Pravidla soutěže

GENDERMAN ROKU 2019
Cíl soutěže
Znáte muže, který se nějakým způsobem veřejně zasazuje o rovnost žen a mužů? Například
lokálního zastupitele, který aktivně řeší navýšení míst ve školkách nebo rozvoj dětských hřišť ve
Vašem městě? Či novináře, který se ve svých textech kriticky vyjadřuje k nadužívání moci muži v
české politice? Či umělce, který se veřejně hlásí k aktivnímu rodičovství? Nebo učitele, který se snaží
aplikovat rovný přístup k dětem v praxi? To jsou přesně muži, kteří mají šanci uspět v soutěži
Genderman. Přestože mnohdy nejsou příliš vidět, tito a jim podobní muži v české společnosti existují
a často, třeba i nevědomě, podporují rovnost žen a mužů na mnoha úrovních. Takové muže hledáme
v soutěži Genderman.
A proč je hledáme? Abychom mohli zviditelnit jejich činy a podpořit zapojení dalších mužů do
aktivního prosazování a žití rovnosti žen a mužů. Chceme zdůraznit význam a kvalitu takových
výroků a aktivit pro celou společnost, tedy jak pro ženy, tak pro muže.
Filosof Erazim Kohák v knize Zelená svatozář vystihl, jaký mužský hlas nám ve veřejném prostoru
chybí: „Každá nerovnoprávnost je v demokracii přežitkem hierarchického společenského
uspořádání. (…) Jestliže v České republice představují platy žen v průměru dvě třetiny mužských,
jestliže nám pracoviště plné dělnic s mužem vedoucím připadá jako samozřejmé, opak
nemyslitelný, pak je s tou naší demokracií něco zatraceně v nepořádku. V tomto smyslu máme
všichni morální povinnost být ‚feministy‘ – ohradit se proti diskriminaci žen.“
Soutěž Genderman roku navazuje na kampaň UN Women HeForShe (www.heforshe.org). Cílem
soutěže je zviditelňovat a propojovat české muže, kteří z feminismu nepanikaří, ale inspirují se jím,
a jsou ochotni a schopni reflektovat české představy o mužství.
Organizátorem soutěže je Otevřená společnost, o.p.s.

I. Jak nominovat
1) Nominace jmen mužů žijících v České republice podává veřejnost zasláním vyplněného soutěžního
formuláře. Soutěžní formulář je k dispozici na webové adrese http://www.genderman.cz.

2) Předmětem nominace je jednotlivý veřejný čin doložený konkrétním výrokem, kterým konkrétní
muž jako jednotlivec přispěl ke zvýšení rovnosti žen a mužů v české společnosti a podpoře jejich
rovnoprávnosti v níže uvedeném období. Veřejný výrok může být pronesen ústně či písemně a to v
rámci jakéhokoli média (tisk, internet, TV, rozhlas, záznam z veřejné akce, atd.).
3) Podmínkou nominace je doložitelnost konkrétního výroku dokumentem či funkčním
internetovým odkazem, video záznamem či jinou obrazovou či zvukovou přílohou anebo jiná
ověřitelnost či důvěryhodnost.
4) Nominace nesmí být anonymní a jedna osoba může podat více nominací.
5) Nominace se přijímají za období od 1. listopadu 2018 do 31. října 2019.
6) Den zahájení sběru nominací je 19. červen í 2019 a den ukončení sběru nominací je 31. říjen 2019.

II. Co se hodnotí:
1. Míra přispění výroku k rovnosti žen a mužů v české společnosti:
 reflektuje výrok postavení či roli současných mužů v české společnosti?,
 přináší výrok nový pohled na rovnost žen a mužů a její stav v české společnosti?
 upozorňuje výrok na skutečný problém, je aktuální, konstatující, kritický?
 jaký má výrok dopad, koho oslovuje?
2. Konzistentnost výroku s dalšími názory, postoji, a/nebo činností nominovaného:
 je výrok konsistentní s dalšími výroky nominovaného
 vztahuje se nominace k opakovaně či dlouhodobě prezentovaným názorům nominovaného
nebo jde o jednorázový výrok?
 koresponduje výrok s další občanskou či profesní činností nominovaného?
 upozorňuje výrok na dobrou praxi, která může sloužit jako inspirace, navrhuje řešení
nerovného stavu?
Porota může přihlédnout ke skutečnosti, že jedna osoba je nominovaná vícekrát.

III. Způsob hodnocení
1) Hodnocení nominací provede odborná porota, sestavená organizátorem a složená z pěti zástupců
a zástupkyň organizací, institucí a nezávislých expertů a expertek, kteří se věnují podpoře genderové
rovnosti a rovnosti žen a mužů, tak, aby v ní bylo zastoupeno minimálně 40 % žen a 40 % mužů.
Jména porotců a porotkyň zveřejní organizátor ke dni ukončení sběru nominací. Jeden člen/ka poroty
zastupuje organizátora.
2) Organizátor ověřuje nominace před jejich zařazením do soutěže, zejména zda jsou tvrzení
prokazatelně doložené, pokud tomu tak není, nominaci do soutěže nezařadí.
3) Organizátor může odstranit případné nepřesnosti nominací a pro potřeby hodnocení připojit
relevantní informace o nominovaném veřejném výroku.

4) Organizátor doporučí porotě k vyřazení nominace, které představují zcela nevýznamný příspěvek
k rovnosti žen a mužů, anebo s rovností žen a mužů kolidují. O vyřazení takového nominace
rozhoduje odborná porota.
5) Jednotlivé nominace jsou členy a členkami poroty hodnoceny bodováním a na základě prostého
součtu bodů jednotlivým nominacím sestaví organizátor pořadí nominovaných. Pořadí tvoří podklad
pro další jednání odborné poroty.
6) Prvních 10 bodově nejvýše ohodnocených nominací - finalistů soutěže, je bez uvedení pořadí
zveřejněno na webových stránkách www.genderman.cz nejpozději 10 dní před vyhlášením výsledků
soutěže.

IV. Vyhlášení výsledků soutěže
Výsledky soutěže – umístění na první, druhé a třetí místo, vyhlásí organizátor na přelomu
listopadu/prosince 2019 na slavnostní akci. O výsledcích soutěže, důvodech hodnocení a
jednotlivých nominacích informuje organizátor ve sdělovacích prostředcích a na svém webu.

V. Další podmínky
1) Nominující dostanou od organizátora potvrzení zaznamenání jejich nominace.
2) Údaje o nominujících jsou důvěrné a nezveřejňují se. Informaci o nominující/m a kontakt na ni/něj
smí organizátor sdělit sdělovacím prostředkům či jiným zájemcům jen na základě souhlasu
nominující/ho.
3) Organizátor může v každém okamžiku soutěže zrušit některou nominaci, pokud zjistí, že tvrzení v
nominaci uvedená nejsou pravdivá.
Kontakt:
Otevřená společnost, o.p.s.
e-mail: tomas.pavlas@osops.cz
www.otevrenaspolecnost.cz

