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Úvod – základní charakteristika školství v Itálii 

 

Ve�ejné školství v Itálii existuje od roku 1859, délka bezplatné povinné školní docházky 

je 8 let. Školu d�ti za�ínají navšt�vovat v šesti (nebo nov� již v p�ti) letech, po absolvování 

každého stupn� obdrží certifikát/diplom. Univerzitní vzd�lání je zpoplatn�no, pr�m�rný ro�ní 

poplatek �iní p�ibližn� 8.000 Euro.  

 

Základní struktura školského systému je velmi podobná �R: 

• Jesle: 3 m�síce-3 roky  

• Školka: 3–5 (6) let  

• Základní škola (Scuola Elementare): 6–11 let 

• Nižší st�ední škola (Scuola Media Inferiore): 11–14 let 

• Vyšší st�ední škola / Lyceum (Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, 

Liceo Artistico, Istituto d'Arte) nebo Technická st�ední škola (Istituto Tecnico, Istituto 

Professionale): 14– (18)19 let (5 let povinn� p�ed VŠ studiem) nebo U�ilišt� (Istituto 

Professionale): 14–17 let 

• Univerzity a další vysoké školy: (od roku 1999 reforma podle Bolo�ského procesu) 

bakalá�ský stupe� 3 roky, magisterský 2 roky, nebo magisterský 5 let (architektura, 

farmacie) až 6 let (léka�ství), doktorské studium 3–4 roky  

 

Italské školství je spravováno Ministerstvem školství, univerzit a výzkumu (MIUR – 

Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca; http://www.miur.it), které plánuje 

rozvoj a zm�ny VŠ. Sou�asnou ministryní je Mariastella Gelmini. Dohledem nad univerzitami 

se zabývá n�kolik dalších orgán�, v �ele s voleným Národním výborem pro univerzity (CUN 

– Consiglio Universitario Nazionale; http://www.miur.it/cun/).  Analýzou a výzkumem otázek 

spojených s univerzitním vzd�láváním se zabývá Konference rektor� italských univerzit 

(CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane; http://www.crui.it ).  

Orgánem zastupujícím VŠ studenty je Národní výbor univerzitních student� (CNSU – 

Consiglio Nazionale degli Studenti Universitami; http://www.cnsu.miur.it ). Obecná kriteria 

hodnocení univerzit stanovuje Národní výbor pro hodnocení univerzitního systému (CNVSU 

– Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario; 

http://www.murst.it/valutazionecomitato/default.htm).  Evaluací výsledk� výzkumu se zabývá 
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Výbor pro hodnocení výzkumu (CIVR – Comitato di Indirizzo per la Valutazione della 

Ricerca; http://www.civr.it/ ).  

Po�átky univerzitního školství se v Itálii datují již do 9. století (Università degli Studi di 

Salerno), následn� byla založena �ada dalších univerzit: rok 1088 v Boloni (Alma Mater 

Studiorum Università di Bologna), rok 1222 v Padov� (Università degli Studi di Padova), rok 

1224 v Neapoli (Università degli Studi di Napoli Federico II) a rok 1308 ve Florencii 

(Università degli Studi di Firenze). Univerzitní systém v Itálii v sou�asnosti zahrnuje 89 

univerzit (55 státních univerzit, 3 technické univerzity, 17 soukromých univerzit, 2 univerzity 

pro cizince, 12 vysokých škol/institucí regulovaných speciální legislativou). P�estože 

probíhající proces reformy vysokého školství podle Bolo�ského procesu byl zdrojem strastí 

pro studenty i pracovníky VŠ, lze jej hodnotit jako pozitivní, protože p�ibyla �ada studijních 

p�íležitostí a zvýšila se prostupnost vzd�lávání v rámci EU.   

