
 

Ceny Genderman roku 2017 předány! 
Tisková zpráva Praha 13. 12. 2017 

Na základě nominací od veřejnosti zasílaných v průběhu listopadu a vyhodnocení nominovaných 

výroků a počinů pětičlennou odbornou porotou, dnes Otevřená společnost o.p.s. předala ocenění 

Genderman roku 2017 třem mužům, kteří konkrétním způsobem pozitivně přispěli  do veřejné 

debaty o rovnosti žen a mužů. 

Smyslem soutěže je poukázat, že to, co by mělo být pro muže normální ale často tak úplně 

normální není. Není také normální, že stát založený feministou Tomášem Garriguem Masarykem 

se v mezinárodním srovnání úrovně rovnosti žen a mužů pohybuje na tristních příčkách. Např. 

podle Světového ekonomického fóra jsme se v roce 2017 umístili na 88. místě ze 144 

hodnocených zemích (viz: http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2017/dataexplorer/#economy=CZE). 

Oceněné muže nevnímáme jako hrdiny, ale jednoduše jako slušné muže, kteří si nejen uvědomují 

mnohá znevýhodnění žen v Česku, ale také chápou stejnou startovní čáru pro muže i ženy jako 

předpoklad demokratické společnosti. Obdobný přístup a postoje jsou zvláště u vlivných českých 

mužů bohužel velmi výjimečné. Jsme naopak často z jejich úst svědky bagatelizace problému 

nerovnosti žen a mužů. Posledním příkladem je návrh poslance ODS Jakuba Jandy zrušit jediný 

dotační program státního rozpočtu ČR zaměřený na podporu rovnosti žen a mužů. V případě 

členů vlády jsme zase často svědky nenaplňování cílů, které si sami vytkli ve vládní strategii pro 

tuto oblast (viz: https://www.vlada.cz//cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/vladni-strategie-pro-rovnost-zen-a-muzu-

126186/ ). 

„Rozhodli jsme se pro pozitivní cestu. Mužům u moci (ve vládě, parlamentu, médiích, atd.) 

chceme nastavit zrcadlo a otevírat oči, že to jde a má jít i jinak. Cílem soutěže je zviditelňovat  

a propojovat muže, kteří ženy vidí jako rovnocenné partnerky, nikoliv jako, řečeno se Simone de 

Beauvoir, druhé pohlaví. Muže, schopné sebereflexe, kteří feminismus nevnímají jako strašáka, 

ale jako inspiraci,“ říká Tomáš Pavlas, manažer Programu prosazování genderové rovnosti 

z  Otevřené společnosti. 

Cenu za třetí místo předal Michal Broža, ředitel Informačního centra OSN v Praze sociologu 

Petru Gibasovi ze Sociologického ústavu AV ČR. Petr Gibas poskytl analyticky cenný a zároveň 

srozumitelný rozhovor Lidovým novinám. Titul rozhovoru: Žijeme v patriarchátu. Od revoluce se 

nicnezměnilo.  
(http://ceskapozice.lidovky.cz/zijeme-v-patriarchatu-od-normalizace-se-nic-nezmenilo-pf2-/tema.aspx?c=A170510_100436_pozice-tema_houd ) 
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Michal Broža také v úvodu ocenil iniciativu Genderman jako konkrétní uchopení kampaně 

HeForShe, kterou realizuje agentura OSN pro práva žen a jejíž tváří se například stala americká 

herečka Emma Watson.  

Cenu za druhé místo předal koordinátor iniciativy Genderman z Otevřené společnosti o.p.s. 

Tomáš Pavlas komentátoru Hospodářských novin Petru Honzejkovi. Petr Honzejk byl oceněn za 

text #MeToo pro chlapy nad čtyřicet: https://archiv.ihned.cz/c1-65962020-metoo-pro-chlapy-

nad-ctyricet. Text je příkladem ojedinělé mužské sebereflexe a reflexe palčivého společenského 

problému, o němž momentálně nejen u nás vedeme bouřlivou debatu, do níž se muži ne vždy 

zapojují s respektem a porozuměním. 

Cenu za první místo a tedy i titul Genderman roku 2017 předala ředitelka Otevřené společnosti 

o.p.s. Marta Smolíková Pavlu Houdkovi, instruktorovi kurzů sebeobrany, včetně kurzů pro ženy. 

Pavel Houdek svými specificky zaměřenými kurzy pomáhá ženám získat ve veřejném prostoru 

větší pocit bezpečí a sebejistoty. V reakci na tristní úroveň české diskuse o kampani #MeToo 

publikoval video určené mužům, v němž konkrétně a trefně pojmenovává specifickou mužskou 

odpovědnost: 

https://www.facebook.com/instruktorpavelhoudek/videos/2036833249872209/ 

 „Chceme pozornost zaměřit na odpovědnost mužů. Ve společnosti, kde přetrvávají předsudky o 

správné ženě a správním muži a muži převažují ve výkonných a vedoucích pozicích, jsou to právě 

oni, kdo se musí aktivně podílet na změnách k lepšímu. Proto chceme zviditelnit muže, kteří se 

rovnoprávnosti žen a mužů nebojí, podporují ji a uvědomují si, že se jich také týká a že právě na 

nich leží velký díl zodpovědnosti,“ doplňuje Marta Smolíková, ředitelka Otevřené společnosti. 

Soutěž je snahou o místní rozvedení mezinárodní kampaně OSN HeForShe. Kampaň HeForShe 

propojuje lidi z celého světa, kteří podporují myšlenku rovnosti žen a mužů a ví, že tato není 

pouze věcí žen ale všech demokraticky smýšlejících lidí. Rovnoprávnost a rovnost občanů a 

občanek je jedním ze základních demokratických principů. Více ke kampani: 

http://www.heforshe.org   

Další informace nalezete na www.genderman.cz 

Více informací poskytne za Otevřenou společnost, o.p.s. 

Tomáš Pavlas, tomas.pavlas@osops.cz, 775 02 22 61 
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