Rodová rovnosť
vo vede v SR
Odporúčania na dosiahnutie rodovo vyváženého prostredia
v akademických a vedecko-výskumných inštitúciách
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„

Rodová rovnosť je viac než len
čísla a štatistiky, znamená hlavne
organizačnú a kultúrnu zmenu.

Východiská

Európska úroveň
Jedným zo základných práv občanov Európskej únie je rovnosť, ktorá zaručuje, že ženy a muži s rovnakým vzdelaním a zručnosťami majú mať rovnaký
prístup k všetkým pracovným miestam a pozíciám. Približne od deväťdesiatych rokov 20. storočia sa Európska komisia začala vážne zaoberať príčinami zaostávania európskej vedy za vedou USA a Japonska a v strategických
dokumentoch (najmä v Lisabonskej zmluve z roku 2000) si vytýčila náročné
ciele zvýšiť konkurencieschopnosť a excelentnosť európskej vedy. Jedným
z najdôležitejších bodov novej stratégie sa stal plán zlepšiť, využiť a zmobilizovať ľudský potenciál ako významný aspekt rozvoja vedy a výskumu.
Súčasťou tohto plánu sa stala agenda zvýšenia účasti žien vo vede, ktorá
viedla k početným aktivitám, výskumom, konferenciám, publikáciám iniciovaných Európskou komisiou – Riaditeľstvom pre výskum a inovácie (napr.
založenie Helsinskej skupiny pre podporu rodovej rovnosti vo vede, správy
ETAN, ENWISE a WIRDEM, ako aj mnohé špecializované aktivity zamerané na
jednotlivé odvetvia vedy a výskumu).

Národná úroveň
Slovensko sa od počiatkov iniciatív Európskej komisie zapájalo do práce Helsinskej skupiny a aktivít zameraných na mapovanie situácie rodovej rovnosti
vo vede v krajinách strednej a východnej Európy. Výsledkom týchto aktivít
bola práca slovenských vedkýň v expertných skupinách (ENWISE a WIRDEM)
a aj ich aktívna participácia na viacerých projektoch rámcových programov.
Jedným z výstupov týchto projektov (projekt 6RP WS Debate) bola „Národná správa o postavení žien vo vede v SR cielená k stimulácii celonárodnej
diskusie“ (2007) a celonárodná konferencia organizovaná v rámci tohto projektu (2008). Napriek početnej účasti žien a mužov z rôznych akademických
a vedecko-výskumných inštitúcií Slovenska sa nepodarilo agendu rodovej
rovnosti vo vede posunúť ďalej, t. j. do národných stratégií rozvoja vedy a výskumu. Problematika rodovej rovnosti na Slovensku sa objavuje len v agende Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v oblasti školstva a vedy
nemá inštitucionálne zázemie, víziu a ani status.
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Status quo v SR – súčasný stav
Horizontálna segregácia:
Napriek vyrovnanému zastúpeniu vysokoškolských študentiek a študentov
na všetkých stupňoch štúdia, ako aj žien a mužov zamestnaných vo vede,
existujú veľké rozdiely v koncentrácii žien a mužov v rôznych vedných odboroch a oblastiach výskumu a vývoja, pričom ženy dominujú v odvetviach
s nízkou cenou práce.

Vertikálna segregácia:
Vyrovnaný podiel žien a mužov v prvej etape vedeckej
kariéry (PhD.) sa postupne výrazne mení v neprospech
žien: čím vyššie kvalifikácie a riadiace pozície, tým menej žien. Znamená to, že veľké percento vzdelanej populácie nevyužíva adekvátne svoje vzdelanie a schopnosti,
čo v konečnom dôsledku znamená plytvanie finančnými zdrojmi a talentmi.
Mzdové ohodnotenie žien a mužov v rovnakých pozíciách dosahuje 20-30% úroveň v neprospech žien.
Miera angažovanosti žien v domácej sfére je vyššia, podiel žien na rodinných povinnostiach je väčšinový, ženy
prevažujú vo všetkých oblastiach starostlivosti o dieťa,
čo spôsobuje dvojitú záťaž žien – vedkýň.
