pouze v jejich předpokládaných tradičních 

rolích spojených s reprodukční úlohou až do začátku 70. let minulého století. Tento 

pasivní přístup byl zaměněn za aktivní zapojení žen do rozvoje (WID – women in 

development). Součástí strategie bylo zapojení místních žen do hospodářského rozvoje 

pomocí zvýšení jejich příjmů a využití jejich dosud nevyužitého pracovního potenciálu. 

Centra WID zřízená v rámci rozvojově politických institucí se zaměřila na efektivní 

využití schopností a zapojení místních žen do rozvojových projektů.
27

 Na druhé straně 

ženské organizace globálního Jihu prosazující přístup ženy a rozvoj (WAD – women 

and development), ovlivněný neomarxistickými myšlenkami,
28

 zastávají názor, že 

k dosažení rovnosti mezi muži a ženami jsou nutné strukturální změny v systému 

                                                 

25
 Human Development Index (HDI) – Index lidského rozvoje je ukazatelem rozvoje vytvořeným 

Rozvojovým programem OSN (UNDP).  Jeho cílem je zachytit ekonomické i sociální aspekty rozvoje, 

proto se stanovuje na základě tří veličin: očekávaná délka života, vzdělání (gramotnost a počet let školní 

docházky) a výše HDP. 
26

 Ibid., 121. 

Velké rozdíly mezi jednotlivými žebříčky, nerovnosti mezi muži a ženami nemusí nutně záviset na 

celkové míře vyspělosti země. 
27

 Angelika Blickhäuser a Henning Von Bargen, Co je gender mainstreaming: Gender toolbox (Berlín, 

2007), 2, 

http://www.gendertoolbox.org/toolbox/toolboxCZ/Tschechische%20Version/5CZMaterialien/PDF_cz/5.1

.1%20Gender%20Mainstreaming_cz.pdf (staženo 19. 2. 2015). 
28

 David Sneath a Martin Walsh, „Gendering development: from WID to GAD and beyond“, in: Gender 

and Development, 

https://www.academia.edu/1741298/Gendering_development_from_WID_to_GAD_and_beyond_Gender

_and_development_lecture_1_ (staženo 8. 4. 2015). 

http://www.gendertoolbox.org/toolbox/toolboxCZ/Tschechische%20Version/5CZMaterialien/PDF_cz/5.1.1%20Gender%20Mainstreaming_cz.pdf
http://www.gendertoolbox.org/toolbox/toolboxCZ/Tschechische%20Version/5CZMaterialien/PDF_cz/5.1.1%20Gender%20Mainstreaming_cz.pdf
https://www.academia.edu/1741298/Gendering_development_from_WID_to_GAD_and_beyond_Gender_and_development_lecture_1_
https://www.academia.edu/1741298/Gendering_development_from_WID_to_GAD_and_beyond_Gender_and_development_lecture_1_
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rozvoje.
29

 Přestože záměrem mezinárodních projektů inkorporujících přístup WID bylo 

přinést zlepšení života žen v rozvojových zemích, v některých případech se ženy vlivem 

nesprávně formulovaných projektů začaly potýkat s dvojím břemenem placené a 

neplacené práce v domácnosti.
30

 

V reakci na feministickou kritiku obou přístupů WID a WAD došlo na konci 20. 

století k vytvoření nového přístupu zohledňujícího potřeby celé komunity. Podle nového 

přístupu gender a rozvoj (GAD – gender and development) by do tvorby a 

implementace rozvojových projektů měli být zahrnuti jak ženy, tak muži. Důležitost 

inkorporace mužů do strategie vyplývá z faktu, že všichni muži nedisponují politickou a 

ekonomickou mocí, čímž jsou stejně jako ženy z chudých poměrů více otevřeni 

společenským změnám.
31

 GAD představuje dnes součást většiny mezinárodních 

projektů, jež se snaží přinést stejné výhody všem členům komunity a umožnit jim 

například rovný přístup k půdě, vzdělání či zdravotní péči.
32

 

Přesto GAD vždy nepřináší očekáváné výsledky. Při realizaci projektů se 

setkáváme s nedostatečnou citlivostí vůči tradičním strukturám a genderovým vztahům 

v rámci komunity, což může mít za následek naopak negativní dopady na členy a členky 

komunity. Kritika se snáší na přílišnou generalizaci a dominanci západního pojetí 

genderu, genderových vztahů a rozvoje, i přes snahy zohledňovat místní tradice, zvyky 

a hodnoty. Porozumění těmto odlišnostem je pro úspěšné naplnění záměru projektu 

jedním z klíčových faktorů.
33

 Například analýza beduínské společnosti ukázala, že mezi 

ženami (ani muži) není všeobecně rozšířen zájem o posílení statusu žen. Prosazování 

své vůle ženy vidí v možnosti rozhodnutí, zdali se podílet na aktivitách rozvojového 

projektu či ne a posilování jejich role ve společnosti si spojují s břemenem druhé 

směny, což zapříčiňuje jejich nezájem. Bez prvotní analýzy potřeb a názorů 

beduínských žen by byl realizován projekt, který by vyhovoval západním standardům, 

                                                 

29
Míla Lukášová, „Gender a efektivnost rozvoje v českém kontextu“, in Efektivnost rozvoje - hledání 

nových cest: český příspěvek ke globálnímu procesu organizací občanské společnosti (Praha: České 

fórum pro rozvojovou spolupráci - FoRS, c2009), 100,  http://fors.cz/user_files/csodev.eff_cz.pdf 

(staženo 19. 2. 2015). 
30

 Anita Homrová, Problematika genderu v kontextu rozvojových projektů, 

http://www.antropologie.org/en/node/266 (staženo 19. 2. 2015). 
31

Joanne Sharp et al., Doing gender and development: understanding empowerment and local gender 

relations. Transactions of the Institute of British Geographers vol. 28, issue 3 (2003), 281-295, 

http://www.jstor.org/stable/3804577 (staženo19. 2. 2015). 
32

Homrová, „Problematika genderu v kontextu rozvojových projektů“. 
33

 Ibid. 

http://fors.cz/user_files/csodev.eff_cz.pdf
http://www.antropologie.org/en/node/266
http://www.jstor.org/stable/3804577
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nicméně by byl v rozporu s požadavky místní komunity a znamenal, čímž by byl 

předurčen k neúspěchu.
34

 

1.2.2 Gender mainstreaming 

Gender mainstreaming je původně feministická, politická strategie aplikovaná za 

účelem dosažení genderové rovnosti, která je výsledkem 4. světové konference žen v 

Pekingu v roce 1995. Genderová rovnost a zplnomocnění žen a dívek tvoří základní 

kameny strategie OSN v boji s chudobou, které jsou rozhodující pro snahu o dosažení 

udržitelného rozvoje. Nerovný přístup žen k ekonomickým zdrojům, sociální a právní 

diskriminace, nerovné pracovní podmínky či násilí páchané na ženách brzdí rozvoj žen, 

jejich rodin, ale také negativně ovlivňují rozvoj daného státu.  

Strategie gender mainstreamingu byla zavedena do praxe řady mezinárodních 

organizací, včetně Evropské unie (EU). Rada Evropy charakterizuje gender 

mainstreaming jako „(re)organizaci, zdokonalování, rozvoj a vyhodnocování 

koncepčních procesů tím, že při nich všechny zúčastněné subjekty budou na všech 

úrovních a ve všech stadiích využívat perspektivu rovnosti žen a mužů“.
35

 

Strategie gender mainstreamingu nabízí tzv. duální přístup, který je zaměřen na 

obě pohlaví. Na jedné straně dochází k posilování postavení žen prostřednictvím 

specifických aktivit, politik nebo grantů, na straně druhé je gender vnímán jako 

průřezové téma. Tato strategie usiluje o integraci a zohledňování genderové perspektivy 

v rozhodovacích procesech, plánování, realizaci a evaluaci na všech úrovních během 

tvorby projektu, politiky nebo programu.
36

 Uplatnění gender mainstreamingu je možné 

ukázat například na plánování spojů hromadné dopravy, kde by v prvé řadě měly být 

posouzeny způsoby využití dopravy muži a ženami, čímž by bylo zaručeno, že ani jedno 

z pohlaví nebude poškozeno.
37

 

                                                 

34
 Ibid. 

35
 Evropská komise, Manuál pro gender mainstreaming politik zaměstnanosti, sociálního začleňování a 

sociální ochrany (Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2008), 10, 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2045&langId=cs (staženo 19. 2. 2015). 
36

 Charita ČR, Genderová politika (Charita ČR, ProEquality), 

http://www.otevrenaspolecnost.cz/knihovna/otevrenka/prosazovani-genderove-

rovnosti/genderova_politika.pdf (staženo 19. 2. 2015). 
37

 Eva Ferrarová, Příručka pro iplementaci rovných příležitostí žen a mužů a principů gender 

mainstreamingu ve veřejné správě v České republice (Praha: Gender studies, o.p.s., 2007), 23, 

http://aa.ecn.cz/img_upload/8b47a03bf445e4c3031ce326c68558ae/prirucka.pdf (staženo 7. 4. 2015). 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2045&langId=cs
http://www.otevrenaspolecnost.cz/knihovna/otevrenka/prosazovani-genderove-rovnosti/genderova_politika.pdf
http://www.otevrenaspolecnost.cz/knihovna/otevrenka/prosazovani-genderove-rovnosti/genderova_politika.pdf
http://aa.ecn.cz/img_upload/8b47a03bf445e4c3031ce326c68558ae/prirucka.pdf
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1.3 Začlenění genderu do rozvojové agendy na mezinárodní 

úrovni 

Přístupy mezinárodních organizací k otázce začleňování genderu do rozvojové 

problematiky, hlavně pak OSN, jsou pro systém české zahraniční spolupráce klíčové, 

jelikož se OSN velkou měrou podílela na jeho vytvoření. Dále je nutné upozornit na 

fakt, že jsou to právě přístupy a priority OSN a dalších mezinárodních organizací, které 

dominují rozvojovému diskurzu a přímo tak ovlivňují rozvojové politiky jednotlivých 

zemí nebo politických celků jako je EU. 

1.3.1 Podpora začlenění genderu do rozvojové problematiky ze 

strany OSN 

Práva žen byla institucionalizována v rámci OSN od druhé poloviny minulého 

století vznikem Komise pro postavení žen (CSW) v roce 1946,
38

 která se zaměřila na 

monitorování pokroku v oblasti ženských práv a je doprovázena mezinárodními 

konferencemi o ženách, jež se dále podílejí na zviditelnění genderové otázky a vyústily 

například v přijetí Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW)
39

 v 

roce 1979. Mezi nejnovější úspěchy ženského hnutí se řadí Úmluva Rady Evropy o 

prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Istanbulská úmluva)
40

 z roku 

2014, která zatím nebyla ČR podepsána. Přesto konkrétní rozvojové politiky nahlížely 

na ženy především prizmatem jejich tradičních rolí spojených s reprodukcí až do 

začátku 70. let 20. století. Díky novému přístupu ženy v rozvoji (WID) se z žen staly 

aktivní aktérky rozvoje. Problém tohoto přístupu spočívá v nepochopení odlišných 

tradic a genderových rolí v zemích globálního Jihu a snahy aplikace západních modelů 

a diskurzu modernizace, což mělo často za následek upření relativně nezávislého statusu 

žen.
41

 

Nejdůležitějším zlomem v rozvojové problematice zabývající se genderovými 

nerovnostmi byla 4. světová konference o ženách uspořádaná v Pekingu v roce 1995. 

                                                 

38
Lukášová, „Gender a efektivnost rozvoje v českém kontextu“, 99.

 

39
 K 6. únoru 2015 se k Úmluvě připojilo 188 zemí. 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en 

(staženo 6. 2. 2015). 
40

 „proFem o.p.s.“, tisková zpráva proFem, 

http://www.profem.cz/shared/clanky/235/Tiskov%E1%20zpr%E1va-..  

Istanbulsk%E1%20%DAmluva%20vstoupila%20v%20platnost.pdf (staženo 7. 4. 2015). 
41

 Lukášová, „Gender a efektivnost rozvoje v českém kontextu“, 100. 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en
http://www.profem.cz/shared/clanky/235/Tiskov%E1%20zpr%E1va-..%20%20Istanbulsk%E1%20%DAmluva%20vstoupila%20v%20platnost.pdf
http://www.profem.cz/shared/clanky/235/Tiskov%E1%20zpr%E1va-..%20%20Istanbulsk%E1%20%DAmluva%20vstoupila%20v%20platnost.pdf
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Výsledkem konference vycházející z Vídeňské deklarace
42

 bylo postavení ženských 

práv na roveň lidským a potvrzení nutnosti přehodnotit jak zažité společenské struktury, 

tak vztahy mezi muži a ženami. Výstupem konference se stala Pekingská deklarace a 

Pekingská akční platforma (BPfA)
43

 pro zplnomocnění žen. Obsahem BPfA jsou 

opatření genderové povahy týkající se 12 tzv. kritických oblastí: „chudoba žen, 

vzdělávání žen, zdravotní péče, násilí páchané na ženách, ženy v ozbrojených 

konfliktech, ženy a ekonomika, moc a rozhodovací procesy, podpora role žen ve 

společnosti, lidská práva žen, ženy v médiích, ženy a životní prostředí, práva dívek.“
44

 

Na rozdíl od předchozích deklarací, bylo zavedeno vydávání zpráv o plnění Pekingské 

akční platformy v pětiletých intervalech (Peking 5+,10+,15+).
45

 

Následně došlo k zahrnutí genderově orientovaných cílů mezi Rozvojové cíle 

tisíciletí v roce 2000, které díky několika genderově laděným cílům přinesly pozitivní 

změny pro ženy ve vzdělávání, poskytování zdravotní péče či v zastoupení na politické i 

ekonomické úrovni. Rada bezpečnosti OSN přijala ve stejném roce Rezoluci č. 1325 o 

ženách, míru a bezpečnosti, která posiluje roli žen v předcházení ozbrojeným 

konfliktům, jejich mírovém řešení či při projektech zaměřených na obnovu po ukončení 

konfliktu.
46

 Tato rezoluce byla v roce 2008 doplněna Rezolucí č. 1820 o sexuálním 

násilí během ozbrojených konfliktů.
47

 

