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Výzkumná zpráva 003 

Projekt: Inovativní medializace zapojení žen do v�dy a výzkumu jako faktor posílení znalostní 
spole�nosti a rovných p�íležitostí, a zvýšení konkurenceschopnosti v podmínkách rozvoje 
p�írodov�dných obor�.  

 

Hodnocení pozice žen ve v�d� a výzkumu a analýza struktury a fungování 
sou�asného systému mediální podpory žen  

v systému výzkumných ústav� ve Francii: P�ípadová studie CNRS 
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Ministerstvo vyššího vzd�lání a výzkumu (Ministere de l‘enseignement 
superieur et de la recherche, MESR)  

Ministerstvo vyššího vzd�lání a výzkumu (Ministere de l‘enseignement superieur et de la recherche) 
je jedním z 16 ministerstev francouzské vlády François Fillon (po�ty i názvy jednotlivých ministerstev 
jsou velmi variabilní v závislosti na konkrétní vlád�). Ministerstvo je zodpov�dné (garantuje, 
financuje) jednak  za ve�ejný vzd�lávací systém, má dozor nad soukromými školami a dále financuje 
výzkum a koordinuje oblasti v�dy a technologií.  

Obr. 1: Budova Ministerstva vyššího vzd�lání a výzkumu, Pa�íž (budova bývalé Polytechnické školy) 

Ministerstvo �ídí  paní  Valérie Pecresse (nar. 1967) 

    

Obr. 2: Valérie Pecresse, ministryn� vzd�lání a výzkumu 

Kabinet ministryn� Valérie Pecresse tvo�í celkem 21 poradc�, z �ehož 11 je žen. 
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CNRS, Národní centrum v�deckého výzkumu – obecné informace 

CNRS, Národní centrum v�deckého výzkumu (Centre National de la Recherche Scientifique) je 
jedním z center, financovaná Ministerstvem vzd�lání a výzkumu.  CNRS bylo založeno v roce 1939. 

Jde o nejv�tší organizaci svého druhu v Evrop�. 

  
Ro�ní rozpo�et CNRS tvo�í �tvrtinu ve�ejných výdaj� Francie na civilní 
výzkum : 3.28 billion Eur pro rok 2008 . 

 

CNRS zam�stnává p�es 32 tis. pracovník�, z toho 26 tis. stálých ( 11,6 tis. výzkumných prac. 14,4 tis. 
technického a pomocného personálu) 

 
Obr. 3. : Hlavní budovy Centre National de la Recherche Scientifique 
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PRACOVNÍ POZICE V CNRS 

Ze celkového po�tu 26 tis. stálých pracovník� CNRS (kv�ten 2008) p�edstavují ženy 42,7 %. 
Existují však velké rozdíly v proporcionálním zastoupení žen a muž� v závislosti na typu pozice. 
Pracovníci ve výzkumu jsou ve Francii �len�ni do následujících kategorií: 

V�de�tí pracovníci: 

CR (charge de reacherche)............ za�ínající v�decký pracovník (1-vyšší, 2- vyšší úrove�) 

DR (reachercher director)............. v�decký pracovník s manažerskými povinnostmi (1 a 2) 

DRCE (directeur de recherche de clase exceptionnelle) ...nejvyšší v�decká pozice (1 a 2) 

 

Techni�tí pracovníci a laboranti: 

Enginer ... vysokoškolský pracovní v laborato�i 
Technician ... st�edoškolský pracovník v laborato�i  
 

Z následujícího p�ehledu je z�ejmé, že �ím vyšší pozice tím je menší pravd�podobnost, že ji zastává 
žena.  

 

Pozice    celkový po�et pracovník�         z toho žen    tj. %  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
v�decký pracovník (celkem)   11 641   3 666  31,5 
   CR2           33,5 
 CR1          38,1 
 DR2          26,0 
 DR1          13,4 
 DRCE          12,7 
 
technik-laborant    14 437   7 476  51,8 
 s VŠ vzd�láním         42,9 
 se SŠ vzd�láním        66,0 
 
 

ORGANIZA�NÍ STRUKTURA CNRS 

Organiza�ní struktura CNRS je vzhledm k velikosti komplexu 
pom�rn� komplikovaná a provázaná s �adou dalších výzkumných, 
vzd�lávacích i pr�myslových institucí. 

