
Mezinárodní konference

24. a 25. listopadu 2022
Praha, Lichtenštejnský palác



V Praze proběhne mezinárodní konference k sexuálnímu násilí na
vysokých školách. Představí i výsledky unikátního evropského

projektu

NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR pořádá v rámci českého
předsednictví v Radě EU mezinárodní konferenci na aktuální téma genderově
podmíněného násilí a sexuálního obtěžování na vysokých školách. Konference
s názvem „Ending gender-based violence in academia: Toward gender-equal, safe and
inclusive research and higher education“ se uskuteční 24. a 25. listopadu 2022
v Praze v Lichtenštejnském paláci. Bude možné se k ní připojit i online. Záštitu nad
konferencí převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

V Praze se sejdou zástupci a zástupkyně odpovědných národních úřadů,
vědecko-výzkumných organizací, poskytovatelů finanční podpory na výzkum a inovace
a dalších organizací nejen ze zemí EU, ale i z USA a Velké Británie. Konference se zúčastní
také Joanna Drake, zástupkyně generálního ředitele z GŘ pro výzkum a inovace Evropské
komise, ministr školství Vladimír Balaš a náměstkyně ministra školství pro řízení sekce
vysokého školství, vědy a výzkumu prof. Radka Wildová. Prostor na konferenci dostanou
také studentské spolky a iniciativy.

Součástí konference bude také představení výsledků unikátního celoevropského projektu
Horizontu 2020 UniSAFE, na kterém se NKC podílí. Tento projekt mapuje problematiku
genderově podmíněného násilí a sexuálního obtěžování v akademické sféře na několika
úrovních. Zabývá se nejen rozšířeností tohoto problému, ale také postupy, které instituce
i jednotlivé země používají k jeho odstranění. Z výzkumu například vyplývá, že s nějakou
formou tohoto typu násilí se setkaly dvě ze tří osob. Potvrzuje také, že častěji jsou mu
vystaveni lidé, kteří jsou více zranitelní kvůli příslušnosti k LGBTQ+, své etnicitě nebo
zdravotnímu znevýhodnění. Součástí projektu je i vytvoření systémových řešení a nástrojů,
které pomohou v prevenci a při potírání nejen těchto forem násilí a obtěžování.

Cílem konference Ending gender-based violence in academia je podnítit debatu
o opatřeních, která mohou zvýšit ochranu před všemi formami násilí v akademickém
prostředí. Zaměří se jak na osoby studujících, tak i na zaměstnané na vysokých školách.

Před samotnou konferencí se v Praze navíc uskuteční zasedání konsorcia projektu UniSafe.
V jeho rámci proběhne 22. listopadu od 17 hodin v Kampusu Hybernská veřejná panelová
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diskuze. Ta se bude věnovat představení poznatků a přístupů evropských univerzit k tématu
genderově podmíněného násilí a sexuálního obtěžování

Podrobnosti o konferenci : www.gbv2022.eu

Podrobnosti k panelové diskuzi projektu UniSAFE: https://bit.ly/3U0pEo1

Konference je podporována z projektu sdílených činností CZERA financovaného MŠMT
(identifikační kód MS2103).

Kontakt:

Jana Novák Gabrielová
NKC – gender a věda, Sociologický ústav AV ČR
e-mail: jana.gabrielova@soc.cas.cz
tel.: +420 775 976 390
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Program konference

24. listopadu
09:00 – 9:30
Přivítání

● Vladimír Balaš, Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR
● Helena Dalli, Commissioner for Equality, European Commission (video message)

09:30 – 11:00
Mobilisation and support for safe academia for all
Moderuje: Colette Schrodi, European Science Foundation
Vystupující:

● Sara Pilia, Gender Equality Officer, Eurodoc, IT
● Paula Polak, Promotion team of Sexual violence consultant (Student‘s ombudsman

office), University of Warsaw, PL
● Anna Schubertová, Iniciativa Nahlas, Karlova univerzita
● CLASCHES, FR

