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Obsah: 

Začleňování hlediska rovnosti žen a mužů je rozměrem, který prochází napříč tvorbou a prováděním 
politik všech strukturálních fondů. Studie nastiňuje, do jaké míry bylo hledisko rovnosti žen a mužů 
zahrnuto do plánů strukturálních fondů na období 2000–2006, přičemž zvláštní pozornost věnuje 
Fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti. Studie poukazuje na oblasti (a fáze) politik, kde bylo 
dosaženo pokroku, a ty, kde je pokrok pomalý. Hlavní zjištění ukazují, že lepších výsledků je 
dosahováno spíše v počátečních fázích procesu tvorby politik než v navazujících prováděcích stadiích. 
Celkově bylo přijato mnoho opatření připravujících nezbytné podmínky pro úspěšné začlenění hlediska 
rovnosti žen a mužů do politik v období 2007–2013, mohlo by však být učiněno ještě více kroků pro 
přenesení obecných a konkrétních cílů do praxe a pro jejich přeměnu na účinná opatření. 
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Shrnutí 

Začleňování hlediska rovnosti žen a mužů je politický přístup, jehož cílem je vnést hledisko 
rovnosti pohlaví do všech politik a všech kroků procesu tvorby politik, od návrhu až po 
provádění, sledování a hodnocení. Opírá se o poznání, že ženy a muži nemají stejné zdroje, 
potřeby a preference a že mnoho struktur, systémů a politik není z hlediska rovnosti pohlaví 
neutrální, nýbrž že za normu považují situaci mužů. 

Rovné příležitosti pro muže a ženy a zásada začleňování hlediska rovnosti žen a mužů jsou 
výslovně uvedeny v nařízeních, která se týkají strukturálních fondů, jako rozměr, jenž 
prochází tvorbou všech politických programů a jejich prováděním. 
 
Podpora začleňování hlediska rovnosti žen a mužů není pouze formálním požadavkem. Je 
důležitá z důvodu silného pozitivního vztahu mezi hospodářským růstem a rovností pohlaví. 
Příčinná souvislost vychází hlavně z hospodářského růstu a směřuje k rovnosti pohlaví, jelikož 
vyšší ekonomickou úroveň obvykle následuje vyšší vzdělání, demokracie a větší rovnost 
pohlaví. Existuje však také pozitivní vztah směřující od větší rovnosti pohlaví k hospodářskému 
růstu: větší účast žen na trhu práce zvyšuje hrubý domácí produkt, jelikož do výrobního systému 
je zapojeno více lidských zdrojů. Zapojení žen do trhu práce a do tvorby politik rovněž přispívá 
k růstu kvality života a k budoucímu růstu díky jejich vlivu na výchovu dětí. 

Pro podporu začleňování hlediska rovnosti žen a mužů tedy mluví jak argument rovnosti, 
tak i argument účinnosti. Diskriminace a segregace ztělesňují neúčinnost. Výhody 
vymýcení diskriminace pro (místní) hospodářství vycházejí z lepšího využívání zdrojů, které 
může zlepšit konkurenceschopnost (místního) hospodářství. Když je ekonomická úloha 
jednotlivců definována spíše pohlavím než zásluhami či schopnostmi, účinnost se ztrácí a 
nedostatečně se využívají dovednosti jedné skupiny (žen). Politiky zaměřené na omezení 
segregace pohlaví ve společnosti a v hospodářství mohou rovněž pomoci při rozvoji pracovní 
síly s více kvalifikacemi a při zlepšování modelů organizace práce. Větší a rovná účast žen 
v hospodářství může rovněž zlepšit rodinné podmínky, pokud budou politiky prosazující 
rovnováhu mezi prací a životem podporovat společný zájem žen a dětí. 

Tato studie se pokouší nastínit, do jaké míry byl rozměr začleňování hlediska rovnosti žen a 
mužů zohledněn v programovém období strukturálních fondů 2000–2006, přičemž zvláštní 
pozornost věnuje Fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti, s cílem zdůraznit politické 
oblasti, kde bylo dosaženo pokroku, a odhalit ty oblasti, kde je pokrok pomalý. V tomto duchu 
pak vyvozuje užitečná ponaučení pro posílení rozměru rovnosti pohlaví při tvorbě politik pro 
období 2007–2013. 

