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statutární zástupkyně: 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

ředitelka: Mgr. Iva Baslarová
studuje sociologii se zaměřením na mediální studia a gender v doktorském 
studijním programu na FSS MU, zabývá se především problematikou 
tvz. femininních televizních žánrů, dále pak feministickými filmovými 
teoriemi a konstrukcí femininity v médiích

jednatelka: Mgr. Kateřina Machovcová
studuje psychologii v doktorském studijním programu na FSS MU, zabývá 
se především problematikou personálního managementu a uplatňování 
rovných příležitostí žen a mužů 

správní rada: 
PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.

PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
pracuje jako odborná asistentka a vedoucí oboru genderová studia na FSS 
MU, zaměřuje se na genderové studie – vybraná témata výzkumů genderové 
problematiky, genderovou strukturu společnosti, kritická mužská studia, 
otcovství a proměny rodičovství

Mgr. Pavla Buchtová
pracuje jako asistentka na PedF MU (katedra anglického jazyka a literatury), 
zaměřuje se na genderový aspekt anglické a americké literatury

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
pracuje jako ředitelka Gender Studies, 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

Kdo je NORA?
Genderové informační centrum NORA o.p.s. tvoří řada odbornic (ať již kme-
nových či externích) na gender problematiku a feminismus. Od svého založení 
se podílí na celé řadě českých i evropských projektů, organizuje přednášky, 
školení, workshopy a kulturní akce pro veřejnost. Jejími členkami a spolupra-
covnicemi jsou odbornice na gender z celé řady oblastí jako jsou sociologie, 
mediální studa a žurnalistika, psychologie, pedagogika, soudnictví a legislativa 
a řada dalších. 

Výhodou Genderového informačního centra NORA o.p.s. je flexibilita, od-
bornost, variabilita a kyberfeminismus.

Flexibilita

Členky a externí členky NORY jsou připraveny okamžitě a velice pružně rea-
govat na zakázky a objednávky školení, seminářů a dalších aktivit s celou řa-
dou nabízených témat (viz sekce Nabídka). Výhodou je tedy rychlé jednání 
a adaptabilita na konkrétní projekt. Členky NORY běžně školí a vedou semi-
náře po celé ČR, účastní se také konferencí a workshopů v zahraničí.

Odbornost

Členkami a externími členkami NORY jsou vysokoškolsky vzdělané odborni-
ce, které se specializují nejen na problematiku genderu, ale v jeho rámci také 
na další oblasti vědění a bádání. NORA je proto schopná zajistit odbornice 
z jakékoli teoretické i praktické oblasti (viz sekce Nabídka).

Variabilita

Podle poptávky na trhu práce a v sektoru komerčních i neziskových organi-
zací je NORA schopná sestavit program „na klíč“, tedy uzpůsobit program, 
čas, strukturu, délku i jazyk přednášek dle (téměř neomezených) možností 
odbornosti a praktických zkušeností lektorek a lektorů, kteří s NOROU spo-
lupracují.

Kyberfeminismus

Jsme téměř neustále online a naše IT schopnosti a dovednosti neustále rostou!
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Jak NORA vznikla?
Genderové informační centrum NORA o.p.s. se oficiálně zrodilo na podzim roku
2004. Jeho početí se však datuje o několik let dříve. V roce 2000 na Fakultě so-
ciálních studií Masarykovy univerzity vzniklo Gender centrum. Jeho založení 
mají na svědomí především Iva Šmídová, díky jejímž kurzům se genderové dění 
v Brně hodně rozproudilo, a Lucie Jarkovská, která podala na Open Society Fund 
Praha žádost o grant na založení nového centra. Tato žádost byla podpořena 
a Gender centrum začalo pořádat akce jako promítání filmů, diskusní kulaté sto-
ly, mimořádné přednášky, úspěšně zrealizovalo také výzkum rovných příležitostí 
mužů a žen v českých firmách. Časem se však ukázalo, že ambice Gender centra
oslovit i lidi mimo akademickou obec není zcela naplňována. Naprostou většinu 
publika všech akcí tvořili studující Masarykovy univerzity. Problémem také bylo, 
že Gender centrum nemělo právní subjektivitu a že jeho úzká spjatost s fakultou 
vylučovalo starší členky a členy, kteří dostudovali a náruč fakulty opustili.