 

Instituce zajiš�ující rovné postavení žen v Itálii 

 

Do italského právního systému byl roce 1991 zaveden termín „pozitivní jednání“ s cílem 

zajistit rovnost pracovních p�íležitostí pro ženy a muže. Italský Parlament schválil 8. 3. 2000 

nový zákon o rodi�ovské dovolené, který podporuje postavení žen-matek (reverzibilní 

�áste�né úvazky, práce z domu – tzv. „tele-working“, flexibilní pracovní doba). Mate�ská 

dovolená za�íná v�tšinou m�síc p�ed datem porodu, 6 m�síc� je rodi��m hrazen plat v plné 

výši, další 3 m�síce ve výši 30%. Do t�í let v�ku dít�te mají rodi�e možnost z�stat 

s nemocným dít�tem doma a je jim hrazen plat v plné výši, do 8 let mohou z�stat doma na 

neplacené dovolené. Takto chrán�ny jsou pouze permanentní pozice, v p�ípad� Ph.D. student� 

nebo krátkodobých smluv (nap�. na pozici post-doc nebo v soukromých firmách) je situace 

t�hotných žen zna�n� nestabilní. V sou�asné dob� italské Ministerstvo pro rovné p�íležitosti 

(http://www.pariopportunita.gov.it/) na univerzitách podporuje zakládání komisí a studií 

zam��ených na otázku žen, monitoruje po�ty a pozice žen ve v�deckých výzkumných 

institucích a sleduje jejich kariérní postup.  

S využitím Evropských strukturních fond� (v letech 2000–2006) byla zavedena nová 

kritéria k zpr�hledn�ní rozhodovacího procesu p�i výb�ru zam�stnanc�. Národní opera�ní 

plán i Regionální opera�ní programy zahrnovaly i financování �ady projekt� zam��ených na 

rovné p�íležitosti. P�esto pozornost v�novaná „gender" otázkám a rovným p�íležitostem 

v oblasti v�deckého výzkumu postrádá v Itálii ustavující a politický rámec 
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zprost�edkovávající spolupráci jednotlivých subjekt�. Existují n�kolik let staré studie 

zam��ené na postavení žen v italském vysokém školství a výzkumu, nap�. 

http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf/women_national_report_italy.pdf . 

 

 

P�ípadová studie Università degli Studi di Verona 

 

Od roku 1959 byla ve Veron� založena pobo�ka druhé nejstarší italské Univerzity v 

Padov�, samostatná Veronská univerzita byla oficiáln� ustavena až roku 1982 a v sou�asné 

dob� zahrnuje 8 fakult (Fakulta ekonomie; pohybových a sportovních v�d; léka�ství a 

chirurgie; matematických, fyzikálních a p�írodních v�d; pedagogická; právnická; um�ní a 

filozofie; zahrani�ních jazyk� a literatury). Ve školním roce 2008/20099 je rektorem prof. 

Alessandro Mazzucco, prorektorkou Prof. Bettina Campedelli, d�kany všech fakult jsou muži. 

Akademický Senát má 42 �len� (rektor, prorektor + z každé fakulty 

(d�kan+profesor+docent+v�decký pracovník) + 3 studenti + 5 administrativních pracovník�), 

z nich je v sou�asnosti 12 žen. Senát rozhoduje o strategickém plánování rozvoje univerzity, 

zakládání nových fakult a v�deckých pracoviš�, koordinaci národních program� a 

mezinárodní spolupráce, �i zm�nách ve statutu univerzity. Zahrnuje n�kolik pracovních 

komisí (výzkumná, vzd�lávací, plánovací a rozpo�tová), z nichž každá je koordinována 

voleným prezidentem a p�edkládá senátu názory a návrhy ke schválení. 

     
Komise pro rovné p�íležitosti (CPO – Comitato Pari Opportunità) na Veronské 

univerzit�  

 

CPO byla založena roku 1993 po zm�n� statutu univerzity, jak vyžadovala Národní 

kolektivní dohoda k podpo�e iniciativ pro zavedení rovných p�íležitostí a snižování rozdíl� v 

postavení žen a muž�. CPO je jmenována rektorem na t�i akademické roky (nyní nová komise 

od 1. 10. 2008) a má 10 �len� (5 delegát� nominují zam�stnanci, max. jeden delegát z jedné 
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fakulty, a 5 �len� odbory). Prvo�adým úkolem CPO je podle výnosu rektora �. 2155 z 10. 10. 