Analýza je založena na hodnocení (z hlediska rovnosti pohlaví) 122 operačních programů pro 
regiony cíle 1 a cíle 2 v devíti členských státech (Rakousko, Belgie, Francie, Německo, Irsko, 
Itálie, Nizozemsko, Španělsko a Spojené království) a dostupných sekundárních materiálů, jako 
jsou vnitrostátní hodnocení a hodnocení na úrovni celé EU či dokumenty o sledování a 
plánování, což umožnilo rozšíření analýzy na další evropské země. 
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Hlavní zjištění studie ukazují, že lepších výsledků je dosahováno spíše v počáteční fázi 
procesu tvorby politik (kontextová analýza, určení celkové strategie) než v pozdějších 
prováděcích stadiích (zahrnující příslušné odborné poznatky, zastupující organizace, 
sledování, hodnocení atd.). Celkový dojem je takový, že bylo přijato mnoho opatření pro 
stanovení nezbytných podmínek pro úspěšné začleňování hlediska rovnosti žen a mužů v období 
2000–2006, zejména že byla uznána legitimita této strategie. Zdá se však, že přínos těchto 
opatření se ještě neprojevil. Mohlo by být zrealizováno více kroků pro přeměnu obecných a 
specifických cílů na praktická a účinná opatření.  

Hlavní zjištění rovněž ukazují, že v rámci Evropské unie (EU) jsou členské státy při plánování 
strukturálních fondů různě citlivé k otázkám rovnosti pohlaví a opatření v oblasti politik 
(rovnosti pohlaví) se vyznačují rozdílnými přístupy. V začleňování rozměru rovnosti pohlaví do 
tvorby politik jsou obvykle více napřed skandinávské a anglosaské země, zatímco kontinentální 
a jihoevropské země se stále spoléhají hlavně na konkrétní opatření v oblasti rovnosti pohlaví, i 
když prohlašují, že přijaly dvojí přístup. Ve všech fázích a oblastech politik byly vytvořeny 
inovativní přístupy, nástroje a metodiky, ale jejich používání a rozšíření je omezeno tím, že si 
jsou (místní) političtí činitelé a správní orgány méně vědomi důležitosti rovnosti pohlaví pro 
socioekonomický růst. 

Konkrétní zjištění týkající se různých fází tvorby programů strukturálních fondů pro období 
2000–2006, ukazují na následující situaci. 

• Začleňování hlediska rovnosti žen a mužů v kontextové diagnostice tvorby programů 
strukturálních fondů. Regionální operační programy zohledňují v kontextové analýze ve 
velké míře rozměr rovnosti pohlaví, a to dostatečným využíváním otázek a ukazatelů 
týkajících se rovnosti pohlaví se zvláštním zaměřením na strukturu a dynamičnost trhu 
práce. Političtí činitelé jsou již méně schopni zahrnout rozměry související s rovností 
pohlaví do těch otázek, které se „bezprostředně“ netýkají žen, jako je dopravní 
infrastruktura a služby nesouvisející s péčí o děti či staré osoby, kde je výraznou měrou 
zapojen Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) a Fond soudržnosti. 

• Začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do určování a návrhu strategie. Formální 
závazek začleňovat hledisko rovnosti žen a mužů je přítomen ve všech operačních 
programech, ale konkrétní strategii v této oblasti lze předpokládat pouze v některých 
případech. Poskytování rovných příležitostí mužům a ženám se často objevuje v obecných 
cílech rovných příležitostí, přičemž nejpříhodnější oblastí pro řešení diskriminace a 
znevýhodnění v oblasti rovnosti pohlaví je opět trh práce (a částečně budování 
společenství). 

• Začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do konkrétních cílů a návrhů opatření. 
V navrhování konkrétních zásahů při tvorbě programů se ještě výrazněji projevují dva 
rozdílné přístupy k „otázce rovnosti pohlaví“ v zemích EU. Na jedné straně je zde přístup 
k zásadě začleňování hlediska rovnosti žen a mužů (anglosaské a severské země) a na straně 
druhé dvojí přístup kombinující začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 
s pozitivními/afirmativními akcemi (kontinentální a jihoevropské země).  