Potřeba založit na univerzitě nezávislou organizaci byla stále naléhavější. 
V době početí myšlenky na založení Nory měli její rodiče velkolepé plány – vidě-
li Noru jako krásné kamenné komunitní centrum s knihovnou a přednáškovým 
sálem. Bohužel se tento plán nepodařilo dotáhnout do konce především z finanč-
ních důvodů, avšak ukázalo se, tak jako je tomu s mnohými jinými dětmi, že 
Nora může být zajímavá a pro mnohé užitečná, i když očekávání svých rodičů 
nenaplnila. Neusadila se sice v nějakém obstojném hnízdě, avšak v tom je dnes 
i jedna z jejích výhod. Je flexibilní a není pro ni problémem podílet se na projek-
tech po celé republice. Hlavní je, že se jí podařilo vykročit ze specifického světa
akademie a nabídnout své akce širšímu publiku. O tom, že je v tomto směru 
úspěšná svědčí např. brněnská verze výstavy Tento měsíc menstruuji, která se 
stala v Galerii U Dobrého pastýře nejnavštěvovanější výstavou vůbec.

Nora tedy zatím čeří genderové dění v Brně i celé republice bez solidní 
kamenné kanceláře, důležitější je, že se v rámci jejího virtuálního prostoru 
sdružují angažované ženy (občas zavítají i angažovaní muži), které překypují 
dobrými nápady na to, jak obohacovat svět a měnit ho na spravedlivější místo 
k žití.

NEJSME NA PRODEJ
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NEJSME DUTÉ
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Realizované projekty a spolupráce
Gender management

Projekt Gender management byl v roce 2003 podpořen Nadací Open Society 
Fund Praha a byl zpočátku realizován pod záštitou Gender centra Fakulty 
sociálních studií.  V rámci projektu bylo přeloženo množství dokumentů, přípa-
dových studií a návodů, které mají sloužit především jako inspirace zaměstna-
vatelům, kteří se odhodlají aktivně uplatňovat rovné příležitosti. K dispozici je 
též slovníček a základní přehled v Česku vydaných studií. Projekt byl ukončen 
v roce 2004 mimo jiné vydáním publikace Gender management – vybrané 
texty, která je na stránkách projektu k dispozici ke stažení. V současné době 
je aktualizována pouze sekce novinek, kde je možné  naleznout upozornění na 
četné aktivity související s problematikou gender v managementu.
— stránky projektu Gender management: http://management.gendernora.cz

Outplacement pro velké podniky

partnerská organizace – skupina genderových analýz
koordinátorka: Mgr. Kateřina Machovcová, spolupracují: Mgr. Iva Baslarová, 
Mgr. Pavla Ducháčková
Příjemcem grantu z IS Equal pro projekt Outplacement  pro velké podniky je 
Dopravní vzdělávací institut, a.s., dceřiná společnost Českých drah, a.s. Projekt, 
na kterém se podílí 14 partnerských organizací, probíhá od února roku 2005 
s předpokládaným ukončením v dubnu 2008.  Mezi hlavní cíle patří:
—  minimalizace negativních dopadů restrukturalizace pro zaměstnance, firmy,

regiony a stát
—  otevření a efektivní fungování pilotního Centra pro podporu zaměstnanců 

v Ústí nad Labem
—  vyvinutí metodik a jejich prezentace: komplexní outplacement, koncept spo-

lečenské odpovědnosti firem (CSR), problematika rovných příležitostí

Hlavní rolí GIC Nora je podpora zavádění principů rovných šancí uvnitř projek-
tu i pro externí subjekty. Připravujeme například informační text uplatňování 
rovných příležitostí v organizacích nebo metodický materiál popisující způsoby 
prezentace problematiky. Podílíme se na lektorském zajištění seminářů pro 
různé cílové skupiny (České dráhy, zaměstnavatelé v regionu Ústecka) a při-
pravujeme návrhy praktických opatření pro zlepšení situace. 
— více se o projektu a jeho aktivitách dozvíte na stránkách http://equal.cd.cz
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Proč mají zůstat stranou?

