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V České republice stále není rovnost příležitostí mezi muži a ženami. 
Přetrvávají genderově podmíněné stereotypy, rozdíly v míře zaměstnanosti, v 

odměňování, pracovní trh je segregován.  

• Míra zaměstnanosti mužů: 75.4 %  
 

• Míra zaměstnanosti žen: 57.6 %  
 

• Rozdíl v odměňování žen a mužů: 27% 1) 
 

• Manažerské pozice: rozdíl  v odměňování: 48 % 
 

• Nižší administrativní pozice:  rozdíl v 
odměňování: 17%  (Eurostat, 2010) resp. 19.6 % 
(ČSÚ, 2009).  

 
• Zdravotnictví, sociální práce, maloobchod a 

vzdělávání = hlavní oblasti, kde jsou zaměstnány 
ženy 2) 
 

• Malé a střední podniky jsou hlavními 
zaměstnavateli žen. (3) 
 

 
 

.  
 
 
 
 
 
 

Příčiny nevyrovnaného stavu:  
 
• přetrvávající genderové stereotypy   

 
         (připisují  ženám a mužům neměnné 

charakteristické rysy,  chování atd.) 
 

Které ovlivňují  
 
• výběr povolání: 

 
         Ženy míří často do „ženských“ oborů (např. 

učitelství, zdravotnické a sociální služby atd.)  
         a muži do „mužských“ (např. technických) oborů. 
 
Což má dále vliv na:  
 
• segregaci  pracovního trhu:  

 
• s. horizontální (= segregace oborová - v mnohých 

oborech převažují buď muži nebo ženy) 
•  s. vertikální  (ženy často vykonávají práci nižší 

úrovně) 3 



Aktuální problémy 

• Zodpovědnost za péči o rodinu  je stále primárně připisována ženám.  

• Sladění pracovního a rodinného života  je přitom stále obtížné a pro ženy představuje jednu 
z hlavních překážek , které jim brání se rovnocenně zapojit do pracovního trhu  

• Vliv rodičovství na zaměstnatelnost žen je v ČR nejvyšší mezi zeměmi EU. (1)  

• Rozdíl v odměňování  oproti mužům u žen ve věkovém rozmezí 30-39 let  (období, kdy 
přerušují kariéru kvůli založení rodiny) je ještě o mnoho vyšší než průměrný rozdíl. (2) 

 

• Příčiny:  

 

• diskriminace na základě mateřství na pracovním trhu 

• malá dostupnost flexibilních forem práce a částečných úvazků  

• malá dostupnost zařízení péče o děti (3) 

 

• Matky samoživitelky, starší ženy, příslušnice etnických menšin aj. skupiny jsou vzhledem ke 
své vysoké nezaměstnanosti ohroženy navíc  rizikem sociálního vyloučení. (4) 
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Srovnání ČR-EU 

 Česká Republika EU 27 

Indikátory ženy muži rozdíl ženy muži rozdíl 

Pracovní trh 

Míra zaměstnanosti (15-64) A 56.7 73.8 17.1 58.6 70.7 12.1 

Míra zaměstnanosti starších zaměstnanců/-kyň (55-64) A 35.0 59.6 24.6 37.8 54.8 17.0 

Míra nezaměstnanosti (25-74) A 7.0 4.9 2.1 7.7 7.5 0.2 

Podíl zaměstnaných na část. úvazky (% všech zaměstnanec. 
míst) A 

9.2 2.8 6.4 31.5 8.3 23.2 

Podíl zaměstnaných na krátkodobé smlouvy A 10.2 7.0 3.2 14.5 12.8 1.7 

Rozdíl v odměňování 
A
   25.9   17.1 

Typ podnikání 

Nejvyšší rozhodující orgán: ředitel B 9 91  3 97  

Nejvyšší rozhodující orgán: členové managementu  B 12 88  12 88  

Leaders of Business C 29 71  33 67  

 

A Eurostat (2010) D Evropská komise (2010d) W Nevážený průměr 

B Evropská komise (2010a) E She Figures (2009) Y rok 2008 

C Evropská komise (2010b) U Neověřená/nejistá data - Žádná data k dispozici 
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Srovnání ČR-EU (2) 

