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a genderové rozpočtování, dominační techniky a krizová komunikace, 
argumentace 
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POZICE lektorka, analytička, genderová expertka, 

projektová koordinátorka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VZDĚLÁNÍ: 

 Univerzita Karlova – Fakulta humanitních studií, magisterský obor Genderová studia 

 Diplomová práce na téma „Reprezentace, nebo participace? Dva modely 
prosazování žen do politiky“ 

 
LEKTORSKÁ PRAXE 

 školení pro veřejnou správu, studující SŠ a VŠ, neziskový sektor, politické strany, 
zaměstnavatele a personalisty a personalistky, osoby znevýhodněné na trhu práce; 
kurzy a semináře pro veřejnost 

 školení a facilitace pracovních setkání pro političky (mj. skupina ze střední Evropy a 
Pobaltí); politické strany: ČSSD (i vedoucí představitelé – Jiří Dienstbier, Vladimír 
Špidla), Stranu zelených (vč. vedení strany – místopředsedkyně Pavla Brady a Eva 
Tylová) a KSČM (vč. vedení strany – Miloslava Vostrá, Jiří Dolejš); starosty 
a starostky z různých krajů ČR; zaměstnavatele na Mostecku 

 pravidelný kurz Feministické teorie II. na Fakultě humanitních studií UK 
 
PROFESNÍ ZKUŠENOSTI 
Fórum 50 %, projektová koordinátorka  

 Tvorba genderových analýz - analýzy kandidátních listin a výsledků voleb z hlediska 
genderu; monitorování postavení žen v politických stranách a programových priorit 
stran; odborné posudky v oblasti prosazování genderové rovnosti; výzkumná činnost 

 Lektorská činnost  
- akreditovaná školení „Aktuální problematika rovných příležitostí 

pro veřejnou správu“, „Komunitní a genderové rozpočtování“, 
„Rovné příležitosti žen a mužů ve městech a obcích“, „Rovné 
příležitosti žen a mužů na trhu práce“ 

- ženy v politice 
- feminismus 
- gender a rovné příležitosti 



- dominační techniky 
- argumentace, prezentace 

 Publikační činnost 

 Zastupování organizace v Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a Výboru pro 
institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů Rady  

 Koordinace projektů zaměřených na prosazování rovných příležitostí žen a mužů 
- Strany, podporujte ženy! 
- Ženy, muži, podporujme paritu v rozhodovacích procesech 
- Ženská tvář evropské politiky 
- strategická pracovní setkání WOMPASS II. a WOMPASS III.; Kongres žen – 

nejen pro ženy  
- Politický výcvik pro romské ženy a Podpora zapojení romských žen do 

veřejného života 
 
Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze 

 Pedagogická činnost 
- feministické teorie 
- současné feministické diskuse 

 
ASISTA, s.r.o, genderová expertka v projektu Rovná šance 

 Lektorská činnost 
- rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce (statistiky, legislativa, 

mezinárodní srovnání) 
- rozdíly v odměňování žen a mužů 
- genderově citlivá personalistika 
- flexibilní formy práce (výhody, rizika, příklady dobré praxe z ČR i 

zahraničí) 
- genderové audity – teorie a praxe, genderové rozpočtování 

 Supervize a spolupráce na genderových auditech 

 Kontrola výstupů projektu z hlediska rovných příležitostí žen a mužů 
 
ODBORNÝ ROZVOJ /ABSOLVOVANÁ ŠKOLENÍ 

  

 Trénink facilitačních dovedností 

 Prezentační dovednosti v anglickém jazyce 

 „Využijte sociální média na maximum!“ – sociální sítě jako fundraisingový, 
propagační a komunikační nástroj 

 Práce se sadou MS Office 

 Jak efektivně pracovat a mít čas na sebe – time-management IV. generace 

 Legislativa – aktuální legislativa související s trhem práce 

 Slaďování rodinného a pracovního života – nástroje pro slaďování rodinného a 
pracovního života, mýty o slaďování, dobrá a špatná praxe, zkušenosti z 
regionálních firem, genderové audity 

 Zajišťování kvality genderového vzdělávání v Evropské unii – mezinárodní expertní 
setkání (Evropský institut pro genderovou rovnost, Vilnius) 

 Grundtvig programme - Grundtvig Learning Partnership – vzdělávání dospělých, jak 
efektivně školit genderová témata 

 Facilitace a vedení jednání – základy úspěšné facilitace, efektivní vedení jednání 

 Lektorské dovednosti – příprava školení, prezentační dovednosti, argumentace 

 Participativní metody, argumentace a debatování (v rámci projektu Klíče pro život) 
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politickými teoretiky”. In Politologická revue, č. 1, 2013, pp. 153-156. ISSN 1211-
0353. 

 Šprincová, V. „Co všechno mohou o politice vypovědět volby? Diskurzivní analýza 
kampaní před slovenskými volbami v březnu 2012. (Maďarová, Z., Ostertágová, A. 
Politika vylúčenia a emócií. Aspekty predvolebnej kampane 2012)”. In Gender, 
rovné příležitosti, výzkum, ročník. 14, číslo 1, 2013, pp. 105-106. ISSN 1213-0028. 

 Adamusová, M., Šprincová, V. „Talking Gender Quotas in the Czech Republic”. In 
V4 / Revue, 25. dubna 2013. [Online] Dostupné na 
<http://visegradrevue.eu/?p=1522>. 

 Šprincová, V. Kvóty a další opatření pro vyšší zastoupení žen a mužů v politice. 
Praha: Fórum 50 %, 2012. ISBN 978-80-904447-2-0. 

 Šprincová, V. „Čtyři kritické reflexe slovenské politiky z hlediska genderu“. In 
Gender, rovné příležitosti, výzkum, ročník 13, číslo 1/2012, pp. 92-95. ISSN 1213-
0028 

 Šprincová, V. „Iris Marion Young: Proti útlaku a nadvládě. Transnacionální výzvy 
politické a feministické teorii“. In Politologická revue, č. 1/2012, pp. 129-133. ISSN 
1211-0353. 

 Šprincová, V., Jašurek, M. „Feministická politická ekonomie – analytický rámec pro 
interpretaci krize globálního kapitalismu?”. In Gender, rovné příležitosti, výzkum, 
ročník 11, číslo 1, 2010. ISSN 1213-0028. 

 Appeltová M., Šprincová, V. „Ženy u moci a v rozhodovacích pozicích”. In 
Kubálková, P., Wennerholm Čáslavská, T. (eds.). Ženy a česká společnost. 
Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní 
úrovni (Peking + 15). Praha: Otevřená společnost, o. p. s., 2010, pp. 63-73. ISBN 
978-80-87110-19-5. 

 recenze sborníku Mnohohlasem. Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989 v 
italském elektronickém časopise E-Samizdat 2-3/2008. ISSN 1723-4042 

 Šprincová, V. „Pomohou si strany samy? Úloha ženských sdružení uvnitř politických 
stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR“. In Gender, rovné 
příležitosti, výzkum, ročník 9, číslo 1, 2008. ISSN 1213-0028. 

 Popularizační články k problematice genderu a zastoupení žen v rozhodovacích 
pozicích (časopis FEMA, Marianne, Euro, blog aj.) 

 