Pařížská deklarace
48

 přijatá v roce 2005 se zaměřila na zvýšení efektivnosti 

zahraniční pomoci pod dohledem OECD. Deklarace věnovala dle řady ženskoprávních 

organizací genderovým otázkám nedostatečnou pozornost. Na druhé straně Akční 

                                                 

42
Vienna declaration. the World Conference on Human Rights in Vienna Declaration on the Elimination 

of Violence against women,  http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm (staženo 19. 2. 2015). 
43

 Beijing Platform for Action. Někdy též nazývána Pekingská platforma pro akci. 
44

 Lukášová, „Gender a efektivnost rozvoje v českém kontextu“, 100. 
45

 „United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women“, 15-year review and 

Appraisal, oficiální stránka UN Women, http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing15/index.html 

(staženo 19. 2. 2015). 
46

 „Informační centrum OSN v Praze“, oficiální stránka Informačního centra OSN, 

http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zaber/?i=205 (staženo 5. 3. 2015).    
47

„Česká ženská lobby“, oficiální stránka České ženské lobby, http://www.czlobby.cz/novinky/100-

1/implementace-rezoluci-rb-osn-c-1325-a-c-1820-o-zenach-miru-a-bezpecnosti/ (staženo 19. 2. 2015). 
48

 Pařížská deklarace vznikla za účelem zvýšení efektivnosti zahraniční rozvojové pomoci. Přijetím 

deklarace donoři přijali následující principy: posilování rozvojových strategií (národní, partnerské, 

operační rámce); programy rozvojové spolupráce založené na skutečné znalosti problematiky; 

odpovědnost vůči cílovým skupinám; odstranění duplicity a racionalizace dárcovské činnosti vedoucí ke 

zvýšení efektivity. Deklarace vnímá rovnost pohlaví jako oblast, kde jsou nutné harmonizační snahy, 

nicméně se problematikou více nezabývá, http://www.mzv.cz/file/687294/Parizska_deklarace_2005.doc 

(staženo 19. 2. 2015). 

http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing15/index.html
http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zaber/?i=205
http://www.czlobby.cz/novinky/100-1/implementace-rezoluci-rb-osn-c-1325-a-c-1820-o-zenach-miru-a-bezpecnosti/
http://www.czlobby.cz/novinky/100-1/implementace-rezoluci-rb-osn-c-1325-a-c-1820-o-zenach-miru-a-bezpecnosti/
http://www.mzv.cz/file/687294/Parizska_deklarace_2005.doc
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agenda z Akkry (AAA),
49

 která navazuje na Pařížskou deklaraci, pokládá genderovou 

rovnost za jeden ze základních principů zaručujících úspěšné naplnění cílů rozvojové 

spolupráce.
50

 

1.3.2 Zapojení EU do genderové problematiky 

Evropská unie vystupuje jako zastánce genderové rovnosti. Strategie gender 

mainstreamingu se stala po 4. světové konferenci o ženách v Pekingu samozřejmostí pro 

většinu institucí, včetně Evropské unie, přispívajících k mezinárodnímu rozvoji. 

Evropský konsensus o rozvoji přijatý Evropskou komisí, Radou EU, Evropským 

parlamentem a zástupci členských států v roce 2005, představuje výchozí dokument pro 

prosazování genderové rovnosti. O dva roky později Evropská komise vyjádřila ve 

Sdělení
51

 adresovaném Evropskému parlamentu a Radě nutnost prosazování rovnosti 

pohlaví a posílení postavení žen v evropském přístupu k rozvojové spolupráci. 

                                                 

49
 Podle AAA představuje rovnost pohlaví klíčový faktor pro dosažení trvalého zlepšení životních 

podmínek chudých. Dále zavazuje dárce i příjemce k dodržování mezinárodních závazků ohledně 

rovnosti pohlaví v rámci jejich rozvojových politik a programů a k ochraně a zapojení žen do spolupráce 

mezi těmito aktéry. Mimo jiné se očekává od rozvojových zemí zlepšení v oblasti měření dosažených 

výsledků včetně třídění dat podle pohlaví, http://www.mzv.cz/file/687291/Akcni_agenda_z_Akkry.doc 

(staženo 19. 2. 2015). 

50
 Lukášová, „Gender a efektivnost rozvoje v českém kontextu“, 100 – 101. 

51
 Komise evropských společenství, Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Rovnost žen a 

mužů a posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráce, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/ALL/?uri=CELEX:52007DC0100 (staženo 6. 2. 2015). 

http://www.mzv.cz/file/687291/Akcni_agenda_z_Akkry.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52007DC0100
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52007DC0100
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2 Bilaterální zahraniční rozvojová spolupráce ČR a 

třetí rozvojový cíl tisíciletí 

V roce 2000 byla Česká republika jedním ze 189 členských států OSN, který 

podepsal Deklaraci tisíciletí a zavázal se k boji s globálními problémy spojenými 

s chudobou.
52

 Přestože je třetí rozvojový cíl, který zní „Prosazovat rovnost pohlaví a 

posílit postavení žen“
53

 podle strategií mezinárodních organizací naprosto klíčovým 

faktorem k dosažení udržitelného rozvoje. Tato část práce bude sledovat, jakým 

způsobem funguje dvoustranná česká rozvojová spolupráce v praxi, a jak reaguje na 

proklamované cíle.  

Následující kapitola nejprve vymezí bilaterální ZRS ČR a krátce též její aktéry. 

Následně zmapuje začleňování genderu do české rozvojové spolupráce na obecné 

úrovni. Poté se zaměří na sekundární analýzu faktorů, které nejlépe demonstrují, jakým 

způsobem je gender v ZRS ČR zohledňován. Analýza strategických a koncepčních 

dokumentů ZRS ČR sleduje motivy, záměr ZRS a odkazy zejména na třetí MDG. Další 

část se věnuje finančním prostředkům alokovaným na dvoustranné projekty a nakonec 

se pozornost zaměří na sektorové a teritoriální priority české ZRS. 

2.1 Bilaterální zahraniční rozvojová spolupráce České republiky 

Bilaterální zahraniční rozvojová spolupráce představuje klíčovou součást české 

ZRS,
54

 jež je založena na víceletých programech spolupráce s prioritními zeměmi 

v prioritních sektorech.
55

 a je definována zákonem o zahraniční rozvojové spolupráci a 

humanitární pomoci
56

 jako „činnosti hrazené ze státního rozpočtu, jejichž cílem je 

přispět k odstraňování chudoby v kontextu udržitelného rozvoje, včetně plnění 

rozvojových cílů tisíciletí, k ekonomickému a sociálnímu rozvoji, k ochraně životního 

                                                 

52
„United Nations Millenium Declaration, 2000“, oficiální stránka OSN, 

http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm (staženo 9. 2. 2015). 
53

„Informační centrum OSN v Praze“, oficiální stránka Informačního centra OSN, 

http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zaber/?i=205 (staženo 5. 3. 2015).   
54

 Kromě projektů bilaterální ZRS přispívá ČR na mnohostranné projekty prostřednictvím mezinárodních 

organizací či formou příspěvků do EU. 
55

 Prioritní země a sektory jsou určeny koncepcí ZRS pro dané období. 
56

 Česko, Zákon č. 151/2010 ze dne 21. 4. 2010 o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci 

poskytované do zahraničí. In Sb., 1, 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/koncepce_publikace/zakon_o_zahran

icni_rozvojove_spolupraci.html (staženo 19. 2. 2015). 

http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm
http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zaber/?i=205
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/koncepce_publikace/zakon_o_zahranicni_rozvojove_spolupraci.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/koncepce_publikace/zakon_o_zahranicni_rozvojove_spolupraci.html
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prostředí, jakož i k podpoře demokracie, dodržování lidských práv a řádné správy věcí 

veřejných v rozvojových zemích.“ Od roku 1995, kdy ČR vstoupila do OECD, a s tím 

přijala Zásady pro poskytování zahraniční pomoci,
57

 prošla bilaterální spolupráce ČR 

změnami, jež reagovaly na mezinárodní trendy a aktuální potřeby rozvojových zemí. 

Vnější vliv mezinárodního společenství posílil transparentnost, efektivitu a systémovost 

ZRS. 

Role hlavních aktérů ZRS došly během transformačního období rovněž 

podstatných změn. Přestože vláda ČR určuje hlavní směry české ZRS, odbor Rozvojové 

spolupráce a humanitární pomoci (ORS) Ministerstva zahraničních věcí (MZV) 

představuje hlavní koordinační orgán, který nastavuje finanční rámec, vytváří programy 

s prioritními zeměmi a zajišťuje spolupráci se zastupitelskými úřady ČR v zahraničí, jež 

napomáhají při tvorbě projektů v dané zemi. Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci 

(Rada pro ZRS) fungující od roku 2008 zajišťuje harmonii mezi cíli a prioritami ZRS. 

Ve stejné době vznikla Česká rozvojová agentura (ČRA) jako organizační složka MZV, 

jejímž hlavním úkolem je realizace dvoustranných projektů v zahraničí. Mezi další 

subjekty podílející se na realizaci dvoustranných projektů české ZRS patří soukromé 

firmy,
58

 nevládní organizace,
59

 akademický sektor a státní a příspěvkově organizace.
60

 

2.2 Začlenění genderu do rozvojové spolupráce České 

republiky 

Česká republika se vstupem do OECD v roce 1995 zařadila do klubu vyspělých 

států, čímž došlo k obnovení přísunu finančních prostředků na rozvojovou pomoc, která 

byla přerušena s počátkem ekonomické transformace v roce 1989.
61

 Genderu ani rozvoji 

není v českém prostoru věnována velká pozornost a podoba české ZRS byla velkým 

dílem ovlivněna v 90. letech především přípravou na vstup do Evropské unie a přijetím 

                                                 

57
Česko, Usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 1995 č. 153, 

http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/7897B04C221A1F30C12571B6006BDB3E 

(staženo 19. 2. 2015). 
58

 Od roku 2007 jsou soukromé subjekty sdružené v Platformě podnikatelů pro rozvojovou spolupráci, 

jejímž cílem je prezentovat české podniky v rozvojových zemích. Platforma je jedním z členů Rady pro 

ZRS. 
59

 České nevládní organizace, které jsou zapojeny do rozvojové spolupráce, rozvojové výchovy a 

humanitární pomoci, jsou sdruženy v Českém fóru pro rozvojovou spolupráci (FoRS). 
60

Věra Exnerová et al., Zahraniční rozvojová spolupráce ČR, oficiální stránka Rozvojovky, 

http://www.rozvojovka.cz/zahranicni-rozvojova-spoluprace-cr (staženo 3. 3. 2015). 
61

Blanka Šimůnková,  Jak Česká republika snižuje globální chudobu: stínová zpráva o zahraniční 

rozvojové spolupráci 2010 - retrospektiva pěti let (Praha: České fórum pro rozvojovou spolupráci - FoRS, 

2010), 8, http://www.fors.cz/user_files/aidwatch_2010.pdf (staženo 9. 2. 2015). 
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závazků formulovaných na mezinárodní úrovni.
62

 Stát tak přejal západní standardy, ale 

vzhledem k nízkému povědomí občanské společnosti i veřejné správy o rozvojové a 

genderové problematice, je jejich naplňování značně omezené. Nedostatečná pozornost 

je patrná i ze strany realizátorů projektů, nestátních neziskových organizací (NNO) a 

soukromých firem. Výjimku představují velké NNO mající zkušenosti s výběrovým 

řízením na finanční prostředky od mezinárodních donorů, kde je na genderovou rovnost 

nahlíženo jako na jedno z klíčových kritérií.
63

 

Vlajkovou lodí české zahraniční politiky je prosazování lidských práv, a tím pádem 

se tato priorita promítá i do zahraniční rozvojové spolupráce. Rovnost mezi muži a 

ženami je na mezinárodní úrovni považovaná za jedno ze základních lidských práv, což 

znamená, že by Česká republika měla přispívat k jeho naplňování. Česká společnost ale 

stále „…přistupuje ke genderu a rovným příležitostem žen a mužů dosti lhostejně…“
64

 a 

stav na poli české zahraniční politiky, potažmo dvoustranné české ZRS se příliš neliší.
65

 

Problematika rovných příležitostí a lidských práv v České republice spadá pod 

ministra či ministryni pro lidská práva a rovné příležitosti
66

 při Úřadu vlády ČR, 

nicméně genderové rovnosti je pozornost věnována pouze na vnitrostátní úrovni, což 

potvrzuje skutečnost, že ministryně či ministr není součástí Rady pro ZRS
67

 a má tak 

omezené možnosti, jak podpořit začlenění genderového aspektu do dvoustranné ZRS. 

Stejně tak postrádá své místo v Radě ZRS Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, 

která připravuje návrhy, jejichž cílem je dosažení rovných příležitostí pro obě pohlaví.
68

 

Česká republika postrádá rámcovou lidskoprávní koncepci zahraniční politiky, a tak 

záleží pouze na Ministerstvu zahraničních věcí, jakým tématem lidskoprávní 

problematiky se bude zabývat. Nedostatečné kompetence i kapacity na ministerstvu 

mají za následek slabý důraz kladený na začleňování genderu do vnější politiky resortu. 

                                                 

62
 CEDAW, BPfA, MDGs, Evropský konsensus o rozvoji, rezoluce Rady bezpečnosti OSN (1325, 1820). 

63
 Horký, „Česká rozvojová spolupráce: diskursy, praktiky, rozpory“, 95-96. 

64
Ondřej Horký a Míla Lukášová, Strategie začlenění genderu do české rozvojové spolupráce: Ne móda, 

ale nutná podmínka efektivity ( ÚMV/Centrum ProEquality, 2009), 5, 

http://www.ceskoprotichudobe.cz/prilohy/clanky/371_policy-paper-gender.pdf (staženo 9. 2. 2015). 
65

 Horký, Lukášová, „Strategie začlenění genderu do české rozvojové spolupráce: Ne móda, ale nutná 

podmínka efektivity“, 3 – 5.  
66

 Dříve ministr či ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny 
67

 „Meziresortní koordinační orgán, jehož posláním je zajišťovat koordinaci a koherenci zahraniční 

rozvojové spolupráce, zejména pak těm, které jsou ministrem zahraničních věcí předkládány vládě.“ 

Dostupné z: http://www.czda.cz/rozvojova-spoluprace/akteri-zrs-v-cr/rada-pro-zrs.htm (staženo 11. 2. 