11:00 – 11:30
Coffee break

11:30 – 12:00
Keynote: No More Excuses. Moving beyond Gender-Based Violence in Academia
Vystupující:

● Fredrik Bondestam, Swedish Secretariat for Gender Research, SE
● Sofia Strid, Gothenburg University, SE

12:00 – 13:00
UniSAFE: prevalence, consequences and determinants of gender-based violence in
academia and the tools to eradicate it
Moderuje: Sofia Strid, Gothenburg University, SE
Vystupující:

● Anke Lipinsky, Leibniz Institute for the Social Sciences, DE
● Anne Laure Humbert, Oxford Brookes University, UK
● Alain Denis, Yellow Window, BE

13:00 – 14:30
Oběd
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14:30 – 16:00
Gender-based violence and epistemic injustices
Moderuje: Zdeněk Sloboda,Palackého univerzita v Olomouci

● Eva Janebová, Palackého univerzita v Olomouci
● Moira Pérez, Hannover Institute for Philosophical Research, DE
● Vanita Sundaram, University of York, UK

16:00
Konec prvního dne

25. listopadu
9:00 – 10:30
Institutional change as a tool to end gender-based violence
Moderuje: Colette Schrodi, European Science Foundation
Vystupující:

● Michaela Antonín Malaníková, zástupkyně ombudsmana, Palackého univerzita
v Olomouci

● Anna Bull, Director of research, The 1752 Group, University of York, GB
● Gemma Irvine, Vice-President for Equality & Diversity, Maynooth University, IE
● Miguel Lorente Acosta, Advisor of the Equality, Sustainability and Inclusion

Vice-rectorate, University of Granada, ES
● Stephan Michael Schröder, Vice Rector for Academic Staff and Equal Opportunities,

University of Cologne, DE

10:30 – 11:00
Coffee break

11:00 – 12:00
The steering role of RFOs in ending gender-based violence
Moderuje: Moa Persdotter, Vinnova
Vystupující:

● Adrien Braem, Co-chair of the Gender Working Group, Global Research Council
● Rhonda J Davis, Head of Office of Equity and Civil Rights, National Science

Foundation, USA
● Anne Taylor, Head of Grant Operations, Wellcome Trust

12:00 – 13:00
Oběd
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13:00 – 14:00
The role of umbrella organisations in the ERA in combatting gender-based violence
Moderuje: Zdeněk Sloboda, Palackého univerzita v Olomouci
Vystupující:

● Adrien Braem, Senior Policy Officer, Science Europe
● Karin Gilland Lutz, Chair of policy group on diversity, equality and inclusion, LERU
● Rona Jualla van Oudenhoven, Member of Gender and Diversity working group,

The Guild
● Věra Sokolová, Vice-Chair of Equality & Diversity Working Group, Coimbra Group
● Dörthe Nickel, Co-chair of the Gender, Diversity and Inclusion working group, EU-Life

14:00 – 14:30
Coffee break

14:30 – 15:30
Policy frameworks and measures to end gender-based violence
Moderuje: Marcela Linková, Sociologický ústav AV ČR
Vystupující:

● Zulema Altamirano Argudo, Advisory Member, Cabinet of the Minister, Ministry of
Science and Innovation, ES

● Alejandra Calvo Martínez, Gender and Universities expert, Cabinet of the Minister,
Ministry of Universities, ES

● Radka Wildová, náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy
● Beate Eellend,  Deputy Director, Division for Research Policy, Ministry of Education

and Research, SE

15:30 – 15:40
Call for Action Working towards Safe and Respectful Higher Education and Research for All

15:40 – 16:00
Závěrečné vystoupení
Vystupující:

● Joanna Drake, Deputy Director-General, DG Research and Innovation, European
Commission

● Radka Wildová, náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy

16:00
Závěr konference
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Zahraniční experti a expertky

Fredrik Bondestam
docent sociologie na Univerzitě v Uppsale, Švédsko

V současné době je ředitelem Švédského sekretariátu pro genderový výzkum na Univerzitě
v Göteborgu. Zabývá se organizačními změnami ve vysokém školství a výzkumu, genderově
podmíněným násilím a sexuálním obtěžováním, maskulinitou a gender mainstreamingem
v teorii a praxi. Jako vedoucí výzkumný pracovník Centra pro genderový výzkum na
Univerzitě v Uppsale se věnoval rozvoji genderové perspektivy v oblasti řízení, správy
a organizace vysokoškolského vzdělávání.