komplexní posílení a využití pracovního potenciálu žadatelů o azyl
partnerská organizace – skupina genderových analýz
koordinátorka: Mgr. Iva Baslarová, spolupracuje: Mgr. Lucie Jarkovská
V rámci evropské iniciativy Společenství EQUAL (rozvojové partner-
ství NET 2005) – programu zaměřeného na podporu politiky zaměstna-
nosti (jehož cílem je podporovat rovný přístup k zaměstnání a vyvíjet 
a ověřovat postupy potlačující diskriminaci a nerovnosti na trhu prá-
ce) – realizuje SOZE spolu s dalšími členy Konzorcia nevládních organi-
zací pracujících s uprchlíky ojedinělý projekt Proč mají zůstat stranou? 
Cílem tohoto celorepublikového projektu (na jehož realizaci se podílejí jak 
nevládní organizace, tak i orgány státní správy) je usnadnit žadatelům o azyl 
a osobám, jimž bylo uděleno vízum za účelem strpění pobytu dle zákona o azy-
lu, přístup na trh práce – ať už v České republice, nebo po návratu v zemi 
původu.
—  více se o projektu a jeho aktivitách dozvíte na stránkách  

http://www.soze.cz/showpage.php?name=proj1

Work in Czech

Systémová podpora pracovního uplatnění azylantů a cizinců dlouhodobě 
žijících v České republice
partnerská organizace – skupina genderových analýz
koordinátorka: Mgr. Iva Baslarová, spolupracují: Mgr. Lucie Jarkovská, 
Mgr. Jolana Navrátilová
Cílem projektu realizovaného Rozvojovým partnerstvím Hedera (EQUAL) je 
navrhnout a pilotně odzkoušet Koncepci systémové podpory pracovního uplat-
nění cizinců a cizinek. Tato koncepce obsahuje následující části, s jejichž vyu-
žitím by mělo dojít ke zvýšení šancí cílové skupiny na trhu práce: indiviuální 
sociální práce s cílovou skupinou a sada integračních kurzů a kurzů českého 
jazyka. Pro jednotlivé části koncepce budou vyvinuty příslušné učební a meto-
dické materiály, které mají za cíl zajištění jednotného standardu poskytovaných 
služeb a rovněž i udržitelnost navržené koncepce do budoucna.
—  více se o projektu a jeho aktivitách dozvíte na stránkách  

http://soze.cz/workinczech/ 

Mezinárodní den žen – feministické oslavy spojené 
s prosazováním ženských práv

Novou tradici feministických oslav Mezinárodního dne žen v Brně, donedávna 
stereotypně spojovaného pouze s ideologicky zabarvenými komunistickými 
svátky, založilo GIC NORA v březnu roku 2004. Od té doby pravidelně opakuje 
zábavně-osvětovou akademii, připadající na večer 8. března, rok od roku však 
hladá větší prostory, protože počet příznivkyň a příznivců jen roste. 

V roce 2004 proběhla první oslava v kavárně Podobrazy, tématem byla při-
pomínka obecného boje za práva žen na celém světě, která ještě stále nejsou 
vybojována. V retro duchu navíc došlo na karikaturní připomínku nedávných 
komunistických „oslav ženství“, někdejší symbolické obsahy však byly vtipně 
využity a přetransformovány do podoby skutečných genderových problémů 
současnosti.