Založenie rodiny a reprodukčné povinnosti žien sú spoločnosťou považované za súkromnú otázku a osobnú
voľbu žien pri rozhodovaní medzi kariérou a rodinou.
Vedecká kariéra mužov je nezávislá od ich rodinných
záväzkov, kým od žien - vedkýň sa automaticky očakáva
prevzatie modelovej ženskej roly s alternatívou zriecť sa
práva na založenie rodiny.
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I. Cieľ dokumentu
Cieľom dokumentu je vytvoriť súbor odporúčaní zameraný na zlepšenie rodovej rovnosti v akademických a vedecko-výskumných inštitúciách s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj a mobilizáciu ľudského potenciálu.

II. Cieľové skupiny, na ktoré sa tento
dokument zameriava:
1. tvorcovia vzdelávacích a vedných politík,
2. orgány podporujúce financovanie a hodnotenie vzdelávania a vedy,
3. manažmenty akademických a vedecko-výskumných inštitúcií,
4. akademická verejnosť,
5. odberatelia – podnikateľský sektor.
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„

... hoci je percento žien v európskom
výskume vysoké, len veľmi málo
z nich sa dostane na vrchol.
Luisa Prista,
Európska komisia
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III. Odporúčania podľa
cieľových skupín
III.1.
Odporúčania pre národných tvorcov politík vzdelávania, vedy a výskumu (Vláda SR, Národná rada SR, ministerstvá, rady vlády, poradné vládne orgány a iné)
V súlade s odporúčaniami Európskej komisie:
Inštitucionálne zabezpečiť agendu rodovej rovnosti vo vede a výskume zriadením národnej organizačnej jednotky (inštitútu, rady, komisie).
Vytvoriť, prípadne upraviť legislatívne podmienky na zabezpečenie rodovej
rovnosti vo vede a výskume. Implementovať rodovú rovnosť do všetkých
strategických plánov vedy a výskumu a vytvoriť národný rodový akčný plán.
Zaviesť rodovo diferencované štatistiky do vzdelávacích a vedecko-výskumných dokumentov (personálne údaje, vzdelávacie a vedecko-výskumné
aktivity), zaviesť a sledovať mzdové štatistiky.
Vytvoriť databázy o vedeckých pracovníčkach na národnej úrovni.
Zaviesť rodovú rovnosť ako jeden z indikátorov evalvácie a komplexnej akreditácie akademických a vedecko-výskumných inštitúcií v rámci novej „kultúry kvality“ (gender mainstreaming vo všetkých inštitucionálnych orgánoch,
inštitucionálne zabezpečenie agendy rodovej rovnosti).
Vyhlásiť dlhodobú súťaž o rodovo citlivú univerzitu a vedecko-výskumnú inštitúciu (podobne ako je to pri podnikoch v súťaži vyhlásenej Ministerstvom
práce, sociálnych vecí a rodiny SR).
Podporovať prezentáciu a zviditeľňovanie žien vo vede, posilňovať sebavedomie žien vo vede ďalším vzdelávaním o rodovej problematike a predstaviť rôzne motivačné mechanizmy (napr. cena pre vedkyňu a mladú vedkyňu
roka, vydávanie publikácií o vedkyniach, organizovanie národných podujatí
pre vedkyne a vytváranie komunikačných sietí).
Upraviť mechanizmy evalvácie a komplexnej akreditácie, ktorá znevýhodňuje ženy - vedkyne pracujúce na skrátený/ rozdelený úväzok.
Presadzovať stratégiu rodovej rovnosti ako nástroja stimulujúceho demogra5

fický vývoj a trvalo udržateľný rast populácie, ktorý zároveň umožňuje osobnostný rozvoj jednotlivcov bez rodovej diskriminácie.
