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Evropský výzkumný prostor (ERA)

• ERA Priority 4 Genderová rovnost a 
genderový mainstreaming

• jedna z šesti priorit ERA od roku 2012

• Komunikace A Reinforced European 
Research Area Partnership for 
Excellence and Growth (COM(2012) 392 
final)

• 3 cíle pro ERA Priority 4
• Genderová rovnováha ve výzkumných 

týmech, včetně kombinace vědecké 
práce a rodičovství

• Genderová rovnováha ve vedoucích a 
rozhodovacích pozicích

• Genderová dimenze ve výzkumu a 
inovacích
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https://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/era-communication-partnership-excellence-growth_en.pdf


Evropský výzkumný prostor (ERA)

• 3 úrovně implementace ERA
• Členské státy a asociované země

• Stakeholdeři: grantové agentury a 
poskytovatelé (RFOs) a výzkumné a 
vysokoškolské instituce (RPOs)

• Evropská komise

• Společný přistup
• Institucionální změna

• Kultura a symboly

• Struktury, procesy a praktiky

• Interpersonální rovina (předsudky, sexuální 
obtěžování)

• Individuální rovina (kapacity)
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Nový Evropský výzkumný prostor

• Říjen 2020: Komunikace Evropské komise  
„A new ERA for Research and Innovation“

• Cíl: Prohloubení ERA v současných 
prioritních oblastech, kde nebylo dosaženo 
dostatečného pokroku

• Nástroj: plány genderové rovnosti a nový 
rámec výzkumných kariér

• Výstup: snížení genderových rozdílů

• #ERA4Equality

„Inclusive gender equality plans to promote 
EU gender equality in R&I in the context of 

Horizon Europe.“
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:628:FIN


Nový Evropský výzkumný prostor

• 1. 12. 2020: Závěry rady 
konkurenceschopnosti k novému 
Evropskému výzkumnému prostoru – článek 
27 ii

„Gender Equality: RECALLS with great concern that 
there continues to be a major gender imbalance 
preventing Europe from using the full potential of its 
R&I system aiming for excellence, and CALLS on the 
Commission and Member States for a renewed 
focus on gender equality and mainstreaming, 
including through the instrument of gender 
equality plans and the integration of the gender 
dimension into R&I content. INVITES Member 
States and research funding organisations to 
advance measures to ensure that allocation of 
research funding is not affected by gender bias.“
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https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13567-2020-INIT/en/pdf


Horizont Evropa, nový rámcový 
program pro období 2021-2027

• Plány genderové rovnosti
• Součást žádosti (eligibility criterion)

• Přechodné období (zřejmě 1 rok)

• Stavební prvky

• Veřejný dokument

• Alokované zdroje

• Sběr dat a statistik, monitoring

• Budování kapacit (např. nevědomé 
předsudky) – informační materiály, 
workshopy, pracovní skupiny
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Horizont Evropa, nový rámcový 
program pro období 2021-2027

• Plány genderové rovnosti
• Tematické oblasti

• Kombinace práce a rodičovství, organizační 
kultura

• Genderová rovnováha ve vedoucích pozicích

• Genderová rovnost v náboru a funkčním 
postupu

• Integrace genderové dimenze do výzkumu

• Boj proti genderově podmíněnému násilí 

• SWG GRI report and policy brief

• H2020 Unisafe – zahájení 1. 2. 2021
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https://genderaction.eu/wp-content/uploads/2020/06/SWGGRI_Sexual-Harassment-in-the-Research-Higher-Ed.-National-Policies-Measures.pdf
https://genderaction.eu/wp-content/uploads/2020/06/SWGGRI_Policy-brief_Mobilising-to-eradicate-gender-based-violence-and-sexual-harassment-in-ERA.pdf


Horizont Evropa, nový rámcový 
program pro období 2021-2027

• Plánovaná evropská certifikace nebo 
ocenění

• Projekt CASPER Certification-Award 
Systems to Promote Gender Equality 
in Research

• 2020-2021

• Studie proveditelnosti – 4 scénáře

• Doporučení pro Evropskou komisi
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https://www.caspergender.eu/


Horizont Evropa, nový rámcový 
program pro období 2021-2027

• Genderová dimenze ve výzkumu jako 
default (Komisařka Maryia Gabriel)