Druhý Mezinárodní den žen se konal v klubu Dessert v centru Brna, v roce 
2005 však byla ústředním tématem dekonstrukce atavistického pojetí lásky, 
spojované stereotypně se ženami, ženskostí a ženstvím. Také tohoto ročníku 
se zúčastnila celá řada aktivistek a aktivistů, umělkyň a umělců, nadšenkyň 
a nadšenců, ruku k dílu přiložili také studující genderových studií FSS MU. 
O autorskou výzdobu inspirovanou tématem se postaraly studentky scéno-
grafie JAMU.

Třetí ročník feministické oslavy MDŽ v Brně byl situován do Divadla 7 a půl. 
Na jeho organizaci se kromě GIC NORA významně podílelo i Gender centrum 
a studující genderových studií. Grafický návrh plakátu vypracoval Zdeněk Trin-
kewitz. Tématem bylo tentokrát poukázání na práva matek a rodičů obecně. 
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Jednorázové aktivity
Zajištění seminářů

Na základě dohody tým lektorek GIC Nora zajišťuje semináře pro subjekty, 
které potřebují ve svých aktivitách proškolení v otázkách genderových studií 
a rovných příležitostí, ale nedisponují experty/kami na danou problematiku. 
V roce 2005 jsme zajišťovaly:
—  Úvod do problematiky v kontextu horizontálních priorit strukturálních fondů 

pro Centrum evropského projektování při Krajském úřadě v Hradci Králové. 
—  Školily jsme také pracovnice a pracovníky občanského sdružení Nový prostor 

a jeho partnerské organizace jeho projektu EQUAL – Prostředí pro rozvoj 
lidských zdrojů.

—  Na základě pozvání Spolku paní a dívek v Litomyšli jsme zorganizovaly 
přednášku a besedu na téma Gender v médiích a Mýtus krásy.

—  Přednášely jsme také na základních školách na jihu Moravy o genderových 
teoriích obecně a o rovných příležitostech.

—  Spoluorganizovaly jsme panelovou diskusi na téma Domácí násilí v rámci 
Týdne boje proti domácímu násilí pořádanému Ligou lidských práv – Po-
radnou pro ženy v tísni.

—  Spoluorganizovaly jsme několik panelových diskusí festivalu gay a lesbic-
kých filmů Mezipatra na téma mýtus krásy a vězeňství a kriminalita.

Kulturní akce

výstava Tento měsíc menstruuji v Brně
Pracovnice Moravského zemského muzea v Brně a externí členka GIC NORA 
Bc. Klára Kubíčková se rozhodla realizovat brněnskou expozici výstavy Gender 
Studies Tento měsíc menstruuji. V moravské metropoli se tak veřejnosti před-
stavila většina děl, která byla k vidění v Praze, přibyly však i nové exempláře 
(kupříkladu menstruační divadlo s loutkami k genderově senzitivnímu přepisu 
pohádky O Červené karkulce, vyrobenými z vložek, tampónů a prezervativů). 
Výstava, která se konala v Galerii U Dobrého pastýře a jejíž vizuál zpracovaly 
grafičky Olga Benešová a Kristýna Fišerová, se stala nejnavštěvovanější vůbec
(během měsíce ji zhlédlo devět stovek zájemkyň a zájemců).

autorské čtení básnířek
Ve spolupráci s Mahenovým památníkem uspořádalo GIC NORA autorské čtení 
a besedu se spisovatelkou Milenou Fucimanovou. Milena Fucimanová objas-
nila koncept a filozofii antologie současných českých básnířek Já, troufalá, na

NEJSME BEZ DUŠE
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které několik let pracovala a pro niž hledá vydavatele. Básnířky Eva Talpová 
a Alena Slepičková představily svoji nejnovější tvorbu a přednesly i básně ji-
ných autorek zastoupených v antologii.

filmové přednášky v kině Světozor Praha
Ve spolupráci s organizátorkami Večerů jiné kinematografie v kině Světozor
v Praze – pořadu Audiovisual, proběhly v roce 2005 dvě přednášky spojené 
s projekcemi filmových ukázek:
—  Když budeš krásná, nezemřeš! aneb Mýtus krásy ve filmu – přednášely

