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Výzkumná činnost
Zapojení do mezinárodních expertních skupin a sítí v oblasti rovných
příležitostí ve VV a do mezinárodních projektů (GenderACTION, UniSafe,
CASPER, GenderSMART...)
Projekt CZERA: 

poradní činnost a prosazování rovných příležitostí ve vědě na národní
úrovni (RVVI, MŠMT ČR, GA ČR, TA ČR) a EU úrovni (ERAC - SWG
GRI) 
podpora vědeckých, výzkumných a vzdělávacích institucí - Komunita
pro změnu: přednášky, informační činnost, konzultace, příručka Jak
na změnu, podpora institucí při podávání žádostí do programu
Horizont Evropa (genderová dimenze a vyrovnané zastoupení)

NKC - gender a věda

https://genderaveda.cz/gender-a-zmena
https://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2021/02/NKC_Jak-na-zmenu-A5_2021_FINAL.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_gender-equality-factsheet.pdf
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1Co? Proč?



Co je genderová dimenze a proč ji potřebujeme

Relevance genderové dimenze ve výzkumu

Přínosy začleňování do obsahu výzkumu a vývoje

Gender - pohlaví - intersekcionalita



Co je podle vás genderová dimenze?



Co je genderová dimenze a proč ji potřebujeme

Jedná se o zahrnutí analýzy pohlaví a genderu do obsahu výzkumu
a inovací
Implementace genderové dimenze je jednou z pěti doporučených
oblastí, jež je nutné zohlednit při tvorbě plánu genderové rovnosti
Mainstreamuje genderovou perspektivu do vědy a výzkumu, tzn.
zvažuje dopady výsledků výzkumu a inovací na muže, ženy a
nebinární osoby
Tyto dopady mohou být radikálně jiné, zejména pro ženy
Ve vědě a výzkumu přetrvává tendence kalibrovat design,
metodologii i výslednou analýzu podle mužských vzorů, postojů a
potřeb (the default male) 



Bez genderové dimenze

Nevědomá předpojatost (unconscious bias) nebo implicitní
genderové stereotypy vedoucí ke snižování hodnoty práce žen
podpořené diskriminačními sociálními normami a praktikami

Maskulinní obraz vědy - přetrvávající představa o vědě jakožto
čistě mužské činnosti 

Excelence, užitečnost nebo dopady výsledných produktů
výzkumu a inovací tak nejsou zcela využity



Relevance tématu
Relevantní vždy u témat týkajících se lidské populace
Přidává hodnotu výzkumu z hlediska excelence, kreativity a
obchodních příležitostí
Pomáhá zpochybňovat genderové normy a stereotypy a přehodnotit
stávající standardy a referenční modely
Vede k důkladnému pochopení potřeb, chování a postojů v závislosti na
genderu
Řeší různé potřeby občanů Evropské unie, a tím zvyšuje společenský
význam získaných znalostí, technologií a inovací
Přispívá ke vzniku nových objevů a "genderovým inovacím"

Stanford University: How Inclusive Analysis Contributes to Research and Innovation, 2020, p. 8

http://genderedinnovations.stanford.edu/GI%202%20How%20Inclusive%20Analysis%20Contributes%20to%20R&I.pdf


Argumenty pro začlenění genderové dimenze podle
Norského výboru pro genderovou vyváženost a diverzitu ve
výzkumu:

 Spravedlnost

 Demokracie a důvěryhodnost

 Národní cíle na poli výzkumu

 Relevance výzkumu

 Kvalita výzkumu

 Konkurenční výhoda

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Committee for Gender Balance in Research (Norway), (https://kifinfo.no/en/content/why-work-improve-gender-balance-and-
increase-diversity-research)

https://kifinfo.no/en/content/why-work-improve-gender-balance-and-increase-diversity-research


Genderová dimenze  

&  perspektiva pohlaví

Perspektiva POHLAVÍ 

GENDEROVÁ dimenze

Kombinace obou (a více) faktorů

- intersekcionalita (širší chápaní

potencionální diskrimince)

https://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2021/02/NKC_Jak-na-zmenu-A5_2021_FINAL.pdf


2Jak?



