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Genderové informační centrum NORA, o.p.s. oslavilo pět let své existence. Původním
podnětem pro jeho vznik bylo přání přiblížit genderovou problematiku širší veřejnosti a vystoupit
z omezeného prostoru akademické půdy. U zrodu GIC NORA stály členky Gender centra,
studentské platformy zabývající se genderovou tematikou na půdě Fakulty sociálních studií
Masarykovy univerzity v Brně. Záměrem bylo pořádat přednášky, školení a kulturní akce pro
veřejnost a nabízet služby genderových expertek veřejným i soukromým organizacím. V současné
době se GIC NORA věnuje především aktivitám v oblasti vzdělávání a feministického aktivismu.
Kromě stálých členů a členek GIC NORA se na činnosti organizace podílí celá řada externích
odbornic na rovné příležitosti, slaďování osobního a profesního života, pracovní trh, média,
feministickou pedagogiku či problematiku domácího násilí.
Genderové informační centrum NORA spolupracuje s Gender centrem FSS MU, jež stálo u
jejího zrodu, se studijním oborem genderová studia na Fakultě sociálních studií i s dalšími
brněnskými i mimobrněnskými ženskými organizacemi v České republice i v zahraničí.

Aktivity v roce 2009
Feministická kavárna
Již pátým rokem pokračoval cyklus pravidelných setkání brněnských feministek, které se
feminismem či genderovými tématy zabývají buď profesionálně, či jako aktivistky v neziskovém
sektoru, nebo je jednoduše toto téma osobně zajímá. Naším hlavním záměrem je vytvořit
intelektuální ženské centrum, kde ženy mohou vyjádřit své názory, konfrontovat je s názory jiných
a vytvořit si tak ucelenější představu o tématech, která nás zajímají. V tomto roce byly hlavními
tématy diskuzí ženy a sport, západní a východní feminismus, ženy ve výtvarném umění a možnosti
čelit diskriminaci v rámci českého právního systému.
Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Buchtová
Do terénu s genderovým kompasem
Hlavním posláním projektu bylo otevřít debatu o genderově senzitivní sociální práci, která zatím
v českém prostředí absentuje. Byly osloveny brněnské NNO provozující terénní sociální práci.
Jejich činnost byla podrobena genderovému auditu, který sloužil jako výchozí bod pro vytvoření
pracovních listů. Pracovní listy určené primárně pro brněnské terénní sociální pracovnice a
pracovníky měly za cíl vést ke zcitlivění cílové skupiny k tematice vzájemného prolínání
genderových a profesních rolí (otázka empowermentu, moci ve vztahu apod.). Zároveň měly za cíl
otevřít debatu o (negativním) genderovaném přístupu pracovnic a pracovníků k jejich klientkám a
klientům. Jejich přínos a efektivita měly být evaluovány na workshopu určeném pro terénní sociální
pracovnice a pracovníky. Pracovní listy jsou ke stažení na našich stránkách:

http://www.gendernora.cz/download/NORA_kompas.pdf. Za podporu projektu děkujeme
Slovensko-českému ženskému fondu.
Kontaktní osoby: Mgr. Adéla Souralová, Mgr. Martina Hynková
Feministický kabaret FEMFEM
Genderově konkrétní kabaret. Cílem Femfemu je inteligentně parodovat současné dichotomické
rozdělení světa na růžový a modrý, ukázat, že muži nemusí být silní a stateční a ženy křehké a
krásné. Kabaret rovněž kritizuje homofobii a další formy diskriminace podle pohlaví a genderu. Je
kontinuálně inovován a doplňován o nové tématické scény.
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D.
Realizace výzkumu
Pro obecně prospěšnou společnost Gender Studies jsme na přelomu roků 2009 a 2010 realizovali
výzkumnou zakázku v rámci projektu Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro
zaměstnavatele, který byl podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Kvalitativní studie se zaměřila
na podporu slaďování osobního a pracovního života u zaměstnavatelů působících v sektorech jako
je výroba, maloobchod a služby. Výsledky výzkumu byly prezentovány například v článku "Když
se chce, tak to jde..." v elektronickém zpravodaji Rovné příležitosti do firem:
zpravodaj.feminismus.cz, 4/2010.
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Machovcová
Gender management
V provozu zůstávají stránky již ukončeného projektu Gender management:
management.gendernora.cz, které poskytují stále aktuální případové studie z oblasti uplatňování
rovných příležitostí v zaměstnání.
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Machovcová