Mgr. Lucie Jarkovská a Mgr. Iva Baslarová
—  Večerníček v sukních aneb Genderové čtení večerníčků nejen pro děti – před-

nášela Bc. Klára Kubíčková

V roce 2006 se navíc po velkém úspěchu genderově zaměřených filmových
seminářů organizovaných GIC NORA uskutečnila přednáška o feministickém 
pornu Mgr. Kateřiny Liškové a přednáška o tzv. femininních televizních žán-
rech soap opeře a telenovele Mgr. Ivy Baslarové.

Reprezentace organizace v zahraničí

V roce 2005 se jednalo například o konferenci Genderová kompetence – fak-
tor úspěšné globální ekonomiky? pořádanou organizací Inet e.V. v německém 
Lipsku, kde vystoupila Mgr. Kateřina Machovcová s příspěvkem: Genderová 
kompetence v českém kontextu.

Nabídka školení, přednášek, workshopů

Úvod do gender studies a feminismu
Co znamená pojem gender. Jaký je rozdíl mezi pojmy gender a pohlaví. Vztahy 
žen a mužů ve společnosti, genderová nerovnost. Jak fungují genderové stere-
otypy. Alternativní možnosti. Aktivní odbourávání stereotypů.

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu
Proč je v České republice stejně jako všude na světě stále nerovnost mezi muži 
a ženami a čísla, která to dokazují? Co je to přímá a nepřímá diskriminace, skle-
něný strop a gender wage gap (rozdíl platů mužů a žen). Diskriminace v podobě 
sexuálního obtěžování a jak se mu bránit. Jaké jsou dokumenty a instituce, které 
mají zajistit rovnost. Co dělat pro dosažení maximální rovnosti. Slaďování profes-
ního a rodinného života, pracovní prostředí přátelské rodině. Jak rozumějí poj-
mům diskriminace a rovné příležitosti v českých firmách – výsledky výzkumu.

Rovné příležitosti žen a mužů v rodině
Nerovné příležitosti pro muže a ženy nepanují jen na pracovním trhu, ale 
i v rodině. Mluví se např. o feminizaci chudoby, kdy ženy disponují menšími 
finančními prostředky než muži a jejich finanční závislost jim znemožňuje
kupříkladu odejít z násilného vztahu. Nerovnost přetrvává také v rovině péče 
o domácnost a péče o děti. Přednáška osvětlí, jaké jsou důsledky tohoto uspo-
řádání mužů a žen v rodině.

Gender a média
Média se výraznou měrou podílejí na reprodukci stereotypů a mýtů, které se 
vážou především k ženám či k tzv. ženskosti. Přednáška se zabývá strukturou 
mediálních koncernů i organizace médií a především pak mediálními produk-
ty. Zahrnuje také multimediální prezentaci, ukázky genderově nekorektních 
mediálních výstupů, ať už v obrazové či textové podobě. Součástí mohou být 
také zásady genderově senzitivní public relations.

Mýtus krásy
Důraz na ženskou krásu ženy svazuje a omezuje. Mýtus krásy předkládá ženám 
k následování model vyzáblé dlouhonohé modelky, a tak popírá rozmanitost 
krásy. Odčerpává ženám energii, čas a peníze, které mají investovat do péče 
o své tělo, s kterým však nemůžou být nikdy spokojené. Mnohé ženy a dívky 
proto své tělo nenávidí, trpí anorexií, bulimií a nízkým sebevědomím.

Je těžký bejt správnej chlap
Jakou podobu má mužskost v dnešní době? Jak působí mýtus mužské krásy? 
Stereotypní představy o mužích mohou být pro muže stejně svazující jako pro 
ženy. Kdo jsou to tzv. noví muži?

