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NÁVRHY 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že ačkoli o zvýšení kvality vzdělávání rozhodují členské státy, EU 

hraje na základě článků 165 a 167 SFEU při stanovování společných cílů a podpoře 

výměny osvědčených postupů klíčovou podpůrnou úlohu; 

B. vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů je základní zásadou Evropské unie zakotvenou 

ve Smlouvách a měla by se projevit ve všech oblastech politiky EU, zejména v oblasti 

vzdělávání a kultury; 

C. vzhledem k tomu, že vzdělávání nabízí jedinečnou příležitost k posílení postavení dívek 

a žen a k řešení všech forem diskriminace a stereotypů, že se však tento potenciál 

v Evropské unii nevyužívá v plné míře; vzhledem k tomu, že podle údajů Eurostatu 

z roku 2014 pokračuje ve vyšším vzdělávání více žen (42,3 %) než mužů (33,6 %), 

avšak ženy si častěji vybírají humanitní vědy než vědecké obory; vzhledem k tomu, že  

v porovnání s 30,6 % studentů studuje na třetím stupni vzdělávání v oblasti 

informačních a komunikačních technologií pouze 9,6 % studentek; vzhledem k tomu, že 

o volbě životní dráhy může rozhodovat dopad genderových stereotypů na vzdělávání 

a odbornou přípravu, což má důsledky pro trh práce, tedy pro oblast, ve které ženy čelí 

jak horizontální, tak i vertikální segregaci; vzhledem k tomu, že se ženy často potýkají 

s násilím, které může být odstraněno prostřednictvím vzdělávání; vzhledem k tomu, že 

ženy zůstávají nadále velmi slabě zastoupeny v iniciativách, jako je elektronické 

vzdělávání a elektronické dovednosti, evropský týden programování, IKT pro lepší 

vzdělávání, Startup Europe Leaders Club a Velká koalice pro digitální pracovní místa; 

D. vzhledem k tomu, že kvalitní vzdělávání má pro rozvoj osobnosti a odpovědné 

občanství zásadní význam, protože pomáhá rozvíjet porozumění lidským právům 

a společným základním hodnotám a zajistit jejich respektování, posilovat sociální 

soudržnost, bojovat proti socioekonomickým a genderovým rozdílům, genderovým 

stereotypům a násilí; vzhledem k tomu, že vzdělávání je silným nástrojem k překonání 

hluboce zakořeněných stereotypů a diskriminace na základě pohlaví; vzhledem k tomu, 

že vzdělávací systémy by se neměly zaměřovat pouze na pracovní trh, ale také 

na lidské, společenské a kulturní potřeby; vzhledem k tomu, že ke kvalitnímu 

vzdělávání by měly mít přístup všechny děti bez rozdílu; vzhledem k tomu, že 

v posledních několika desetiletích došlo k prohloubení sociálně-ekonomických rozdílů 

a že nerovnost je úzce spjata s možnostmi a druhem zaměstnání; vzhledem k tomu, že je 

naprosto nezbytné, aby byl na vzdělávání, přístup k němuž je základním lidským 

právem, trvale vyčleněn dostatek finančních prostředků; vzhledem k tomu, že učitelé 

hrají klíčovou úlohu při formování osobního, občanského a sociálního vzdělávání svých 

žáků, a to i v otázkách týkajících se rovnosti žen a mužů a sociální nerovnosti; 

E. vzhledem k tomu, že úsporná opatření a přísné škrty ve veřejných výdajích obecně 

snižují rozpočet určený pro veřejné vzdělávání, což negativně ovlivňuje mladé lidi 

a studenty, zejména ženy a dívky; 

F. vzhledem k tomu, že podnikání je často spojeno s dovednostmi spojenými s aktivním 
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řízením projektů, vyjednáváním a proaktivitou; vzhledem k tomu, že tyto dovednosti by 

měly být prosazovány a podporovány; 

