
 

 
 

POZVÁNKA NA KONFERENCI:  
„NEÚPLATNÉ ŽENY? GENDEROVÁ DIMENZE KORUPCE“ 

 
 

Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní genderovou konferenci „Neúplatné 
ženy? Genderová dimenze korupce“ pořádanou Transparency International 
Česká republika, na které budeme spolu s agenturou STEM/MARK prezentovat 
výsledky našeho genderového výzkumu. 
  

Konference se uskuteční v úterý 23. 2. 2016 od 13.00 do 17.00 

v hotelu GRANDIOR, Na Poříčí 42 110 00 Praha 1. 
 
HLAVNÍ TÉMATA: 
 

 Podílejí se ženy na korupci ve stejné míře jako muži?  

 Snížil by vyšší počet žen v rozhodovacích funkcích míru korupce, nebo by 
počet korupčních kauz úměrně vzrostl?  

 Jaká jsou česká genderová specifika z hlediska obsazování vedoucích 
pozic státní správy?  

 Prezentace výsledků analýzy Transparency International korupčních 
trestných činů z hlediska genderu, sociologického průzkumu agentury 
STEM/MARK a aktuálního genderového obsazení rozhodovacích pozic na 
českých ministerstvech. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.transparency.cz/pozvanka-na-konferenci-neuplatne-zeny-genderova-dimenze-korupce/
http://www.transparency.cz/pozvanka-na-konferenci-neuplatne-zeny-genderova-dimenze-korupce/
http://www.transparency.cz/
http://www.transparency.cz/
http://www.stemmark.cz/
http://www.hotel-grandior.cz/cs/
https://www.google.cz/maps/place/Na+Po%C5%99%C3%AD%C4%8D%C3%AD+1052%2F42,+Nov%C3%A9+M%C4%9Bsto,+110+00+Praha-Praha+1/@50.0900855,14.4338474,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x470b94be2e4f0227:0x74136416f8bb5faa


 

 
 

 
 

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE: 
 

Konferenci moderuje David Ondráčka, ředitel TI 
 
 

13.00–13.15 Registrace   
13.15–13.30 Zahájení konference David Ondráčka 
13.30–14.30 Prezentace výsledků 

 Analýza korupčních 
trestních činů, aktuální 
data k genderovému 
obsazení na 
ministerstvech 

 Sociologický průzkum 
vnímání korupce 
z hlediska genderu 

 Muži a ženy ve veřejné 
sféře – teorie a 
aktuální data 

 

 Martina Mikolášková 
(koordinátorka 
odborných výstupů 
projektu a právnička 
TI) 
 

 Lucie Žáčková (senior 
analytik, STEM/MARK) 
 

 Romana Volejníčková 
(odborná garantka 
sociologického 
průzkumu, Soc. ústav 
AV ČR)  

14.30–15.00 Pauza na kávu a 
občerstvení 

 

15.00–16.45 Diskusní panel  
 

 Aktuální opatření 
k rovnoprávnému 
zastoupení mužů a žen 
 
 
 

 Důsledky korupčního 
jednání z hlediska 
genderu 
 

 Souvislost mezi 
korupcí a genderem –
koncepční přístupy 
členských zemí GRECO 

 
 

 Jana Smiggels Kavková 

(ředitelka Fórum 50 % 

a členka Rady vlády 

pro rovné příležitosti 

žen a mužů 

 Gro Skaaren-Fystro 
(Transparency 
International, Norsko 
 

 Vita Habjan Barboric 
(Protikorupční komise 
Slovinsko, Gender 
Rapporteur GRECO) 

16.45–17.00 Závěr konference  

 



 

 
 

 
 
MÍSTO KONÁNÍ: 
 
Konference se uskuteční v úterý 23. 2. 2016 od 13.00 do 17.00 v hotelu 
GRANDIOR , Na Poříčí 42 110 00 Praha 1. 
 
Do hotelu GRANDIOR se lze dostat buď z ulice Na Poříčí 42, Praha 1 nebo 
vchodem Designhotelu Elephant, Na Florenci 29, Praha 1 (oba hotely jsou 
průchozí, konferenční prostory se nachází uprostřed). 
 
Konferenčním jazykem bude angličtina a čeština, simultánní tlumočení 
zajištěno.  
 
Registrujte se prosím do 22. února 2016 na e-mailovou adresu: 
marketa.adamova@transparency.cz  nebo na telefonu: +420 224 240 895.  
 
Informace naleznete též na www.transparency.cz.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, 

který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke 

snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. 

Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské 

společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme 

(že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a 

prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open 

Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a 

demokracie v České republice. 
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