Jak dimenzi pohlaví a genderu systematicky

začlenit do výzkumu

Genderová dimenze a požadavky Horizontu Evropa



Výzkumné cíle, otázky a hypotézy
Metodologie,  výzkumný design, sbíraná
data
Analýza
Komunikace a diseminace výsledků

Fáze definování výzkumného problému 
Fáze přípravy projektového návrhu 
Výzkumná fáze
Fáze komunikace a diseminace výsledků

 
       Cyklus projektu:

Jak dimenzi pohlaví a genderu systematicky začlenit do výzkumu

http://genderedinnovations.stanford.edu/methods/gender.html
http://kjonnsforskning.no/sites/default/files/what_is_the_gender_dimension_roggkorsvik_kilden_genderresearch.no_.pdf
http://genderedinnovations.stanford.edu/methods/sex.html


Jak dimenzi pohlaví a genderu systematicky začlenit do výzkumu

identifikovat potenciálně relevantní faktory
biologické, sociokulturní nebo psychologické
charakteristiky

zohlednit sociální souvislosti
 zákony a politiky, zdravotní péče, školské systémy, úřední
orgány, náboženské instituce, kriminalita
formují zkušenosti a příležitostí v závislosti na pohlaví,
etnicitě, socioekonomickém postavení, sexualitě atd.

1) Definovat výzkumný problém



Jak dimenzi pohlaví a genderu systematicky začlenit do výzkumu

určit metody - kvali, kvanti nebo smíšené
kvalitativní

podrobný vhled do sítě procesů a vztahů, které utvářejí
identitu a příležitosti

kvantitativní
umožní zkoumat podobnosti a rozdíly podle soc. kontextu a
vývoj v čase

smíšené
umožní pomocí kvali metody určit, na jaké kategorie se
zaměřit ve kvanti analýze

2) Designovat výzkum



Jak dimenzi pohlaví a genderu systematicky začlenit do výzkumu

která se kříží s pohlavím a genderem
etnický původ, náboženství, sexuální chování, životní styl,
socioekonomický status . . .

na úrovni skupiny
domácnost, sousedství, instituce, region, stát . . .

3) Sbírat data



Jak dimenzi pohlaví a genderu systematicky začlenit do výzkumu

Kvanti - zkoumat jak se sledované proměnné ovlivňují (pohlaví,
etnikum, sexuální orentaci . . .)

Kvali - popsat  různé kategorie, faktory, procesy, které se
prolínají a utvářejí identitu a praxi lidí v daném kontextu

zkoumá společné rysy a rozdíly napříč kategoriemi a měla by
zohledňovat rozdíly ve zkušenostech a chování uvnitř
skupiny

4) Analyzovat



Jak dimenzi pohlaví a genderu systematicky začlenit do výzkumu

uvést charakteristiky vzorku podle pohlaví a příslušných,
vzájemně se ovlivňujících proměnných a způsobu získání dat
transparentnost - uvést průřezové analýzy 
která zjištění lze zobecnit, která konkretizovat
meziskupinová srovnání - variabilita uvnitř skupiny a překryvy
mezi skupinami
kontext podmínek cílových skupin kvůli úzké vazbě mezi
intersekcionalitou a otázkami moci, privilegií a nerovnosti
zohlednit, kdo je cílová skupina

5) Komunikovat a diseminovat výsledky



Genderová dimenze a požadavky Horizontu Evropa

standardní požadavek pro celý program (award criterion)
plusové body v excellence sekci pro RIA, IA projekty
pokud není relevantní, musí být vysvětleno a odůvodněno

*genderová vyváženost v týmech jako potencionální kritérium
hodnocení

https://enspire.science/the-excellence-section-section-in-horizon-europe-collaborative-project-proposals/


Genderová dimenze a požadavky Horizontu Evropa

zdroj: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_gender-equality-factsheet.pdf .