2015). 
68

 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, 

http://www.mpsv.cz/cs/12153 (staženo 8. 4. 2015). 
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Neexistence jasné koncepce lidskoprávní zahraniční politiky umožňuje selektivní 

přístup, kvůli němuž gender v rozvoji stále představuje okrajové téma.
69

 

2.2.1 Koncepční a strategický vývoj ZRS 

Jasným ukazatelem evoluce přístupů k třetímu rozvojovému cíli zaměřenému na 

posílení postavení žen ve společnosti jsou změny rétoriky v jednotlivých dokumentech 

určujících směr ZRS ČR. Komparace koncepcí a dalších strategických dokumentů 

definujících bilaterální rozvojovou spolupráci ČR se zaměří na období započaté 

podpisem Deklarace tisíciletí v roce 2000 a bude zakončeno stanoveným horizontem 

plnění Miléniových cílů v roce 2015. 

Hlavní právní rámec pro ZRS ČR tvoří zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a 

humanitární pomoci,
70

 který vedle mezinárodně platných závazků, právně zavazuje ČR 

k naplnění cíle ZRS „přispět k odstraňování chudoby v kontextu udržitelného rozvoje, 

včetně rozvojových cílů tisíciletí,…, dodržování lidských práv a řádné správy věcí 

veřejných v rozvojových zemích“.
71

 

Strategický a koncepční rámec ZRS ČR pro sledované období je tvořen třemi 

klíčovými dokumenty. Před první koncepcí platnou od roku 2002 se česká ZRS řídila 

Zásadami pro poskytování zahraniční pomoci z roku 1995, kdy došlo k obnovení 

zahraniční pomoci. Analýza
72

 vydaná v roce 2001 MZV se stala společně 

s Miléniovými cíli základem pro formulaci první koncepce zahraniční pomoci ČR.
73

 

Ani v jednom z těchto strategických dokumentů není genderová perspektiva 

považována za prioritu, přesto je zde znatelný kladný posun v rétorice jednotlivých 

dokumentů, týkající se obecně Miléniových cílů a později i konkrétně genderové 

problematiky. 

Koncepce zahraniční rozvojové pomoci České republiky na období 2002 – 2007 je 

příkladem rozdílnosti proklamovaných cílů a reálné praxe zahraniční rozvojové pomoci 

(ZRP). Třetí rozvojový cíl zde není ani jednou zastoupen a podobně na tom jsou i 

                                                 

69
 Horký, Lukášová, „Strategie začlenění genderu do české rozvojové spolupráce: Ne móda, ale nutná 

podmínka efektivity“, 4 – 5. 
70

 Česko, Zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o 

změně souvisejících zákonů. č. 151/2010 Sb, s.1, 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/koncepce_publikace/zakon_o_zahran

icni_rozvojove_spolupraci.html (staženo 13. 2. 2015). 
71

 Ibid. 
72

 Analýza a zhodnocení realizace zahraniční rozvojové pomoci České republiky za období 1996 až 2000. 
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ostatní cíle zaměřené na ženskou problematiku. V úvodu ČR představuje roli ZRP: 

„…přispívá k naplňování zahraničně-politických cílů. Zahraniční rozvojová pomoc 

zvyšuje prestiž ČR na mezinárodní scéně a přispívá k rozvoji vzájemných politických a 

ekonomických vztahů ČR a přijímacími zeměmi.“
74

 Tato formulace naznačuje, že 

motivy české ZRP zohledňovaly na prvním místě české zájmy a až poté zájmy přijímací 

země v době vzniku Koncepce 2002 – 2007. Přesto si Koncepce 2002 – 2007 klade za 

cíl alespoň symbolicky podporovat „mezinárodní rozvojové cíle (Millenium 

Development Goals – MDG), které vyplynuly z mezinárodních konferencí OSN v 90. 

letech 20. století a byly potvrzeny Miléniovým summitem OSN v roce 2000.“
75

 

Přijetím Zásad zahraniční rozvojové spolupráce po vstupu České republiky do 

Evropské unie,
76

 Česká republika demonstruje závazek partnerství s přijímacími 

zeměmi na rozdíl od předchozí konotace dobročinnosti díky záměně výrazů pomoci 

za spolupráci. Přestože je utužování hospodářských vztahů jednou z priorit, tentokrát se 

mezi hlavní cíle ZRS řadí i problematika lidských práv, kde by měl být vyčleněn prostor 

pro genderovou dimenzi. V Zásadách dochází k formulování prioritních sektorů „v 

souladu s Miléniovými rozvojovými cíli OSN“.
77

 Vymezení prioritních sektorů české 

ZRS je ale velmi obecné a zcela opomíjí některé významné cíle včetně třetího cíle 

zaměřeného na genderovou rovnost.
78

 

Na základě požadavku vzneseného MZV ČR v roce 2006 bylo výborem 

OECD/DAC
79

 vytvořeno Zvláštní hodnocení Výboru OECD pro rozvojovou pomoc.
80

 

Návrh na transformaci
81

 se snažil zapracovat závěry hodnocení OECD, aktualizovat či 

doplnit opatření platných Zásad zahraniční rozvojové spolupráce po vstupu ČR do EU, 

                                                                                                                                               

73
 Ministerstvo zahraničních věcí., Zpráva o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky: Odpověď 

na globální výzvy nového tisíciletí (Praha: Ministerstvo zahraničních věcí, Srpen 2002), 4, 

http://www.mzv.cz/file/18504/kaplan_final.pdf (staženo 4. 3. 2015). 
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 Česko, Usnesení vlády ČR č. 91 ze dne 23. ledna 2002 o Koncepci zahraniční rozvojové pomoci České 

republiky na období let 2002 až 2007,1, 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/CR_DevelopmentPolicy_2002-07_CZ.pdf (staženo 4. 3. 2015). 
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76
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2015). 
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zefektivnit dosud roztříštěný systém ZRS a hlavně zúžit teritoriální priority české ZRS. 

Rozvojové cíle nejsou v transformačním dokumentu explicitně zmíněny, přesto se zde 

objevila možnost cíle důrazněji uplatňovat v praxi skrze sektorové strategie, které měly 

být vypracovány pro prioritní sektory ZRS.
82

 

Poslední dosud platná Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce České republiky 

na období 2010 – 2017 vychází v důležitých bodech ze Zvláštního hodnocení 

vypracovaného OECD/DAC. Rozvojové cíle představují výchozí bod této koncepce. 

Zvláštní hodnocení OECD/DAC a doporučení Světové banky se odráží 

v institucionálních či právních změnách, které přispěly k transparentnější a efektivnější 

realizaci ZRS. Za nejdůležitější změny je možné považovat posílení role Ministerstva 

zahraničních věcí v roli koordinátora, vznik ČRA pro implementaci ZRS či zavedení 

spolupráce s neziskovým sektorem.
83

 Novinku v této koncepci představují tzv. 

průřezové principy, „na jejichž zohlednění bude ČR důsledně trvat v jednotlivých 

rozvojových projektech, a to ve všech fázích projektového cyklu“.
84

 Mezi průřezové 

principy byla zařazena lidskoprávní dimenze včetně rovnosti mužů a žen (gender). 

Koncepce 2010 – 2017 bere na vědomí odlišný dopad chudoby na obě pohlaví a 

zavazuje se k „úsilí“ zohledňovat genderovou perspektivu v souladu s Evropským 

konsensem pro rozvoj (2005) na dvou úrovních, tedy průřezově
85

 a tematicky.
86

 Jelikož 

ale genderová problematika stále nepředstavuje prioritu české ZRS, uvedení tohoto 

průřezového tématu v praxi je často velice problematické. I přes oficiální závazky 

mnohdy přetrvává lhostejnost ze strany orgánů státní správy i realizátorů. 

2.2.2 Finanční prostředky ODA87 

Jedním z dalších ukazatelů toho, jaká pozornost je věnována třetímu Rozvojovému 

cíli, je vynaložený objem finančních prostředků. Jelikož téma genderové rovnosti není 
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spolupráci 2010 - retrospektiva pěti let“, 13. 
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http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/koncepce_publikace/koncepce_zrs_cr

_2010_2017.html (staženo 4. 3. 2015). 
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prioritním sektorem ZRS ČR ale pouze průřezovým tématem, nelze přesně určit, kolik 

financí napomohlo naplňování MDG 3. Nicméně je možné sledovat, jakým dílem ČR 

přispívá celkově na plnění MDGs. Díky provázanosti genderové problematiky 

s ostatními MDGs  (5, 6)
88

 lze sledovat konkrétnější údaje. „Při vykazování rozvojové 

pomoci v mezinárodním měřítku se pracuje s ukazatelem podílu objemu pomoci 

rozvojovým zemím (označované jako ODA – Official Development Assistance) na 

hrubém národním důchodu (HND).“
89

  

Kromě členství v OSN, OECD a dalších mezinárodních organizacích se ČR snaží 

od roku 2005 naplňovat závazky i v rámci rozvojové politiky EU. Závazek pro EU 12
90

 

byl Evropským konsensem o rozvoji formulován jako „snaha o dosažení“ relativního 

objemu ZRS ve výši 0,17 % HNP v roce 2010, což se naplnit nepodařilo. Hranice 

objemu finančních prostředků 0,33 %  HNP v roce 2015 rovněž není naplněna. ČR se 

řadí mezi nejaktivnější státy EU 12 i přes nedostatečné naplňování finančních závazků 

v rámci EU, jelikož se aktivně podílí na vytváření a implementaci rozvojové spolupráce 

EU.
91

 

Objem ODA zaznamenal od podpisu Miléniové deklarace nárůst. V posledních 

letech ovšem stagnuje a osciluje okolo 0,11 – 0,12 % HNP (Příloha č. 2), což 

představuje částku v rozmezí 4 – 4,5 miliard Kč (Příloha č. 3) vyčleněnou usnesením 

vlády ČR na všechny formy zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Podle údajů OECD se 

ČR zařazuje mezi členské země OECD/DAC
92

 s nejnižšími příspěvky ODA a za ní se 

umístilo pouze Slovensko a Polsko (Příloha č. 6). ZRS ČR je poskytována ve dvou 

různých formách podle způsobu realizace. V prvním případě se jedná o bilaterální 

spolupráci založenou zejména na víceletých programech spolupráce s prioritními 

zeměmi v prioritních sektorech. Na druhé straně těžištěm multilaterální spolupráce jsou 
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 Pátý MDG: Zlepšení zdraví matek. 

Šestý MDG: Bojovat proti HIV/AIDS, malárii a jiným nemocem. 
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 Česko, Usnesení vlády ČR č. 1134 ze dne 31. srpna 2009 Plán zahraniční rozvojové spolupráce na rok 
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příspěvky ČR do mezinárodních organizací, finančních institucí či účast na rozvojové 

spolupráci EU.
93

 Od roku 2000 je možné sledovat trend postupného poklesu finančních 

prostředků alokovaných na dvoustrannou spolupráci ve prospěch mnohostranné 

spolupráce. V současné době je pouze zhruba 30 % z prostředků ZRS ČR vynaloženo 

na bilaterální projekty (Příloha č. 4). Tento jev je zapříčiněn vzrůstajícími finančními 

závazky v mezinárodních organizacích a závazky vyplývajícími z členství v EU.   

Ve sledovaném období od podpisu Miléniové deklarace patří sektor sociální 

infrastruktury
94

 (včetně vzdělávání, sociálních a zdravotnických služeb) mezi prioritní 

sektory. V průměru čerpal tento sektor 38,5 % z objemu finančních prostředků 

alokovaných na projekty bilaterální ZRS ČR (Příloha č. 5). Přestože se žádný z projektů 

přímo nezaměřuje na třetí MDG, díky provázanosti cílů nelze považovat dopady 

projektů ze sektoru sociální infrastruktura za zanedbatelné z genderové perspektivy. Na 

druhé straně porovnání finančních prostředků vyčleněných na ZRS s ostatními 

vyspělými dárci ukazuje, že objem prostředků je daleko pod průměrem OECD/DAC či 

vytyčeným cílem OSN 0,7 % ODA (Příloha č. 6).  

Omezené finance mají vliv na rozsah projektů a hlavně na velikost oblasti, jejíž 

populace z projektových peněz čerpá benefity. Transformací systému ZRS ČR byl 

snížen počet prioritních zemí, což zvýšilo efektivitu ZRS, jelikož systém ZRS byl do té 

doby značně roztříštěn. I přes tyto kroky je počet prioritních zemí stále poměrně vysoký 

v porovnání s objemem peněz přidělených vládou na ZRS. Přes koncentraci peněz 

v sektoru sociálního rozvoje, který čerpá průměrně kolem 40 % prostředků a má 

potenciál přinést společnostem pozitivní přínos, je patrné, že vzhledem k výši 

prostředků 5137,46 mil. Kč (Příloha č. 5) za období 2000 – 2013 jsou dopady pouze 

omezené. 

2.2.3 Gender a teritoriální a sektorové priority ZRS ČR 

Projekty bilaterální ZRS ČR jsou realizovány v rámci prioritních sektorů, které na 

jedné straně vychází ze zkušeností a komparativních výhod ČR s procesem 

transformace a na straně druhé odráží priority stanovené mezinárodním společenstvím a 
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jsou formulované hlavně v Miléniových cílech.
95

 Sektorové a teritoriální priority 

vycházely ve sledovaném období z koncepčních a strategických dokumentů přijatých 

vládou ČR. Teritoriální priority se odvíjí od dosavadních vztahů mezi ČR a přijímací 

zemí, potřebnosti rozvojové spolupráce, připravenosti země na příjem pomoci a od 

koordinace s ostatními donory. Mezi země s vypracovaným programem spolupráce se 

s Koncepcí 2010 – 2017 zařadil Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Moldavsko 

a Mongolsko. V programech spolupráce s jednotlivými prioritními zeměmi se v souladu 

s Koncepcí objevují i průřezové principy, tedy i gender, tím však jakýkoliv důraz na 

prosazování genderové perspektivy končí. Projektové země
96

 představuje Gruzie, 

Kambodža, Kosovo, Palestinská autonomní území a Srbsko. 