G. vzhledem k tomu, že digitalizace přinesla převratnou změnu a podstatně změnila 

způsob, jakým lidé získávají a poskytují informace, což s sebou nese velký potenciál 

v oblasti vzdělávání, včetně vzdělávacích příležitostí pro ženy a dívky; vzhledem 

k tomu, že v souvislosti s informačními a komunikačními technologiemi a počítačovými 

dovednostmi existuje významná nerovnost mezi ženami a muži v přístupu k odborným 

a vzdělávacím příležitostem; 

H. vzhledem k tomu, že ženy představují pouze 20 % vědeckovýzkumných pracovníků 

a pouze 27 % absolventů technických oborů1; vzhledem k tomu, že pouze 29 z 1 000 

absolventek ve srovnání s 95 absolventy je držitelkou bakalářského diplomu v oblasti 

informačních a komunikačních technologií, pouze 3 % absolventek má diplom v tomto 

oboru (ve srovnání s téměř 10 % absolventů) a pouze 4 z 1000 žen budou nakonec 

pracovat v odvětví informačních a komunikačních technologií; vzhledem k tomu, že 

zvýšení počtu žen v oblasti informačních a komunikačních technologií, která je jedním 

z nejlépe placených odvětví, zejména prostřednictvím začlenění do vzdělávání v oblasti 

informačních a komunikačních technologií a přírodních věd, v technických oborech, 

inženýrství a matematice, a získávání vysokoškolských diplomů by mohlo přispět 

k jejich finančnímu posilování a nezávislosti, což by vedlo ke snížení celkových rozdílů 

v odměňování žen a mužů; vzhledem k tomu, že 60 % žáků škol v EU ve třídě nikdy 

nepoužívá digitální vybavení; vzhledem k tomu, že na rozhodovacích pozicích v oblasti 

vědy a techniky je jen málo žen; vzhledem k tomu, že v oblastech, jimž tradičně vévodí 

muži, musí existovat více ženských vzorů; 

I. vzhledem k tomu, že celoživotní vzdělávání hraje důležitou úlohu při zvyšování 

konkurenceschopnosti a zaměstnatelnosti žen na pracovišti; vzhledem k tomu, že 

v celoživotním vzdělávání a odborné přípravě pokračuje pouze 15 %2 žen s nižším 

vzděláním; vzhledem k tomu, že mají-li ženy překonat obtíže, s nimiž se potýkají 

při získávání potřebných dovedností na měnícím se trhu práce, musí dojít ke zvýšení 

tohoto čísla; 

J. vzhledem k tomu, že neúměrně vysoké zastoupení žen v určitých profesích, například 

v učitelství, může mít případný vliv na menší prestiž tohoto povolání a nižší mzdy; 

K. vzhledem k tomu, že vnitrostátní orgány musejí podporovat rovnost žen a mužů 

ve vzdělávacích institucích všemi možnými prostředky a že vzdělávání v oblasti 

rovnosti žen a mužů by mělo být obsaženo ve všech školních a učebních osnovách; 

vzhledem k tomu, že orgány EU a členských států musejí zajistit, aby učební materiály 

neměly žádný diskriminační obsah; 

L. vzhledem k tomu, že značný počet dívek a chlapců z chudého socioekonomického 

prostředí nemá kvůli své nízké životní úrovni přístup k rovnému vzdělávání; 

M. vzhledem k tomu, že rodiče hrají důležitou úlohu ve vzdělávání svých dětí, a proto by 

                                                 
1 Evropská komise: Monitor vzdělávání a odborné přípravy za rok 2017, k dispozici na adrese: 

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2017_en.pdf. 
2 Evropský institut pro rovnost žen a mužů, Index rovnosti žen a mužů v roce 2017. 
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se měli aktivně zapojit do všech snah a opatření zaměřených na modernizaci 

vzdělávání; 

N. zdůrazňuje, že je nutné zachovat místní školy a vzdělávací zařízení ve všech regionech 

EU jakožto pevný základ dobrého vzdělávání a rovných příležitostí pro dívky; 