Pokud jde o oblasti zásahů, kde se uplatňuje hledisko rovnosti pohlaví, zdá se, že programy 
strukturálních fondů přilákaly největší pozornost politiků k podnikům a inovacím, 
příležitostem ke strategickému rozvoji, udržitelným společenstvím a rozvoji venkova. 
Pokud jde o afirmativní akce, zaměřují se oblasti zásahů výhradně na školení a politiky trhu 
práce. 
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• Začleňování hlediska rovnosti žen a mužů a přidělování zdrojů. Hodnotit přidělování 
zdrojů ve Strukturálních fondech z hlediska začleňování rovnosti žen a mužů je složité, 
jelikož je obtížné mít zajištěný rozpočet pro začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 
(zatímco v případě afirmativních akcí je to pravděpodobnější). Jako společný rámec pro 
posuzování výše finančních zdrojů přidělených oblasti začleňování hlediska rovnosti žen a 
mužů v rámci programů by mohl být rozšířen a podporován rozvoj specifických nástrojů, 
jako je tvorba rozpočtů s ohledem na rovnost pohlaví, které by se používaly i při tvorbě 
programů strukturálních fondů. 

• Začleňování hlediska rovnosti žen a mužů a (předpokládané) postupy pro výběr 
projektů. Výběrová kritéria související s rovností pohlaví uvedená v operačních 
programech ukazují, že na operační úrovni jsou Strukturální fondy na rovnost pohlaví méně 
orientované. Ve skutečnosti všechny operační programy předpokládají pro výběr projektů 
kritéria související s rovností pohlaví (tj. vstupní kritéria, lepší výsledky hodnocení, 
soudržnost s průřezovými tématy, explicitní cíl týkající se žen apod.), ale jejich operační 
obsah je často nedostatečný a přibližný: měla by být navržena specifičtější kritéria šitá na 
míru. 

• Začleňování hlediska rovnosti žen a mužů a sledování a hodnocení programu. 
V celkovém hodnocení vykazují operační programy na jedné straně pozitivní úsilí, když 
navrhují ukazatele rovnosti pohlaví spojené se sledováním a hodnocením konkrétních 
opatření, ačkoli je toto úsilí často omezeno na posuzování údajů rozdělených podle pohlaví. 
Na druhé straně se nezdá, že by bylo vhodným způsobem zvažováno komplexní hodnocení 
programů z hlediska začleňování rovnosti žen a mužů (společně se souvisejícími 
metodikami a nástroji). V tomto ohledu je ústřední otázkou dostupnost údajů členěných 
podle pohlaví a systémů sledování zohledňujících otázky rovnosti žen a mužů. 

• Začleňování hlediska rovnosti žen a mužů a řídicí organizace. Na obecné úrovni začaly 
brát řídicí organizace ohled na nutnost zapojit orgány, které jsou na různých úrovních 
odpovědné za rovné příležitosti, jakož i odborníky na problematiku rovnosti pohlaví. Toto 
zapojení je stále na formální úrovni a je často omezeno na konzultační úlohy. 

Výše uvedený pokrok ukazuje, že v programovém období 2000–2006 došlo k významnému 
zlepšení, ale ukazuje i skutečnost, že zapojení politik začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 
do strukturálních fondů by se mělo v perspektivě období 2007–2013 zdokonalit a posílit. 

Hlavní riziko spočívá v tom, že všechny prvky a otázky, které jsou určitým způsobem spojeny 
se začleňováním hlediska rovnosti žen a mužů, budou zvažovány jako pouhá formalita, která má 
být splněna, a nikoli jako důležitý nástroj pro zdokonalení a posílení Evropy a jejích občanů 
(mužů i žen). 

