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GENDER JAKO PRŮŘEZOVÉ TÉMA V H2020 

• Rámcový program (článek 14 ) definuje jako jedno z 
průřezových témat „odpovědný výzkum a inovace, včetně 
genderu“.  

 

• Genderová rovnost je jednou z 5 rovin odpovědného výzkumu 
a inovací (vedle etiky, zapojení veřejnosti, otevřeného 
přístupu a vzdělávání ve vědě a inovacích). 

 

• Tematické těžiště v programové linii Science with and for 
Society. 
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PRŮŘEZOVÉ UKOTVENÍ GENDERU V H2020   

• Rámcový program 

– článek 16: efektivní podpora genderové rovnosti a genderové 
dimenze v obsahu výzkumu a inovací, genderová rovnost a 
genderová dimenze ve všech fázích výzkumného cyklu 

– článek 31 a 32: gender jako součást monitoringu a evaluace 

 
• Pravidla účasti 

– článek 13: genderová dimenze na úrovni návrhu projektu 

– článek 18: genderová rovnost v modelové grantové smlouvě 

– článek 40: genderová vyváženost mezi experty 

 

Vademecum on Gender Equality in Horizon 2020 

H2020 Programme: Guidance on Gender Equality in Horizon 2020 
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3 CÍLE H2020 a ERA 

1. Genderová vyváženost ve výzkumných týmech na 
všech úrovních včetně managementu   

2. Genderová vyváženost v rozhodování  

• Evropská komise 
• Poradní skupiny: alespoň 50 % ženy – muži, alespoň 1 osoba s genderovou 

expertízou 

• Hodnotící panely a expertní skupiny: 40% méně zastoupeného pohlaví při 
vzetí v potaz situace v dané výzkumné oblasti 

3. Integrace genderové dimenze do obsahu výzkumu a 
inovací 
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GENDEROVÁ VYVÁŽENOST VE VÝZKUMNÝCH TÝMECH  
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GENDEROVÁ VYVÁŽENOST VE VÝZKUMNÝCH TÝMECH  
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PROJEKTOVÁ ROVINA:  
GENDEROVÁ VYVÁŽENOST VE VÝZKUMNÝCH TÝMECH 
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PROJEKTOVÁ ROVINA: 
ZAČLENĚNÍ GENDEROVÉ DIMENZE DO OBSAHU 
VÝZKUMU A INOVACÍ   
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• zohlednění možných odlišných potřeb, perspektiv či 
zkušeností žen a mužů  

• gender ≠ pohlaví 

• roli pohlavní a genderové dimenze je třeba zvažovat vždy, 
jsou-li lidé objekty výzkumu, uživateli výsledků výzkumu či 
inovací nebo pokud mají tyto výsledky na jejich život nějaký 
dopad: 
– Fungování lidského těla, léčba nemocí, vývoj diagnostických nástrojů, 

reakce těla na látky 
– Sociálněvědný výzkum: postoje, názory, chování 
– Vývoj technologií: kdo je implicitním uživatelem  
– Vývoj léků, bezpečnost potravin (různá metabolizace), materiálů pro 

použití na a v lidském těle 
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ZAČLENĚNÍ GENDEROVÉ DIMENZE DO OBSAHU 
VÝZKUMU A INOVACÍ  



• PŘÍNOSY: 

• zvýšení kvality výzkumu (prohloubení porozumění, vyšší validita 
výsledků) 

• relevance pro různé společenské skupiny – produkty více „na 
míru“ (větší bezpečnost, příjemnost užívání atd.) 

• cesta k novým poznatkům či produktům („genderové inovace“) 

• rozšíření spektra uživatelů i tržního potenciálu 
 

• Z hlediska výzkumného procesu je třeba zvažovat genderovou 
dimenzi při formulaci výzkumných cílů, otázek a hypotéz, výběru 
metodologie a designu výzkumu, rozhodnutí ohledně toho, jaká 
data budou sbírána, a jejich následné analýze. 
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ZAČLENĚNÍ GENDEROVÉ DIMENZE DO OBSAHU 
VÝZKUMU A INOVACÍ  



• Zpráva Gendered Innovations  

• Web Gendered Innovations   
 http://genderedinnovations.stanford.edu/ 

– Recenzovaná stránka 

– Případové studie 

– Obory 

• Přírodní vědy 

• Zdraví a medicína 

• Inženýrství a technické vědy 

• Životní prostředí 

–  Základní pojmy, metody, checklisty 

• Toolkit: Gender in EU-funded Research   
 

ZDROJE INFORMACÍ 
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http://genderedinnovations.stanford.edu/


• Organizační změny zacílené na: 
– zlepšení podmínek kombinace pracovního a osobního života 

– spravedlivé výběrové a nominační řízení a hodnocení práce 

– spravedlivé hodnocení práce a kariérní postup  

– eliminaci genderových stereotypů na pracovišti 

– dosažení vyváženého podílu žen ve vedoucích a rozhodovacích 
pozicích 

– spravedlivé rozdělení různých typů pracovních smluv  

… 

• Rekrutace osob, které napomohou (mj.) začlenit genderovou 
dimenzi do obsahu výzkumu daného pracoviště  
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MOŽNÉ GENDEROVÉ DIMENZE V ERA CHAIRS  



UZNATELNÉ NÁKLADY V H2020 PRO PODPORU 
ZAČLENĚNÍ GENDEROVÉ DIMENZE 

• tréninky  
– náklady na organizaci tréninku 
– cestovní náklady a diety, pokud se trénink koná mimo 

pracoviště 
– finanční kompenzace pro účastníky/ice školení odpovídající 

skutečným hodinám stráveným na tréninku 
 

• studie mapující genderovou dimenzi řešené problematiky 
 

• více viz Horizon 2020 Work Programme 2018 – 2020, Annex D 
(Types of action: specific provisions and funding rates)  

12.9.2018 Gender v projektech H2020 13 



NKC – GENDER A VĚDA 

• informační portál: http://genderaveda.cz/gender-a-zmena/  

• výzkumné studie, statě a knihy 

• příručka Genderová rovnost ve vaší výzkumné instituci 

 

 

 

 

 

• Pracovní skupina pro změnu  
– Vzdělávání, síťování, rozvoj expertizy, výměna zkušeností a dobré praxe 

• tréninky a semináře ve vaší organizaci 

• konzultace při přípravě projektu ve spolupráci s TC  
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Kontakty: 
Jana Dvořáčková, Ph.D. 

jana.dvorackova@soc.cas.cz 
 
 

www.genderaveda.cz 
www.genderaveda.cz/gender-a-zmena 
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