2006 zajiš�ovat a podporovat pozitivní jednání a vytvá�et rovné podmínky pro zam�stnance a 

studenty univerzity. Ro�ní rozpo�et CPO je cca 50.000 Euro, finan�ní prost�edky poskytuje 

z v�tší �ásti region Veneto, menší �ást plyne z rozpo�tu m�sta Verony a Univerzity ve 

Veron�. Aktivity CPO podporují ženy ve v�d�, což se d�je prost�ednictvím t�í hlavních 

projekt�: 

 

1. Práce z domu / na dálku – „Telelaboro“  

Tento flexibilní typ práce je podporován na Veronské univerzit� od roku 1999 s cílem 

usnadnit zam�stnanc�m propojení práce a osobního života. Projekt byl iniciován Katedrou 

ob�anských služeb. Každý rok je vybráno 18 lidí, kterým je umožn�no (pokud souhlasí jejich 

nad�ízený a charakter jejich práce to dovolí) pracovat doma až t�i dny v týdnu. Každý rok 

v �ervnu jsou zve�ejn�na nová kritéria a výb�rový dotazník pro další akademický rok. 

P�íležitost dostávají zam�stnanci s d�tmi do 12 let �i poskytující trvalou pé�i rodinnému 

p�íslušníku, pokud dosahují dobrých pracovních výsledk�. Od letošního roku byl projekt 

rozší�en i pro složky univerzitního managementu. 

 

2. Projekt letní škola – „Estategiocando“ nebo „Centro Estivo“  

Projekt zajiš�ující v dob� letních prázdnin celodenní pé�i a program �i sportovní vyžití 

d�tem ve v�ku 6-14 let (�erven až zá�í, 9.00-16.00) byl vypracován ve spolupráci s Fakultou 

pohybových a sportovních v�d, jejíž studenti  v projektu i aktivn� participují. 

 

3. Univerzitní jesle – „Nido Ateneo” - http://fermi.univr.it/cpo/Nido.htm 

Služba pro zam�stnance a studenty, kte�í mají dít� do t�í let v�ku, byla zavedena od 9. 1. 

2006 po t�íletém období p�íprav. Jesle v sou�asné dob� sídlí v církevním objektu, který 

poskytla farnost „St. Paul in dell'Artigliere“. Region 

Veneto p�isp�l �ástkou 90.000 Euro na rekonstrukci 

místností i na základní provozní náklady. Ve ve�ejné 

sout�ži na provozovatele byl vybrán syndikát CODESS, 

v jeslích jsou nyní zam�stnány 2 u�itelky 

(dopoledne/odpoledne), 1 uklíze�ka, jídlo je dováženo. 

Jesle mají kapacitu 18 d�tí ve v�ku 12-36 m�síc�, z toho 

16 míst rezervováno pro Veronskou Univerzitu (5 pro d�ti student� + 6 pro administrativní 
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zam�stnance + 5 pro u�itele, v�dce, doktorandy), další 2 místa pro obyvatele Verony. Bohužel 

se za dobu fungování jeslí dosud nepoda�ilo naplnit kapacitu (v r. 2006 byly pouze 4 d�ti, od 

zá�í 2008 po velké reklamní kampani 14 d�tí).  

 

A v �em vidí d�vod tohoto stavu práv� odstupující �editelka CPO, Dr. Rosaanna 

Racioppi (Instituti Biologici, University of Verona, Strada Le Grazie 8, 37134 Verona, Italy): 

„Nejd�íve musíte porozum�t italskému zp�sobu myšlení… V Itálii jsou nyní v d�chodovém 

v�ku babi�ky, které v 70. a 80. letech z�stávaly v domácnosti a vlastn� nikdy nepracovaly. 

