Seminář „Co brání ženám ve výzkumné a řídicí činnosti“ se zaměří na problémy provázání
soukromého a profesního života
Zveřejněno 4. 2. 2015
V rámci cyklu „Ženy ve výzkumu a podnikání“ pořádá Technologická agentura České republiky (TA
ČR) seminář o genderových otázkách s podtitulem „Co brání ženám ve výzkumné a řídicí činnosti“. Na
semináři přiblíží představitelky špičkového výzkumu své zkušenosti s provázáním profesního a
osobního života a poznatky, jak obě životní role lépe vyvážit. Seminář se koná v rámci Roku průmyslu
a technického vzdělávání, jehož hlavním organizátorem je Svazu průmyslu a dopravy ČR pod záštitou
vlády ČR.
Seminář se koná ve středu 11. 2. 2015 od 13:00 v prostorách Technologické agentury ČR, Evropská
1692/37, 160 00 Praha 6.
„Zdálo by se, že v 21. století už nemohou existovat bariéry pro uplatnění všech schopných lidí bez
rozdílu. Opak je pravdou, a tak nezbývá než různě nastavenými podmínkami vyrovnávat příležitosti,
zejména příležitosti pro muže a ženy,“ vysvětluje předsedkyně TA ČR Rut Bízková důvod pořádání
semináře.
V první části semináře vystoupí s příspěvky Kamila Vávrová z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro
krajinu a okrasné zahradnictví a Gabriela Jirátová, vedoucí Centra inovací a transferu technologií
České zemědělské univerzity v Praze.
V druhé části semináře proběhne moderovaná debata, kterou povedou odbornice na genderovou
problematiku ve výzkumných organizacích Marcela Linková ze Sociologického ústavu Akademie věd
ČR a Martina Rašticová z Mendelovy univerzity v Brně. Zaměří se například na vliv genderových
stereotypů a předsudků ve výzkumných a vysokoškolských institucích nebo na nastavení rovných
příležitostí pro řešitelky a řešitele výzkumných projektů, kteří startují svoji kariéru a zároveň svůj
rodinný život. Příklad německého programu na podporu vzniku pracovních míst pro profesorky
představí Marcel Kraus z TA ČR.
„Stávající výzkum potvrzuje vliv nevědomých genderových stereotypů a předsudků, které se projevují
ve fungování výzkumných a vysokoškolských institucí, hodnocení výkonu vědců a vědkyň i v samotné
formulaci výzkumných otázek a interpretaci výsledků výzkumu“, dodává další účastnice únorového
semináře Marcela Linková ze Sociologického ústavu AV ČR. Ta je zároveň od roku 2001 vedoucí
Národního kontaktního centra – ženy a věda.
Program semináře
13:00 – První část
13:50 – Diskuse
14:00 – Přestávka na kávu
14:20 – Druhá část
15:00 – Diskuse
15:30 – Pohoštění a vernisáž výstavy Věda v umění, umění ve vědě

Na semináři vystoupí:
Ing. Kamila Vávrová, Ph.D.
Od roku 1999 je výzkumnou pracovnicí odboru fytoenergetiky a biodiverzity Výzkumného ústavu
Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, kde je zároveň členkou Rady instituce. Absolvovala
Západočeskou univerzitu v Plzni, Univerzitu Jana E. Purkyně v Ústí nad Labem a Českou zemědělskou
univerzitu v Praze, kde získala vědeckou hodnost doktora. Je odbornicí na fytoenergetiku a na
potenciál a ekonomiky biomasy. Hojně se věnuje publikační činnosti ve svém oboru a má zkušenosti s
koordinací a řešitelstvím celé řady výzkumných projektů. Pracuje v Praze a žije v Plzni, kde s
manželem vychovává dvě děti. Za pomoci soukromé školky a rodinných příslušníků propojuje svůj
pracovní a rodinný život.
Ing. Gabriela Jirátová
Absolvovala Vysokou školu ekonomickou. Poté nastoupila do Technologického a inovačního centra
ČVUT, kde se zabývala mezinárodní spoluprací v oblasti transferu technologií a inovací a systémem
ochrany duševního vlastnictví. V roce 2012 přijala nabídku České zemědělské univerzity založit a vést
Centrum inovací a transferu technologií. Na ČZU se svými kolegy a za podpory vedení školy nastavila
systém transferu technologií, systém správy duševního vlastnictví a iniciovala založení universitních
fondů na podporu ochrany duševního vlastnictví a jeho komercializaci. Věnuje se též problematice
spin-off a start-up firem. Je členkou sdružení Transfera.cz - Technology Transfer Society for European
Research Area. Vychovává jednoho syna, manžel dlouhodobě působí pracovně v zahraničí.
doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.
V letech 2004 – 2007 žila s rodinou ve Washingtonu, D.C. ve Spojených státech, zde také získala
Associate Research Scholarship na George Washington University, v rámci kterého se věnovala studiu
genderu, imigrantů a expatriotů žijících ve Spojených státech. Po návratu do Čech pracovala jako
výzkumnice v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny na Fakultě sociálních studií Masarykovy
univerzity v Brně. Její výzkumná, tvůrčí a publikační činnost je zaměřena na problematiku
personálního managementu, leadershipu a managementu diverzitních týmů, gender managementu,
interkulturního managementu, age managementu a oblast slaďování pracovního a soukromého života.
Aktuálně se snaží kreativně skloubit pracovní aktivity s rodičovskými povinnostmi. Společně s
manželem žije v Bílovicích nad Svitavou a vychovává tři děti.
Mgr. Marcela Linková, Ph.D.
Je vědeckou pracovnicí v oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu Akademie věd ČR a
vedoucí Národního kontaktního centra – ženy a věda. Pohybuje se v oblasti feministických kritik
poznání, genderové sociologie institucí a vědních studií. Výzkumně se zaměřuje na proměny
akademické práce a výzkumných organizací z hlediska genderu a na analýzy vědních politik z
genderové perspektivy, zejména v oblasti utváření kariérních drah, hodnocení vědecké práce a veřejné
vykazatelnosti ve vědě. Její výzkumná činnost je zaměřena např. na politiku genderové rovnosti ve
vědě v evropské a české vědní politice, genderová dynamika organizací, kombinaci soukromého a
pracovního života nebo tvorbě vědecké znalosti z genderového hlediska.

Marcel Kraus, M.Sc.
V letech 2008 – 2013 byl spolupracovníkem Fraunhoferova institutu pro střední a východní Evropu v
Lipsku, kde se věnoval inovacím, transferu technologií a kreativní ekonomice. Studoval pedagogiku,
muzikologii a absolvoval Ekonomickou fakultu na Univerzitu v Lipsku. V roce 2012 pobýval v rámci
stáže na Spolkovém ministerstvu hospodářství a technologií v Berlíně v Oddělení pro kulturní a
kreativní průmysly a ICT. Věnuje se publikačním činnostem ve výzkumném týmu Institutu umění –
Divadelního ústavu, který se zabývá mapováním kulturních a kreativních odvětví v České republice.
Od roku 2013 je spolupracovníkem Technologické agentury České republiky, kde se věnuje podpoře
inovací podávaných uměním a společenskými a humanitními vědami a genderové problematice.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Technologická agentura České republiky je organizační složkou státu, která zabezpečuje přípravu
a realizaci programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, včetně programů pro potřeby státní správy,
veřejných soutěží ve výzkumu a zadávání veřejných zakázek ve vývoji a inovacích.
Kontakt pro média:
Hugo Charvát
tel.: +420 234 611 314, +420 734 752 922
e-mail: charvat@tacr.cz

