
 

 

Ceny Genderman roku 2019 předány! 

Tisková zpráva, Praha 2. 12. 2019 

Otevřená společnost o.p.s. dnes předala ceny Genderman roku 2019 mužům, kteří ve veřejném 
prostoru konkrétním způsobem přispěli k rovnosti žen a mužů. Cenu za třetí místo obdržel 
spoluzakladatel kanálu VOXPOT Vojtěch Boháč za neotřelý způsob jakým upozornil na přetrvávající 
praxi all-male panelů. Cenu za druhé místo obdržel komunální politik a architekt Matěj Michalk 
Žaloudek za prosazování hodnot rovnosti žen a mužů na komunální úrovni. Cenu za první místo a 
tedy i titul Genderman roku převzal politický filosof a komentátor z Deníku Referendum Petr 
Bittner, porota ocenila jeho schopnost analyticky komentovat příčiny a důsledky nerovnosti žen a 
mužů v ČR na pozadí konkrétních kauz.   
 
Na základě nominací od veřejnosti vyhodnocených pětičlennou porotou dnes Otevřená společnost 
o.p.s. předala ocenění Genderman roku 2019 třem mužům, kteří svými výroky a počiny přispěli 
k rovnosti žen a mužů. Oceněné nevnímáme jako hrdiny, ale jako demokraticky smýšlející muže, kteří 
rovnost žen a mužů chápou jako důležitý demokratický princip a něco konkrétního pro něj ve 
veřejném prostoru činí.  
 
Tento přístup není v našem prostředí zdaleka běžný, jak nejnázorněji dokládá debata o ratifikaci 
Úmluvy Rady Evropy o prevenci násilí na ženách a domácího násilí (tzv. Istanbulská úmluva). Podle 
poslední Stínové zprávy o stavu genderové rovnosti v ČR i aktuálních vládních dat se s fyzickým nebo 
sexuálním násilím v České republice setká každá třetí žena. Naše politická reprezentace – tvořená 
především muži – je vůči genderově podmíněnému násilí dlouhodobě slepá. Tento fakt má svou 
příčinu v přetrvávající nerovnosti žen a mužů v české společnosti a bagatelizaci demokratického 
deficitu. Je-li někdo vnímán jako méně hodnotný, mají ostatní i on sám tendenci neproblematizovat 
tolik příkoří, kterému je vystaven.  
 
Mezi letošními nominovanými je celá řada mužů, kteří různým způsobem zdůrazňují, že ratifikace 
úmluvy je příležitostí vyjádřit politickou vůli začít problém genderově podmíněného násilí skutečně 
řešit. Apelují, abychom obětem násilí sdělili, že česká společnost si závažnost problému uvědomuje a 
nezlehčuje jej. Stejné poselství nese i Genderman videospot adresovaný poslancům. 
 

 

https://czlobby.cz/cs/dokumenty/stinova-zprava-o-stavu-genderove-rovnosti-v-ceske-republice-v-roce-2015
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/AP-DN---grafikaFINAL.pdf
https://padesatprocent.cz/cz/statistiky/zastoupeni-zen-a-muzu-v-politice
https://padesatprocent.cz/cz/statistiky/zastoupeni-zen-a-muzu-v-politice


 

 
  
 
 
„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. 
 
Porota zasedala v tomto složení: 
 

 Marta Smolíková – ředitelka OS o.p.s. 

 Jiří Ryba  - společník  Sociologické nakladatelství SLON 

 Adriana Dergam – ředitelka korporátní komunikace a udržitelného podnikání Vodafone ČR 

 Tomáš Pavlas – koordinátor OS o.p.s. 

 Lucie Zídková – novinářka Lidové noviny 
 
Cenu za třetí místo obdržel spoluzakladatel kanálu VOXPOT Vojtěch Boháč za neotřelý způsob 
jakým upozornil na přetrvávající praxi all-male panelů, diskusích panelů složených výhradně z mužů. 
Pohledem veřejných debat či autorství příspěvků ke sborníkům k třicátému výročí sametové revoluce 
to často vypadalo, že říci něco podstatného jsou schopni jen muži. Vojtěch Boháč byl do jednoho 
mužského panelu pozván a rozhodl se přijít v převleku za ženu, aby na problém upozornil. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213680868752568&set=a.10205199978495612&typ
e=3&theater 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213680868752568&set=a.10205199978495612&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213680868752568&set=a.10205199978495612&type=3&theater
http://www.genderman.cz/