 Česká Republika EU 27 

Indikátory ženy muži rozdíl ženy muži rozdíl 

 Vyšší dosažené vzdělání 

Dosažené vzdělání (věk 15 -24; úroveň 3-4) 
A
 50.2 52.0 1.8 45.3 43.5 1.8 

Dosažené vzdělání (věk 25-64; úroveň 3-4) 
A
 73.6 78.1 4.5 45.1 48.7 3.6 

Dosažené vzdělání (věk 25-64; úroveň 5-6) 
A
 14.9 16.2 1.3 25.9 24.4 1.5 

Studenti a postgraduální studenti 
D
 54.7 45.3  55.2 44.8  

Podíl studentů/-ek zapsaných do exaktních věd, matematiky a 
IT 

D
 

32.9 67.1  37.5 62.5  

Podíl studentů/-ek zapsaných do technických, výrobních a stavi-
telských oborů 

D
 

24.7 75.3  24.7 75.3  

Profesorů/ek 
E
 13 87  19 81  

Docentů/ek 
E
 31 69  36 64  

PhD, vyučujících 
E, W

 22 61  27.5 72.5  

Práce & Rodina 

Porodnost 
A
 1.49 1.6 

Institucionální péče o děti (%) pro děti do tří let  
A
 2.0

u
 14.0 

Institucionální péče o děti (%) pro děti od tří let do nástupu do 
školy  (1-29 h/w)

 A
 

28.0 40.0 

Institucionální péče o děti (%) pro děti od tří let do nástupu do 
školy  (30+h/w)

 A
 

36.0 44.0 

A 
Eurostat (2010) 

D 
Evropská komise (2010d) 

W 
Nevážený průměr 

B 
Evropská komise (2010a) 

E 
She Figures (2009) 

Y 
rok 2008 

C 
Evropská komise (2010b) 

U 
Neověřenáý/nejistá data - Žádná data k dispozici 
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Srovnání partnerských zemí projektu GenCo - 
rozdíly v odměňování 
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Srovnání partnerských zemí projektu GenCo – ženy v 
managementu a kariérní rozvoj 
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Srovnání partnerských zemí projektu GenCo – 
ženy ve vysokém školství  
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Srovnání partnerských zemí projektu GenCo – 
podpora v mateřství, rodičovství 
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Státní politika v oblasti podpory rovných příležitostí 

 

• Česká Republika byla první  evropskou zemí, která 
zavedla 'gender focal points' – v roce 2002.  
 

• Co je 'gender focal point? 
 

• Je oddělením každého ministerstva.  
• Agenda: záležitosti, týkající se rovných příležitostí.  
• Náplň působnosti: je daná dokumentem „Priority a 

postupy vlády při prosazování rovných příležitostí pro 
ženy a muže“.  
 

• Problémy:  
 

• Nízké rozhodovací pravomoci.  
• Zodpovědnost a sféra vlivu je nejasně definována.  
• Gender focal point je většinou na nejnižší pozici v rámci 

hierarchie ministerstva. 1) 
 
 

 

• Politika v oblasti pracovního trhu, mezd a 
zaměstnanosti 
 

• Problém:  
 

• Přehlíží aspekt rovných příležitostí. Do politik 
zaměstnanosti a rovného odměňování nejsou včleněny 
dokumenty o rovnosti  pohlaví ani zapojeny příslušné 
instituce  2)  
 

            Zavedená opatření:  
 

• Vládní opatření umožňující neomezený výdělek  v 
zaměstnání paralelně s rodičovskou dovolenou a  
pobíráním dávek v rodičovství (v rozmezí dvou, tří nebo 
čtyř let. (Zavedeno 2004).  
 

• Možnost využívat veřejná zařízení péče pro děti od tří let 
výše  (na max. 4 hodiny denně) paralelně s pobíráním 
dávek v rodičovství  (Od roku 2006.)  
 

• Kritika praxe:  
 

• podpora zařízení péče o děti je nedostačující.  
• chybí institucionální podpora otců 3) 

 
• Dle zákona musí zaměstnavatelé umožnit zaměstnanci/-

kyni návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené. 4)  
 

• Systém flexicurity je v ČR praktický neznámý. Práce na 
částečné úvazky je ojedinělá a většinou nevýhodná pro 
zaměstnance/kyně. Flexibilita reaguje na potřeby trhu. 
Nebere v úvahu genderové aspekty nebo ochranná 
opatření. 5) 
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Důležité dokumenty, zákony a směrnice, týkající se rovnosti  
příležitostí žen a mužů  

 • Priority a postupy vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže v České republice„ - dokument navrhuje  cíle, formuluje příslušná opatření , zodpovědné 
osoby a termíny realizace.  Zdůrazňuje každoroční úpravy  v závislosti na aktuálních potřebách. 1)  

• Listina základních lidských práv a svobod (Československo přijalo listinu v roce 1991, Česká republika v roce 1993) 

 

• Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) , vč. novelizací v letech 2002 – 2007  (vč. implementace příslušných směrnic EK) 

• stanovuje opatření pro zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných pracovnic, matek krátce po porodu a matek kojících.  