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_gender-equality-factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_gender-equality-factsheet.pdf


3
Začleňování
dimenze pohlaví          
 a genderu



Užívání genderových stereotypů

Zacházení s pohlavím a genderem jako binárními kategoriemi

Nedostatečná reflexe možného vlivu dalších proměnných -
intersekcionální přístup propagovaný EK

Časté problémy při začleňování dimenze pohlaví a
genderu



Relevance pohlaví: rozdíly v proporcích, síle a mírách žen a mužů
(velikost dlaně, délka kroku, rozložení orgánů a svalů)
Přizpůsobit kalibrování technologií - ochranné pomůcky (neprůstřelné
vesty, bezpečnostní pásy, respirátory a ochranné obleky), automobily,
chytré telefony, VR 

Relevance genderu: připisování vlastností, schopností a dovedností
ženám podle rolí, které jsou společensky a kulturně utvářené (muž jako
typický řidič)

Technologie a  genderová dimenze



Přístup k internetu, digitální propast - kdo z používání benefituje,
komu jsou služby určeny 
Etické výzvy vývoje AI - virtuální asistentky 
Rozpoznávání hlasu, obličeje - podle výzkumů je výrazně nižší
rozpoznatelnost hlasů a obličejů, pokud nejde o mužský/bílý hlas
či rysy
Kybernásilí a kyberšikana

IKT & robotika





Zkoumání interakcí lidské činnosti v podobě různých
struktur a v nich existujících kategorií
Vědecké poznatky jsou výsledkem lidské činnosti,
výsledky bádání nejsou ani neutrální, ani neměnné
Vliv institucí i vlastní pozicionality (osobní charakteristiky, 
 zkušenosti a hodnoty) do výzkumu
Právo a právní vědy: nízké tresty za sexualizované násilí 
Ekonomie: nezohlednění pečujících povinností 
Lingvistika: jazyk může zneviditelňovat určité skupiny lidí,
genderově sensitivní komunikace

Humanitní vědy



Genderová dimenze a požadavky Horizontu Evropa

zdroj: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/667d9e3e-2e03-11eb-b27b-01aa75ed71a1

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/667d9e3e-2e03-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/667d9e3e-2e03-11eb-b27b-01aa75ed71a1
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Aktivity zahraničních organizací I.

Specializovaná pracoviště

Centre for Gender Medicine (Karolinska Institutet)

Institut Gender in Medicine (Charité – Universitätsmedizin Berlin)

Systematické výukové programy

Lékařská univerzita ve Vídni

Univerzita Curych

Organizace seminářů a workshopů

Motivace (vypisovaná témata, projektové výzvy)

Institucionální požadavky

Gender a věda: Jedna velikost nestačí - Praktické rady

https://genderaveda.cz/genderova-dimenze-v-zahranicnich-vyzkumnych-institucich/
https://genderaveda.cz/jedna-velikost-nestaci/


Aktivity zahraničních organizací II.
Austrian Research Promotion Agency (FFG)

Canadian Institutes of Health Research (CIHR) 

1. Genderová analýza ve výzkumu 
2. Zastoupení žen a mužů týmu 
3. Rovnost uživatelských výhod 
 

1. Uvést zohlednění genderu nebo pohlaví, nebo zdůvodnit jejich
vyloučení
2. Zvolit si "Sex and Gender Champion"
3. Absolvovat tři online tréninkové moduly pro začlenění pohlaví a
genderu do výzkumu v případě úspěchu

 Gendered Innovations: Sex and Gender Analysis Policies of Major Granting Agencies

http://genderedinnovations.stanford.edu/sex-and-gender-analysis-policies-major-granting-agencies.html


Integrace DGP může být požadavkem (zejména v oblasti biologie a lékařství)

