
Tisková zpráva 
 

Agentura GAIA o.s. 
požaduje úpravu Ústavy �eské republiky do genderov� správného 

jazyka 
 
 
6.11. 2007  
PRAHA (Agentura GAIA) Agentura GAIA o.s. se v rámci projektu „Quo vadis, femina“? 
obrátila na Kancelá� ve�ejného ochránce práv se žádostí o genderovou korekci Ústavy 
�eské republiky. Požaduje, aby svým jazykem odpovídala rovnoprávnosti muž� a žen, k 
jejímuž dodržování se naše zem� zavázala vstupem do Evropské unie.  
 
Letošní rok vyhlásila Evropská unie rokem rovným p�íležitostí a Agentura GAIA o.s. práv� 
dokon�uje projekt „Quo vadis, femina? – vize žen o trvale udržitelném život�“, jehož cílem je 
vytvo�it ženskou vizi  �eské spole�nosti a politiky a za�lenit ji do hlavního myšlenkového 
proudu. Jedním z výstup� tohoto projektu je dopis, který Agentura GAIA, o.s. zasílá v t�chto 
dnech Kancelá�i ve�ejného ochránce práv. 
V dopise žádá, aby byly podniknuty pat�i�né kroky k dodržování jazykové rovnoprávnosti 
muž� a žen 
v Ústav� �R.  
 
„Uv�domuji si stále naléhav�ji pravdivost tvrzení, že ryba zavání od hlavy a jistou marnost 
svých snah, pakliže základní zákon státu, Ústava �R je absolutn� maskulinní dokument, kde 
jsou funkce popsané výlu�né v mužském rod�. Najdeme v ní prezidenta, poslance, senátora, 
�lena, soudce, p�edsedu, místop�edsedu, kandidáta, ú�astníka, ob�ana nám�stka, ministra, 
generála, velitele, viceprezidenta 
v r�zné po�etní intenzit�“ podotýká vedoucí projektu Quo vadis, femina? Marie Haisová.  
 
Své výhrady v��i jazyku naší ústavy Agentura GAIA, o.s. opírá mimo jiné o lingvistickou 
teorii, podle které jakým jazykem mluvíme, takový obraz sv�ta si vytvá�íme. Všeobecn� 
platný a používaný jazyk odráží sociální strukturu, vztahy a v neposlední �ad� také postavení 
žen ve spole�nosti. Z tohoto d�vodu je v zemích Evropské unie v poslední letech v�nováno 
zna�né úsilí demokratizaci jazyka ve prosp�ch žen. Nap�íklad v sousedním Rakousku se 
poda�ilo v rámci t�chto jazykových reforem prosadit d�sledné oslovování „ob�ané a 
ob�anky“, „poslanci a poslankyn�“ atd. Agentura GAIA, o.s se domnívá, že by �eská 
republika v tomto sm�ru nem�la z�stat pozadu.  
 
„Jako žena se v Ústav� �R mohu najít ve sporadicky zmín�ných termínech osoba, lid nebo 
�lov�k. Jelikož jazyk reflektuje realitu, kterou následn� op�t ovliv�uje, je d�ležité, aby byl 
genderov� korektní“ vysv�tluje Marie Haisová a táže se: „Co mohu já jako ob�anka a 
ombudsman jako ve�ejný ochránce práv ud�lat pro jazykovou správnost Ústavy �R, od které 
se bude následn� postupn� odvíjet i genderov� respektovaná spravedlivá spole�nost?  
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