• stanovuje mateřskou dovolenou (na nepřerušené období min. 14 týdnů ) a  definuje diskriminační  jednání zaměstnavatelů v souvislosti s těhotenstvím, mateřskou a 
rodičovskou dovolenou pracovnic, jejich platovými podmínkami atd.;  

                

             Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) (2)  

• Definuje rovné příležitosti a rovné zacházení pro obě pohlaví v zaměstnání a povolání.  

• Kritika:  Česká Republika  byla varována Evropskou komisí, že neimplementovala směrnici kompletně. Konkrétně chybí některá ošetření rovného zacházení s ženami při 
návratu do zaměstnání po mateřské dovolené. (3) 

 

            Zákoník práce (zákon č. 435/2004 Sb. O zaměstnanosti),  Zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku § 4 stanovuje 
stejnou odměnu za stejnou práci a za práci stejné hodnoty.( 4) 

 

• Směrnice Rady 2010/18/EU (všechny EU státy musí implementovat do března 2012) definuje základní požadavky k rodičovské dovolené pro pracovníky a pracovnice  
a související ochranu v zaměstnání. Český právní systém již tyto požadavky integroval, kromě požadavku na nepřenosnou rodičovskou dovolenou pro otce: 

• Pracovníci a pracovnice mají individuální nárok na rodičovskou dovolenou (péči o dítě), nejméně na čtyři měsíce  po narození dítěte nebo adopci. Nejméně jeden  měsíc 
nesmí být přenesen z jednoho rodiče na druhého.  

 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/73/EC stanovuje rovný přístup žen a mužů v zaměstnání  k odborným školením, kariérnímu postupu, stejné pracovní 
podmínky (vč. např. propouštění, zákazu (sexuálního) obtěžování) . Zaměstnanci/-kyně bránící se právní cestou diskriminaci jsou chráněni před propuštěním nebo 
jinými  druhy represe ze strany zaměstnavatelů.   

 

•  Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce  

• Antidiskriminační zákon,  (zákon č. 198/2009 Sb.), platný od září 2010 , svěřil agendu rovných příležitostí do pravomoci ombudsmana/ochránce lidských práv. 
Kritika: zákon ani ombudsman nemají dostatečnou moc ani mandát prosazovat systematické změny. 
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Téma rovných příležitostí jako celek není předmětem  
současné politické debaty.  

 

• Rodinná politika byla důležitým tématem  
parlamentních voleb v roce 2010.   

 

• Nyní je pozornost věnována pouze dílčím 
prvkům /např.  státním příspěvkům pro rodiny/  

 

• V poslední době byla představena pouze určitá 
opatření pro slaďování práce a rodiny .  

 

• Post Ministra pro lidská práva a národnostní 
menšiny /zodpovědného také za rovné 
příležitosti žen a mužů/ byl zrušen.  

 

• Sexuální obtěžování, diskriminace a násilí 
(především znásilnění, domácí násilí) 
představuje přetrvávající a tabuizovaný problém. 
1)  

• Management rodičovské, respektive mateřské 
dovolené (především podpora návratu do 
zaměstnání dříve než po obvyklých 2-4 letech) je 
novým trendem v oblasti řízení lidských zdrojů, 
v souladu s politickými tendencemi 2) 

 

 

 

• Aktuální témata k řešení:  
 

• slaďování pracovního a rodinného 
života a s tím související: 
 

• diskriminace na pracovním trhu 
na základě mateřství  
 

• nízká dostupnost flexibilních 
forem práce 
 

• nedostatečná kapacita a nabídka 
zařízení péče o děti, především ve 
věku do tří let 
 

• výrazná horizontální a vertikální 
segregace a rozdíly v odměňování 
mužů a žen 3) 
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Aktivity nevládních organizací jsou  v oblasti rovných příležitostí klíčové.  Vládní instituce jsouzačleněny 
 do mezinárodních a evropských iniciativ. Asociace zaměstnavatelů a univerzity naproti tomu ještě 
nezačaly aktivně podnikat antidiskriminační opatření  či vytvářet tematické výzkumné a vzdělávací 

projekty.  