Ukážu ti, co tam mám! aneb Reality show z aspektu gender
Reality show se na českou mediální scénu vrhly poměrně nedávno, přesně 
podle očekávání však obsadily vedoucí pozice na příčkách sledovanosti te-
levize. Řada reality show však především konzervuje genderové nerovnosti 
a nekorektnosti – přednáška se zaměřuje na konkrétní případy a aplikace témat 
jako jsou tělesnost a její mediální zpodobnění, rovné příležitosti ve veřejné 
i soukromé sféře a především mýtus krásy (tzv. „předělávkové reality show“ 
typu Vypadáš skvěle!).

„Matkové“
Kdo jsou muži na rodičovské dovolené? Slaboši, kteří nevydrželi tempo doby 
a ukryli se do soukromí, nebo naopak tzv. noví muži, kteří dokážou být aktiv-
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ní, tvůrčí a zároveň pečovat o rodinu? Co brání dnešním mužům v aktivním 
otcovství a jaké konflikty rolí zažívají všichni zaměstnaní rodiče.

Gender ve vzdělávání
Jak zajistit rovnost chlapců a dívek ve vzdělávacím procesu. Jak pracovat s vý-
ukovými materiály, které jsou v České republice stále zatíženy mnoha stereo-
typy. Jak představit ve výuce základní genderová témata.

Výchova dívek v Čechách aneb Co pan Viewegh nevěděl
Kořeny nerovnosti mezi ženami a muži spočívají v rozdílné výchově, která se 
dostává dívkám a chlapcům. Aniž by si to mnozí rodiče či vyučující uvědomo-
vali, přistupují jinak k dívkám než k chlapcům a mají na ně odlišné nároky. Jak 
se projevuje genderově specifická socializace žen a výchova k ženským rolím
a jaké jsou její důsledky. Jak reflektují odlišný přístup a úskalí dospívání samy
dívky a mladé ženy – výsledky výzkumu.

Přednášky zajišťují školené lektorky Genderového informačního centra Nora 
o.p.s., převážně studentky doktorských studijních programů s dlouhodobými 
zkušenostmi s aktivitami v dané oblasti. Setkání je možno přizpůsobit zcela 
potřebám publika – může jít o přednášku nebo kratší lektorský úvod s násled-
nou moderovanou diskusí. Lze se také domluvit na tématu, které není v nabí-
zeném seznamu (např. násilí na ženách, homosexualita aj.). Buď připravíme 
novou přednášku nebo doporučíme odbornici či odborníka z jiné organizace. 
Témata 1–5 doporučujeme také pro studující středních a vyšších odborných 
škol. Finanční odměna se stanovuje podle platného ceníku služeb GIC NORA, 
případně ji lze upravit po vzájemné dohodě.

Nabídka filmových přednášek spojených s ukázkami

Když budeš krásná, nezemřeš!
(mýtus krásy ve filmu)
120 minut, filmové ukázky v původním znění (anglický jazyk)
Mýtus krásy představuje rafinovaný způsob, kterým patriarchát udržuje ženy
na pozicích vyhrazených pro ně v sexistické společnosti. Ženy jsou stavěny do 
pozice krásných předmětů, jejichž role spočívá v tom, aby těšily oko člověka 
(muže). Ženy, které neodpovídají současnému ideálu krásy, a dokonce si dovo-
lují o to ani neusilovat, riskují zpochybnění své ženskosti. Ženy, které tomuto 
ideálu odpovídají, riskují, že budou zpochybněny jejich schopnosti a osob-
nostní kvality, především ty intelektuální (žena je buď krásná, nebo chytrá). 
Film se velkou měrou podílí na reprodukci kultu ženské krásy a genderových 

stereotypů obecně. Klišé typu „krásná žena jako odměna pro udatného hrdi-
nu“ nebo „krása jako vstupenka ženy do lepšího nebo vůbec nějakého života“ 
se objevují stejně tak v „pokleslých“ filmových žánrech jako v tom, co jsme si
zvykli respektovat jako hodnotné filmové umění. Film má však i schopnost
nabourávat status quo a podrývat zažitá klišé.