Pro� by tedy rodi�e platili za hlídání, když v�tšinou mají „rodinnou ch�vu“? Navíc ve Veron� 

je nyní 25 jeslí/školek a rodi�e, i p�es finan�ní p�ísp�vky univerzity, necht�jí dávat dít� do 

nov� vzniklé instituce. Musíme je tedy p�esv�d�it, že 

za�ízení je na výborné úrovni a že má smysl našich 

služeb využívat…“  

 

 
 
 
 
 
 
 
Dr. Michaela Sedlá�ová (UP Olomouc) a Dr. Rosaanna Racioppi  
(Instituti Biologici, University of Verona) 
 

 

Po�et a postavení žen na vybraných fakultách Veronské univerzity  

 

Fakulta matematických, fyzikálních a p�írodních v�d (FMFPV) 

 

V �ele fakulty stojí d�kan, ze t�í prod�kan� je jedna žena, fakultní výbor zam�stnanc� a 

student� �ítá 57 �len�, z nichž je 17 žen. Ze srovnání pozice žen na t�ech katedrách FMFPV 

vyplývá, že na pozici vedoucích jsou muži a zástupce vedoucích pak ženy. Ve výborech 

kateder jsou ženy zastoupeny zhruba z poloviny. Na kated�e informatiky je pom�r muž� a žen 

na všech pozicích velmi podobný, ženy tvo�í 13% (docent) až 20% (v�decký pracovník a 

lektor). Na kated�e biotechnologie a kated�e enologie zastávají ženy místa profesor� a docent� 

v 25% p�ípad�, na pozici v�deckých pracovník� a lektor� jsou op�t muži siln� zastoupeni, ale 

pom�r žen je vyšší, cca 31% na kated�e biotechnologie a dokonce 57% na kated�e enologie.   
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Tab. 1.: Pozice žen ve vedení Fakulty matematických, fyzikálních a p�írodních v�d Veronské 
univerzity (stav: školní rok 2008/2009) 
 

Po�et na dané pozici Pozice  celkem z toho žen 
Podíl žen 

 (v %) 
D�kan 1 0 0 
Prod�kan 3 1 33,3 
Fakultní výbor zam�stnanc� a student� 57 17 29,8 

 

   
 

Tab. 2.: Pozice žen ve vedení kateder Fakulty matematických, fyzikálních a p�írodních v�d 
Veronské univerzity (stav: školní rok 2008/2009) 
 

Po�et žen  
v managementu* Po�et žen na jednotlivých pozicích 

Výbor katedry Profeso�i Docenti V�d. pracovníci 
a lekto�i 

Katedra 

V
ed

ou
cí

 

Z
ás

tu
pc

e 

T
aj

em
ní

k 

� ž � ž � ž � ž 
biotechnologie**  0 1 1 6 3 12 3 3 1 16 5 
informatiky 0 x x 5 2 13 2 15 2 15 3 
enologie 0 1 0 14 6 4 1 4 1 7 4 

Poznámky: * 0 = muž, 1 – žena, x – pozice neexistuje 
� = celkový po�et zam�stnanc� v pozici na kated�e, ž = v pozici je žena 
** katedra biotechnologie (do 15. 9. 2008 katedra v�dy a technologie) 

 

Fakulta léka�ství a chirurgie (FLC) 

 

Ve vedení FLC op�t stojí d�kan-muž, zástupce d�kana, v rad� d�kana je z osmi �len� 

pouze jedna žena. Ve fakultním výboru zam�stnanc� a student� je pom�rné zastoupení žen 

nižší než na FMFPV, 38 ze 181 �len�. Ze srovnání pozice žen na osmi katedrách FLC 

vyplývá, že na pozicích vedoucích nebo zástupc� vedoucích ženy nejsou v�bec zastoupeny. 

Stejn� tak výbory kateder jsou p�edevším mužskou záležitostí, ženy jsou zastoupeny na 
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polovin� kateder a jen v po�tu 1 až 2. Na pozici profesor� nejsou ženy v�bec zastoupeny 

v chirurgických oborech a neurologii, nejvyšší pom�r žen-profesorek (33%) je na kated�e 

morfologicko-biomedicinských studií, nejvyšší procento docent�-žen najdeme na kated�e 

medicíny a ve�ejného zdraví (30%). Na ostatních katedrách je p�evaha docent�-muž� ješt� 

z�eteln�jší. Na pozicích v�deckých pracovník� a lektor� p�evládají muži v chirurgických 

oborech. Mezi zam�stnanci ostatních katedrách žen najdeme více, až 70% na kated�e 

patologie nebo 55% na kated�e matky a dít�te, biologie a genetiky.  