Česká republika se zaměřuje na sektory, v nichž disponuje jasnou komparativní 

výhodou oproti ostatním donorům. Toto směřování bylo posvěceno i Zvláštním 

hodnocením OECD/DAC.
97

 Mezi tyto sektory byl od obnovení programu zahraniční 

pomoci v roce 1995 zařazen sektor zdravotnictví a vzdělání, který svými aktivitami 

potenciálně přispívá k posílení postavení žen ve společnosti. 

Nicméně jasné vymezení priorit přichází až po transformaci systému s poslední 

Koncepcí ZRS ČR na období 2010 – 2017. Koncepce odráží obecné priority 

mezinárodního společenství dané hlavně Rozvojovými cíli tisíciletí.  Došlo ke stanovení 

čtyř sektorových priorit,
98

 mezi něž se zařadil sektor sociálního rozvoje, pod nímž se 

skrývá vzdělávání a sociální a zdravotnické služby. Důležitým prvkem je formulace 

průřezových principů, ke kterým by mělo být přihlíženo v jednotlivých rozvojových 

projektech. Průřezový princip „Dodržování základních lidských, ekonomických, 

sociálních a pracovních práv příjemců projektů“
99

  klade důraz na prosazování 

genderové rovnosti na dvou úrovních. První úroveň je průřezová a klade si za cíl 

zohledňovat gender v jednotlivých fázích projektu, zatímco tematická úroveň se 

zaměřuje na tvorbu specifických projektů na posílení postavení žen.
100
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Dvoustranné projekty uskutečňované v rámci sektorové priority sociálního rozvoje 

(včetně vzdělávání, sociálních a zdravotnických služeb) čerpají ve sledovaném období 

2000 – 2013 v průměru 40 % (5137,46 mil. Kč) ODA (Příloha č. 5). Česká ZRS 

působící svými aktivitami v tomto sektoru napomáhá k naplňování třetího MDG díky 

propojenosti řady genderově laděných MDGs.  Projekty v sektoru vzdělávání jsou 

zaměřené zejména na základní a odbornou výuku. V dlouhodobé perspektivě se 

potvrzuje, že míra vzdělanosti má vliv na veškeré aspekty rozvoje zemí. Pozitivní vliv 

se projevuje ve zvyšování rovnoprávnosti žen a posilování jejich postavení, podpoře 

socioekonomického rozvoje či politické stabilitě. 

Česká rozvojová pomoc se proto zaměřuje na výstavbu škol, posílení odborných a 

pedagogických kapacit učitelů či organizaci alfabetizačních kurzů pro dospělé. 

Investicemi české ZRS do těchto aktivit dochází k přímému naplňování MDG 2, ale 

nepřímo se podílí i na plnění MDG 3.
101

 

Projekty ve zdravotnictví mají za úkol zlepšit dostupnost a zvýšit kvalitu zdravotní 

péče například prostřednictvím vzdělávacích aktivit, osvětou či materiální pomocí. Tím 

se podílí na naplňování hned několika MDGs (4, 5, 6) provázaných s genderovou 

problematikou. Díky projektům se daří snižovat úmrtnost a zlepšovat zdraví dětí a 

matek a zlepšuje se přístup ke zdravotní péči pro nakažené HIV/AIDS, kde mladé ženy 

představují nejrizikovější skupinu. Následující případová studii věnuje sektoru 

zdravotnictví větší pozornost. Kapitola blíže analyzuje projekt uskutečněný v rámci 

bilaterální ZRS zaměřený na zlepšení zdraví matek a dětí v Kambodži a představuje 

reálnou praxi při realizaci projektu. 
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3 Případová studie: Zahraniční rozvojová spolupráce 

ČR v Kambodži – projekt „Zdraví pro matky a děti 

v Kambodži“ 

Případová studie, jež si klade za cíl zkoumat, jakým způsobem je genderová 

perspektiva zohledňována v bilaterálních projektech české ZRS, zanalyzuje na 

doporučení experta ČRA projekt zaměřený na zlepšení zdravotnických služeb nazvaný 

„Zdraví pro matky a děti v Kambodži“. Pomocí deskriptivní analýzy se studie zaměří na 

zmapování situace v Kambodži s ohledem na danou problematiku, na vybrané aktivity 

projektu a jejich dopady na společnost, projektovou strategii, složení týmu pracujícího 

na projektu, soulad mezi potřebami přijímací země a aktivitami projektu a finanční 

prostředky vynaložené na realizaci projektu. 

3.1 Profil země 

Kambodža představuje jednu z nejlidnatějších zemí v Jihovýchodní Asii s počtem 

15,1
102

 miliónů obyvatel. Kambodžské království se v 90. letech 20. století vymanilo 

z občanské války a zahájilo rekonstrukci země, která kromě ekonomického růstu 

přinesla řadu pozitivních změn v zdravotnickém sektoru, vzdělání či napomohla zlepšit 

ekonomickou situaci obyvatel. OSN přisuzuje Kambodži podle výše Indexu lidského 

rozvoje (HDI) 138. místo
103

 ze 187 zemí a řadí ji mezi nejméně rozvinuté země světa 

(LDCs). Kolem 80 % (Příloha č. 7) populace žije ve venkovských oblastech, které jsou 

chudobou nejvíce zasaženy. Přibližně 18% (Příloha č. 8) Kambodžanů stále žije pod 

hranicí chudoby. 

3.2 Vývoj vztahů mezi Českou republikou a Kambodžským 

královstvím 

Bývalé komunistické Československo udržovalo s Kambodžou bohaté 

diplomatické a obchodní vztahy. S demokratickými změnami v Československu v roce 

1989 bylo nutné předefinovat dosavadní vztahy s řadou zemí, mezi něž se zařadilo i 
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Kambodžské království. Spolupráce těchto dvou zemí byla po roce 1989 založena na 

principu vzájemné výhodnosti, což zapříčinilo degradaci spolupráce kvůli 

problematické politicko-ekonomické situaci v Kambodži a nezájmu českých subjektů o 

místní prostředí. Jednání o hlubší spolupráci byla opět navázána v roce 1995, ale 

k potvrzení bezproblémových politických vztahů mezi zeměmi došlo až v roce 1999. 

Důležitý faktor v procesu prohlubování bilaterální spolupráce hraje osobnost Norodoma 

Sihamoni, který absolvoval studium v bývalém Československu a od roku 2004 je 

kambodžským králem. Tento fakt představuje důležitou spojnici mezi Českou 

republikou a Kambodžou a zaručuje další rozvoj vztahů mezi oběma zeměmi.
104

 

3.3 Postavení žen v Kambodži 

Ženy tvoří více než polovinu kambodžské populace. Dopady chudoby jsou obecně 

markantnější v případě žen a kambodžské ženy nepředstavují výjimku. Kromě 

nedostatečného přístupu ke vzdělání, který má za následek vysokou míru analfabetismu 

(26 %)
105

 mezi ženami nad 24 let, se ženy musí potýkat s větší mírou násilí. Na druhou 

stranu v posledních letech došlo ke zlepšení postavení žen na politické a legislativní 

úrovni. Motorem změn se staly zejména mezinárodní závazky v podobě Rozvojových 

cílů tisíciletí. Miléniové cíle napomohly implementaci Úmluvy o odstranění všech 

forem diskriminace žen (CEDAW), jež byla Kambodžou ratifikována už v roce 1992, 

nicméně až do roku 2001 nebyla respektována. K akcentování snah o nastolení 

genderové rovnosti vzniklo „Ministerstvo pro záležitosti žen“
106

 (Ministry of  Women’s 

Affairs – MOWA) a „Kambodžská národní rada pro ženy“ (Cambodia National Council 

for Women – CNCW). Národní strategické plány
107

 pro rozvoj Kambodže nastiňují, 

jakým způsobem zohledňovat gender napříč národní politikou a zaměřují se na zvýšení 

zastoupení žen v politické a ekonomické sféře. Dalším cílem je odstranění diskriminace 
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žen v oblastech vzdělání, práva a zdravotní péče včetně podpory zdraví matek a 

prevence
108

 HIV/AIDS.
109

 

Ženy, které jsou v důsledku nedostatečných možností obživy nuceny odejít za prací 

z venkovských oblastí, najdou práci v oděvním průmyslu, migrují za prací do zahraničí 

či se uplatní v neformálním sektoru, kde se vypořádávají s nepravidelným a nejistým 

příjmem a vykořisťováním ze strany zaměstnavatelů. Řada zákonů vznikla za účelem 

ochrany práv žen, nicméně jejich implementace a vynucení zaostávají.
110

 

3.4 Výzvy v kambodžském sektoru zdravotnictví – Zdraví matek 

Sektor zdravotnictví klade důraz nejenom na zlepšení poskytování zdravotnických 

služeb celé populaci, ale zejména na zlepšení zdraví matek pomocí zajištění základní 

zdravotní péče a seznámení žen se správnou životosprávou a výživou, což přináší 

benefity nejenom ženám ale celé rodině. Podle údajů OSN z roku 2013
111

 Kambodža 

patří mezi státy s nejvyšší mírou mateřské úmrtnosti v regionu. Většině příčin je možné 

předejít dostatečnou prenatální péčí, seznámením žen s možnými komplikacemi, které 

mohou nastat během těhotenství, a zajištěním přítomnosti porodní asistentky, zdravotní 

sestry či lékaře během porodu, kteří jsou schopni zasáhnout v případě komplikací.
112

 

Kambodža dosáhla dílčích úspěchů v naplňování pátého MDG, jehož úkolem je 

snížit míru mateřské úmrtnosti o ¾ mezi lety 1990 – 2015 a dále zajistit všeobecný 

přístup k reprodukčnímu zdraví.
113

 V reakci na podepsání Miléniové deklarace 

Kambodža stanovila Kambodžský rozvojový cíl tisíciletí (The Cambodian Millenium 

Development Goal - CMDG)
114

 v roce 2003, podle něhož by se míra úmrtnosti matek 
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eseasia.org/docs/factsheets/01%20CAMBODIA%20factsheet.pdf (staženo 31. 3. 2015). 
110

 Ibid. 
111

 United Nations Population Fund. Midwives, emergency care key to reducing Cambodia’s maternal 

deaths, oficiální stránka UNFPA, http://www.unfpa.org/news/midwives-emergency-care-key-reducing-

cambodia%E2%80%99s-maternal-deaths (staženo 31. 3. 2015). 
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113

 Reprodukční zdraví jedince předpokládá možnost vést plnohodnotný a bezpečný sexuální život, právo 

žen a mužů být patřičně informován a mít přístup k plánování rodiny včetně zdravotní péče související 

s reprodukcí. (upravená definice přijatá na dvou mezinárodních konferencích o populaci a rozvoji 

v Káhiře (1994) a o ženách v Pekingu (1995)). 
114

 CMDGs se shodují s MDGs pouze jsou upraveny v kontextu místní situace. 

http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/cambodia
http://www.unwomen-eseasia.org/docs/factsheets/01%20CAMBODIA%20factsheet.pdf
http://www.unwomen-eseasia.org/docs/factsheets/01%20CAMBODIA%20factsheet.pdf
http://www.unfpa.org/news/midwives-emergency-care-key-reducing-cambodia%E2%80%99s-maternal-deaths
http://www.unfpa.org/news/midwives-emergency-care-key-reducing-cambodia%E2%80%99s-maternal-deaths


   

 

31 

  

(MMR) měla snížit ze 472/100 000 porodů v roce 2005 na 140/100 000  v roce 2015
115

. 

Vládní politika v oblasti zdravotnictví je dále shrnuta ve strategickém dokumentu 

„Second Health Sector Strategic Plan 2008 – 2015“.
116

 Kambodža se podle údajů 

mezinárodních organizací
117

 zařadila mezi země, které jsou „na správné cestě“ (on 

track) k dosažení pátého MDG/CMDG díky snížení míry úmrtnosti matek o 86% 

v období mezi lety 1990 – 2013,
118

 jelikož se v roce 2013 podařilo snížit míru mateřské 

úmrtnosti na 170/100 000 (Příloha č. 9). 

Kromě naplňování rozvojových strategií formulovaných na národní úrovni je 

Kambodža závislá na externí asistenci při snaze o naplnění Kambodžských miléniových 

cílů. Kambodžské království je příjemcem oficiální rozvojové pomoci (ODA) od řady 

dárců včetně mezinárodních organizací (OSN, WB, IMF), Evropské unie a jejích 

členských států a dalších bilaterálních dárců (Austrálie, Kanada, Čína, Japonsko, Nový 

Zéland, Korejská republika, Švýcarsko, USA).
119

 Česká republika je jedním ze států 

EU, který v Kambodži realizuje dvoustranné projekty v rámci ZRS kromě finanční 

účasti na multilaterálních projektech. 

3.5 Projekt bilaterální ZRS ČR „Zdraví pro matky a děti 

v Kambodži“ 

Mezi lety 2008 – 2012 realizovala nezisková organizace Člověk v tísni o.p.s. 

(ČvT) v Kambodži, projektové zemi české ZRS, dva víceleté projekty v sektoru 

zdravotnictví. Jednalo se o projekt „Zvyšování dostupnosti kvalitní zdravotní péče 

s důrazem na péči o matku a dítě“ a navazující projekt „Zdraví pro matky a děti 

v Kambodži“. První projekt byl realizován v gesci Ministerstva zahraničních věcí. 

Realizace navazujícího projektu započala po transformaci systému české ZRS pod 

dohledem ČRA v rámci platné Koncepce 2010 – 2017, která klade větší důraz na 

zohledňování Miléniových cílů a potřeb přijímajících zemí v boji proti chudobě. 
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Analýza se zaměří zejména na projekt uskutečněný v letech 2010 – 2012, ačkoliv je 

nutné zdůraznit jeho návaznost na předchozí projekt, který ČvT usnadnil realizaci 

zejména zpočátku, kdy bylo možné přejít přímo k realizaci aktivit a hlavně se předchozí 

spolupráce zasloužila o vytvoření dobrého jména u místních obyvatel. 