• Hodnoceno v rámci Excellence 

• Gendered Innovations 2
• Zpráva expertní skupiny

• Příklady pro Horizon Europe clusters, 
missions and partnerships

• Web Gendered Innovations

• H 2020 GENDERACTION project
• Policy briefs

• Gender in Missions
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http://kjonnsforskning.no/en/2020/11/seeking-more-european-research-integrates-gender-dimensions
https://ec.europa.eu/info/news/gendered-innovations-2-2020-nov-24_en
https://genderedinnovations.stanford.edu/
https://genderaction.eu/horizon-europe/


Genderová rovnost se vyplácí

• Existuje pozitivní korelace mezi 
indexem inovačního potenciálu, 
indikátorem excelence a indexem 
genderové rovnosti

• Dále existuje pozitivní korelace 
mezi podílem výzkumných 
organizací s plánem genderové 
rovnosti a indikátorem inovačního 
potenciálu a indikátorem 
excelence

• Index genderové rovnosti zároveň 
silně pozitivně koreluje s podílem 
výzkumných organizací, které mají 
plány genderové rovnosti a se 
zastoupením žen v rozhodovacích 
orgánech výzkumných organizací 

Zdroj: Wroblewski 2019
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https://genderaction.eu/wp-content/uploads/2020/06/D3.2._MonitoringERApriority4implementation.pdf


Budování institucionálních 
kapacit na národní úrovni

• Národní kontaktní místo pro genderové otázky v 
rámcových programech – konzultace, školení, info dny 
TC AV

• Metodika pro zavádění tzv. institucionálních změn pro 
genderovou rovnost (zdarma ke stažení + tištěná)

• Školení a semináře k HR Award a různým aspektům 
genderových otázek ve vědě, včetně genderové 
dimenze v obsahu výzkumu vedené týmem NKC a 
domácími i zahraničními expertkami/experty

• Školení v oblasti genderové dimenze ve výzkumu 
(včetně zahraničních expertů a expertek)

• Komunita pro změnu – přes 200 členů a členek z VŠ a 
výzkumných organizací

• Zkušenosti do 6. RP k H2020: TRIGGER, EGERA, 
Gender-SMART + GRANteD a další

• Více na https://genderaveda.cz/gender-a-zmena/
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https://genderaveda.cz/gender-a-zmena/


Česká republika – současný a budoucí 
vývoj

• Rámcové politické dokumenty
• Národní politika VaVaI 2021+

• Strategie rovnosti žen a mužů 2021+

• Metodika pro poskytovatele (RVVI + 
NKC)

• Projekt sdílených činností CZERA
• Činnost NKC na období 2021-2027 

• Metodická podpora

• Školení a workshopy na národní úrovni

• Konzultace institucím
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https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=913172


Užitečné zdroje
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GEAR tool – Gender Equality in Academia and 
Research

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gear

Standing Working Group on Gender in Research and 
Innovation

https://genderaction.eu/policy-advice/erac-swggri/

https://era.gv.at/directory/85

GE Academy

https://ge-academy.eu/

ACT on Gender 

https://act-on-gender.eu/

GEinCEE – Gender Equality in Central and Eastern Europe

https://act-on-gender.eu/geincee-gender-equality-central-
and-eastern-europe
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https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gear
https://genderaction.eu/policy-advice/erac-swggri/
https://era.gv.at/directory/85
https://ge-academy.eu/
https://act-on-gender.eu/
https://act-on-gender.eu/geincee-gender-equality-central-and-eastern-europe
https://act-on-gender.eu/geincee-gender-equality-central-and-eastern-europe


Kontakt

nkc@soc.cas.cz

www.genderaveda.cz

@NKC_CZ 

@NKCgenderaveda

nkc_gender_a_veda
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Marcela Linková, Ph.D.

Vedoucí, spolupráce na EU úrovni

marcela.linkova@soc.cas.cz

Mgr. et Mgr. Hana Tenglerová 

Koordinace s vládními úřady a poskytovateli

hana.tenglerova@soc.cas.cz

Mgr. Timea Crofony & Mgr. Pavla Rypáčková, MA

Budování institucionálních kapacit (GEPs)

timea.crofony@soc.cas.cz

pavla.rypackova@soc.cas.cz

14

mailto:nkc@soc.cas.cz
http://www.genderaveda.cz/
mailto:marcela.linkova@soc.cas.cz
mailto:hana.tenglerova@soc.cas.cz
mailto:timea.crofony@soc.cas.cz
mailto:pavla.rypackova@soc.cas.cz