Fredrik Bondestam také v letech 2013-2017 řídil vládní agendu týkající se gender
mainstreamingu ve Švédsku. V současné době se podílí na několika projektech
financovaných EU v rámci programu Horizont 2020, které se zaměřují na preventivní
opatření v oblasti genderově podmíněného násilí a sexuálního obtěžování v ERA (UniSAFE,
GENDERACTION Plus).

Anna Bull
přednáší témata z oblasti vzdělávání a sociální spravedlnosti na University of York, Velká
Británie

Dr. Anna Bull je také ředitelkou The 1752 Group, organizace zabývající se sexuálním
obtěžováním zaměstnanců ve vysokoškolském prostředí. V současné době je hlavní
řešitelkou výzkumného projektu financovaného ESRC ‘Examining Institutional Responses to
Sexual Misconduct: Higher Education After #MeToo’.
Mezi její výzkumné zájmy patří téma nerovností ve vzdělávání v oblasti klasické hudby
a také sexuální obtěžování osob zaměstnaných v akademické sféře.
Její monografie Class, Control, and Classical Music vyšla v roce 2019 a v roce 2020 byla
oceněna Britskou sociologickou asociací Philip Abrams Award.
Anna Bull byla akademickou poradkyní National Union of Students při tvorbě jejich správy
Power in the Academy: staff sexual misconduct in UK higher education. Je také
spoluautorkou publikace Sector Guidance to address staff sexual misconduct in UK higher
education. Jde o doporučení pro reportování, vyšetřování a rozhodovací procesy, které se
týkají stížností studujících na sexuální obtěžování ze strany osob zaměstnaných na
vysokých školách.

www.gbv2022.eu

7

https://1752group.files.wordpress.com/2020/03/the-1752-group-and-mcallister-olivarius-sector-guidance-to-address-staff-sexual-misconduct-in-uk-he-1.pdf
https://1752group.files.wordpress.com/2020/03/the-1752-group-and-mcallister-olivarius-sector-guidance-to-address-staff-sexual-misconduct-in-uk-he-1.pdf


Rhonda J Davis
vedoucí Kanceláře pro spravedlnost a občanská práva, National Science Foundation, USA

Rhonda Davis je vedoucí Kanceláře pro spravedlnost a občanská práva (OECR) v Kanceláři
ředitele National Science Foundation USA.
Do NSF nastoupila v roce 2010 z Ministerstva zemědělství Spojených států, kde působila na
několika pozicích, včetně zastupující náměstkyně ministra pro občanská práva. Její
zkušenosti zahrnují vytváření a řízení nediskriminačních a diversity programů pro malé
i velké federální organizace.
Její expertízou je tak nastavování politik grantových agentur mimo jiné i v oblasti sexuálního
obtěžování a genderově podmíněného násilí.

Gemma Irvine
Prorektorka pro rovnost a diverzitu na Maynooth University, Irsko

Dříve Dr. Irvine působila jako vedoucí oddělení politiky a strategického plánování v Úřadu
pro vysoké školství (HEA), jako irská národní delegátka pro programy 7. RP/Horizont 2020
a zástupkyně ředitele Irské rady pro výzkum (IRC).