Argumentácia
Existujúce pracovnoprávne a legislatívne podmienky, ako aj organizačné
a kultúrne praktiky v akademických a vedecko-výskumných inštitúciách
vedú k preukázateľnej rodovej nerovnosti vo vede a výskume. Výsledkom je
nožnicový efekt – rapídny pokles zastúpenia žien vo vyšších kvalifikáciách
(doc., prof., DrSc.) a v rozhodovacích funkciách (dekanky, rektorky, predsedníčky), výrazné rodové rozdiely v koncentrácii žien a mužov v rôznych vedných odboroch a oblastiach výskumu, ako aj pretrvávajúce mzdové rozdiely
žien a mužov v rovnakých pozíciách. Tvorcovia vzdelávacích a vedných politík v SR agendu rodovej rovnosti vo vede neberú na vedomie, avšak ako
ukazujú početné príklady z iných európskych krajín, jedine tlakom zhora, trvalou politickou podporou a povinným zavedením opatrení a regulácií, ktoré
vyrovnávajú rozdiely, možno dospieť k plnohodnotnému využívaniu celého
ľudského potenciálu vo vede.
Príklady dobrej praxe
V Českej republike existuje od roku 2001 Národné kontaktné centrum – Ženy
a veda pri Sociologickom ústave AVČR, ktoré financuje Ministerstvo školstva,
mládeže a telovýchovy ČR (www.zenyaveda.cz). Centrum pripomienkuje
vládne strategické materiály, realizuje výskumy, vydáva publikácie rozhovorov s vedkyňami a s vedeckými manželskými pármi, zbiera a prezentuje
dobré praktiky, organizuje súťaž o Cenu Milady Paulové.
Zákon o univerzitách z roku 2002 v Rakúsku ukladá každej univerzite povinnosť venovať pozornosť rodovej rovnosti a implementovať ju do inštitucionálnych dokumentov. Podobne všetky verejné inštitúcie vo Veľkej Británii sú
od roku 2006 zo zákona povinné podporovať rodovú rovnosť a implementovať ju do svojich stratégií.
Systém kvót (40:60 alebo 50:50) a iných početných rodových praktík v Nórsku, Fínsku, Švédsku a na Islande, podložený výskumom, viedol k významne
vyššej účasti žien vo vede a zmenšeniu tzv. rodovej priepasti (gender gap).
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Napriek pôvodným negatívnym stanoviskám inštitúcií i jednotlivcov voči
zavedeniu kvót pozitívne výsledky presvedčili všetkých a voči kvótam dnes
nikto nenamieta, pretože z nich profituje celá spoločnosť.
III.2.
Odporúčania pre orgány podporujúce financovanie a hodnotenie vedy
a výskumu (napr. grantové agentúry APVV, KEGA, VEGA a hodnotiace
agentúry, ako Akreditačná komisia a ARRA)
Zriadiť organizačnú jednotku (osobu alebo oddelenie pre rodovú rovnosť)
zodpovednú za monitoring rodovej rovnosti v grantovej a hodnotiacej agentúre.
Pripraviť akčný plán s konkrétnymi cieľmi a krokmi, ako zlepšiť rodovú rovnosť vo všetkých činnostiach inštitúcie.
Iniciovať špecifické inštrumenty na podporu rodovej rovnosti (motivačné štipendiá pre mladé vedkyne, granty na opatrovanie detí, návratové granty po
materskej dovolenke, programy adresujúce rôzne kariérne stupne umožňujúce ženám uchádzať sa o vyšší kvalifikačný postup, mechanizmy na zosúladenie kariéry a rodiny).
Zaviesť, monitorovať a vyhodnocovať rodovo diferencované štatistiky uchádzačov/ uchádzačiek o granty a štipendiá.
Zaviesť rodovo vyvážené hodnotiace komisie a zverejniť kritériá výberu hodnotiteľov.
Pravidelne organizovať rodový tréning pre hodnotiteľov projektov.
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„

Nezáleží na tom, koľko má krajina
prírodných zdrojov, v konečnom
dôsledku jej vývoj závisí od vedomostí,
zručností a kapacity všetkých jej ľudí.
Shirley Malcom,
American Association for the Advancement of Science
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Podporovať financovanie výskumu na sledovanie rodovej rovnosti vo vede.
Reagovať na zistenia rodového výskumu a následne aplikovať opatrenia zamedzujúce negatívne diskriminačné tendencie a stimulovať, vytvárať nediskriminačné prostredie.