Existuje také obava, (rovněž potvrzeno několika odkazy na rovnost pohlaví v nařízeních, která 
se týkají ERDF), že se hledisko rovnosti pohlaví bude uplatňovat pouze v souvislosti 
s opatřeními, týkajícími se lidí a lidského kapitálu (jako jsou opatření financovaná Evropským 
sociálním fondem), a nikoli v souvislosti s veškerými opatřeními, která mají strukturální fondy 
podporovat. To by ve skutečnosti mohlo omezit sílu koncepce začleňování hlediska rovnosti žen 
a mužů do všech politik ve všech jejich fázích tvorby, čímž by se přispělo k izolaci, a 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů by tudíž nemohlo mít významný vliv na dosažení 
rovnosti pohlaví. 

Cílem musí být navrhnout proces rozvoje, který bude schopen eliminovat genderovou neutralitu 
při definování zásahů a který bude nabízet strategie orientované na systém a nikoli pouze na 
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jednotlivce. Stejně jako horizontální začlenění rovných příležitostí je zde pravděpodobně stále 
zapotřebí přijmout konkrétní opatření na podporu žen, aby byly překonány zvláštní podmínky 
nerovnosti a aby se náležitě sjednotily zásahy zaměřené na lidi se zásahy zaměřenými na 
infrastrukturu s cílem dosáhnout výrazných a efektivních výsledků. 

Aby se toto všechno podařilo, je zapotřebí zaujmout konkrétní politický postoj, více si 
uvědomovat důležitost rovnosti pohlaví pro socioekonomický růst v rámci politické a správní 
kultury a dokázat konkrétně řešit tyto otázky a zapojovat místní aktéry. Větší pozornost 
věnovaná vztahu mezi začleňování hlediska rovnosti žen a mužů a socioekonomickým růstem 
by mohla být výchozím bodem pro překonání takových strategií, v nichž jsou ženy pouhými 
„pasivními“ příjemci zásahu. 

Pro dosažení cíle je třeba zaměřit se na dva hlavní aspekty. 

Na jedné straně je nezbytné řešit určité obtíže, které charakterizovaly začleňování hlediska 
rovnosti žen a mužů do tvorby programů pro období 2000–2006, jako jsou stále existující 
nejasnosti ohledně skutečného významu výrazu začleňování hlediska rovnosti žen a mužů, který 
je příliš často vykládán jako pouhá podpora pozitivních akcí, nedostatek vhodných nástrojů 
a vyhrazených zdrojů (lidských i finančních) pro efektivní začleňování hlediska rovnosti žen 
a mužů a provozní obtíže při uvádění koncepce začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do 
praxe v politikách rozvoje, které nejsou přímo zaměřeny na jednotlivce. 

Na druhou stranu vyplývají z ponaučení vyvozených z programového období 2000–2006 
a z návrhů na další podporu začleňování hlediska rovnosti žen a mužů následující prioritní 
rozměry: 

• Tvorba řízení rovných příležitostí. Pokud se cíle v oblasti rovných příležitostí mají stát 
nedílnou součástí politik růstu a rozvoje, je předpokladem efektivní „řízení rovnosti“. 

• Zlepšení řídicích a prováděcích dovedností. Měly by být posilovány vhodné postupy pro 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do kritérií výběru, prováděcí metody a systémy 
ukazatelů, týmy technické podpory, které budou podporovat začleňování hlediska rovnosti 
žen a mužů do provádění projektových zásahů, a odborné poznatky o rovných příležitostech 
při správě programu/projektu, jelikož zajišťují kvalitu výsledků a výstupů souhrnných 
programů. 

• Zlepšení nástrojů pro sledování a hodnocení. Zásadní prioritou je vymezení a rozšíření 
obecných směrů, kritérií, metod a technik na evropské i vnitrostátní/místní úrovni za účelem 
dalšího rozvoje nástrojů a ukazatelů, které byly prováděny v období 2000–2006. 

• Podpora institucionálního vzdělávání prostřednictvím spolupráce a výměny osvědčených 
postupů jakožto klíčového nástroje pro úspěšné institucionální vzdělávání v jednotlivých 
členských státech i na úrovni více členských států s výslovným odkazem na tvorbu programů 
a provádění projektů zohledňující rovnost pohlaví. 

• Zlepšení komunikačních strategií, aby se zlepšila informovanost všech klíčových aktérů 
a zdůraznily se otázky rovnosti pohlaví a výsledků programů, včetně socioekonomické úlohy 
žen. 
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