V rámci CNRS existují jednak laborato�e výhradn� financované a �ízené Centrem a dále laborato�e s 
partnerskou institucí (nap�. univerzitou, jiným výzkumným nebo pr�myslovým podnikem). Jednotlivá 
výzkumná pracovišt� jsou lokalizovány po celé Francii. 
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Obr. 4: P�ehled organiza�ní struktury CNRS 

CNRS pokrývá svými instituty všechny oblasti v�dy a výzkumu: 

• Matematika (INSMI) 
• Fyzika (INP) v�da o zemi a astronomie 
• Chemie (INC) 
• P�írodní v�dy (INSB) – dále podrobn�ji rozpracováno 
• Humanitní a sociální v�dy (INSHS) 
• Ekologie a environmentální v�dy ((INEE) 
• Informa�ní technologie a inženýrské v�dy (INST21) 
• Národní institut jaderné fyziky a fyziky �ástic (IN2P3) 
• Národní institut v�dy o Zemi a astronomii (INSU) 

 

Jednotlivé oblasti výzkumu jsou (zejména pro ú�ely hodnocení) rozd�leny do menších tématických 
sekcí, kterých je v rámci celého CNRS celkem 47. Jedna nebo více tématicky p�íbuzných sekcí tvo�í 
výzkumné skupiny resp. ústavy. Každý výzkumný pracovník však pat�í vždy jen do jedné sekce. 

V sou�asnosti je v CNRS aktivních 1256 výzkumných skupin -  sou�ástí v�tšiny z nich jsou, krom� 
pracovník� CNRS, také  pracovníci univerzit a pr�myslových podnik�. 

Pro administrativní ú�ely je CNRS rozd�leno do 19 regionálních divizí (4 jsou lokalizovány p�ímo v 
Pa�íži).  
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STRUKTURA ODD�LENÍ P�ÍRODNÍCH V�D (Department des Sciences du vivant, 
INSB)  

Odd�lení p�írodních v�d je �ízeno v�deckým �editelem: Patrick Netter (muž). 

Odd�lení je rozd�leno do osmi oblastí, �ízených zástupci v�deckého �editele. Z t�chto zástupc� je 6 
muž�, 2 ženy: 

• Bun��ní biologie a imunologie – �ídí: Evelyne Jouvin-Marche (žena) 
• Biologie živo�ich� a rostlin – �ídí: André Le Bivic (muž)- dále podrobn�ji rozpracováno 
• Genetika a genomika – �ídí Martine Defais (žena) 
• Neurobiologie – �ídí Bernard Bioulac (muž) 
• Struktirní biologie, farmakologie a enzymologie – �ídí Abderrahmane Tadjeddine (muž) 
• Chemie (3 odd�lení) – �ídí René Bally (muž), Philippe Bompard (muž), Thierry Meinnel 

(muž) 
 

V rámci každého z t�chto odd�lení se na výzkumu podílí �ada tématicky specializovaných sekcí, 
kterých je v rámci celého CNRS celkem 47 . Jedna nebo více sekcí tvo�í výzkumné ústavy, které jsou 
velmi �asto provázány s laborato�emi jiných organizací (univerzit, pr�myslových podniku aj.) 

 

 

 

Obr. 5: Organiza�ní struktura Odd�lení p�írodních v�d v rámci CNRS. 
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BIOLOGIE ROSTLIN A ŽIVO�ICHU (Biologie integrative animale et vegetale) 

Oblast Biologie rostlin a živo�ich� je �ízena André Le Bivic (muž). 

Na výzkumu v oblasti Biologie rostlin a živo�ich� se podílí 9 hlavních sekcí (21-28 a 30) a 2 vedlejší 
sekce  (16 a 29).  �íslování sekcí je sou�ástí globálního ozna�ení všech sekcí v rámci CNRS. Ve 
vedení každé sekce je prezident s dalším cca 20 �lenným týmem spolupracovník�. 

Tab. 1: Pozice žen ve vedení sekcí v rámci CNRS 

Vedení sekce 
Sekce Prezident 

(muž/žena) po�et �len� 
celkem 

z toho 
po�et žen 

podíl žen 
(v %) 

16 -  chemie živých organizm� žena 20 9 45,0 
21 -  molekulární biologie muž 21 10 47,6 
22 – genom, organizace,evoluce muž 20 8 40,0 
23 – bun��ná biologie muž 20 8 40,0 
24 – bun��ná interakce muž 21 8 38,1 
25 - molekulární fyziologie žena 21 8 38,1 
26 – vývoj, reprodukce žena 21 6 28,6 
27 -  psychologie, chování muž 21 9 42,9 
28 – biologie rostlin žena 21 10 47,6 
29 – biodiverzita, evoluce, adaptace žena 21 8 38,1 
30 – terapeutika, léka�ské aplikace muž 19 8 42,1 
Celkem  - 226 92 40,7 
 

Jednotlivé sekce nebo jejich kombinace tvo�í výzkumné ústavy. V rámci výzkumných ústav� �asto 
spolupracují také laborato�e (pracovníci) jiných organizací (univerzit, pr�myslových podník� atp.). 

 

Obr. 6: Schéma postavení jednoho z mnoha výzkumných ústav� v rámci organiza�ní struktury CNRS. 
(symbolem �erveného trojúhelní�ku s písmenem „Ž“ jsou ozna�ena pracovišt� �ízená v r. 2008 ženou)  
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CAMPUS v GIV SUR YVETTE  

Gif sur Yvette je historické m�ste�ko 30 km JZ od Pa�íže, které je sídlem �ady ústav� a laborato�í 
CNRS, nap�.  