Vyhodnocovať úspešnosť žien a mužov vo vedúcich pozíciách.
Argumentácia
Prístup k financovaniu výskumu je významným kľúčom k úspechu v akademickej a vedeckej kariére, a preto je odstránenie rodovo podmienených
prekážok vo financovaní výskumu, jeho procesoch a inštrumentoch dôležité
nielen pre kariérny postup každého jednotlivca, ale aj pre rozvoj vedy a výskumu všeobecne. Hoci hlavným kritériom posudzovania každého projektu
je excelentnosť vedeckých výsledkov, je dokázané, že bez rodovej rovnosti
excelentnosť neexistuje. Výskumy ukazujú, že ženy sa uchádzajú o granty
menej, uchádzajú sa o menšie projekty, s nižšou finančnou dotáciou a absolvujú menej mobilít. Všetky tieto ukazovatele vedú k menším možnostiam ich
kariérneho postupu a následne k zväčšovaniu rodovej priepasti.
Príklady dobrej praxe
Nemecká grantová agentúra DFG zaviedla rodovú rovnosť ako kritérium hodnotenia projektov v rámci „Excellence Initiative“, podporujúc tzv. nový prístup k vedeckej kvalite. Každá inštitúcia uchádzajúca sa o grant musí uviesť,
aké kroky podnikla na zlepšenie rodovej rovnosti. Prvé výsledky ukazujú, že
inštitúcie práve vďaka tejto požiadavke začali zlepšovať svoju stratégiu rodovej rovnosti. DGF okrem toho poskytujú granty na mentoring, coaching
a tréning žien vo vede na zvýšenie ich konkurencieschopnosti.
Švajčiarska národná grantová agentúra (SNSF) založila Komisiu pre rovnosť
príležitostí vo financovaní výskumu v roku 2001. Jej cieľom bolo odstrániť
rodovo podmienené prekážky pri udeľovaní grantov zavedením rôznych
mechanizmov v grantových schémach, napr. gender mainstreaming ako základný organizačný princíp, rodový monitoring, MHV návratový program pre
vedkyne, ktoré prerušili kariéru pre rodinné povinnosti alebo nasledovanie
partnera v jeho kariére, Cena MHV pre mladé vedkyne a podporné granty pre
vedkyne určené na opatrovanie dieťaťa.
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III.3.
Odporúčania pre manažmenty akademických a vedecko-výskumných
inštitúcií (verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké
školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj,
ako aj vedecko-výskumné inštitúcie – Slovenská akadémia vied a iné
právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj)
1. krok: Inštitucionálne zabezpečiť agendu rodovej rovnosti
Poveriť osobu alebo zriadiť organizačnú jednotku zodpovednú za riešenie
problematiky rodovej rovnosti.
Argumentácia
Absencia inštitucionálneho zabezpečenia je najvážnejšou prekážkou presadzovania rodovej agendy. Len systematická, kvalifikovaná a cielená práca
s touto problematikou môže priniesť zlepšenie situácie. Väčšina akademických a vedecko-výskumných inštitúcií v krajinách Európskej únie má vytvorené samostatné inštitucionálne zložky s agendou rodovej rovnosti vo vede.
Príklad dobrej praxe
Všetky univerzity v Nemecku, Veľkej Británii i nordických krajinách a mnohé univerzity v ostatných krajinách EÚ majú zriadené oddelenia pre rodovú rovnosť, ktoré monitorujú všetky procesy v inštitúcii z pohľadu rodovej
rovnosti (napr. Center for Gender Equality Viedenskej univerzity, http://personalwesen.univie.ac.at/en/gender-equality). Ich úlohou je pripomienkovať
strategické dokumenty, zavádzať praktiky umožňujúce zladenie rodinného
a pracovného života, organizovať tréningy a mentoring, proaktívne pracovať
so ženami vhodnými na riadiace posty.
2. krok: Systematicky sledovať, pravidelne hodnotiť a zverejňovať indikátory rodovej rovnosti
Zastúpenie žien a mužov v manažmentoch na všetkých riadiacich stupňoch,
v akademických senátoch, vo vedeckých radách a všetkých komisiách.