Dr. Irvine vedla sekretariát National Review of Gender Equality in Irish Higher Education
Institutions a také pracovní skupiny pro rovnost žen a mužů. Dr. Irvine byla irskou národní
delegátkou Stálé pracovní skupiny ERAC pro rovnost žen a mužů ve výzkumu a inovacích
(ERAC SWG GRI). Předtím absolvovala magisterské a doktorské studium neurověd na
Novém Zélandu a v roce 2004 přijela do Irska pracovat jako výzkumná pracovnice na Trinity
College v Dublinu.

Miguel Lorente Acosta
docent na lékařské fakultě Univerzity v Granadě, Španělsko

Miguel Lorente Acosta je poradcem prorektora pro rovnost, udržitelnost a začleňování. Titul
PhD získal v oboru lékařství a chirurgie, je specialistou na lékařské právo. Vystudoval také
bioetiku a právo na Univerzitě v Barceloně je také soudní lékař.

Zkoumá násilí mezi lidmi a zvláště násilí na ženách a genderově podmíněné násilí. Zabývá
se také maskulinitou a tím, jak souvisí mužská identita a androcentrická kultura s násilným
a mocenským chováním. Spolupracoval jako expert s OSN, WHO, EIGE (EU), EK a dalšími
organizacemi a institucemi. Od roku 2008 do roku 2011 byl zmocněncem pro genderově
podmíněné násilí ve španělské vládě. Je proto expertem na oblast politik a legislativy
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zaměřených na odstranění sexuálního obtěžování a genderově podmíněného násilí. Navíc
je jeho domovská univerzita na mezinárodním poli oceňována za nastavení svých politik
v této oblasti.

Publikoval více než 80 vědeckých prací v národních a mezinárodních časopisech a napsal
7 knih, především o násilí na ženách a maskulinitách.

Sofia Strid
docentka v oboru genderových studií na Univerzitě v Örebro  a docentka v oboru sociologie,
na Univerzitě v Göteborgu, Švédsko

Sofia Strid je vedoucí výzkumu v Centru pro studium násilí. Pracuje mezioborově
a zastávala pozice v genderových studiích, politologii a sociologii v Rakousku, Belgii,
Švédsku a Velké Británii. Strid intenzivně pracoval na vývoji konceptů a metodologií
sledování a měření genderově podmíněného násilí a sexuálního obtěžování.

V současnosti působí jako vědecká koordinátorka projektů financovaných EUH2020
UniSAFE: Gender-based violence and institutional responses (2021-2024), RESISTIRÉ:
Reducing gendered inequalities ( 2021–2023) a ACCTING:For a fair and inclusive green
deal (2022–2025). Je také hlavní řešitelkou projektu Violence Regimes (2018–2022)
podporovaného  Švédskou radou pro výzkum . Její práce byly publikovány např. v Policy
and Practice, Feminist Theory, Health Care for Women International, Journal of European
Social Policy, Journal of Sex Research, Politics and Governance, Social Politics, Social
Problems, Sociology, Theory & Society a Women’s Studies International Forum.

Expertky NKC  - gender a věda Sociologického ústavu AV ČR

Marcela Linková
vedoucí NKC - gender a věda Sociologického ústavu AV ČR

Pozici vedoucí NKC zastává od roku 2001, věnuje se zejména mezinárodní spolupráci
a spolupráci mezi ČR a Evropskou komisí. Koordinuje projekt GENDERACTIONplus
Horizontu Evropa, vedla i předchozí projekt GENDERACTION, dva projekty 6. RP a dalších
se účastnila.
Je členkou řady poradních a expertních orgánů v ČR a v Evropské komisi. Od roku 2016
stojí v čele ERAC Standing Working Group on Gender in Research and Innovation, což je
poradní orgán Evropské komise.
Doktorský titul získala na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Její výzkum se zaměřuje
na proměny akademické práce a analýzy vědních politik z genderové perspektivy.
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Zuzana Andreska
expertka NKC - gender a věda

Vystudovala magisterský program genderová studia na Univerzitě Karlově a nyní dokončuje
na stejné univerzitě studium práv. V NKC pracuje od roku 2021 v rámci projektu UniSAFE,
jehož cílem je nabídnout řešení genderově podmíněného násilí v akademické sféře.
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O NKC

Národní kontaktní centrum - gender a věda je výzkumné oddělení Sociologického ústavu AV
ČR, které se zaměřuje na podporu genderové rovnosti ve výzkumu a vysokém školství.
Podílí se na nastavování politik genderové rovnosti ve výzkumu v ČR i v rámci EU a lidé
z jeho týmu jsou součástí českých i evropských poradních a expertních orgánů.