 

 
foto FB Vojtěch Boháč 

 
Cenu za druhé místo obdržel komunální politik a architekt Matěj Michalk Žaloudek za prosazování 
hodnot rovnosti žen a mužů na komunální úrovni. Matěj Michalk Žaloudek se úspěšně zasadil za 
zohlednění rovných příležitostí žen a mužů při posuzování projektových žádostí na Praze 3. Zřídil 
improvizovaný dětský koutek ve své kanceláři, aby na různá jednání mohli dorazit i rodiče malých 
dětí. https://www.praha3.cz/getFile/case:show/id:886050 
https://www.praha3.cz/getFile/case:show/id:886805 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215236881489769&set=a.1029483651775&type=3&
theater 
  

 
 

foto FB Matěj Michalk Žaloudek 
 

https://www.praha3.cz/getFile/case:show/id:886050
https://www.praha3.cz/getFile/case:show/id:886805
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215236881489769&set=a.1029483651775&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215236881489769&set=a.1029483651775&type=3&theater


 

 
Cenu za první místo a tedy i titul Genderman roku převzal politický filosof a komentátor z Deníku 
Referendum Petr Bittner, porota ocenila jeho schopnost analyticky komentovat příčiny a důsledky 
nerovnosti žen a mužů v ČR na pozadí konkrétních kauz.  Petr Bittner nejen tento rok vytvořil řadu 
čtivých, srozumitelně psaných textů, přibližující čtenářům a čtenářkám význam rovnosti žen a mužů 
pro demokratickou společnost. 
  
http://denikreferendum.cz/clanek/30345-svet-se-zblaznil-cesi-by-pritom-poradili  
http://denikreferendum.cz/clanek/29072-jak-rodicky-chtely-porodni-dum-a-dostaly-pokojicek-
vymalovany-na-merunkovo 
http://denikreferendum.cz/clanek/28619-cesi-kritizuji-metoo-protoze-nechapou-sexualni-nasili 
 
 

 
foto FB Petr Bittner, autorka Gaby Khazalová 

 
„Snažíme se pozornost zaměřit na odpovědnost mužů. Pokud ve společnosti přetrvávají patriarchální 
předsudky a většinu rozhodovacích funkcí zastávají muži, je to nezbytné. Chceme zviditelnit muže, 
kteří se rovnoprávnosti žen a mužů nebojí, podporují ji, neboť si uvědomují, že právě na nich leží 
velký díl zodpovědnosti.“ doplňuje Marta Smolíková, ředitelka Otevřené společnosti. 
 
Soutěž je snahou o místní rozvedení mezinárodní kampaně UN Women 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: http://www.heforshe.org   
 
 
 

http://denikreferendum.cz/clanek/30345-svet-se-zblaznil-cesi-by-pritom-poradili
http://denikreferendum.cz/clanek/29072-jak-rodicky-chtely-porodni-dum-a-dostaly-pokojicek-vymalovany-na-merunkovo
http://denikreferendum.cz/clanek/29072-jak-rodicky-chtely-porodni-dum-a-dostaly-pokojicek-vymalovany-na-merunkovo
http://denikreferendum.cz/clanek/28619-cesi-kritizuji-metoo-protoze-nechapou-sexualni-nasili
http://www.heforshe.org/


 

 
Cílem soutěže je zviditelnit a propojovat muže, kteří veřejně odmítají sexismus a sami přemýšlí, co 
by muži mohli/měli/musí učinit, proto by neměly zapadnout počiny dalších nominovaných:  
 
Martin Fendrych 
https://nazory.aktualne.cz/komentare/nazor-v-cesku-je-denne-znasilneno-az-43-zen-feminismus-a-
met/r~66c0bb8cf3e811e9b259ac1f6b220ee8/  
Jan Moláček  
https://denikn.cz/11595/poustime-zeny-do-dveri-prvni-abychom-je-do-rovnopravneho-postaveni-
nemuseli-pustit-nikdy-galantnost-je-jen-sladky-potah-na-horke-pilulce/ 
Jiří Pavlík 
http://www.christnet.eu/clanky/6174/zamysleni_nad_diskusi_o_genderu_a_krestanstvi.url?fbclid=I
wAR0a9UuMa4QuGOTW42Pl0e27cjnPp4E-4eM6Mdb7SL5Q4DKHYRkbA_po5Ns 
Petr Janyška 
http://blog.aktualne.cz/blogy/petr-janyska.php?itemid=32932 
 Michal Zlatkovský 
https://www.irozhlas.cz/komentare/slusni-lide-drzi-zenam-dvere-za-znasilneni-si-ale-mohou-
samy_1811080700_zlo 
Radek Kubala 
http://denikreferendum.cz/clanek/29223-chleb-ruze-a-klimaticka-spravedlnost  
Vladimír Špidla 
https://video.aktualne.cz/z-domova/vladimir-spidla-jako-dedecek-pecujici-o-autistickeho-vnuka-
k/r~b8f5b7d8975711e9b5e8ac1f6b220ee8/ 
Miloš Rejchrt 
https://svobodne.estranky.cz/clanky/spolecnost/milos-rejchrt--otevreny-dopis-cirkevnimu-
predstaviteli-ohledne-istanbulske-umluvy.html?fbclid=IwAR1DdrNpEMfn9_ 
 
