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Genderové odkazy v České republice 

 
 

   Nevládní organizace: strany, občansko-společenské organizace 

 

 Asociace pro rovné příležitosti mužů a žen 
www.obcan.ecn.cz 
Jansová Eliška 
Gorazdova 20 Praha 2 
Email: gender.office@ecn.cz 

 

 Gender Studies o.p.s., Praha 
Gender Studies patří jako nevládní organizace k prvním uskupením ženského hnutí 
v České republice. Gender Studies je informačním, poradenským a vzdělávacím 
centrem v oblasti rovného postavení žen a mužů ve společnosti a analyzuje 
genderově relevantní témata jako politika pracovního trhu, účast žen v politice nebo 
používání nových technologií, flexicurity. Vedle těchto činností nabízí Gender Studies 
také rozsáhlou knihovnu s publikacemi týkajícími se feminismu, generových studií, 
práv žen a mužů apod. 
www.genderstudies.cz 
 

 ECG – European Contact Group 
www.ecg.ecn.cz 
Ekumenický spolek, který se kromě jiných prioritních činností věnuje také oblasti 
rovného postavení žen a mužů. Hlavní náplní je rovněž udržitelnost, antidiskriminační 
činnost a nabídka školení a podpora při změnách v organizacích. 

 

 Národní kontaktní centrum - ženy a věda 
www.zenyaveda.cz 
Linková Marcela 
Karolíny Světlé 10, Praha 1 
Email: info@zenyaveda.cz 
Jedná se o projekt Ústavu sociologie na Akademii věd České republiky, financovaný 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EURO.  
 

  

 ATHENA - ASSOCIATION FOR EDUCATION AND DEVELOPMENT OF WOMEN 
www.athena.euweb.cz/index_eng.htm 
Nevládní organizace, která se zabývá vzděláváním a kvalifikací žen, ale také jiných 
marginalizovaných skupin, jako jsou senioři/seniorky a etnické menšiny. Dále vytváří 
vzdělávací programy a stará se o zvyšování povědomí o tématu gender. 

 

 Český helsinský výbor 
www.helcom.cz 
Výbor se zabývá různými tématy z oblasti lidských práv a demokracie. Mimo jiné 
nabízí projekty zaměřené na rovné příležitosti pro ženy na trhu práce a na 
partnerskou vyváženost v rodinách.  
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Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) 
www.cmkos.cz 
Protože jsou ženy  nejvíce diskriminovány na trhu práce – přístup k zaměstnání, 
povyšování v zaměstnání, odměňování, harmonizace rodinného a profesionálního 
života – je nezbytné zdůraznit klíčovou roli sociálních partnerů. ČMKOS se zabývá 
celou řadou aktivit zaměřených na zlepšení vztahů mezi muži a ženami a na posílení 
rovných příležitostí pro ženy a muže v práci. V rámci struktur Českomoravské 
konfederace odborových svazů funguje tzv. komise pro rovné příležitosti, ve které je 
zastoupeno 20 odborových svazů. 

 
 

Vláda, ministerstva 

 Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 
www.mpsv.cz  
(podrobnosti viz nahoře) 
Zelenková Dagmar, Na Poříčním právu 1, Praha 2 
Kontaktní osoba: dagmar.zelenkova@mpsv.cz 
 

 
Věda 

 Gender Studies/Karlova Univerzita Praha 
www.fhs.cuni.cz/gender  
Vědecké propojení je v této oblasti v České republice na velmi dobré úrovni. Na práci 
v tomto oboru se podílí více vysokých škol. Výše uvedený odkaz Vás zavede na 
stránku Karlovy Univerzity, kde je Katedra generových studií a kde naleznete důležité 
adresy a kontakty (klikněte na „odkazy“). 
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity - Gender centrum: 
www.fss.muni.cz/gender 
Lísková Kateřina, Katedra sociologie prac.407, Gorkého 7, Brno 
Email: gender@fss.muni.cz  
 

 
Další genderové adresy 

 

 Český svaz mužů 
www.svazmuzu.cz  
Svaz usiluje o rovnoprávné postavení mužů ve společnosti. Muži sice nemají žádné 
diskusní fórum, ale mají například anketu, která se dotazuje na to, jaký má užitek 
feminismus - přes 70 % uživatelů vidí užitek pro obě pohlaví. 

 