1. vybízí členské státy, aby v rámci svého vzdělávacího systému zajistily rovné příležitosti 

pro všechny studenty, zejména ty pocházející ze socioekonomicky znevýhodněného 

prostředí, a aby sledovaly, zda mají ke kvalitnímu vzdělávání rovný přístup; domnívá 

se, že přístup ke škole, někdy i fyzický a geografický, je účinným způsobem řešení 

nerovností mezi ženami a muži ve vzdělávání; trvá na tom, že s cílem zlepšit situaci 

marginalizovaných dívek v EU by měly být zohledněny širší sociální faktory; 

připomíná, že velká skupina žáků z marginalizovaných skupin obyvatel opouští školu 

před ukončením studia, případně je vzdělávána v segregovaných školách; je toho 

názoru, že vzdělávání je jediným řešením pro odstranění chudoby a vyloučení 

marginalizovaných dětí; poukazuje na to, že chudoba a hospodářské potíže mají silný 

dopad na rovnost žen a mužů ve vzdělávání a do značné míry ovlivňují přístup dívek ke 

školám a univerzitám; proto podporuje iniciativy členských států, které usilují o snížení 

přímých a nepřímých nákladů na vzdělávání pro rodiny v nouzi; jednoznačně vítá 

prosazování inkluzivního vzdělávání na základě výměny osvědčených postupů v oblasti 

integrace žáků z řad přistěhovalců a výměny informací za účelem nalezení společných 

hodnot; 

2. poukazuje na to, že nízká úroveň účasti žen a dívek na vzdělávání souvisejícím 

s informačními a komunikačními technologiemi a později i v zaměstnání v této oblasti 

je důsledkem složité souhry genderových stereotypů, které se objevují už v raných 

fázích života a vzdělávání a přenášejí se na pracoviště; vybízí Komisi a členské státy, 

aby v souladu s prioritami stanovenými ve strategickém rámci vzdělávání a odborné 

přípravy 2020 bojovaly proti genderovým stereotypům a podporovaly rovnost žen 

a mužů na všech úrovních a u všech druhů vzdělávání, a to i ve vztahu k výběru 

genderových studijních předmětů a kariéry; 

3. vybízí Komisi a členské státy, aby prostřednictvím otevřené spolupráce v rámci 

strategického rámce vzdělávání a odborné přípravy 2020 pracovaly na hledání řešení 

a výměně osvědčených postupů v oblasti včasného digitálního vzdělávání, včetně 

elektronických dovedností a programování, které by byly otevřené i pro dívky, a aby 

se v pozdějších fázích soustředily na programy zaměřené na zvýšení podílu žen, které 

se rozhodnou získat titul v oblasti přírodních věd, technických oborů, inženýrství 

a matematiky;  

4. zdůrazňuje, že je důležité zajistit digitální gramotnost a účast žen a dívek na vzdělávání 

a odborné přípravě v oblasti informačních a komunikačních technologií; vyzývá Komisi 

a členské státy, aby kladly větší důraz na poskytování možností vzdělávání a odborné 

přípravy v oblasti přírodních věd, technických oborů, inženýrství a matematiky 

a v oblasti informačních a komunikačních technologií a aby se snažily překlenout 

rozdíly mezi ženami a muži v míře používání elektronických médií, a to začleněním 

programování, nových médií a technologií do učebních osnov na všech úrovních, a to 

i pokud jde o vyučující, aby se snížily a odstranily rozdíly v digitálních dovednostech; 

vybízí členské státy, aby zavedly vzdělávání v oblasti IKT přiměřené věku už 
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v počátečním stádiu školní docházky, přičemž zvláštní pozornost by se měla být 

věnovat dívkám, u nichž by měl být rozvíjen zájem a nadání v oblasti digitálních 

technologií, jelikož dívky se přestávají věnovat přírodním vědám, technickým oborům, 