dále nominováni byli například: Jan Lipold, David Klimeš, Martin Ferbar, Adam Šenk, Derek Rebro, 
Filip Titlbach, Kamil Fila, Jan Kolář, Petr Ludwig, Jaroslav Hroch, Mirek Vodrážka, Czeslaw Walek, Jiří 
Procházka, Zdeněk Kadlec. 
 
Další informace nalezete na  www.genderman.cz a www.otevrenaspolecnost.cz  
 
Více informací poskytne za Otevřená společnost, o.p.s. 
Tomáš Pavlas, tomas.pavlas@osops.cz, 775 02 22 61 
 
 

https://nazory.aktualne.cz/komentare/nazor-v-cesku-je-denne-znasilneno-az-43-zen-feminismus-a-met/r~66c0bb8cf3e811e9b259ac1f6b220ee8/
https://nazory.aktualne.cz/komentare/nazor-v-cesku-je-denne-znasilneno-az-43-zen-feminismus-a-met/r~66c0bb8cf3e811e9b259ac1f6b220ee8/
https://denikn.cz/11595/poustime-zeny-do-dveri-prvni-abychom-je-do-rovnopravneho-postaveni-nemuseli-pustit-nikdy-galantnost-je-jen-sladky-potah-na-horke-pilulce/
https://denikn.cz/11595/poustime-zeny-do-dveri-prvni-abychom-je-do-rovnopravneho-postaveni-nemuseli-pustit-nikdy-galantnost-je-jen-sladky-potah-na-horke-pilulce/
http://www.christnet.eu/clanky/6174/zamysleni_nad_diskusi_o_genderu_a_krestanstvi.url?fbclid=IwAR0a9UuMa4QuGOTW42Pl0e27cjnPp4E-4eM6Mdb7SL5Q4DKHYRkbA_po5Ns
http://www.christnet.eu/clanky/6174/zamysleni_nad_diskusi_o_genderu_a_krestanstvi.url?fbclid=IwAR0a9UuMa4QuGOTW42Pl0e27cjnPp4E-4eM6Mdb7SL5Q4DKHYRkbA_po5Ns
http://blog.aktualne.cz/blogy/petr-janyska.php?itemid=32932
https://www.irozhlas.cz/komentare/slusni-lide-drzi-zenam-dvere-za-znasilneni-si-ale-mohou-samy_1811080700_zlo
https://www.irozhlas.cz/komentare/slusni-lide-drzi-zenam-dvere-za-znasilneni-si-ale-mohou-samy_1811080700_zlo
http://denikreferendum.cz/clanek/29223-chleb-ruze-a-klimaticka-spravedlnost
https://video.aktualne.cz/z-domova/vladimir-spidla-jako-dedecek-pecujici-o-autistickeho-vnuka-k/r~b8f5b7d8975711e9b5e8ac1f6b220ee8/
https://video.aktualne.cz/z-domova/vladimir-spidla-jako-dedecek-pecujici-o-autistickeho-vnuka-k/r~b8f5b7d8975711e9b5e8ac1f6b220ee8/
https://svobodne.estranky.cz/clanky/spolecnost/milos-rejchrt--otevreny-dopis-cirkevnimu-predstaviteli-ohledne-istanbulske-umluvy.html?fbclid=IwAR1DdrNpEMfn9_
https://svobodne.estranky.cz/clanky/spolecnost/milos-rejchrt--otevreny-dopis-cirkevnimu-predstaviteli-ohledne-istanbulske-umluvy.html?fbclid=IwAR1DdrNpEMfn9_
http://www.genderman.cz/
http://www.otevrenaspolecnost.cz/
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