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Podiel žien a mužov v jednotlivých oblastiach výskumu.
Kariérny rast podľa jednotlivých stupňov (doktorandi, odborní/é asistenti/
ky, docenti/ky, profesori/ky, nositelia vedeckého kvalifikačného stupňa IIa a I,
DrSc.).
Účasť vo výskumných projektoch z rodového hľadiska (vedúci/a riešiteľ/ka,
zástupca/zástupkyňa riešiteľa/ky).
Odlišnosti profesionálnej kariéry mužov a žien, ich príčiny a dôsledky (vrátane osobných príbehov a prípadov priamej či nepriamej diskriminácie).
Argumentácia
Mapovanie, monitoring a evalvácia sú nevyhnutnými základnými krokmi,
ktoré zabezpečia zistenie reálneho stavu, na základe ktorého sa môžu nastaviť konkrétne opatrenia na dosiahnutie rodovej rovnosti v inštitúcii. Pravidelným vyhodnocovaním a zverejňovaním údajov o rodovej rovnosti je možné
overovať dodržiavanie tejto agendy. Rodovú dimenziu je potrebné integrovať do internej evalvácie univerzít a vedecko-výskumných inštitúcií s cieľom
zabezpečenia excelentnosti a kvality produkovaného vedeckého poznania.
Dosiahnutie vyrovnaného zastúpenia žien a mužov v riadiacich orgánoch
11

„

Bojujeme len za naše práva,
nie privilégiá.
Anna Diamantopoulou,
bývalá EÚ komisárka pre zamestnanosť a sociálne veci
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vedie k lepším a spravodlivejším rozhodnutiam, lebo ženy a muži majú iný
pohľad na riadiace procesy a kladú iný dôraz a priority na organizáciu práce,
na rozvoj ľudského kapitálu, riadiace praktiky a postupy.
Príklad dobrej praxe
Pravidelný monitoring všetkých rodových ukazovateľov je jednou z najdôležitejších činností oddelení pre rodovú rovnosť na mnohých európskych univerzitách a vo vedecko-výskumných inštitúciách.
3. krok: Implementovať rodovú rovnosť do existujúcich a nových stratégií, koncepcií, plánov a interných smerníc inštitúcie
Implementovať rodovú rovnosť do štatútu pracoviska, organizačného poriadku a rozvojových plánov.
Vytvoriť samostatnú rodovú stratégiu/akčný plán pre inštitúciu ako záväzný
dokument reflektujúci vážnosť témy.
Argumentácia
Agenda rodovej rovnosti v základných dokumentoch akademických a vedecko-výskumných inštitúcií v SR v súčasnosti absentuje. Ak chceme dosiahnuť rodovú rovnosť v inštitúcii, musí byť oficiálne a formálne ukotvená
v dokumentoch inštitúcie (de iure i de facto). Samostatné inštitucionálne
akčné plány alebo stratégie rodovej rovnosti sú ďalším efektívnym krokom
na dosiahnutie rodovej rovnosti. Vypracovať ich môže zriadené pracovisko,
poverené osoby alebo externý dodávateľ. Stratégiu/akčný plán si každá inštitúcia prispôsobuje podľa vlastných možností (personálnych, finančných,
časových).
Príklady dobrej praxe
Všetky verejné univerzity vo Veľkej Británii majú tzv. Gender Equality Scheme
a akčné plány – dokumenty, v ktorých sú presne určené všetky povinnosti
univerzity týkajúce sa dodržiavania rodovej rovnosti podľa Zákona rovnosti z roku 2006 (napr. University of Oxford, http://www.admin.ox.ac.uk/eop/
gender/scheme/ges)
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4. krok: Oblasť ľudských zdrojov
Dodržiavať transparentné prijímanie do zamestnania, výskumných tímov
a projektov a uplatňovať pri tom rodovú dimenziu (rodovo vyvážené zloženie výberových komisií).
Monitorovať transparentný a spravodlivý systém hodnotenia v procese kvalifikačného rastu a menovacích konaní žien a mužov (rodovo vyvážené zloženie hodnotiacich komisií).
