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Kapitola 4. Rovné příležitosti mužů a žen zakotvené v právu 
Evropské unie 
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lidských práv a základních svobod - -
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4.3 Úprava rovnosti mužů a žen v sekundárním právu EU - přehled 
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zabezpečení - - - - — 
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genderové rovnosti -

4.4.1 Pozitivní opatření 
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4.5 Shrnutí 

Kapitola 5. Rovnost mužů a žen v České republice - historie, 
současnost, právní úprava 
5.1 Ženská otázka - politická práva žen a jejich sociální ochrana 

za první republiky 
5.1.1 Ženské spolky - - -
5.1.2 Zakotvení volebního práva žen v československé ústavě 
5.1.3 Sociální ochrana žen v právních předpisech první republiky -

5.2 Rovnost mužů a žen a její právní úprava v letech 1945-1989 — 
5.2.1 Právní a společenské postavení žen 
5.2.2 Sociální zabezpečení žen v Československu 
5.2.3 Pracovněprávní ochrana žen v Československu 



5.2.4 Směřoval socialismus k materiální rovnosti? 
5.3 Postavení žen ve společnosti po roce 1989 
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rovnosti mužů a žen 
5.4.1 Přípravy na členství 
5.4.2 Antidiskriminační zákon - problematické přijímání, 

problematická koncepce 
5.4.3 Rovný přístup k zaměstnání, zvláštní ochrana žen 
5.4.5 Rovné odměňování, včetně rovného postavení v systémech 

sociálního zabezpečení 
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břemene 

5.6 Umožňuje česká právní úprava nastolení materiální 
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6.4 Hledání řešení vícenásobné diskriminace romských žen 
6.5 Právní a politické nástroje na národní úrovni, jež by bylo možné 

použít k řešení vícenásobné diskriminace 
6.6 Možnosti řešení vícenásobné diskriminace na mezinárodní 

úrovni 
6.6.1 Možnosti řešení vícenásobné diskriminace - na úrovni OSN - • 
6.6.2 Možnosti řešení vícenásobné diskriminace - na úrovni 
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6.7.1 Návrh směrnice o začleňování Romů 
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Závěr 