Kambodža patří mezi země sužované vysokou úmrtností matek (170/100 000) 

doprovázenou jednou z největších dětských úmrtností na světě. Pozornost projektu 

„Zdraví pro matky a děti v Kambodži“ se zaměřila hlavně na zdravotnickou péči o 

matku a dítě v provincii Takeo. Cílem ČvT bylo dosáhnout lepší kvality zdravotnických 

služeb poskytovaných ve veřejných zdravotnických zařízeních a zvýšit poptávku 

venkovského obyvatelstva po těchto službách. Za ztíženým přístupem ke zdravotnické 

péči u venkovského stojí vliv místních tradic a nedostatečná informovanost místní 

populace či finanční a geografická nedostupnost. 

ČvT navázal spolupráci s veřejnými zdravotnickými středisky, jejichž personálu 

byly rozšířeny odborné kompetence. Mimo jiné bylo cílem projektu zlepšit technické 

podmínky a vybavenost středisek. Ve vybraných zařízeních projekt usiloval o celkovou 

reorganizaci s cílem zefektivnit jejich chod.
120

 

                                                 

120
 Petr Schmied, Člověk v tísni. Projektový dokument 2012, Zdraví pro matky a děti v Kambodži. Člověk 

v tísni, o.p.s. 
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3.5.1 Analýza aktivit projektu 

Tabulka 1 Výsledky sledovaných aktivit 

Druh aktivity Sledovaný indikátor 

Cíl 1 Zvýšit kvalitu zdravotní péče poskytované 

ve veřejných zdravotnických zařízeních 

Vyškolené porodní asistentky /školící 

centrum 

1) LSS (Life Saving Skills) trénink – 

72 porodních asistentek 

2) On-the-job trénink – 126 porodních 

asistentek 

3) Vytvoření školícího centra 

v provincii Takeo 

Vyškolený management veřejných 

zdravotnických zařízení 

1) 37 manažerů 

2) 56 dalších zaměstnanců 

Cíl 2 Zvýšit poptávku po zdravotní péči ve 

veřejných zdravotnických zařízeních 

Osvětová kampaň 11 818 žen / více než 600 vesnic 

Podpora nejchudších obyvatel (zavedení 

„Health Equity“ fondů – HEF) 

HEF v 64 % projektových ZS 

Vypracovala: autorka Zdroj: Závěrečná zpráva ČvT, 2012 

 

Nezanedbatelnou část projektu tvořila technická podpora zdravotnických zařízení, 

která zahrnovala usnadnění přístupu středisek ke zdrojům energie, vody, stavební 

úpravy či poskytnutí materiálního vybavení. Bez technické podpory by nebylo možné 

uskutečňovat aktivity zaměřené na školení personálu, osvětové kampaně či zpřístupnit 

zdravotnickou péči nejchudšímu obyvatelstvu. Během projektu mezi lety 2008 – 2009 

byl větší důraz kladen na technickou podporu. Naopak během vybraného projektu 

v období 2010 – 2012 ČvT od tohoto trendu upouštěl a zaměřil se na ostatní aktivity, 

které budou hlavním předmětem analýzy. 

Jedním z hlavních cílů projektu bylo zvýšení kvality zdravotní péče ve veřejných 

zdravotnických zařízeních. Mezi klíčové aktivity se zařadilo vyškolení porodních 

asistentek a zřízení školícího centra, čemuž ČvT věnoval velké úsilí. Jak znázorňuje 

tabulka 1, trénink probíhal dvěma způsoby. V případě LSS (Life Saving Skills) se 

jednalo o čtyřtýdenní školení v nemocnici Takeo, kde byl důraz kladen zejména na 

praktické zkušenosti porodních asistentek. V rámci LSS bylo dle ČvT vyškoleno 72 
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asistentek. Trénink  On-the-job probíhal během výkonu práce za přítomnosti zkušené 

porodní asistentky. Tímto školením si prošlo dle závěrečné zprávy projektu 126 

porodních asistentek. Následně se ČvT zasloužil o vytvoření školícího centra přímo 

v provincii Takeo, kde mají porodní asistentky možnost získat řadu odborných 

zkušeností vzhledem k vyšší frekvenci porodů.
121

 

Pro správné fungování zdravotnických zařízení a zajištění jejich udržitelnosti po 

ukončení projektu je naprosto klíčový vyškolený management. Závěrečná zpráva z roku 

2012 uvádí, že bylo proškoleno 37 manažerů a 56 řadových zaměstnanců. Podle 

evaluační zprávy MZV byli na vedoucích pozicích vyškoleni pouze muži.
122

 Co se týče 

ostatních zaměstnanců, nebylo blíže určeno jejich pohlaví. 

Druhým cílem ČvT bylo zvýšení poptávky po zdravotní péči ve veřejných 

zdravotnických zařízeních. K dosažení tohoto cíle se v rámci projektu uskutečnily 

osvětové kampaně a došlo k vytvoření HEF. Cílovou skupinou osvětových kampaní 

byly zejména budoucí matky a matky s dětmi do dvou let. Obsah přednášek se zaměřil 

na správnou výživu těhotných žen i dětí a na rizikové situace naznačující nutnost 

vyhledání zdravotnické pomoci. Tabulka 1 ukazuje, že se osvětových aktivit zúčastnilo 

téměř 12 tisíc žen z 600 vesnic a podle závěrečné zprávy ČvT z roku 2012 bylo 

zaznamenáno celkové zvýšení počtu návštěv zdravotnických zařízení o 8 %.
123

 

Vytvoření HEF v 64 % projektových zdravotnických střediscích usnadnilo přístup 

k bezplatné péči zhruba pro 12 % obyvatel.
124

 

3.5.2 Dopady aktivit ČvT na společnost 

Projekt ČvT představuje pozitivní přinos v projektové provincii Takeo, ačkoliv 

není možné přesně určit míru naplnění cílů projektu z důvodu nedostupnosti všech 

potřebných statistik. Z dostupných statistik bylo potvrzeno, že počet porodů vedených 

pod dohledem zdravotníka s odbornými znalostmi stoupl mezi lety 2008 – 2012 (tedy 

od započetí působení ČvT v provincii Takeo) o 23 % (Příloha č. 10) a stejně tak došlo 

k nárůstu počtu návštěv gravidních žen ve veřejných zdravotních střediscích o 8% (2010 

                                                 

121
 Djihan Skinner a Petr Drbohlav. Závěrečná zpráva 2012, Zdravi pro matky a děti v Kambodži. Člověk 
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122

 Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Zpráva z evaluace projektu zahraniční rozvojové spolupráce 

České republiky s Kambodžou. Praha: MZV, 2013, 28, 

http://www.mzv.cz/file/1038622/Kambodza_2013_evaluacni_zprava___finalni_verze.pdf (staženo 31. 3. 

2015). 
123

 Skinner, Drbohlav, „Závěrečná zpráva 2012, Zdravi pro matky a děti v Kambodži“, 22. 
124

 Ibid., 22.  
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– 2012).
125

 Hlavním indikátorem je snížení dětské úmrtnosti o 24 % a dramatické 

snížení úmrtnosti matek při asistovaných porodech o 77% (19 úmrtí v roce 2010, 4 

úmrtí v roce 2012).
126

  

Přestože se jedná o oficiální data vydaná Provinčním zdravotnickým úřadem 

(Provincial Health Department – PHD), dle ČvT i evaluátorů MZV ČR jsou data 

nespolehlivá. Ze strany zdravotnických zařízení dochází dle ČvT k zamlčování údajů ze 

strachu ze ztráty podpory donorů. Na druhé straně zkreslené údaje znemožňují případné 

úpravy aktivit v reakci na místní potřeby. Dále je nutné si uvědomit, že údaje zahrnují 

pouze úmrtí matek ve zdravotnických zařízeních za dozoru odborníků a nezapočítávají 

neasistované porody v domácím prostředí. I přesto je zaznamenaný posun velkým 

krokem ke zlepšení zdravotního stavu místních občanů a dochází k nastolení nového 

trendu, kdy dochází k upuštění od zažitých tradic. Vzhledem k výchozímu stavu kvality 

péče poskytované ve veřejných zdravotnických zařízeních a statistikám o mateřské a 

dětské úmrtnosti je možné projekt hodnotit jako vysoce relevantní. Projekt se 

neomezuje pouze na lokální komunitu, ale mění struktury ve větším měřítku. 

                                                 

125
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3.5.3 Finanční rozpočet projektu 

Tabulka 2 Rozpočet projektu 

Rozpočet projektu 2010 - 2012 

  2010 2011 2012 Celkem 

Procent z 

celkových 

nákladů (%) 

Osobní náklady 138308,97 750775,98 807300,05 1696385 27,27% 

Cestovní náklady 72103,97 276568,35 311049,1 659721,42 10,61% 

Vybavení + dodávky zboží 0 223103,89 34962,95 258066,84 4,15% 

Přímé náklady v místě realizace 20998,26 92457,27 170324,25 283779,78 4,56% 

Subdodávky 158380,63 413673,5 1559314,92 2131369,05 34,27% 

Přímá podpora cílové skupiny 77738,17 313612,15 361566,71 752917,03 12,10% 

Ostatní 0 9808,86 10532,02 20340,88 0,33% 

Administrativní (nepřímé) 

náklady 32470 140000 244950 417420 6,71% 

Celkem 500000 2220000 3500000 6220000 100,00% 

Vypracovala: autorka Zdroj: Finanční zpráva ČRA 2010, 2011, 2012 

 

Projekt „Zdraví pro matky a děti v Kambodži“ realizovaný v gesci ČRA čerpal 

v období 2010 – 2012 z české ZRS dotaci ve výši 6,22 miliónů Kč. Z tabulky 2 jasně 

vyplývá, jakým způsobem bylo s finančními prostředky naloženo. Při výběru 

rozvojového projektu je velká pozornost věnována rozpočtu, zejména, co se týče 

položky osobních nákladů. V tomto případě osobní náklady (platy projektových a 

finančních manažerů, místních koordinátorů, pronájem kanceláře, náklady na školení 

LSS) nepřekračují ani 30 % z finančních prostředků.
127

  

Naopak přes 45 % (subdodávky, přímá podpora cílové skupiny) rozpočtu 

směřovalo na přímé aktivity za účelem naplnění cílů projektu, jimiž jsou zvýšení kvality 

poskytované péče ve veřejných zdravotnických střediscích a zvýšení poptávky po této 

                                                 

127
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neměly překročit 50 %. 
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péči. Pro projekt klíčové čtyřtýdenní školení LSS  stálo zhruba 630 tisíc, tedy okolo 

8700 Kč na proškolení jedné porodní asistentky a podle evaluační zprávy bylo vnímáno 

místními úřady, jednotlivými asistentkami i zdravotnickými centry velmi pozitivně. 

Podle ČvT představoval vyškolený management zdravotnických zařízení jednu 

z klíčových aktivit pro zlepšení kvality péče. Na tyto aktivity bylo vyčleněno zhruba 88 

tisíc Kč.  Neméně důležitou roli hrály osvětové kampaně, na něž bylo alokováno 

necelých 172 tisíc Kč ze zdrojů ZRS, a které byly prováděny v komunitách porodními 

asistentkami z místních zdravotnických středisek. Projekt se dále podílel na založení 

fondu zřízeným za účelem zpřístupnění zdravotnické péče (HEF) nejchudšímu 

obyvatelstvu částkou 345 tisíc Kč za roky 2011 a 2012. 

3.5.4 Zhodnocení projektu z genderové perspektivy 

3.5.4.1 Strategie zahraniční rozvojové spolupráce ČR 

v Kambodži 

Projekt zaměřený na zlepšení zdravotní péče o matky a děti v Kambodži se 

uskutečnil v letech 2010 – 2012, čímž se řadí mezi projekty zrealizované v rámci dosud 

platné Koncepce ZRS ČR 2010 – 2017. Podle této Koncepce se oblast zdravotnictví 

(sektor sociálních služeb) řadí mezi prioritní oblasti českého zájmu. Vzhledem ke špatné 

kvalitě kambodžské zdravotní péče se podpora z českých prostředků zaměřila na jeden 

z klíčových problémů Kambodžského království. Přestože Kambodža nepředstavuje 

prioritní programovou zemi, je stále zařazena mezi projektové země, kde se spolupráce 

odvíjí od jednotlivých projektů a není zastřešena střednědobým programem spolupráci. 

Dlouhá tradice vztahů mezi oběma zeměmi a vazby kambodžského krále na ČR 

přispívají k úspěšné spolupráci také při realizaci rozvojových projektů. 

3.5.4.2 Strategie projektu 

Projekt „Zdraví pro matky a děti v Kambodži“ byl doporučen pro případovou 

studii expertem z ČRA jako silně genderově orientovaný projekt. Tento fakt potvrzuje, 

že existence genderové strategie není vnímána jako klíčový faktor, jelikož projektový 

dokument se touto strategií víceméně neřídí, ač jí ČvT disponuje. Pouze krátký odstavec 

věnovaný rovnému přístupu žen a mužů v projektovém dokumentu neumožňuje hlubší 

analýzu společnosti. Podobná situace převládá v závěrečných zprávách a evaluační 

zprávě MZV, která hodnotí přínos projektu ke genderové problematice jako vysoký na 
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základě tvrzení, že větší část příjemců tvořili ženy a dále na vlastní zkušenosti, že se 

ženy ve vedení projektu či evaluátorka nesetkaly s diskriminací ze strany úřadů. 

ČvT disponuje genderovou strategií pro rozvojové a humanitární projekty 

v zahraničí z roku 2013. Tato strategie přijímá gender mainstreaming za klíčový nástroj 

pro posilování postavení žen ve společnosti. Strategie ukazuje projevy genderové 

nerovnosti v rozvojových zemích a představuje postup a techniky, jež by měly 

napomáhat k zohledňování genderové perspektivy v projektech realizovaných ČvT. 