Dodržiavať transparentný a spravodlivý systém alokácie finančných prostriedkov pre jednotlivých zamestnancov a zamestnankyne (gender budgeting) vrátane miezd, osobných príplatkov a odmien.
Zabezpečiť nediskriminačné zaobchádzanie pre nastávajúce matky – vedkyne (napr. automatické predlžovanie pracovných zmlúv v prípade otehotnenia
a rodičovskej dovolenky, možnosť predĺženia získaných grantov v prípade otehotnenia a rodičovskej dovolenky).
Ovplyňovať verejnú mienku smerom k rodovej citlivosti a zodpovednosti
spoločnosti za kvalitu života všetkých jej členov v súvislosti s naplnením ich
práva na sebarealizáciu, slobodnú voľbu povolania a využitia svojho mimoriadneho nadania a talentu, ako aj neodňateľného práva každého jednotlivca
na založenie rodiny a dôstojný život v prijateľných podmienkach.
Argumentácia
Manažmenty akademických a vedecko-výskumných inštitúcií majú uplatňovať rodovú dimenziu pri zostavovaní komisií a rodovo diverzifikovaných
pracovných a riešiteľských tímov. Výskumy potvrdzujú, že takéto tímy vedú
k efektívnosti, kreatívnosti, rôznorodosti pohľadov a lepšej kvalite rozhodovania. Pracovníčky/pracovníci sú mobilnejší, motivovanejší a šťastnejší. Rôznosť
podporuje nové výskumné otázky, prístupy a riešenia a v konečnom dôsledku
excelentnosť a kvalitu.
Príklad dobrej praxe
Vo Fínsku sa čas, ktorý strávi rodič na rodičovskej dovolenke, berie do úvahy pri posudzovaní vekových kritérií pri kvalifikačnom raste, garantovaní
programov, prípadne grantoch pre mladých vedcov a vedkyne.
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Sabbatical – uvoľnenie z pracovných povinností na určitú dobu (priemerne
pol roka za obdobie 6-7 rokov) na univerzitách vo väčšine krajín EÚ slúži najmä na dokončenie práce potrebnej ku kvalifikačnému rastu.
5. krok: Podpora zosúlaďovania práce a rodiny pre vedkyne a vedcov
Umožniť flexibilné formy práce (flexibilný pracovný čas, flexibilná lokalita, práca v telerežime, flexibilné pracovné úlohy, rozdelenie úväzku na 2 osoby).
Zriadiť detský kútik alebo materské škôlky pre deti zamestnancov/zamestnankýň.
Poskytovať podporné návratové granty po nástupe z rodičovskej dovolenky.
Podporovať dvojkariérne manželstvá a osamelé matky a otcov.
Argumentácia
Dvojitá záťaž žien vyplývajúca z nesúladu pracovného a rodinného života je
podľa výskumov najväčšou prekážkou vedkýň v kariérnom postupe a v rozhodovaní pre riadiace pozície. Efektívne zavedenie praktík zameraných na
zosúladenie pracovného a rodinného života (pre ženy i mužov) znižuje riziko
úniku žien z vedy a výskumu a zabraňuje plytvaniu vzdelanými pracovnými silami. Zároveň vedie k zlepšeniu perspektív kariérneho postupu každej
vedkyne/vedca, ako aj k väčšej spokojnosti, vyššiemu úsiliu a kvalitnejším
pracovným výkonom.
Príklady dobrej praxe
Rakúske univerzity poskytujú rôznorodé druhy starostlivosti o dieťa: detské
kútiky, detské kancelárie, kontaktné body pre starostlivosť o dieťa, ktoré
majú flexibilné otváracie hodiny, UniKid - informačnú internetovú platformu
pre rodičov pracujúcich na univerzitách. (www.unikid.at).
6. krok: Podporné opatrenia zamerané špeciálne na ženy
Zabezpečiť motivačné tréningy žien na rozvoj vedeckej kariéry.
Realizovať mentoring a coaching pre začínajúce vedecko-výskumné pracovníčky.
15
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Podporovať networking (vytváranie sietí a spolupráca vedkýň z rôznych pracovísk).