    Mezi probíhající aktivity, podporující rovné příležitosti žen a mužů, 
patří ocenění dobrých praxí:  

 OCENĚNÍ POPIS, ODKAZY 

Firma roku: rovné příležitosti 

 

 

  

Firma roku: rovné příležitosti  je prestižní ocenění pro společnosti, které 

podporují genderovou rovnost ve svých vnitřních strukturách. Je udělováno 

každoročně od roku 2004 organizací Gender Studies a je založeno na auditu 

rovných příležitostí  mužů a žen ve firmě.  

Každá společnost působící v ČR se může ucházet o získání ocenění ve dvou 

kategoriích: 1. malé a střední 2. velké podniky. Kromě získání titulu získává 

každá zúčastněná společnost od Gender Studies zpětnou vazbu ke svým 

programům a opatřením. Firma roku: rovné příležitosti tak umožňuje fir-

mám získat mnohem vice než jen PR vítězů: Gender Studies sbírá příklady 

dobrých praxí, šíří know-how v oblasti rovných příležitostí a slaďování osob-

ního a pracovního života, nabízí konzultace či další analýzy firemních strate-

gií. Pro přihlášení je nutné vyplnit formulář.  Ocenění je mezinárodně 

uznáváno a ceněno.  

www.rovneprilezitosti.ecn.cz  

Úřad roku „Půl na půl: respekt 

k rovným příležitostem“  

Ocenění udělováno každý rok Ministerstvem vnitra ve spolupráci s Gender 

Studies úřadům veřejné správy a samosprávy. V rámci soutěže jsou sledová-

ny vnitřní (směrem k zaměstnancům/-kyním) stejně jako vnější strategie 

úřadů (směrem k veřejnosti) v oblasti rovných příležitostí. 

http://www.mvcr.cz/clanek/urad-roku-pul-na-pul-respekt-k-rovnym-

prilezitostem.aspx  
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Certifikáty a značky: 

AKTIVITA                                              POPIS, ODKAZY 

Společnostpřátelská 

rodině 

Značka udělovaná Sítí mateřských center v České republice  

http://www.familyfriendly.cz/  

 Audit Rovné příležitosti Certifikát udělovaný společnostem po tříměsíčním procesu moni-

torování strategií v oblasti rovných příležitostí a slaďování pracov-

ního a osobního života v rámci firemního uspořádání.  Současně s 

certifikátem obdrží společnost akční plan pro zlepšení uvedených 

strategií. 

http://www.rovneprilezitosti.ecn.cz/audit-rovne-prilezitosti.shtml  
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Ostatní iniciativy: 

 

AKTIVITA                                          POPIS, ODKAZY 

Den rovnosti žen a mužů Každoročně 19. června slaví několik organizací v České republice (Gender Studies, Česká 

ženská lobby atd.) Den rovnosti žen a mužů. Cílem je upozornit na problematiku širokou 

veřejnost, podpořit partnerství mezi muži a ženami a koncept rovných příležitostí. Upo-

zorňujeme na potřeby obou pohlaví, protože muži jsou take diskriminováni, případně 

jejich potřeby ve vztahu k jejich sociálnímu, kulturnímu nebo ekonomickému statutu 

jsou opomíjeny.   

 

Den rovného odměňování  Od roku 2010 má Den rovného odměňování  v ČR za cíl upoutat pozornost k pla-

tovým rozdílům mezi muži a ženami.   

http://www.equalpayday.cz/  

Manuál "Kolektivní vyjednávání 

aneb uplatnění rovnosti mužů a žen 

v praxi" 

Učební manuál "Kolektivní vyjednávání aneb uplatnění rovnosti mužů a žen v praxi" 

vypracovaný v roce 2007 Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS) 

představuje základní postupy pro vedení sociálního dialogu na všech úrovních a 

zřetelně konkretizuje možnosti při kolektivním vyjednávání z pohledu rovnosti 

mužů a žen. Obsahuje kapitoly  o zákoníku práce, kolektivním vyjednávání  – jeho 

obsahu, strategiích atd. 

http://ww2.cmkos.cz/lidskezdroje/files/kolevyje.pdf  

Metodika hodnocení kritérií 

nediskriminačního přístupu k 

odměňování m. a ž. 