Z projektového dokumentu vyplývá, že analýze výchozího stavu byla ČvT 

věnována pozornost, jelikož se projekt zaměřil na jeden z nejožehavějších problémů, 

který sužuje kambodžskou společnost a byl v souladu s Kambodžskými miléniovými 

cíli (CMDG 4 a5).
128

  Statistiky veřejných zdravotnických center potvrzují, že projekt 

měl pozitivní dopady na zdravotní péči poskytovanou gravidním ženám a jejich dětem 

ve veřejných zdravotnických střediscích. Na druhé straně v projektovém dokumentu 

chybí komplexnější rozbor rolí mužů a žen ve společnosti a očekávaného dopadu na 

tyto role například přístup ve zdravotnictví k ženám, které nežijí v tradiční rodině jako 

vdovy, svobodné ženy či mladistvé těhotné. Dále je nutné si položit otázku, kdo 

v tradiční rodině rozhoduje o zdraví jejích členů. Pozitivně lze vnímat alespoň zmínku 

důležitosti role mužů v reprodukčním zdraví žen, či jako živitele a hlavy rodiny určující 

způsob života členů rodiny. Jelikož muži představují hlavu rodiny, je podle ČvT nutné 

zajistit jejich informovanost ohledně zdraví matek a dětí, což napomůže změnám, díky 

nimž například nebude ženám přenechávána těžká práce či se upustí od zažitých tradic. 

Tradice znemožňovaly bezpečný porod nebo nebraly v potaz hygienické standardy. 

Zlepšení informovanosti mužů se projekt pokusil docílit otevřením osvětových školení 

celé veřejnosti, ale jelikož tato aktivita nepředstavovala prioritu, zůstává otázkou, do 

jaké míry v tomto směru osvětová kampaň přinesla výsledky. 

3.5.4.3 Zastoupení žen a mužů v projektových aktivitách 

Co se týče personálního zajištění projektu, zastoupení obou pohlaví v týmu bylo po 

dobu projektu genderově vyvážené. Cílovou skupinu představovaly ženy, které 

vzhledem ke statistikám opravdu zaznamenaly pozitivní dopady aktivit projektu. Jiná 

situace je ve vzdělávacích aktivitách projektu. Vzdělání představuje důležitý krok 

k posílení postavení žen ve společnosti (empowerment), ale i ve zlepšení zdraví žen, 
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dětí a potažmo celé rodiny, jelikož s vyšším vzděláním stoupají znalosti v oblasti 

reprodukčního zdraví, zdravého životního stylu a správné výživy. Vzdělání, zdravotní 

péče a postavení žen ve společnosti představují začarovaný kruh, který se osvětovými 

aktivitami podařilo narušit. Žena s vyšším vzděláním je schopna dosáhnout lepšího 

postavení ve společnosti a lépe zajistit rodinu. Děti vedené ke zdravějšímu životnímu 

stylu a správné stravě mají více energie, čímž jsou schopny podávat lepší výkony ve 

škole, což jim opět umožňuje dosahovat lepších výsledků a vyššího vzdělání. Ženy 

s lepším vzděláním přispívají nejenom k zajištění rodiny, ale také k ekonomickému 

rozkvětu státu a snižování chudoby. 

Aktivity ČvT se zaměřily kromě osvětové kampaně hlavně na školení porodních 

asistentek, které představovaly výhradně ženy, školení zdravotnického personálu, u 

něhož nebylo pohlaví specifikováno a školení managementu zdravotnických středisek, 

kterými byli pouze muži. Odborné vzdělání porodních asistentek tak mělo vliv nejen na 

kvalitu zdravotní péče v provincii, kde byl projekt realizován, ale i na samotné 

asistentky a jejich rodiny. Asistentky získaly podle ČvT díky školením novou motivaci 

a nové vědomosti jim značně posílily sebevědomí při vykonávání jejich profese. 

Na druhé straně není jasné, z jakého důvodu byli v rámci školení vedoucích 

pracovníků proškoleni pouze muži. Přestože jejich role ve snaze dosáhnout zvýšení 

kvality péče či zvýšení zájmu o tuto péči je nezpochybnitelná, pohled na způsob vedení 

zdravotních středisek zůstal omezený pouze na mužskou perspektivu. Jedním z důvodů, 

proč ženy nebyly proškoleny na vedoucích pozicích, mohou představovat přetrvávající 

rozdíly v přístupu k ženám a mužům. Podle údajů UNICEF došlo ke zlepšení jak 

v základním, tak středním vzdělání, přičemž rozdíl mezi dívkami a chlapci
129

 

v návštěvnosti střední školy je pouze 1,2 %. ČvT ve svých zprávách tomuto faktu 

nevěnuje žádnou pozornost. ČvT jasně neuvádí, z jakého důvodu nebyly na vedoucí 

pozice proškoleny žádné ženy. V projektovém dokumentu též chybí genderová analýza, 

jejíž součástí je třídění dat na základě pohlaví. Její zpracování by definovalo nejen 

rozdílné role obou pohlaví ve společnosti, ale také vysvětlilo, z jakého důvodu byli do 

některých aktivit zapojeni pouze ženy či muži. 
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 Dívky 44,7 %, chlapci 45,9 % UNICEF. Statistics , oficiální stránka UNICEF, 

http://www.unicef.org/infobycountry/cambodia_statistics.html (staženo 31. 3. 2015). 
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3.5.4.4 Vsazení případové studie do kontextu 

Cílem případové studie bylo prozkoumat, zdali se v případě doporučeného projektu 

jedná o silně genderový projekt pouze kvůli faktu, že cílovou skupinu představují 

zejména ženy či projekt efektivně pracoval s genderovou strategií. Indikátory použité 

pro vyhodnocení naplnění cílů projektu ukazují, že se jednalo o úspěšný projekt, který 

přinesl změny k lepšímu v poskytování zdravotnické péči ve sledované provincii, čímž 

došlo nejen ke zlepšení zdraví matek a dětí, ale s lepší zdravotní péčí a zvýšením 

informovanosti o reprodukčním zdraví či správné životosprávě dochází k posílení 

postavení žen v rodině, potažmo ve společnosti. 

Na druhé straně je otázkou, do jaké míry ČvT  postupoval podle vlastní genderové 

strategie v jednotlivých fázích projektu. Gender mainstreaming sestává jak ze 

specifických projektů, tak vnímá gender jako průřezové téma. Projekt ČvT v Kambodži 

se zaměřuje primárně na ženy a zcela opomíjí v projektovém dokumentu definovat 

postavení žen a mužů ve společnosti, jejich role, různé skupiny žen mužů žijící 

v rozdílných podmínkách, specifické potřeby obou pohlaví. Projektový dokument dále 

neobsahuje analýzu dat ze sektoru zdravotnictví z perspektiv obou pohlaví, jelikož úmrtí 

matek a dětí muže bezprostředně ovlivňuje. Evaluace vypracovaná Ministerstvem 

zahraničních věcí rovněž opomíjí zhodnocení genderové perspektivy, jelikož si neklade 

ani základní otázky, jaké dopady přináší projekt na společenské vztahy či jakým 

způsobem je zohledněna role mužů v daném projektu. Cílová skupina a zkušenosti 

realizačního a evaluačního týmu v podstatě determinují, zdali projekt dostatečně 

zohledňuje genderovou perspektivu či nikoliv. 

Je tedy evidentní, že přestože se jedná o projekt zaměřený zejména na ženy, 

nemusí se zároveň jednat o silně genderový projekt, pokud dochází k opomíjení analýzy 

společnosti a dopadů aktivit. Přisuzování genderově pozitivního statusu projektům by 

mělo minimálně podléhat podrobné analýze společnosti a perspektiv obou pohlaví. 

Zaškatulkování dle cílové skupiny, kterou představují ženy, je značně nedostatečné a 

omezené, jelikož cílem rozvojových projektů je posílení role žen ve společnosti, ale 

nemělo by k tomu docházet na úkor mužů, čemuž by měla počáteční analýza, průběžný 

monitoring a evaluace zabránit. Je tak pravděpodobné, že pokud ženy nepředstavují 

primární příjemce pomoci, jejich role v celkovém rozvoji v zemích globálního Jihu je 

přehlížena nebo při nejmenším značně omezena, jelikož stále nejsou vnímány jako 
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hnací motory rozvoje, jejichž potenciál by měl být využit, ale spíše jako oběti špatných 

životních podmínek. 
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Závěr 

Práce nastínila podobu bilaterální formy ZRS ČR v kontextu třetího MDG, k jehož 

naplňování se ČR zavázala podpisem Deklarace tisíciletí v roce 2000. Přestože ČR 

obnovila systém rozvojové spolupráce již v roce 1995, jeho podoba se značně lišila od 

úrovně vyspělých dárců s dlouholetými zkušenostmi v rozvojové problematice a 

problematice genderové rovnosti. 

Ač byla dva roky po podepsání Deklarace tisíciletí přijata nová Koncepce ZRP ČR 

určující směřování dvoustranné zahraniční pomoci, pozornost věnovaná třetímu MDG 

byla v podstatě nulová. Celých deset let trvalo systému ZRS, než přešel od pouhé 

deklarace cílů mezinárodní závazků k větší snaze o jejich realizaci. Stejnou dobu 

potřebovala česká ZRS ke správnému pochopení záměru rozvojové spolupráce, kterým 

je v první řadě zohledňování potřeb příjemce pomoci.  

Jak práce nastiňuje, ČR oficiálně převzala praktiky uznávané za správné 

mezinárodními organizacemi a vyspělými dárci. S přijetím Miléniových cílů se ČR 

zavázala zohledňovat priority mezinárodního společenství ve svých projektech, mezi 

něž se řadí i prosazování rovnosti pohlaví a posilování postavení žen ve společnosti. 

S těmito cíli se objevila nutnost zaměřovat zahraniční podporu specifiky na ženy i 

muže, jelikož stejně jako se liší jejich vlastnosti a chování, odlišují se také jejich 

potřeby. 

Práce ukazuje jakým způsobem je genderová dimenze zakotvena v dvoustranné 

ZRS ČR. Vzhledem ke komplexnosti této problematiky neopomíjí zdůraznit její 

propojenost s dalšími prioritami rozvojového světa v oblasti zdravotnictví (zdraví 

matek) či zpřístupnění vzdělání pro všechny. Tento úhel pohledu usnadnil zkoumání 

problematiky, jelikož genderová rovnost představuje podle Koncepce ZRS 2010 – 2017 

pouze průřezové téma české ZRS. Přesto zejména sektorové priority a určení finančních 

prostředků ukázaly, jakým způsobem je genderová rovnost posilována dvoustrannými 

projekty české ZRS. 

Případová studie vybraného dvoustranného projektu české ZRS „Zdraví pro matky 

a děti v Kambodži“ realizovaného Člověkem v tísni byla zvolena na základě rozhovorů 

s expertem ČRA, který jej doporučil jako silně genderově orientovaný projekt, jelikož 

byl zaměřen zejména na ženy. Projekt zlepšil zdravotní péči ve veřejných zdravotních 

střediscích v projektové provincii, poskytl odborné vzdělání řadě lidí (včetně žen) a 

neformální vzdělání ohledně výživy a zdravotních komplikací velké části obyvatelstva 
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(zejména ženám). Bližší pohled pouze na zaznamenaná data jasně ukazuje, že se jednalo 

o úspěšný projekt. Na druhé straně i v projektu orientovaném na ženy byla opomenuta 

genderová analýza, která by tvořila součást projektového dokumentu, jelikož dopady na 

společnost byly daleko rozsáhlejší, než zlepšení zdravotní péče poskytované ve 

veřejných zařízeních. Tento fakt naznačuje, že genderový aspekt je stále opomíjeným 

faktorem jak na straně Ministerstva zahraničních věcí ČR, tak na straně realizátora i 

v na první pohled genderově orientovaných projektech a determinování cílové skupiny 

dle pohlaví není dostačující důvod pro zaškrtnutí genderově pozitivní kolonky při 

hodnocení dopadu projektu. 

 Přesto je nutné pozitivně hodnotit alespoň snahy reagovat na palčivé problémy 

v rozvojových zemích, jako byl v případové studii příklad kambodžského zdravotnictví, 

což přineslo pozitivní vliv na zvýšení sebevědomí žen, zlepšení reprodukčního zdraví, 

vymýcení zastaralých tradic, lepší výsledky ve studiu dětí a tím rozvoj samotných rodin. 

Jak zhodnocení projektu naznačuje, projekt může přinést pozitivní dopady v oblasti 

gendrové rovnosti, aniž by to představovalo prvotní záměr projektu. Na druhé straně zde 

vzniká nebezpečí, že v případě, kdy projekt není cílen přímo na ženy, mohou 

nezamýšlené dopady přinést naopak negativní dopady na ženy, potažmo na celou 

společnost. Z tohoto důvodu je více než žádoucí, aby byla součástí každého 

projektového dokumentu důkladná genderová analýza. 

Zahrnutím genderu do poslední platné Koncepce ZRS ČR 2010 – 2017 jako 

průřezového tématu se ukazuje, že se ČR snaží na tuto problematiku nahlížet jako na 

nutnost pro úspěšné naplňování cílů v zemích globálního Jihu. Přesto se jedná pouze o 

první krok. Případová studie dokazuje, že i v případě oficiálně silně genderového 

projektu byl genderový aspekt omezen, a tak nelze očekávat vysokou míru 

zohledňování v ostatních projektech.  

Trendy se s vývojem společnosti a národního a mezinárodního klimatu postupně 

mění. Experti formulující strategii dvoustranné ZRS ČR si pravděpodobně uvědomují, 

že pokud je genderové rovnosti věnovaná pouze omezená pozornost, snahy o vymýcení 

chudoby budou neúspěšné. Nicméně kapacitní nedostatky a předsudky ať už ve 

společnosti či ve veřejných institucích brání vnímání genderové rovnosti jako motoru 

rozvoje. 
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Summary 

The thesis has focused on the bilateral development projects of development 

cooperation of the Czech Republic in the context of the third Millennium Development 

Goal, gender equality and improvement of women’s role in the society. The  bilateral 

cooperation was analysed since the signature of the Millennium Declaration by the 

Czech Republic in 2000 until the year 2015 which was chosen as a due date to achieve 

all eight goals and to eradicate poverty. The system of development cooperation in the 

Czech Republic has gone through major changes under the influence of the UN and the 

EU in the last 15 years. 

