JANA SMIGGELS KAVKOVÁ, M.A.
SPECIALIZACE

Gender, rovné příležitosti žen a mužů, postavení žen v politice a na trhu
práce, facilitace a vedení lidí, prosazování genderové rovnosti v praxi,
ženy ve vedoucích pozicích, komunitní a genderové rozpočtování

KONTAKT

kavkova@padesatprocent.cz

POZICE

výkonná ředitelka organizace; genderová
expertka, analytička, lektorka

VZDĚLÁNÍ:
 Universiteit Leiden, Katedra politologie – magisterský obor Politologie
LEKTORSKÁ PRAXE
 semináře o genderových tématech v ČR i v zahraničí (Egypt, Makedonie, Ukrajina aj.)
 školení pro veřejnou správu, studující SŠ a VŠ, zaměstnavatele, neziskový sektor,
politické strany, kurzy a semináře pro veřejnost
 školení vedoucích pracovníků a pracovnic Ministerstva zahraničí, školení a facilitace
pracovních setkání pro ČSSD (i vedoucí představitelé – Jiří Dienstbier, Vladimír
Špidla), Stranu zelených (vč. vedení strany – místopředsedkyně Pavla Brady a Eva
Tylová), ODS a KSČM, starosty a starostky z různých krajů ČR
 výuka kurzu Politická participace žen na Univerzitě Hradec Králové
PROFESNÍ ZKUŠENOSTI
Česká ženská lobby, předsedkyně 2011-2014, členka výkonného výboru
 Koordinace činností 24 organizací hájících práva žen v ČR
 Analýza, tvorba a koordinace politik zaměřených na rovnost žen a mužů
 Lobbyingové aktivity
 Zastupování organizace v Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů
 Zastupování organizace v Evropské ženské lobby (členka Board of Administration
European Women‘s Lobby)
Fórum 50 %, výkonná ředitelka, manažerka, lektorka
 Koordinace projektů zaměřených na prosazování rovných příležitostí žen a mužů
s dopadem v ČR i v zahraničí
 Zastupování organizace ve Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a
rozhodovacích pozicích Rady (ve funkci předsedkyně)








Tvorba genderových analýz - analýzy kandidátních listin a výsledků voleb z hlediska
genderu; monitorování postavení žen v politických stranách a programových priorit
stran
Lektorská činnost
- akreditovaná školení „Aktuální problematika rovných příležitostí
pro veřejnou správu“ a „Komunitní a genderové rozpočtování“
- rovné příležitosti na trhu práce a ve firemní praxi
- ženy v politice
- feminismus
- gender a rovné příležitosti
- dominační techniky
- argumentace, prezentace
Publikační činnost: odborné i popularizační články
Facilitace komunitních setkání, pracovních skupin a workshopů
Přednášková činnost:
- Účast na odborných konferencích a seminářích v ČR i v zahraničí
- Přednášky pro studující středních a vysokých škol

Fakulta humanitních studií, Univerzita Hradec Králové
 Pedagogická činnost
- Semestrální kurs Politická participace žen
Ministerstvo práce a sociálních věcí
 Vedení expertní komise: tvorba Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a
mužů ve vedoucích pozicích
 Práce na Strategii pro rovnost žen a mužů na období 2014-2020

ODBORNÝ ROZVOJ /ABSOLVOVANÁ ŠKOLENÍ
 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

 Mediální trénink – prezentační dovednosti a komunikace s médii
 Writing effective policy papers to influence decision making – načasování, forma a
obsah policy paperů za účelem ovlivňování veřejných politik

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:
 Aktuální problematika rovných příležitostí mužů a žen pro veřejnou správu,
Moravská vysoká škola Olomouc, Olomouc 2010
 Postoje veřejnosti se mění, reálná situace nikoliv: aktivity na podporu vyššího
zastoupení žen v politice: A. Jachanová Doleželová, J. Gelnarová, J. Smiggels
Kavková, E. M. Hejzlarová, in L. Sokačová (ed.): Gender a demokracie: 1989-2009,
Gender Studies, Praha 2009
 Ženy v mocenských a rozhodovacích pozicích: L. Bennerová, E. Hejzlarová, M.
Kotišová, J. Smiggels Kavková a P. Zářecká, in Stínová zpráva v oblasti rovného
zacházení a rovných příležitostí žen a mužů 2008, Nadace OSF Praha a Otevřená
společnost, Praha 2008




Ženy v krajní pravici: Dobré matky a manželky především, Rexter 2/2006 (odborný
recenzovaný sociálněvědný časopis), MU, Brno 2006.
Vypracovávání odborných posudků pro Sociologický časopis.