Centrum proEquality vypracovalo manuál manual pro zaměstnavatele na téma 

rovné odměňování. Zaměřuje se na monitoring platů, identifikaci stejných pozic 

nebo pozic stejné hodnoty a na metody, jak se zbavit platových nerovností.   

http://www.proequality.cz/publikace/publikaceII.html?articleID=162  

e-magazín “Rovné příležitosti do 

firem”  

Gender Studies vydává každý měsíci elektronický magazín, který seznamuje s tech-

nikami, jakými se rovné příležitosti na trhu práce a ve společnosti obecně prosazují, 

s dobrými zkušenostmi ze zahraničí, přináší rozhovor se zajímavou osobností.  

Zpravodaj si klade za cíl propagovat rovné příležitosti ve společnosti a prohloubit 

komunikaci mezi různými aktéry prosazujícími rovné příležitosti žen a mužů v České 

republice a ve světě. http://zpravodaj.genderstudies.cz  
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Poradna pro zaměstnavatele  Gender Studies poskytuje zaměstnavatelům: informace a konzultace v oblasti 

rovných příležitostí na pracovním trhu, o firemních tréningových programech 

zaměřených na témata rovných příležitostí, genderové analýzy firemních strate-

gií, právní know-how týkající se firemních školek, odkazy a bibliografické služby, 

využívající odborné zdroje a výzkumy z ČR a zahraničí, mediální ohlas médií pro 

společnosti aktivně implementující politiku rovných příležitostí.  

http://www.genderstudies.cz/gender-studies/pro-zamestnavatele.shtml  

Hra rovné příležitosti  Tento online nástroj umožňuje manažerům/kám ověřit si, jak dalece jsou zod-

povědní v zajišťování rovných příležitostí ženám a mužům. Hra obsahuje speci-

fické situace, v nichž jsou kladeny otázky. Obsahuje take doporučení, jak imple-

mentovat programy, zaměřené na rovné příležitosti na pracovním trhu a přík-

lady dobrých praxí. Je rozdělena do sedmi oddílů: ženy ve vedoucích pozicích, 

kontakt s rodiči na rodičovské,  flexibilní formy práce, podpora pracujícím rodi-

čům, proces náboru zaměstnanců a zaměstnankyň, ochrana před šikanou, 

diskriminací a sexuálním obtěžováním a rovné odměňování.  

www.genderstudies.cz/hra  

Asistenční centra pro podporu 

podnikání žen 

Moravská asociace podnikatelek a manažerek provozuje asistenční centra pro 

ženy, které začínají vlastní podnikání 

http://www.podnikatelky.eu/sekce.php?sectionId=13  

 

AKTIVITA                                              POPIS, ODKAZY 
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Informace k projektu: Ge-Co: Kompetence týkající se rovnosti žen a mužů 
ve firmách a ve výzkumných institucích  

 

 

 

• Mnoho firem a institucí terciárního vzdělávání si začíná uvědomovat, že rovnost žen a mužů 
představuje rozhodující strategický faktor při překonávání rostoucí konkurence v získávání 
kvalifikovaných zaměstnanců a zaměstnankyň a při budování podmínek pro budoucí 
ekonomický úspěch.  

• Často jim ale chybějí informace a dovednosti, které pro zavedení životaschopných opatření na 
zlepšení rovnosti žen a mužů v jejich organizaci potřebují. 

• Cílem projektu je zlepšení kompetencí týkajících se rovnosti žen a mužů ve firmách a ve 
výzkumných institucích.  

• V projektu GenCo mj. vznikne sada nástrojů (e-toolkit) k samostudiu s praktickými příklady 
opatření na podporu rovnosti žen a mužů, které by mohly organizace napříč Evropou zavádět.  

• Osoby v rozhodujících pozicích tak budou motivovány k posílení rovnosti žen a mužů v jejich 
organizaci.  