inženýrství a matematice v dřívější fázi vzdělávání v důsledku genderových stereotypů, 

které se s těmito předměty pojí, chybějících vzorů a rozdělování aktivit a hraček; 

naléhavě vyzývá všechny členské státy, aby pravidelně investovaly do kampaní 

zaměřených na informovanost, zvyšování povědomí a vzdělávání a zlepšily nabídky 

kariérového poradenství pro dívky a chlapce, které by se zabývalo stereotypním 

vnímáním genderových rolí a také genderovými stereotypy v rámci odborného 

poradenství, přinejmenším pokud jde o přírodovědecké obory, inženýrství a nové 

technologie; zdůrazňuje, že výše uvedené opatření by omezilo segregaci na základě 

pohlaví na trhu práce a posílilo postavení žen a zároveň umožnilo plně využít lidského 

kapitálu, který lze nalézt u dívek a žen v EU; 

5. vyzývá členské státy, aby bojovaly proti genderovým stereotypům ve vzdělávání, 

s cílem zajistit, aby měly ženy stejné příležitosti a stejnou svobodu volby povolání, 

které chtějí vykonávat; je v tomto ohledu znepokojen přetrvávajícími stereotypy 

v učebních materiálech v některých členských státech a různými očekáváními učitelů, 

pokud jde o chování dívek a chlapců; poukazuje na to, že s cílem odstranit veškeré 

překážky, které studentům brání v rozvinutí jejich plného potenciálu bez ohledu 

na jejich pohlaví, je zapotřebí začlenit uplatňování zásady rovnosti žen a mužů 

do základního i pokračujícího vzdělávání učitelů i do výukových postupů; vyzývá 

členské státy, aby byla při prosazování rovnosti žen a mužů v učebních osnovách 

a systémech regionálních vzdělávacích systémů zaměřena zvláštní pozornost 

na nejvzdálenější regiony, a to s ohledem na vysokou míru násilí páchaného na ženách, 

které tam zaznamenáváme; poukazuje na to, že vzdělávací systémy na všech úrovních 

by měly obsahovat hledisko rovnosti žen a mužů a přihlížet k potřebám osob trpících 

různými formami diskriminace; 

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby s přihlédnutím k prvotnímu významu vzdělávání 

při uskutečňování kulturních změn zajistili, aby závazek v oblasti rovnosti žen a mužů 

šel nad rámec prohlášení o zásadách a politických záměrů a přenesl se do výrazného 

zvýšení úsilí a prostředků, které jsou do něj investovány; vyzývá Komisi a členské státy, 

aby bojovaly proti veškerým formám diskriminace a šikany ve vzdělávacích zařízeních; 

vyzývá členské státy, aby podporovaly začlenění objektivních informací o problematice 

LGBTI do školních osnov; 

7. doporučuje členským státům a vzdělávacím zařízením, aby zavedly preventivní opatření 

proti násilí založenému na pohlaví; poukazuje na význam preventivních opatření 

při řešení případů sexuálního obtěžování, zejména ve vysokoškolských zařízeních; 

8. poukazuje na pozitivní účinek, který má sexuální a vztahové vzdělávání na zdraví 

a blaho mladých lidí a také na dosažení rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen; 

vyzývá členské státy, aby do učebních osnov začlenily komplexní sexuální výchovu, 

která by se mimo jiné zabývala sexismem, genderovými rolemi a koncepcí souhlasu, 

respektu a reciprocity; 

9. poukazuje na význam kvalitního předškolního vzdělávání a předškolní péče 

a připomíná, že aby bylo možné lépe sladit pracovní a rodinný život, zejména v případě 
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žen a matek, měly by být všeobecně dostupné; připomíná, že předškolní vzdělávání 

a péče hrají zásadní úlohu při řádné přípravě dětí na základní školu; 