UMR8120  Unité de génétique végétale du Moulon (UMR) – genetika rostlin 

UPR2191  Unité de neurosciences intégratives et computationnelles (UNIC) - neurobiologie 

FRC2118  Institut de Neurobiologie Alfred Fessard (INAF) - neurobiologie 

UPR3082  Laboratoire d'enzymologie et biochimie structurales (LEBS) - enzymologie 

UMR2472 Virologie moléculaire et structurale (VMS) – molekulární virologie 

URA2096  Systèmes membranaires, photobiologie, stress et détoxication (SMPSD) 

UPR 2355 INSTITUT DES SCIENCES DU VEGETAL (ISV) - rostlinný výzkum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Historický st�ed m�sta a Záme�ek v Campusu (krátkodobé ubytování pro pracovníky CNRS) 

  Obr. 8: Vstup do areálu 

Vstup do areálu výzkumného komplexu v Gif Sur Yvette. V rozsáhlém campusu je krom� 
experimentálních skleník�, �ady budov s výzkumnými laborato�emi a kancelá�emi, také restaurace a 
budovy pro p�echodné ubytování výzkumných pracovník� nebo návšt�vník� CNRS.  
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Ústav „VÝZKUM ROSTLIN“ (INSTITUT DES SCIENCES DU VEGETAL, ISV)   

(ten jsme osobn� navštívili p�i naší cest� do Francie) 

 

Výzkumný program ústavu je zam��en na studium molekulárních mechanism� r�stu a vývoje rostlin, 
studium endogenních (hormonálních) a exogenních (biotických i 
biotických) faktor� ovliv�ujících r�st rostlin. 

Ústav zahrnuje sekci 28 a úzce spolupracuje s pa�ížskou 
univerzitou „Univerzity of Paris-Sud XI“ 

                                                              

 
Obr. 9: Budovy INSTITUT DES SCIENCES DU VEGETAL v campusu v Gif sur Yvette 
 
 

 

�editelka INSTITUT DES SCIENCES DU VEGETAL  

BARBIER-BRYGOO Helene (žena) 

 

Výzkumní pracovníci: muži: 19 

   ženy: 14 

Technici a laboranti: muži:  11 

   ženy: 19  
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POSTAVENÍ ŽEN V BIOLOGICKY ZAM��ENÉM VÝZKUMU 

P�esto, že ve vedení biologicky zam��ených výzkumných skupin se projevuje obecný trend a 
p�evažují zde muži, je zastoupení žen ve vedení p�írodov�dných sekcích p�ece jen vyšší než v 
ostatních oblastech výzkumu. To koresponduje se statistikami nerovnom�rného zastoupení žen nap�í� 
r�znými v�dními disciplínami. Tradi�n� nejvyšší procento žen pracuje v humanitním a sociálním 
výzkumu. Naproti tomu v technických oborech je zastoupení žen nejnižší: 

P�ehled zastoupení žen v jednotlivých oblastech výzkumu v rámci CNRS: 

43,6% humanitní a sociální v�dy 

39,3% p�írodní v�dy 

31,0% chemie 

26,3% v�da o zemi a astronomie 

19,2% technické v�dy 

19,9% informatika a technologie 

1,.8% fyzika 

16,9% matematika 

 

„Mission pour la place des femmes au CNRS“  

„Mission“ je organizace zabezpe�ující práva a rovné postavení žen v rámci CNRS. Organizace 
vznikla v roce 2001. CNRS byla první státní výzkumná organizace, která m�la instituci, zabývající se 
rovným postavením žen. 

V roce 2003 podepsaly Nicole Ameline, Claudie Haigneré a Genevieve Berger dohodu o rovnosti 
pohlaví v oblasti v�dy. 

    

Obr. 10: Nicole Ameline (narozená 1952), French Minister for Parity and Equality in the Workplace 
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Obr. 11: Claudie Haigneré (d�íve Claudie André-Deshays; narozena 1957), 
francouzská léka�ka, politi�ka a astronautka. 2003- the French Minister for 
Research and New Technologies  

Zajímavost: v prosinci 2008 byla hospitalizována v Pa�íži po úmyslném p�edávkování léky ve snaze 
spáchat sebevraždu 

 

 

Obr. 12: Professor Genevieve Berger (nar. 1955), generální �editelka 
CNRS ve  letech 200-2003 

 

Hlavní úkoly organizace „Mission pour la place des femmes au CNRS“ : 

• Shromaž�ovat a analyzovat informace o postavení žen 
• Hledat a analyzovat faktory, které brání rozvoji žen v jejich karié�e 
• Zlepšovat cesty, jakými jsou ženy pracující v CNRS prezentovány a vnímány 
• Analýza profesionality a organizace práce žen 
• Posílení prestiže (postavení) žen v rámci CNRS 
• Posilování rozvoje a uv�dom�ní si ženské „kultury“ 
• Podpora výzkumu vedeného ženami 
• Posílení rovnosti (prezentace žen a muž�, rozhodovací práva) 

Transparentnost v náboru, propagaci i hodnocení žen �
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