The thesis determined key expressions as gender, bilateral cooperation and its 

actors. It also explained the interdependence among MDGs (3, 5, 6), promoting gender 

equality, empowering women and improving maternal health as well as combating 

HIV/AIDS and other diseases. Secondary analysis, which was used as a method, has 

scrutinized Czech national strategy documents which aim to contribute to eradication of 

poverty, financial framework and sectorial and territorial priorities. The analysis showed 

that the Czech development cooperation had tendencies to go in line with policies 

adopted by advanced donors. The Czech Republic has joined Western countries in 

combating poverty by recognizing that MDGs represent a stepping stone in achieving 

common goals. 

The case study dealt with a bilateral project implemented by Czech NGO, 

People in Need, in Cambodia in the health sector. The project aimed to improve 

maternal health, decrease child mortality and improve health care system in Takeo 

province in Cambodia. The project was chosen after an expert interview with one of the 

experts from the CzDA who recommended the project as highly gender positive. This 

thesis concluded that even if the target group is represented by women it does not 

necessarily mean that the project is highly gender positive when the gender analysis of 

the society was omitted. The paper shows that this particular project had a positive 

impact on the society. However, the impact was broader than expected because the 

project document did not include a thorough analysis of traditional roles of women and 

men in the society. It supports a statement that women would be probably excluded in 

projects on different topic because of the absence of gender analysis. 



   

 

45 

  

Použitá literatura 

Primární zdroje 

Cambodian Rehabilitation and Development Board a Council for the Development of 

Cambodia, The Cambodian ODA Database, 

http://cdc.khmer.biz/Reports/reports_by_Donor.asp#None (staženo 17. 3. 2015). 

 

ČESKO, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Zpráva z evaluace projektu zahraniční 

rozvojové spolupráce České republiky s Kambodžou, Praha: MZV, 2013, 

http://www.mzv.cz/file/1038622/Kambodza_2013_evaluacni_zprava___finalni_verze.p

df (staženo 31. 3. 2015). 

 

ČESKO, Usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 1995 č. 153, 

http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/7897B04C221A1F30C12571

B6006BDB3E (staženo 19. 2. 2015). 

 

ČESKO, Usnesení vlády ČR č. 91 ze dne 23. ledna 2002 o Koncepci zahraniční 

rozvojové pomoci České republiky na období let 2002 až 2007, 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/CR_DevelopmentPolicy_2002-07_CZ.pdf 

(staženo 4. 3. 2015). 

 

ČESKO, Usnesení vlády ČR č. 302 ze dne 31. března 2004 k Institucionálnímu zajištění 

a Zásadám zahraniční rozvojové spolupráce po vstupu ČR do EU, 2004, 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/zakladni-dokumenty-rozvojova-spoluprace-

1312.html (staženo 4. 3. 2015). 

 

ČESKO, Usnesení vlády ČR č. 366 ze dne 24. května 2010 o Koncepci zahraniční 

rozvojové spolupráce České republiky na období 2010 – 2017, 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/koncepce_publikac

e/koncepce_zrs_cr_2010_2017.html (staženo 4. 3. 2015). 

 

ČESKO, Usnesení vlády ČR č. 1134 ze dne 31. srpna 2009 Plán zahraniční rozvojové 

spolupráce na rok 2010 a střednědobý výhled jejího financování do roku 2012, 

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=

http://cdc.khmer.biz/Reports/reports_by_Donor.asp#None
http://www.mzv.cz/file/1038622/Kambodza_2013_evaluacni_zprava___finalni_verze.pdf
http://www.mzv.cz/file/1038622/Kambodza_2013_evaluacni_zprava___finalni_verze.pdf
http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/7897B04C221A1F30C12571B6006BDB3E
http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/7897B04C221A1F30C12571B6006BDB3E
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/CR_DevelopmentPolicy_2002-07_CZ.pdf
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/zakladni-dokumenty-rozvojova-spoluprace-1312.html
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/zakladni-dokumenty-rozvojova-spoluprace-1312.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/koncepce_publikace/koncepce_zrs_cr_2010_2017.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/koncepce_publikace/koncepce_zrs_cr_2010_2017.html
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CEEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mzv.cz%2Ffile%2F407641%2FIV_Strednedoby_vyhled3___final.doc&ei=0QGMUcTxKYOv4QTw3IC4Bg&usg=AFQjCNH7UAV1yfX-Q7LDUnLveTXaVEXWAA&sig2=5m6CpaOwpHiwBayUIPMoVg


   

 

46 

  

0CEEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mzv.cz%2Ffile%2F407641%2FIV_Stredne

doby_vyhled3___final.doc&ei=0QGMUcTxKYOv4QTw3IC4Bg&usg=AFQjCNH7UA

V1yfX-Q7LDUnLveTXaVEXWAA&sig2=5m6CpaOwpHiwBayUIPMoVg (staženo 4. 

3. 2015). 

 

ČESKO, Zákon č. 151/2010 ze dne 21. 4. 2010 o zahraniční rozvojové spolupráci a 

humanitární pomoci poskytované do zahraničí, in Sb., 1, 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/koncepce_publikac

e/zakon_o_zahranicni_rozvojove_spolupraci.html (staženo 19. 2. 2015). 

 

EVROPSKÁ KOMISE, Manuál pro gender mainstreaming politik zaměstnanosti, 

sociálního začleňování a sociální ochrany (Lucemburk: Úřad pro úřední tisky 

Evropských společenství, 2008), 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2045&langId=cs (staženo 19. 2. 2015). 

 

KAMBODŽA, Ministry of Health, Second Health  Sector Strategic Plan 2008 – 2015, 

http://www.wpro.who.int/countries/khm/CAMHSP2Approved.pdf (staženo 14. 3. 

2015). 

 

KAMBODŽA, Ministry of Planning, The Cambodian Millenium Development Goals 

(CMDGs), http://www.mop.gov.kh/Home/CMDGs/tabid/156/Default.aspx (staženo 14. 

3. 2015). 

 

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, Sdělení Komise Evropskému parlamentu 

a Radě – Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráce, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52007DC0100 (staženo 6. 

2. 2015). 

 

OECD/DAC, Special review of the Czech Republic, oficiální stránka OECD, 

http://www.oecd.org/dac/peer-reviews/45367897.pdf (staženo 16. 2. 2015). 

 

SCHMIED, Petr, Projektový dokument 2012, Zdraví pro matky a děti v Kambodži. 

Člověk v tísni, o.p.s. 

 

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CEEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mzv.cz%2Ffile%2F407641%2FIV_Strednedoby_vyhled3___final.doc&ei=0QGMUcTxKYOv4QTw3IC4Bg&usg=AFQjCNH7UAV1yfX-Q7LDUnLveTXaVEXWAA&sig2=5m6CpaOwpHiwBayUIPMoVg
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CEEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mzv.cz%2Ffile%2F407641%2FIV_Strednedoby_vyhled3___final.doc&ei=0QGMUcTxKYOv4QTw3IC4Bg&usg=AFQjCNH7UAV1yfX-Q7LDUnLveTXaVEXWAA&sig2=5m6CpaOwpHiwBayUIPMoVg
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CEEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mzv.cz%2Ffile%2F407641%2FIV_Strednedoby_vyhled3___final.doc&ei=0QGMUcTxKYOv4QTw3IC4Bg&usg=AFQjCNH7UAV1yfX-Q7LDUnLveTXaVEXWAA&sig2=5m6CpaOwpHiwBayUIPMoVg
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/koncepce_publikace/zakon_o_zahranicni_rozvojove_spolupraci.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/koncepce_publikace/zakon_o_zahranicni_rozvojove_spolupraci.html
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2045&langId=cs
http://www.wpro.who.int/countries/khm/CAMHSP2Approved.pdf
http://www.mop.gov.kh/Home/CMDGs/tabid/156/Default.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52007DC0100
http://www.oecd.org/dac/peer-reviews/45367897.pdf


   

 

47 

  

SKINNER, Djihan a Petr DRBOHLAV, Závěrečná zpráva 2012, Zdravi pro matky a 

děti v Kambodži. Člověk v tísni o.p.s., 2012. 

 

UNICEF, Statistics , oficiální stránka UNICEF, 

http://www.unicef.org/infobycountry/cambodia_statistics.html (staženo 31. 3. 2015). 

 

UNITED NATIONS, United Nations Millenium Declaration, 2000, oficiální stránka 

OSN, http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm (staženo 9. 2. 2015). 

 

UNITED NATIONS, Treaty Collection, oficiální stránka OSN, 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-

8&chapter=4&lang=en  (staženo 6. 2. 2015). 

 

UNITED NATIONS, Vienna declaration. the World Conference on Human Rights in 

Vienna Declaration on the Elimination of Violence against women,  

http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm (staženo 19. 2. 2015).  

 

UN WOMEN, United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of 

Women, 15-year review and Appraisal, oficiální stránka UN Women, 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing15/index.html (staženo 19. 2. 2015). 

 

WHO et al., Trends in mortality 1990 to 2013, WHO, UNICEF, UNFPA, The World 

Bank and the United Nations Population Division estimates, 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112682/2/9789241507226_eng.pdf (staženo 17. 

3. 2015).  

 

Sekundární zdroje 

BLICKHÄUSER, Angelika a Henning VON BARGEN, Co je gender mainstreaming: 

Gender toolbox (Berlín, 2007), 

http://www.gendertoolbox.org/toolbox/toolboxCZ/Tschechische%20Version/5CZMater

ialien/PDF_cz/5.1.1%20Gender%20Mainstreaming_cz.pdf (staženo 19. 2. 2015). 

 

http://www.unicef.org/infobycountry/cambodia_statistics.html
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing15/index.html
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112682/2/9789241507226_eng.pdf
http://www.gendertoolbox.org/toolbox/toolboxCZ/Tschechische%20Version/5CZMaterialien/PDF_cz/5.1.1%20Gender%20Mainstreaming_cz.pdf
http://www.gendertoolbox.org/toolbox/toolboxCZ/Tschechische%20Version/5CZMaterialien/PDF_cz/5.1.1%20Gender%20Mainstreaming_cz.pdf


   

 

48 

  

EXNEROVÁ, Věra et al., Zahraniční rozvojová spolupráce ČR, oficiální stránka 

Rozvojovky, http://www.rozvojovka.cz/zahranicni-rozvojova-spoluprace-cr (staženo 3. 

3. 2015). 

 

FERRAROVÁ, Eva, Příručka pro implementaci rovných příležitostí žen a mužů a 

principů gender mainstreamingu ve veřejné správě v České republice (Praha: Gender 

studies, o.p.s., 2007), 23, 

http://aa.ecn.cz/img_upload/8b47a03bf445e4c3031ce326c68558ae/prirucka.pdf 

(staženo 7. 4. 2015). 

 

CHARITA ČR, Charita ČR, Genderová politika (Charita ČR, ProEquality), 

http://www.otevrenaspolecnost.cz/knihovna/otevrenka/prosazovani-genderove-

rovnosti/genderova_politika.pdf (staženo 19. 2. 2015). 

 

HENDL, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu (Praha: Karolinum, 1997). 

 

HOMROVÁ, Anita, Problematika genderu v kontextu rozvojových projektů, 

http://www.antropologie.org/en/node/266 (staženo 19. 2. 2015). 

 

HORKÝ, Ondřej, Česká rozvojová spolupráce: diskursy, praktiky, rozpory (Praha: 

Sociologické nakladatelství, 2010). 

 

HORKÝ, Ondřej a Míla LUKÁŠOVÁ, Strategie začlenění genderu do české rozvojové 

spolupráce: Ne móda, ale nutná podmínka efektivity ( ÚMV/Centrum ProEquality, 

2009), http://www.ceskoprotichudobe.cz/prilohy/clanky/371_policy-paper-gender.pdf 

(staženo 9. 2. 2015). 

 

CHANT, Sylvia, „The ‘Feminisation of Poverty’ and the ‘Feminisation’ of Anti-Poverty 

Programmes: Room for Revision?“, Journal of Development Studies vol. 44, issue 2 

(2008): 166-171, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00220380701789810 

(staženo 19. 2. 2015). 

 

http://www.rozvojovka.cz/zahranicni-rozvojova-spoluprace-cr
http://aa.ecn.cz/img_upload/8b47a03bf445e4c3031ce326c68558ae/prirucka.pdf
http://www.otevrenaspolecnost.cz/knihovna/otevrenka/prosazovani-genderove-rovnosti/genderova_politika.pdf
http://www.otevrenaspolecnost.cz/knihovna/otevrenka/prosazovani-genderove-rovnosti/genderova_politika.pdf
http://www.antropologie.org/en/node/266
http://www.ceskoprotichudobe.cz/prilohy/clanky/371_policy-paper-gender.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00220380701789810


   

 

49 

  

KOLÁŘOVÁ, Marta, „Rozvoj a gender“, in: Ve stínu modernity: perspektivy a 

problémy rozvoje, ed. Šárka Waisová (Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2005). 

 

LUKÁŠOVÁ, Míla, „Gender a efektivnost rozvoje v českém kontextu“, in Efektivnost 

rozvoje - hledání nových cest: český příspěvek ke globálnímu procesu organizací 

občanské společnosti (Praha: České fórum pro rozvojovou spolupráci - FoRS, c2009),  

http://fors.cz/user_files/csodev.eff_cz.pdf (staženo 19. 2. 2015). 

 

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR, Zpráva o zahraniční rozvojové 

spolupráci České republiky: Odpověď na globální výzvy nového tisíciletí (Praha: 

Ministerstvo zahraničních věcí, Srpen 2002), 

http://www.mzv.cz/file/18504/kaplan_final.pdf (staženo 4. 3. 2015). 

 

NOŽINA, Miroslav, Jiří ŠTILER et Karel KUČERA, „Kingdom of Cambodia and the 

Czech Republic, Outline of Bilateral Relations“ North America: Mezinárodní vztahy 

(International Relations), č. 42 (2007): 104 – 106. http://mv.iir.cz/article/view/250 

(staženo 31. 3. 2015). 

 

PROFEM O.P.S., tisková zpráva proFem, 

http://www.profem.cz/shared/clanky/235/Tiskov%E1%20zpr%E1va-..  

Istanbulsk%E1%20%DAmluva%20vstoupila%20v%20platnost.pdf (staženo 7. 4. 

2015). 