The Lancet doporučuje, aby ženy a etnické skupiny byly zaregistrovány

do všech fází klinických studií a aby data byla anaylzovaná podle pohlaví

a rasy

Science vyzývá k uvádění pohlaví zvířat a pohlaví lidských subjektů

Journal of the American Medical Association očekává používání termínu

pohlaví při řešení biologických faktorů a termínu gender při řešení

genderové identity nebo psychosociálních či kulturních faktorů

soubory pokynů

Aktivity odborných časopisů

Gender a věda: Jedna velikost nestačí - Praktické rady

https://genderaveda.cz/genderova-dimenze-v-odbornych-casopisech/


ICMJE pro tvorby, reporting, úpravy a publikaci odborných článků v
lékařských časopisech

ARRIVE ke zlepšení podávání zpráv o výzkumu zahrnujícím zvířata 
SAGER pro informování o pohlaví a genderu v designu studie, analýze dat,
výsledcích a interpretacích nálezů

http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf
https://arriveguidelines.org/
https://ease.org.uk/communities/gender-policy-committee/the-sager-guidelines/#:~:text=The%20SAGER%20Guidelines%20are%20a,results%20and%20interpretations%20of%20findings.


Jedna velikost nestačí
Doprava a urbanismus, lékařství, informační a komunikační
technologie, společenské a humanitní vědy, technologie,
zemědělství, životní prostředí

Cena Julie Hamáčkové (VŠCHT 2015)
Cena Milady Paulové
TAČR

Situace v ČR

http://genderaveda.cz/jedna-velikost-nestaci
https://www.vscht.cz/veda-a-vyzkum/ceny-a-souteze/ceny-udelene/cena-hamackove
https://www.vscht.cz/veda-a-vyzkum/ceny-a-souteze/ceny-udelene/cena-hamackove
https://www.vscht.cz/veda-a-vyzkum/ceny-a-souteze/ceny-udelene/cena-hamackove
https://www.tacr.cz/genderova-rovnost-ve-vyzkumu-a-inovacich/
https://genderaveda.cz/jedna-velikost-nestaci/


Zdroje - Inspirace - Příručky - Školení

Stanford University: Gendered Innovations 
Horizon Europe Proposal Evaluation - Standard Briefing
Intersectional Approach
Stanford University: How Inclusive Analysis Contributes to Research and Innovation  
Nature: Sex and gender analysis improves science and engineering 
Toolkit – Gender in EU-funded Research
What is the Gender Dimension in Research?
Seeking more European research that integrates a gender dimension | Kilden
GE Academy Webinars’ series
Gender In Design
Online Training Modules: Integrating Sex & Gender in Health Research

https://genderedinnovations.stanford.edu/
https://genderedinnovations.stanford.edu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/experts/standard-briefing-slides-for-experts_he_en.pdf
http://genderedinnovations.stanford.edu/methods/intersect.html
http://genderedinnovations.stanford.edu/GI%202%20How%20Inclusive%20Analysis%20Contributes%20to%20R&I.pdf
http://genderedinnovations.stanford.edu/GI%202%20How%20Inclusive%20Analysis%20Contributes%20to%20R&I.pdf
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1657-6
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1657-6
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c17a4eba-49ab-40f1-bb7b-bb6faaf8dec8
https://kjonnsforskning.no/sites/default/files/what_is_the_gender_dimension_roggkorsvik_kilden_genderresearch.no_.pdf
http://kjonnsforskning.no/
https://ge-academy.eu/
http://genderindesign.com/sex/
https://cihr-irsc.gc.ca/e/50836.html


Komunita 
pro 
Změnu

KPZ

Markéta Brabcová: marketa.brabcova@soc.cas.cz
Eva Oliva: eva.oliva@soc.cas.cz

web: Jedna velikost nestačí
web: Gender a věda
e-mail: nkc@soc.cas.cz

https://genderaveda.cz/jedna-velikost-nestaci/
https://genderaveda.cz/gender-a-zmena/