10. poukazuje na význam věkově vhodného vzdělávání vstřícného k dětem a nesouhlasí 

s žádnou neoprávněnou, předčasnou sexualizací v dětských denních centrech, 

mateřských školách nebo základních školách; 

11. poukazuje na to, že úloha a úspěchy žen v historii, ve vědě a jiných oblastech nejsou 

ve vzdělávacích osnovách a programech vždy dostatečně zohledněny a zastoupeny; 

zdůrazňuje, že je nezbytné, aby členské státy ve spolupráci s Komisí v příslušných 

oblastech podnikly kroky s cílem prezentovat a zahrnout ženy do obsahu vzdělávání 

lépe viditelným a vyváženým způsobem; v této souvislosti vyzývá členské státy 

a Komisi, aby organizovaly akce, včetně kampaní, zaměřené na šíření poznatků 

o ženách v historii, ve vědě a dalších oblastech, a to rovněž s cílem ukázat dívkám 

a ženám na všech úrovních vzdělávání ženské vzory; 

12. poukazuje na to, že s cílem zvýšit povědomí o dané problematice a prosazovat práva 

žen v oblasti vzdělávání je důležité zahrnout do školních učebních osnov a vzdělávacího 

obsahu znalosti o historii ženské emancipace, a zejména o volebním právu žen, a to 

i při příležitosti symbolických výročí (např. 100 let volebního práva žen v Polsku 

a Německu v roce 2018); 

13. domnívá se, že podnikání je hnací silou růstu a vytváření pracovních míst a také 

způsobem, jak zvýšit konkurenceschopnost a inovaci hospodářství, což ženám pomáhá 

získat pevnější postavení; 

14. připomíná, že v rámci modernizace vysokoškolského vzdělávání v EU je nutné zajistit 

užší spolupráci mezi vysokoškolskými zařízeními, podniky a dalšími zúčastněnými 

stranami, zejména v oblasti regionálních inovací, aby došlo ke zvýšení rovnosti 

v podnikatelské činnosti; 

15. vybízí členské státy, aby zvyšovaly povědomí veřejnosti o celoživotním vzdělávání 

a začlenily hledisko rovnosti žen a mužů do rozvoje příslušných opatření a programů, 

zejména se zaměřením na ženy s nižším vzděláním v městských i venkovských 

oblastech, tak aby se jim dostalo kvalitních vzdělávacích příležitostí; 

16. vyzývá členské státy, aby se v rámci vzdělávání zaměřily na vzdělávání v podnikatelské 

a finanční oblasti, dobrovolnictví a jazykové dovednosti a aby tyto dovednosti 

upřednostňovaly také v programech odborného vzdělávání a přípravy; 

17. vyzývá členské státy a vzdělávací zařízení, aby zajistily zvýšené zastoupení žen 

v řídicích orgánech škol, univerzit a vědeckovýzkumných pracovišť, ve kterých jsou 

nedostatečně zastoupeny, a také v řídících orgánech školských a studentských sdružení 

a ve všech pracovních skupinách, které se zabývají zaváděním reforem v rámci 

vzdělávacích systémů; 

18. naléhavě vyzývá členské státy, aby podporovaly vzdělávací zařízení při odstraňování 

všech dokumentů a komunikačních kanálů, které mají stereotypní obsah, pokud jde 

o rovnost žen a mužů, a které by mohly tuto nerovnost prohloubit; 
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19. vyzývá členské státy, aby vypracovaly nebo zpřísnily své právní předpisy určené 

k potlačení škodlivého vlivu stereotypních genderových rolí vyplývajících z hodnot 

přenášených prostřednictvím sdělovacích prostředků a reklamy, které příliš často 

podkopávají činnost škol v těchto oblastech; 

20. doporučuje, aby Komise, příp. členské státy s cílem podpořit osvědčené postupy 

vytvořily evropská a vnitrostátní ocenění zaměřená na otázku rovnosti žen a mužů 

ve vzdělávacích zařízeních a podporovaly je. 
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