Zavádzať špeciálne programy pre ženy-vedkyne (štipendijné, výskumné,
vzdelávacie).
Podporovať zviditeľnenie žien v inštitúciách a výskumných kolektívoch.
Zaviesť súťaže o ceny pre vedkyne, mladé vedkyne.
Podporovať výskum zameraný na vedecké pracovníčky (reflektovanie životných stratégií, zosúlaďovanie kariérneho a osobného života a pod.).
Argumentácia
Hoci väčšina mechanizmov, inštrumentov a opatrení vedúcich k rodovej rovnosti je zameraná tak na ženy, ako aj mužov, je potrebné iniciovať a zavádzať
aj opatrenia určené špeciálne ženám, najmä v období ich kariérnych prestávok (materská dovolenka, opatrovanie detí alebo chorých rodičov). Ide o vyrovnávacie opatrenia smerujúce k rovnosti príležitostí pre všetkých.
Príklad dobrej praxe
Mentoring a coaching je bežným programom pre ženy na mnohých univerzitách a vedecko-výskumných inštitúciách. Cieľom je pracovať najmä s mladými vedkyňami, pomôcť im plánovať vedeckú kariéru, ako aj zladiť pracovný
a rodinný život (napr. Mentoring in science na Univerzite v Brémach, Mentoring na Viedenskej univerzite, Mentorlink v Írsku), pripraviť ženy na profesúry
(PROFEM – Profesura femminea na Technickej univerzite v Cottbuse).
Networking alebo vytváranie národných, regionálnych i lokálnych sietí žien
pracujúcich v akademických a vedecko-výskumných inštitúciách je veľmi
rozšírené v každej európskej krajine. Umožňuje výmenu dobrých praktík,
nadväzovanie spolupráce, posilňovanie sebavedomia a vzájomnú podporu
(napr. Association of University Women v Španielsku, British Federation of
Women Graduates vo Veľkej Británii, Women in Technology and Science v Írsku). Celoeurópskou organizáciou združujúcou národné organizácie je European Platform for Women Scientists.
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7. krok: PR aktivity inštitúcie
Prihlásiť sa v inštitúcii verejne k rodovej rovnosti, propagovať ju a budovať
imidž rodovo citlivej inštitúcie.
Dbať na používanie rodovo citlivého jazyka pri prezentácii inštitúcie.
Prezentovať podporovanie rodovo orientovaného výskumu.
Prezentovať a zviditeľňovať ženy vo vede a výskume.
Zlepšiť celkový obraz vedy a výskumu v spoločnosti popularizovaním a poukazovaním na užitočnosť vedy, motivovať mladšiu generáciu k výskumnej
práci.
Argumentácia
Mediálna prezentácia obrazu akademických a vedecko-výskumných inštitúcií, ako aj obrazu vedkýň a vedcov je často rodovo nekorektná (napr. Vedec
roka, Noc výskumníkov) a podporuje rodovú stereotypizáciu vedy.
Príklad dobrej praxe
V Českej republike sa národná súťaž o najlepšiu osobnosť vedy nazýva Česká
hlava a podujatie na popularizáciu vedy Noc vedcov a vedkýň.
V Českej republike, ale aj v iných krajinách EÚ, vychádzajú publikácie, ktoré
popularizujú ženy vo vede (začiatok vedeckej dráhy žien, úspešné ženy vo
vede, dvojkariérové partnerstvá vedcov a vedkýň...).
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III.4.
Odporúčania pre akademickú verejnosť
Iniciovať, realizovať, zavádzať vzdelávacie kurzy (pre študentky/študentov,
zamestnankyne/zamestnancov) zamerané na rodovú rovnosť.
Používať rodovo citlivý jazyk v rámci akademickej verejnosti i navonok.
Dodržiavať nulovú toleranciu diskriminačných praktík, rodovo stereotypných praktík, sexizmov.
Umožňovať riešenie problémov vedecko-akademických partnerstiev spojených s mobilitou a problémami zosúlaďovania profesijného a súkromného
života a rodičovstva.