 
Tab. 3.: Pozice žen ve vedení Fakulty léka�ství a chirurgie Veronské univerzity  
             (stav: školní rok 2008/2009) 
 

Po�et na pozici Pozice celkem z toho žen 
Podíl žen 

(v %) 
D�kan 1 0 0 
Prod�kan 1 0 0 
Rada d�kana 8 1 12,5 
Fakultní výbor zam�stnanc� a student� 181 38 21,0 

 

 
Tab. 4.: Pozice žen ve vedení kateder Fakulty léka�ství a chirurgie Veronské univerzity  
             (stav: školní rok 2008/2009) 
 

Po�et žen v 
managementu* Po�et pracovník� 

Výbor 
katedry Profeso�i Docenti 

V�de�tí 
pracovníci 
a lekto�i 

Katedra 

 V
ed

ou
cí

 

 Z
ás

tu
pc

e 

 T
aj

em
ní

k 

� ž � ž � ž � ž 
neurologie a vizuálních v�d 0 0 1 7 1 13 0 10 1 21 4 
biomedicíny chirurgických v�d 0 x x 4 0 14 0 16 2 28 12 
kliniky a experimentální medicíny 0 x x x x 5 1 8 2 10 3 
medicíny a ve�ejného zdraví 0 x x 5 1 14 3 10 3 19 10 
morfolog. a biomedicinských v�d 0 x x x x 12 4 11 2 23 8 
chirurgic. a gastroenterolog. v�d 0 x x 4 0 6 0 4 1 0 0 
matky a dít�te, biologie a genetiky 0 0 x 6 2 8 1 10 0 18 10 
patologie 0 x x 6 2 10 1 9 2 17 12 

Poznámky: * 0 = muž, 1 – žena, x – pozice neexistuje 
� = celkový po�et zam�stnanc� v pozici na kated�e, ž = v pozici je žena 
 

Shrnutí 

V celkovém hodnocení lze konstatovat, že jsou ženy na Univerzit� ve Veron� 

zastoupeny ve vedoucích funkcích spíše sporadicky. Na p�íkladu dvou blíže studovaných 

fakult lze pozorovat, že pom�r žen na pozicích profesor a docent je extrémn� nízký u 
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n�kterých medicínských obor� (chirurgie, neurologie), ale i u informatik�. Naopak jsou ženy 

zastoupeny siln�ji na pozicích v�decký pracovník/lektor �i na pozici administrativních 

pracovník�. Na stránkách Komise pro rovné p�íležitosti lze najít v italštin� starší dokument 

srovnávající po�et žen na jednotlivých pozicích v letech 2004 a 2006 na r�zných fakultách i 

za celou univerzitu (http://fermi.univr.it/cpo/ - Rapporto situazione personale - anno 2007). 

Markantní je rozdíl v zastoupení žen na pozicích profesor nebo docent (nížší na celé 

univerzit�) a na pozicích výzkumník� (v�tší rozdíly mezi fakultami).   

 

A jak vidí pozici žen v italské v�d� Dr. Rosaanna Racioppi, bývalá �editelka Komise pro 

rovné p�íležitosti Veronské univerzity? „V�tšina žen v Itálii vystuduje vysokou školu, 

dokon�í doktorát, p�ípadn� pracuje jako post-doc, ale další kariérní postup bývá spíše 

výjimkou, nebo� se v�nuje rodin�. I p�estože dnes ženy v Itálii pracují b�žn�, stále jsou 

podv�dom� vnímány spíše jako matky a skloubit kariéru s rodinným životem je náro�né. Snad 

i proto jsou permanentní pozice, jejichž po�et je na italských univerzitách omezený a je t�žké 

v dané konkurenci je získat, hodn� obsazovány muži. Ti neodcházejí na mate�skou 

dovolenou. Tato situace je velmi z�etelná u obor� s p�írodov�dným �i léka�ským zam��ením, 

mén� platí pro oblast humanitních v�d.“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


