
 

  

Genderová dimenze ve VaV projektech OP JAK 

Tento dokument slouží jako pomůcka při zpracování žádosti o podporu do výzev pro předkládání 
projektů Operačního programu Jan Amos Komenský, ale i například v rámci hodnotícího procesu 
těchto žádostí.  

Tématy podpory genderové rovnosti ve výzkumu, podpory výzkumných organizací a státní správy 
v prosazování genderové rovnosti ve vědě a výzkumu se v České republice zabývá Národní kontaktní 
centrum – gender a věda spadající pod Sociologický ústav AV ČR, v. v. i (dále jen „NKC – gender 
a věda“)1.  

NKC – gender a věda v rámci své činnosti zpracovalo metodiku „Jak na změnu: Genderová rovnost 
ve výzkumné instituci“. Tato metodika představuje praktický návod pro ty, kdo se snaží sobě a druhým 
vytvořit férové a otevřené pracoviště s cílem zajistit v něm genderovou rovnost. Dále poskytuje návod, 
užitečné rady, praktické postupy a doporučení jak pro zahájení iniciativ ve výzkumné či vzdělávací 
instituci, tak pro implementaci plánu genderové rovnosti2.  

Metodika je veřejně dostupná na internetových stránkách NKC – gender a věda na odkaze zde: 
https://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2021/01/NKC_Jak-na-zmenu-A5_2021_WEB-1.pdf 

Jedna z částí této metodiky představuje také úvod a základní vhled do problematiky genderové 
dimenze v obsahu výzkumu samotného.  

Objasnění potřebnosti zohlednění genderové dimenze v obsahu výzkumu a detailnější vhled 
do tématu nabízí metodiky Technologické agentury České republiky (dále jen „TA ČR“). K dispozici jsou 
dvě příručky TA ČR, které jsou dostupně na odkazech níže: 

Genderová dimenze v obsahu výzkumu (příručka pro 5. veřejnou soutěž Programu ÉTA). 2020. 
Technologická agentura České republiky.  

Dostupné z: https://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2021/01/Gender-ve-v%C3%BDzkumu-
p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka_upraven%C3%A1-verze_pdf.pdf  

Případně příručka do 4. veřejné soutěže programu ZÉTA, dostupné z:  https://www.tacr.cz/wp-
content/uploads/documents/2019/10/10/1570715233_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%201%
20-
%20P%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20pro%20vyhodnocen%C3%AD%20genderov%C3%A9%20dime
nze%20v%20obsahu%20v%C3%BDzkumu.pdf 

Oba dokumenty mimo jiné objasňují relevanci genderu a pohlaví v různých oborech a mohou tedy 
posloužit jako pomůcka při zpracování žádosti o podporu.  

Idea uvedených metodik a příruček je plně v souladu s ideami OP JAK, jak k genderové dimenzi 
v projektech přistupovat, a proto s laskavým svolením autorů, uvádíme relevantní odkazy k využití 
a jako zdroj informací.  

Evropská komise disponuje vlastní metodikou, která poskytuje informace o přístupu k genderové 
dimenzi v obsahu výzkumu, s názvem „Toolkit Gender in EU-funded research“. Dokument v anglickém 
jazyce je dostupný z: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c17a4eba-49ab-40f1-
bb7b-bb6faaf8dec8. 

Tato příručka slouží jako návodný dokument, který má žadatelům a příjemcům poskytnout detailnější 
informace ohledně dané problematiky. Všechny závazné parametry / hodnocené postupy jsou vždy 
součástí SPpŽP konkrétní výzvy. 

 

1 https://genderaveda.cz/  
2 https://genderaveda.cz/plany-genderove-rovnosti-geps/   

https://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2021/01/NKC_Jak-na-zmenu-A5_2021_WEB-1.pdf
https://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2021/01/Gender-ve-v%C3%BDzkumu-p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka_upraven%C3%A1-verze_pdf.pdf
https://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2021/01/Gender-ve-v%C3%BDzkumu-p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka_upraven%C3%A1-verze_pdf.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2019/10/10/1570715233_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%201%20-%20P%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20pro%20vyhodnocen%C3%AD%20genderov%C3%A9%20dimenze%20v%20obsahu%20v%C3%BDzkumu.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2019/10/10/1570715233_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%201%20-%20P%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20pro%20vyhodnocen%C3%AD%20genderov%C3%A9%20dimenze%20v%20obsahu%20v%C3%BDzkumu.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2019/10/10/1570715233_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%201%20-%20P%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20pro%20vyhodnocen%C3%AD%20genderov%C3%A9%20dimenze%20v%20obsahu%20v%C3%BDzkumu.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2019/10/10/1570715233_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%201%20-%20P%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20pro%20vyhodnocen%C3%AD%20genderov%C3%A9%20dimenze%20v%20obsahu%20v%C3%BDzkumu.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2019/10/10/1570715233_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%201%20-%20P%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20pro%20vyhodnocen%C3%AD%20genderov%C3%A9%20dimenze%20v%20obsahu%20v%C3%BDzkumu.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c17a4eba-49ab-40f1-bb7b-bb6faaf8dec8
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c17a4eba-49ab-40f1-bb7b-bb6faaf8dec8
https://genderaveda.cz/
https://genderaveda.cz/plany-genderove-rovnosti-geps/