Argumentácia
Nedostatočné povedomie samotných vedcov/vedkýň o význame rodovej
rovnosti vo vede a výskume spôsobuje neriešenie problémov súvisiacich
s rodovou rovnosťou, reprodukciu stereotypov i predsudkov a používanie
rodovo necitlivého jazyka.
Príklad dobrej praxe
V Českej republike Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy konštituovalo v roku 2009 cenu Milady Paulovej. Zmyslom ceny, ktorá sa udeľuje každý
rok, je verejne oceniť vedeckú prácu významných vedkýň, podporiť ženy vo
vede a inšpirovať začínajúce vedkyne alebo študentky, ktoré svoju vedeckú
dráhu zvažujú.
V Nemecku začalo Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie a výskum viaceré
podporné projekty, napríklad Ženy vo vede: program pre profesorky, ktorého
cieľom je zvýšiť počet profesoriek; Habilitačný program Margarety von Wrangell pre ženy, ktorý podporuje vedkyne pri dosahovaní habilitácie.
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III.5.
Odporúčania pre odberateľov - podnikateľský sektor
Iniciovať a realizovať gender manažment (rodové tréningy, rodovo citlivé
pracovné plány, gender mainstreaming, podpora zosúlaďovania pracovného a rodinného života).
Používať rodovo citlivý jazyk, potláčať rodové stereotypy (gender friendly
marketing).
Podporovať rodový výskum (sponzoring).
Argumentácia
V SR sa v podnikateľskom sektore výskum vyskytuje len okrajovo. Firmy
a spoločnosti v súvislosti s výskumom môžu byť: ako aktéri (výskumné a vývojové oddelenia), ako prijímatelia produktov vedy a výskumu i ako distribútori. V prípade, že pôsobia ako zamestnávatelia, vzťahujú sa na podnikateľský
sektor odporúčania rovnakého typu ako pri manažmentoch akademických
a vedecko-výskumných inštitúcií. V kontexte SR je podnikateľský sektor
najmä prijímateľom produktov vedy a výskumu. Ako odberatelia môžu figurovať firmy a spoločnosti ako distribútori vedeckého poznania s veľkým
potenciálom formovania verejnej mienky. Zásadným argumentom je, že
reflektovanie a implementácia agendy rodovej rovnosti do akejkoľvek sféry
podnikania vedie k zlepšovaniu budovania imidžu a atraktívnosti firmy/spoločnosti v medzinárodnom meradle. Zahrnutie potenciálu žien zabezpečuje
využitie komplexného ľudského potenciálu, zvyšuje kvalitu a má preukázateľné dopady na ekonomický rast .
Príklad dobrej praxe
V súťaži MPSVR SR „Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti
a rovnosti príležitosti“ za rok 2011 získala 1. miesto Union zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava. Zvíťazila vďaka podpore rovnosti príležitostí vysoko
nad rámec dobrej praxe (vo firme je na výber šesť prorodinných balíkov pre
zamestnancov, niektoré obsahujú programy zdravotnej starostlivosti, iné
možnosť špeciálnych platených voľných dní pre tehotné zamestnankyne alebo osamelých zamestnancov s deťmi, ďalšie zase kultúrne a športové akcie
20

pre zamestnancov a rodiny), ďalej za neobvyklú rozmanitosť vzdelávania zamestnancov a zamestnankýň a za sledovanie internej spravodlivosti prístupu
k vzdelávaniu.
2. miesto získlala Camfil Farr s.r.o. Levice, priemyselná prevádzka (výroba
vzduchových filtračných jednotiek). V roku 2010 zaviedla 22 foriem podpory pre zamestnancov a zamestnankyne s rodinnými povinnosťami, využíva
flexibilné formy práce a v priemyselnom parku spája podniky pri vytvorení
spoločnej materskej škôlky.
3. miesto získalo HIS - DG. S.r.o - Bioptické a cytologické laboratórium Košice,
napríklad za striedanie rodičov na rodičovskej dovolenke (v prípade zamestnania manželov malých detí umožňuje ich striedanie v pracovných zmenách,
príp. prácu z domu) a poskytovanie firemného vozidla medzimestsky dochádzajúcim rodičom malých detí).
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