 

SEN, Amartya, „Missing women — revisited“, BMJ vol. 327, issue 7427 (2003): 1297-

1298, http://www.bmj.com/content/327/7427/1297 (staženo 19. 2. 2015). 

 

SHARP, JOANNE ET AL., Doing gender and development: understanding 

empowerment and local gender relations. Transactions of the institute of British 

geographers vol. 28, issue 3 (2003), 281-295, 

HTTP://WWW.JSTOR.ORG/STABLE/3804577 (staženo 19. 2. 2015). 

 

SNEATH, David a Martin WALSH, „Gendering development: from WID to GAD and 

beyond“, in: Gender and Development, 

http://fors.cz/user_files/csodev.eff_cz.pdf
http://www.mzv.cz/file/18504/kaplan_final.pdf
http://mv.iir.cz/article/view/250
http://www.profem.cz/shared/clanky/235/Tiskov%E1%20zpr%E1va-..%20%20Istanbulsk%E1%20%DAmluva%20vstoupila%20v%20platnost.pdf
http://www.profem.cz/shared/clanky/235/Tiskov%E1%20zpr%E1va-..%20%20Istanbulsk%E1%20%DAmluva%20vstoupila%20v%20platnost.pdf
http://www.bmj.com/content/327/7427/1297
http://www.jstor.org/stable/3804577


   

 

50 

  

https://www.academia.edu/1741298/Gendering_development_from_WID_to_GAD_and

_beyond_Gender_and_development_lecture_1_ (staženo 8. 4. 2015). 

 

ŠIMŮNKOVÁ, Blanka, Jak Česká republika snižuje globální chudobu: stínová zpráva 

o zahraniční rozvojové spolupráci 2010 - retrospektiva pěti let (Praha: České fórum pro 

rozvojovou spolupráci - FoRS, 2010), http://www.fors.cz/user_files/aidwatch_2010.pdf 

(staženo 9. 2. 2015). 

 

YIN, Robert K, Case study research: design and methods. 3rd ed. Thousand Oaks: 

SAGE Publications, c2003. 

 

UN WOMEN, United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of 

Women, East and Southeast Asia Programme Country Briefs: Cambodia, 

http://www.unwomen-eseasia.org/docs/factsheets/01%20CAMBODIA%20factsheet.pdf 

(staženo 31. 3. 2015). 

 

UNFPA, United Nations Population Fund. Midwives, emergency care key to reducing 

Cambodia’s maternal deaths, oficiální stránka UNFPA, 

http://www.unfpa.org/news/midwives-emergency-care-key-reducing-

cambodia%E2%80%99s-maternal-deaths (staženo 31. 3. 2015). 

 

VÁVRA, Martin a Tomáš ČÍŽEK, Sekundární analýza socio-ekonomických dat a zdroje 

dat (Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2011), 

http://lsvv.soc.cas.cz/studijni%20podklady_zdroje%20dat.pdf  (staženo 5. 4. 2015). 

 

ZÁZVORKOVÁ, Marie, Jana MILÉŘOVÁ a Zuzana DUDOVÁ, Zpráva FoRS o 

zahraniční rozvojové spolupráci ČR za rok 2011 (Praha: FoRS, 2012), 

http://www.fors.cz/wp-content/uploads/2012/12/AW-FoRS.pdf (staženo 19. 3. 2015). 

 

Internetové zdroje 

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA, http://www.czda.cz/ (staženo 19. 2. 2015). 

 

https://www.academia.edu/1741298/Gendering_development_from_WID_to_GAD_and_beyond_Gender_and_development_lecture_1_
https://www.academia.edu/1741298/Gendering_development_from_WID_to_GAD_and_beyond_Gender_and_development_lecture_1_
http://www.fors.cz/user_files/aidwatch_2010.pdf
http://www.unwomen-eseasia.org/docs/factsheets/01%20CAMBODIA%20factsheet.pdf
http://www.unfpa.org/news/midwives-emergency-care-key-reducing-cambodia%E2%80%99s-maternal-deaths
http://www.unfpa.org/news/midwives-emergency-care-key-reducing-cambodia%E2%80%99s-maternal-deaths
http://lsvv.soc.cas.cz/studijni%20podklady_zdroje%20dat.pdf
http://www.fors.cz/wp-content/uploads/2012/12/AW-FoRS.pdf
http://www.czda.cz/


   

 

51 

  

ČESKÁ ŽENSKÁ LOBBY, oficiální stránka České ženské lobby, 

http://www.czlobby.cz/novinky/100-1/implementace-rezoluci-rb-osn-c-1325-a-c-1820-

o-zenach-miru-a-bezpecnosti/ (staženo 19. 2. 2015). 

 

OECD, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, 

http://www.oecd.org/dac/stats/daclistofodarecipients.htm (staženo 5. 1. 2015). 

 

INFORMAČNÍ CENTRUM OSN V PRAZE, Rozvojové cíle tisíciletí, oficiální stránka 

Informačního centra OSN, http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zaber/?i=205 (staženo 5. 3. 

2015). 

 

IPU, Inter-parliamentary Union, http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm (staženo 5. 4. 

2015). 

 

FAO, Food and Agriculture Organisation of the United Nations, Female landholders, 

oficiální stránka FAO, http://www.fao.org/economic/es-

policybriefs/multimedia0/female-land-ownership/en/ (staženo 5. 4. 2015). 

 

MPSV, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rada vlády pro rovné příležitosti žen a 

mužů, http://www.mpsv.cz/cs/12153 (staženo 8. 4. 2015). 

 

MZV, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, oficiální stránka MZV, 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/index.html (staženo 31. 3. 2015). 

 

UNAIDS, Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, 

http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/cambodia (staženo 31. 3. 2015). 

 

UNCDF, United Nations Capital Development Fund Kambodža, oficiální stránka 

UNCDF, http://www.uncdf.org/en/Cambodia (staženo 31. 3. 2015). 

 

WRC, Women’s resource center, oficiální stránka WRC, 

http://www.wrccambodia.org/Site/Welcome.html (staženo 31. 3. 2015). 

http://www.czlobby.cz/novinky/100-1/implementace-rezoluci-rb-osn-c-1325-a-c-1820-o-zenach-miru-a-bezpecnosti/
http://www.czlobby.cz/novinky/100-1/implementace-rezoluci-rb-osn-c-1325-a-c-1820-o-zenach-miru-a-bezpecnosti/
http://www.oecd.org/dac/stats/daclistofodarecipients.htm
http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zaber/?i=205
http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm
http://www.fao.org/economic/es-policybriefs/multimedia0/female-land-ownership/en/
http://www.fao.org/economic/es-policybriefs/multimedia0/female-land-ownership/en/
http://www.mpsv.cz/cs/12153
http://www.mzv.cz/jnp/cz/index.html
http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/cambodia
http://www.uncdf.org/en/Cambodia
http://www.wrccambodia.org/Site/Welcome.html


   

 

52 

  

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Rozvojové cíle tisíciletí (tabulka) ............................................................... 53 

Příloha č. 2: Podíl ODA/HND ČR v letech 2000 - 2013 (graf) ...................................... 54 

Příloha č. 3: Příloha ODA ČR (graf) .............................................................................. 55 

Příloha č. 4: Vývoj celkové ODA v období 2000 - 2013 (graf) ..................................... 55 

Příloha č. 5: Vývoj ODA v sektoru sociální infrastruktura 2000 - 2013 (graf) .............. 56 

Příloha č. 6: Porovnání ODA zemí OECD/DAC (graf) .................................................. 56 

Příloha č. 7: Populace žijící na venkově (% z celkové populace), Kambodža (graf) ..... 57 

Příloha č. 8: Populace žijící pod hranicí chudoby (% z celkové populace), (graf) ......... 57 

Příloha č. 9: Odhad vývoje míry mateřské úmrtnosti 1990 - 2013 (MMR, počet úmrtí na 

100 00 porodů), (graf) ..................................................................................................... 58 

Příloha č. 10: Počet porodů pod vedením vyškoleného personálu, provincie Takeo (2008 

- 2012), (graf) .................................................................................................................. 58 

Příloha č. 11: Počet úmrtí matek v důsledku porodů ve zdravotnických zařízeních v 

provincii Takeo (graf) ..................................................................................................... 59 

 



   

 

53 

  

 

Přílohy 

Příloha č. 1: Rozvojové cíle tisíciletí (tabulka) 

1. Odstranit extrémní chudobu a hlad 

- snížit na polovinu počet extrémně chudých lidí (žijících z prostředků, které se rovnají, 

nebo jsou nižší než jeden dolar na den) 

- snížit na polovinu podíl lidí trpících hladem 

2. Zpřístupnit základní vzdělání pro všechny 

- zajistit, aby všechny děti, chlapci i dívky, absolvovaly plné základní vzdělání 

3. Prosazovat rovnost pohlaví a posílit postavení žen 

- do roku 2005 odstranit rozdíly v přístupu mužů a žen k základnímu a vyššímu vzdělání 

a do roku 2015 dosáhnout téhož na všech úrovních vzdělání 

4. Omezit dětskou úmrtnost 

- snížit o dvě třetiny míru úmrtnosti u dětí mladších 5 let 

5. Zlepšit zdraví matek 

- snížit o tři čtvrtiny míru úmrtnosti matek 

6. Bojovat proti HIV/AIDS, malárii a jiným nemocem 

- zastavit šíření HIV/AIDS a snižovat procento nově nakažených 

- zastavit šíření malárie a dalších závažných chorob a snížit míru jejich výskytu 

7. Zajistit trvalou udržitelnost životního prostředí 

- začlenit principy trvale udržitelného rozvoje do národních politik a programů; zvrátit 

proces ubývání přírodních zdrojů 

- snížit na polovinu podíl lidí, kteří nemají trvalý přístup k nezávadné pitné vodě 

- do roku 2020 dosáhnout výrazného zlepšení životních podmínek alespoň 100 milionů 

lidí přebývajících v chudinských předměstích velkoměst (slumech) 

8. Vytvořit globální partnerství pro rozvoj 
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- rozvíjet otevřený obchodní a finanční systém založený na pravidlech, zajistit jeho 

předvídatelnost a nediskriminační charakter. To zahrnuje i dobré způsoby výkonu vlády 

a správy, rozvoj a snižování chudoby na úrovni států i na mezinárodní úrovni  

- zabývat se otázkou zvláštních potřeb nejméně rozvinutých zemí. To zahrnuje 

odstranění cel a kvót pro jejich export, rozsáhlé oddlužení vysoce zadlužených zemí a 

navýšení rozvojové pomoci zemím, které prokázaly svou odhodlanost řešit problém 

chudoby  

- zabývat se zvláštními potřebami vnitrozemských a malých ostrovních rozvojových 

zemí  

- prostřednictvím opatření na úrovni států i na mezinárodní úrovni komplexně 

přistupovat k problémům zadlužených zemí a vytvořit dlouhodobou perspektivu jejich 

řešení  

- ve spolupráci s rozvojovými zeměmi vytvořit solidní pracovní příležitosti pro mladé  

- ve spolupráci s farmaceutickými společnostmi zajistit dostupnost základních léků v 

rozvojových zemích  

- ve spolupráci se soukromým sektorem zajistit, aby všichni lidé mohli využívat přínosů 

nových technologií, zejména technologií informačních a komunikačních 

 

Zdroj: Informační centrum OSN v Praze, http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zaber/?i=205 

  

Příloha č. 2: Podíl ODA/HND ČR v letech 2000 - 2013 (graf) 

 

Zdroj: Zpráva o zahraniční rozvojové spolupráci ČR (2002, Česká republika pomáhá – 

Statistické přílohy 2002 – 2006, 2004 – 2008, ODA – Statistická příloha 2010 – 2013) 

 

http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zaber/?i=205
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Příloha č. 3: Příloha ODA ČR (graf) 

 

Zdroj: Zpráva o zahraniční rozvojové spolupráci ČR (2002, Česká republika pomáhá – 

Statistické přílohy 2002 – 2006, 2004 – 2008, ODA – Statistická příloha 2010 – 2013 

 

Příloha č. 4: Vývoj celkové ODA v období 2000 - 2013 (graf) 

 

Zdroj: Zpráva o zahraniční rozvojové spolupráci ČR (2002, Česká republika pomáhá – 

Statistické přílohy 2002 – 2006, 2004 – 2008, ODA – Statistická příloha 2010 – 2013 
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Příloha č. 5: Vývoj ODA v sektoru sociální infrastruktura 2000 - 2013 (graf) 

 

Zdroj: Zpráva o zahraniční rozvojové spolupráci ČR (2002, Česká republika pomáhá – 

Statistické přílohy 2002 – 2006, 2004 – 2008, ODA – Statistická příloha 2010 - 2013 

 

Příloha č. 6: Porovnání ODA zemí OECD/DAC (graf) 

 

Zdroj: OECD, http://www.compareyourcountry.org/oda?page=0&cr=oecd&lg=en  

 

http://www.compareyourcountry.org/oda?page=0&cr=oecd&lg=en
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Příloha č. 7: Populace žijící na venkově (% z celkové populace), Kambodža (graf) 

 

Zdroj: Světová banka, 

http://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS/countries/1W-

KH?display=graph  

 

 

Příloha č. 8: Populace žijící pod hranicí chudoby (% z celkové populace), (graf) 

 

Zdroj: Světová banka, http://data.worldbank.org/country/cambodia  

 

http://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS/countries/1W-KH?display=graph
http://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS/countries/1W-KH?display=graph
http://data.worldbank.org/country/cambodia
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Příloha č. 9: Odhad vývoje míry mateřské úmrtnosti 1990 - 2013 (MMR, počet úmrtí na 100 00 

porodů), (graf) 

 

Zdroj: Trends in mortality 1990 to 2013, WHO, UNICEF, UNFPA, The World Bank 

and the United Nations Population Division estimates 

 

Příloha č. 10: Počet porodů pod vedením vyškoleného personálu, provincie Takeo (2008 - 2012), 

(graf) 

 

Zdroj: Evaluační zpráva MZV 2013 
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Příloha č. 11: Počet úmrtí matek v důsledku porodů ve zdravotnických zařízeních v provincii 

Takeo (graf) 

 

Zdroj: Závěrečná zpráva ČvT 2012 