Výzkumným institucím a vysokým školám poskytuje podporu zejména v souvislosti
s přípravou a zaváděním plánů genderové rovnosti, které jsou od roku 2022 povinné pro
žadatele podpory z programu EU Horizont Evropa. Od roku 2023 je jako povinnost pro
žadatele zavádí také Grantová agentura ČR. Nedílnou součástí plánů genderové rovnosti
mají být také opatření zaměřená na prevenci a řešení sexuálního obtěžování a násilí ve
vědecko-výzkumných institucích.

Kromě jiného se NKC věnuje i problematice sexuálního obtěžování a bezpečného prostředí
v akademické a vědecké sféře. Je proto součástí celoevropského projektu UniSAFE, který
se na toto téma zaměřuje. V letošním roce zorganizovalo NKC ve spolupráci s Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy setkání ombudsosob a dalších pověřených řešením této
problematiky na českých vysokých školách. Více informací o setkání zde.

Zástupkyně NKC také uspořádaly setkání zástupců a zástupkyň univerzitních spolků,
iniciativ a platforem, které se věnují sexuálnímu obtěžování a genderově podmíněnému
násilí na vysokých školách v ČR. Více o setkání se spolky zde.

V rámci školení, která NKC k tématu genderové rovnosti poskytuje vědecko-výzkumným
institucím, připravuje i speciální výukový modul věnovaný tématu genderově podmíněnému
násilí a sexuálnímu obtěžování.

Bezpečné a respektující prostředí na vysokých školách i ve vědě pak bude ústředním
tématem NKC pro jeho činnost v následujícím roce. Od února 2023 proto plánuje osvětovou
kampaň i podpůrné aktivity pro instituce.

Dlouhodobě sleduje NKC také zastoupení žen ve vědě v ČR a výsledky publikuje
každoročně ve svých monitorovacích zprávách. Centrum se také významně zapojuje do
mezinárodní spolupráce a účastní se práce celé řady evropských projektů.

Mezi aktivity NKC patří i popularizace žen ve vědě. Pro Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy organizuje každoročně od roku 2009 Cenu Milady Paulové. V neposlední řadě
se NKC zaměřuje i na to, jak věda pracuje s odlišnými potřebami různých skupin osob na
základě genderu, pohlaví i dalších společenských proměnných. K tomuto tématu vytvořilo
osvětovou kampaň „Jedna velikost nestačí“. Více na: www.genderaveda.cz
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O projektu UniSAFE

UniSAFE je celoevropský výzkumný projekt financovaný v rámci programu EU Horizont
2020. Jeho cílem je prohloubit znalosti o genderově podmíněném násilí a sexuálním
obtěžování v prostředí univerzit a vědeckých institucí. Následně se získané znalosti
promítnou do nástrojů a doporučení pro vysokoškolský a výzkumný sektor a politické
činitele.

Výzkum, který probíhá v rámci projektu UniSAFE se zaměřuje na tři oblasti:
● Analýzu prevalence a dopadů genderově podmíněného násilí na základě šetření

provedeného ve 45 institucích z 15 zemí
● Kvalitativní výzkum na stejných 45 institucích prostřednictvím rozhovorů,

případových studií a analýz institucionálních opatření a politik
● Analýzu národních politických rámců a politik poskytovatelů na základě jejich

mapování ve 27 evropských státech a ve 3 přidružených státech.