Účetní uzávěrka

Tým
jednatelka
Mgr. Kateřina Machovcová
Zabývá se především problematikou personálního managementu a uplatňování rovných příležitostí žen a
mužů. Studuje sociální psychologii v doktorském studijním programu na FSS MU, kde se věnuje tématu gender v
poradenství a terapii. Podílí se na výuce kurzu Metody prosazování genderové rovnosti v rámci oboru Genderová
studia. Spolupracuje s dalšími organizacemi podílejícími se na prosazování rovných příležitostí na trhu práce.
Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D.
Vystudovala sociologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, kde v současné době působí jako
asistentka na oboru genderových studií. Zajímá se především o genderovou socializaci, genderové aspekty
výchovy a vzdělávání. Kromě výuky na univerzitě spolupracuje především na vzdělávacích projektech pro
vyučující.
Mgr. Martina Hynková
Martina Hynková vystudovala obor genderová studia a sociologie na Fakultě sociálních studií MU Brno a
v současnosti pokračuje v navazujícím magisterském stupni ve studiu sociologie na Fakultě sociálních studií MU
Brno a genderových studií na Fakultě humanitních studií UK Praha. Svůj zájem směřuje k genderované volbě
povolání, oblasti rovných příležitostí a další genderovým tématům. V činnosti Genderového informačního centra
NORA se podílela na projektu Equal Work in Czech, G-bod, Educa a jako jedna z koordinátorek na projektu Jak
svou volbu vidíš Ty? Rovněž aktivně přednáší a spolupracuje na jiných výzkumech.
Mgr. Adéla Souralová
Adéla Souralová studuje sociologii na Fakultě sociálních studií MU v Brně.
V centru jejího zájmu stojí témata rovných příležitostí, reprezentace
mužství a ženství či role jazyka ve společnosti. Od roku 2005 působí v
Gender centru při FSS MU, aktivní členkou NORY, o. p. s. je od roku 2007.
Mgr. Jolana Navrátilová
Absolventka sociologie a anglického jazyka a literatury na Masarykově univerzitě pracuje na oddělení
zahraničních vztahů FSS MU, ve volném čase se zabývá LGBT aktivismem a queer tematikou – jedna
z organizátorek Queer parade Brno.
Mgr. Anna Ševčíková
Studuje v doktorském programu sociální psychologie na FSS MU. Podílí se na realizace kulturních a
výzkumných aktivit.
Mgr. et Mgr. Kateřina Hodická
Absolventka oboru anglický jazyk a ekonomie (FF MU v Brně) a oboru mezinárodní vztahy (FSV UK) pracuje
jako projektová manažerka na volné noze. Spolupracovala či v současné době kooperuje s Akademií věd ČR,
VUT a MU v Brně. V GIC NORA se zaměřuje na realizaci kulturních aktivit a projektovou oblast.

Správní rada
předsedkyně, statutární zástupkyně
PhDr. Iva Šmídová, Ph. D.
Působí na katedře sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity jako vedoucí oboru genderová
studia. Přednáší kursy sociologických teorií genderu, genderovou strukturu společnosti a kritická mužská studia.
Realizovala výzkumy na téma rovných příležitostí žen a mužů v českých podnicích (2000-2); alternativních
životních drah mužů v ČR (1997-2003); rodin, kde pečují otcové (2004) a v současnosti pracuje na dvou
výzkumných projektech: představy a náplň rodičovství před a po narození prvního dítěte (IVRIS) a vliv vzdělání
na očekávané uplatnění na trhu práce z hlediska genderu (GAČR).
Je spoluzakladatelkou Gender centra FSS MU (2000) a koordinovala v Brně několikaletý cyklus přednášek a
seminářů „Gender pro učitele“ (1998 – 2002).
členka správní rady
Mgr. Pavla Buchtová
Pavla Buchtová vyučuje americkou literaturu na katedře anglického jazyka a literatury při Pedagogické fakultě
Masarykovy univerzity v Brně. Mezi její hlavní zájmy patří tvorba současných amerických spisovatelek (kurz
Americké básnířky 20. století) a genderové aspekty výuky (kurz Úvod do genderových studií). V roce 1996
spoluzakládala brněnské feministické sdružení Medúza, které iniciuje a podporuje ženské projekty v oblasti
umění, kultury a vzdělávání. V rámci sdružení zajišťuje chod knihovny genderových studií.
členka správní rady
PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.
Pracuje na FSS MU jako odborná asistentka, zaměřuje se na genderové studie, sociální konstrukci sexuality a
deviace, feministickou kriminologii a vězeňství.
dozorčí rada
prof. PhDr. Gerlinda Šmausová
Vyučuje na FSS MU a UP Olomouc, zaměřuje se na gender a právo ČR a EU, sex a gender: genderovou
strukturu společnosti.
Mgr. Alena Králíková
Působila jako ředitelka o.p.s. Gender Studies, Praha. Pracuje jako fundraisingová manažerka Slovak-Czech
Women's Fund, zaměřuje se na souvislosti účasti žen v politice a rozhodovacích procesech, ale i na obraz žen
zprostředkovávaný médii a obecně zastoupení žen a mužů ve strukturách médií.
Mgr. Martin Strachoň
Ekonom sdružení gayů a lesbických dívek STUD Brno, manažer kampaně za registrované partnerství, jeden
z hlavních organizátorů festivalu gay, lesbických, bisexuálních a transgender filmů Mezipatra.

