
 

 

 
 

PLATFORMA ŽEN VE VÝZKUMU A PODNIKÁNÍ 2017 

 

GENDER V KONTEXTU ODPOVĚDNÉHO VÝZKUMU A INOVACÍ 

 

 

Den a hodina konání: 28. března 2017 od 13:00 – 16:30, dveře otevíráme ve 12:30 hodin 
Místo konání: TA ČR, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6 
Místnost: 043 

 

Program 

12:30 Registrace 

13:00 – 13:30  

Zahájení   

Petr Očko, předseda TA ČR 
Jan Chvojka, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 
Eva Zažímalová, předsedkyně AV ČR  
Josef Štolba zastupující předsedkyni GA ČR Alici Valkárovou 
Jana Maláčová, ředitelka odboru rodinné politiky a politiky stárnutí MPSV 
 

13:30 – 14:30 

PRVNÍ ČÁST - Principy odpovědného výzkumu a jeho genderová dimenze 

Tereza Stöckelová: Odpovědný výzkum a inovace 
Marcela Linková: Gender v obsahu výzkumu a inovací 
Josef Petr: Gender z perspektivy mužů 
 

14:30 - 14:50 Přestávka 

14:50 – 15:50 

DRUHÁ ČÁST - Podpora genderové dimenze ve VaVaI v programech TA ČR 

Marcel Kraus: Gender a rovné příležitosti na TA ČR, program ZÉTA 
Táňa Perglová: GENDER-NET PLUS Cofund (H2020) 
Vladimír Kebo: NewHoRRIzon (H2020) 
Jana Dvořáčková: GEECCO (H2020) 
 

15:50 - 16:30 Diskuse a networking  

 
  



 

 

První část 13:00 - 14:30 

Tereza Stöckelová (SOÚ AV ČR) 

Odpovědný výzkum a inovace  

„Principy odpovědného výzkumu a inovací reagují na skutečnost, že věda a technologie dnešní společnost 
dramatickým způsobem přetvářejí. Přinášejí nové možnosti i rizika budoucího vývoje. Věda je v tomto smyslu 
nevyhnutelně politická, a proto musí být jako instituce v demokratické společnosti inkluzivní, otevřená a morálně 
reflexivní.“ 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Marcela Linková (NKC Gender a věda) 

Gender v obsahu výzkumu a inovací  

“Výzkumníci ve stále větším počtu oborů si uvědomují, jak důležité je věnovat pozornost vlivu pohlaví a genderu 
ve výzkumu a že se tyto dva faktory různými způsoby prolínají spolu s dalšími aspekty, jako je socioekonomický 
status, věk, váha a další. Historie výzkumu v 20. století ukazuje, že výzkum, který toto hlediska v potaz bere, nám 
nabízí komplexnější poznatky a cesty, jak výzkum může odpovídat na společenské otázky.” 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Josef Petr (Liga otevřených mužů) 

Gender z perspektivy mužů  

„Mužská perspektiva je pro genderová témata stěžejní. Bez aktivní participace mužů na výchově dětí například 
většinou není možné, aby se ženy mohly věnovat svému profesnímu rozvoji a zároveň rodině.“ 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

  

Přestávka 14:30 - 14:50 



 

 

Druhá část 14:50 - 15:50 

 

Marcel Kraus (TA ČR) 

Gender a rovné příležitosti na TA ČR, program ZÉTA 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Táňa Perglová (TA ČR) 

Horizont2020 na TA ČR: GENDER NET PLUS (Cofund) 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Vladimír Kebo (TA ČR) 

Horizont2020 na TA ČR: NewHoRRIzon 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

Jana Dvořáčková (TA ČR) 

Horizont2020 na TA ČR: GEECCO 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Diskuse a networking 15:50 - 16:30 

 



 

 

MEDAILONKY PŘEDNÁŠEJÍCÍCH 

 

Doc. Tereza Stöckelová, Ph.D. 

působí v Sociologickém ústavu AV ČR 
a vyučuje na Katedře obecné 
antropologie Fakulty humanitních 
studií UK. Od roku 2013 
je šéfredaktorkou anglických čísel 
Sociologického časopisu Czech Socio-
logical Review. Věnuje se studiu vědy, 
technologií a medicíny. V češtině je 
autorkou či spoluautorkou řady knih, 
npoř. Politika a každodennost na čes-
kých vysokých školách: Etnografické 
pohledy na vzdělávání a výzkum. 