Data jsou v každé ze tří výše zmíněných oblastí sbírána a analyzována za použití modelu
7P. Ten představuje celostní přístup k řešení problematiky genderově podmíněného násilí
a sexuálního obtěžování. Pracuje s následujícími sedmi oblastmi

● politiky,
● prevalenci,
● prevenci,
● pomoc,
● postih,
● poskytování služeb
● partnerství.

Více o projektu UniSAFE: https://unisafe-gbv.eu/
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Doplňující materiály

Studie k tématu sexuálního obtěžování na vysokých školách v ČR:
Marta Vohlídalová: "Sexuální obtěžování na vysoké škole. V ČR neexistující problém?"
(2009)

Marta Vohlídalová: "Sexuální obtěžování na vysoké škole. V ČR neexistující problém?"
(2009)

Vohlídalová, M., Šaldová, K., Tupá, B.: “Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí:
analýza, souvislosti, řešení.” (2010)

Pavlík,P., Smetáčková, I: “Genderově motivované a sexuální obtěžování na středních
školách: hranice vhodného chování” (2016)

Publikace NKC k tématu sexuálního obtěžování na vysokých školách v ČR:
Analýza výročních zpráv vysokých škol k tématu genderově podmíněného násilí:
Genderově podmíněné násilí a sexuální obtěžování na vysokých školách – analýza
výročních zpráv vysokých škol

Příručka Právní aspekty problematiky genderově podmíněného násilí na vysokých školách:
https://bit.ly/3RwAksA

Dosavadní průběžné výstupy projektu UniSAFE:
Politiky pro odstranění sexuálního obtěžování na vysokých školách v ČR
UniSAFE - národní zpráva ČR

Národní zprávy k oblasti politik dalších zemí zapojených do projektu:
https://unisafe-gbv.eu/national-reports/

Přehled postupů vědecko-výzkumných institucí z 15 zemí Evropy v oblasti sexuálního
obtěžování
https://unisafe-gbv.eu/european-vignettes/

www.gbv2022.eu
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https://www.genderonline.cz/artkey/gav-200902-0003_sexual-harassment-at-university-in-the-czech-republic-a-non-existent-problem.php
https://www.genderonline.cz/artkey/gav-200902-0003_sexual-harassment-at-university-in-the-czech-republic-a-non-existent-problem.php
https://www.genderonline.cz/artkey/gav-200902-0003_sexual-harassment-at-university-in-the-czech-republic-a-non-existent-problem.php
https://www.genderonline.cz/artkey/gav-200902-0003_sexual-harassment-at-university-in-the-czech-republic-a-non-existent-problem.php
https://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2017/09/Sexualni-obtezovani-ve-vysokoskolskem-prostedi.pdf
https://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2017/09/Sexualni-obtezovani-ve-vysokoskolskem-prostedi.pdf
https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/5960
https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/5960
https://stratin.tc.cas.cz/vystupy/2022/M4/Genderov%C4%9B%20podm%C3%ADn%C4%9Bn%C3%A9%20n%C3%A1sil%C3%AD%20a%20sexu%C3%A1ln%C3%AD%20obt%C4%9B%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD%20na%20vysok%C3%BDch%20%C5%A1kol%C3%A1ch%20-%20anal%C3%BDza%20v%C3%BDro%C4%8Dn%C3%ADch%20zpr%C3%A1v%20V%C5%A0.pdf
https://stratin.tc.cas.cz/vystupy/2022/M4/Genderov%C4%9B%20podm%C3%ADn%C4%9Bn%C3%A9%20n%C3%A1sil%C3%AD%20a%20sexu%C3%A1ln%C3%AD%20obt%C4%9B%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD%20na%20vysok%C3%BDch%20%C5%A1kol%C3%A1ch%20-%20anal%C3%BDza%20v%C3%BDro%C4%8Dn%C3%ADch%20zpr%C3%A1v%20V%C5%A0.pdf
https://bit.ly/3RwAksA
https://zenodo.org/record/5533703#.Y1eoXEzP23A
https://unisafe-gbv.eu/national-reports/
https://unisafe-gbv.eu/european-vignettes/