• Setkání národních sítí k tématům týkajícím se rovnosti žen a mužů vytvoří prostor pro 
výměnu zkušeností HR manažerů a manažerek. 

www.gender-competence.eu 
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Gen-Co: Kompetence týkající se rovnosti žen a mužů 
ve firmách a ve výzkumných institucích  

Hlavní výstupy projektu  (1): 
 
• Aktuální zpráva o stavu rovnosti mezi muži a ženami na pracovišti:  
         Shrnuje situaci v této oblasti ve všech partnerských zemích. Odpovídá na otázky: 
• jaké existují zákony pro zajištění rovnosti žen a mužů 
• jaká opatření či aktivity fungující v podnicích i akademických institucích by mohla inspirovat další organizace k větší 

podpoře rovnosti žen a mužů 
• co definuje současný stav rovnosti žen a mužů na pracovišti v oblasti rovného odměňování, zastoupení žen na 

vedoucích pozicích, slaďování pracovního a osobního života apod. 
 

• On-line dotazníkové šetření: 
• Šetření mezi osobami v rozhodujících pozicích v podnicích  akademických institucích, které v minulosti prokázaly 

aktivní snahu v prosazování rovnosti žen a mužů.  
• Zjišťuje se v něm: 
• jaký typ informací na téma rovnosti žen a mužů se obtížně získává a  
• jaké informace by pomohly zlepšit rovnost žen a mužů v organizacích.  
• Výsledky šetření jsou online přístupné a byly využity jako podklady pro vytvoření tzv. 

 
•  „e-kufříku“ – sady nástrojů s příklady dobrých praxí, hlavní výstup projektu.  
           Je to: 
• sada nástrojů s konkrétními a praktickými příklady opatření na podporu rovnosti žen a mužů, které používají 

organizace v  šesti partnerských zemích 
• netradiční pomůcka pro samostudium v elektronické podobě, dostupná na internetu 
• detailně popisuje jednotlivé příklady a postupné změny tak, aby pomáhaly, inspirovaly a motivovaly osoby v 

rozhodujících pozicích ke zvyšování rovnosti žen a mužů v jejich organizaci.  
• E-kufřík bude zveřejněn na začátku roku 2012.  

www.gender-competence.eu 
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Gen-Co: Kompetence týkající se rovnosti žen a mužů 
ve firmách a ve výzkumných institucích  

• Hlavní výstupy projektu  (2): 

 

• Setkání národních sítí: 

 

• Vytváření sítí a sdílení osobních zkušeností rozhodujících osob v oblasti implementace 
opatření na podporu rovnosti žen a mužů. 

• Jedno setkání národních sítí v každé z partnerských zemí. 

• Tematický záběr: šest oblastí týkajících se zavádění rovnosti žen a mužů na pracovišti (např. 
rovné odměňování, slaďování pracovního a osobního života atd.) 

• Skupinové diskuze o strategiích a bariérách pro zavádění opatření.  

• Setkání národních sítí se budou konat na začátku roku 2012.  

www.gender-competence.eu 
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Projektoví partneři 
 
Partneři v projektu GeCo jsou většinou instituce, které v jednotlivých zemích udělují organizacím ocenění za kvalitní  
postupy  při zajišťování rovnosti žen a mužů. Díky tomu mají bohaté zkušenosti se zaváděním genderové rovnosti  
a mohou tak HR  manažerům a manažerkám zprostředkovat efektivní postupy, jak tato osvědčená opatření zavést 
 v jejich vlastní organizaci. 

 
 

• TU Dortmund, Sozialforschungsstelle Dortmund (sfs), Německo (koordinátor projektu) 
• TU Berlin, Fakultät Verkehrs- und Maschinensysteme, Fachgebiet Gender und Diversity in Organisationen, Německo 
•  ALBA Graduate Business School, Řecko 
•  Gender Studies, o.p.s., Česká republika 
•  ÖGUT — Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik, Rakousko 
•  The UKRC –The UK Resource Centre for Women in SET, Velká Británie 
•   SIF — Socialinių inovacijų fondas, Litva 

 

• Poradní výbor projektu GeCo: 
 

• Anita Sares, Commission for Equality in Labour and Employment (CITE), Equa-lity is Quality, Portugalsko 
• Anne-Marie Theisen, ACORD international s.a., Lucembursko 
• Zita Küng, european network gender mainstreaming – ewiv, Rakousko 
• Véronique Goy Veenhuys, Equal Salary, Švýcarsko 
• Valter Fissamper, National Centre for Vocational Orientation, Řecko 

www.gender-competence.eu 
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• www.gender-competence.eu  
 
 
 
 
 
 

• Anna Kotková, Gender Studies, o.p.s.   
 

• V případě zájmu o účast na setkání národní sítě v ČR kontaktujte prosím:  
         office@genderstudies.cz.  
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