 

Marcela Linková, Ph.D 

je vedoucí výzkumného oddělení Národní 
kontaktní centrum – gender a věda 
Sociologického ústavu AV ČR. Její výzkum 
se zaměřuje na sociologii genderových 
organizací, výzkumné kariéry, proměny 
systému výzkumu a vývoje a hodnocení 
vědecké práce z genderové perspektivy. 
Je předsedkyní evropské poradní skupiny 
Helsinki Group on Gender in Research 
and Innovation a účastnila se práce 
expertních a poradních orgánů Evropské 
komise a české státní správy. 

 

Mgr. Josef Petr 

spolupracuje s Ligou otevřených mužů 
a věnuje se sociálně-vědní perspektivě 
témat, která řeší muži na začátku 
21. století. Podílel se na několika 
výzkumech a publikacích, které 
se dotýkají dnešních mužů a jejich rolí. 
Podílí se na řadě sociálních inovací, 
které souvisí s mužstvím 
a maskulinitou, např. Muži proti násilí 
na ženách a dětech. Za stěžejní 
genderové téma považuje aktivní 
zapojení otců do výchovy dětí. 

 

Marcel Kraus 
TA ČR 

věnuje se tvorbě a hodnocení 
programů se zaměřením 
na společenské a humanitní 
výzvy a příležitosti 21. století 
(ÉTA) a na podporu rovných 
příležitostí pro rozvoj kariér 
nastupující výzkumné generace 
(ZÉTA). Byl zástupcem TA ČR 
v projektu GENDER-NET ERA 
NET a účastní se navazujícího 
projektu GENDER NET PLUS 
(Cofund). Je zapojen do vedení 
projektu GEECCOO podpoře-
ného ze zdrojů H2020, 
ve kterém je TA ČR partnerem 
a který se zaměřuje na zavedení 
genderového mainstreemingu 
v organizacích provádějících 
a financujících výzkum.  

 

Táňa Perglová 
TA ČR 

zabývá se synergiemi mezi 
národními programy, komuni-
tárními programy (zejména 
Horizontem 2020) a ESI fondy. 
Spolupracuje na možnosti 
podpoření projektů SME 
Instrumentu, které obdržely 
Seal of Excellence. Podílela 
se na přípravě projektových 
žádostí GENDER NET PLUS 
a GEECO. Na straně TA ČR 
zastřešuje projekt GENDER 
NET PLUS (Cofund) zaměřený 
na podporu mezinárodních 
projektů integrující gendero-
vou dimenzi do obsahu 
výzkumu. V současné době 
pracuje na zkrácený úvazek.  

 

Vladimír Kebo 
TA ČR 

je členem předsednictva TAČR 
od jeho založení v roce 2009. 
Prioritně se zde zabývá 
problematikou mezinárodní 
bilaterální spolupráce v oblasti 
aplikovaného výzkumu 
a vývoje. Dlouhodobě pracuje 
v oblasti podpory spolupráce 
VŠ s průmyslem a odběra-
telskou sférou a transferu 
znalostí a technologií. Spolu 
s kolegy z Rakouska a dalších 
10 zemí se podílel na přípravě 
projektu NewHoRRIzon zamě-
řeného na využívání principů 
Responsible Research and 
Innovation (zodpovědného 
výzkumu a inovací) 
ve společnosti. 

 

Jana Dvořáčková 
TA ČR 

je zapojena do rozvoje rovných 
příležitostí mužů a žen 
v programech TA ČR. Účastní 
se projektů H2020 v rámci 
podpory integrace genderové 
dimenze do obsahu výzkumu 
a rozvoji principů odpovědného 
výzkumu a inovací.   Před svým 
nástupem do TA ČR působila jako 
vyučující oboru genderová studia 
na Fakultě sociálních studií 
Masarykovy univerzity.  Věnovala 
se výzkumu vysokého školství, 
zejména současným podmínkám 
a podobám akademické profese. 
V minulosti působila jako 
genderová auditorka a poradkyně 
v oblasti rovných příležitostí 
pro subjekty z komerční i veřejné 
sféry. 