Betynčin deníček, Rosalindina růže a Kasandřin šátek 
(tvz. „femininní“ televizní žánry – soap opera a telenovela)
90 minut, ukázky s českým dabingem
O telenovelách a soap operách se říká, že platí za tzv. „femininní“ televizní žán-
ry. Že ženy, které je sledují, usilují o laciné dojetí a romantiku, jíž kompenzují 
svůj neutěšený život. Ale je tomu tak vskutku? Kdo a proč se dívá na Betynku, 
píšící si do deníčku o prvním polibku, krásnou a cudnou Rosalindu s růží ve 
vlasech a hořkým osudem, věštkyni Kasandru, „tajnosnubnou jako ženství 
samo“? Některé feministky tvrdí, že čtení milostných romancí a sledování te-
lenovel má naopak emancipační potenciál. A statistiky televizní sledovanosti 
mluví jasně o tom, že se na soap opery a telenovely dívají i muži…

Pianistka
(genderový výklad Hanekeho filmu, natočeného podle stejnojmenné literární
předlohy Elfride Jelinek)
Šárka Gmiterková (studentka filmové vědy na UK Praha)
90 minut, filmové ukázky v původním znění s českými titulky

Večerníček v sukních
(genderové čtení večerníčků)
90 minut, ukázky v českém jazyce
Proč Šebestovou nejvíc zajímá recept na mamuta a proč se Mach umí ohánět 
v Kropáčkově krku kladivem? Proč Anče zastane práce za čtyři a její Kuba je 
nekňuba? Proč je pro Rumcajse lepší pracovitá Manka než parádivá Hanka? 
A proč si Človíček nejdřív ochočí psa a potom ženu? Protože večerníčkovské 
postavičky jsou stvořeny na základě genderových stereotypů. Co se učí naše 
děti, když každý večer sledují večerníček? Feministický pohled na pohádky 
nejenom pro rodiče.

Ženský smích ve filmu
(genderová analýza smíchu ženských postav v českých filmech)
Eliška Děcká (studentka filmové vědy a práv na UK Praha)
90 minut, filmové ukázky v českém jazyce
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Hodné holky se dívají jinam
(feministické porno)
120 minut, filmové ukázky v původním zněním s dodatečným tlumočením do
češtiny

Pro mnohé feministky je pornografie synonymem diskriminace, dehumanizace 
a násilí na ženách. Antipornografický feminismus hlásá, že veškeré porno je 
o podřízení žen, a explicitní sex porno obrazů ztotožňuje s explicitním sexis-
mem. Může vůbec existovat něco jako feministické porno? Lze zdánlivě utla-
čující monolitický gigant využít k posilování ženské agency (síly/jednání)? Na 
filmech Annie Sprinkle, Candida Royalle a dalších se pokusíme ukázat, jak je 
možné prostřednictvím pornografie (re)formulovat feministickou emancipační 
sexuální politiku a podvracet genderové stereotypy.

Od pobočnice ke kapitánce
(genderové čtení kultuvního sci-fi seriálu Star Trek)
Jindřiška Bláhová, Sylva Poláková (doktorandka mediálních studií na UK Praha 
a studentka filmové vědy na UK Praha)
90 minut, filmové ukázky v původním znění či s českým dabingem
Seriál Star Trek nabízí čtyřicetiletou kontinuální platformu k porovnávání růz-
ných společenských stereotypů a pokusů o jejich zrelativizování. Star Trek jako 
sci-fi seriál se sice obrací do budoucnosti, ale v rámci společenského uspořádá-
ní je jen o krok napřed než doba, v níž vzniká. A tak, i přes vnější snahu tvůrců 
v čele s Genem Roddenberrym emancipovat v každé sérii nějakou upozaděnou 
skupinu, jsme v každé sérii svědky dobových klišé týkajících se postavení žen 
ve společnosti. Od blonďaté pobočnice alias sekretářky hrdinného kapitána 
Kirka, přes senzitivní poradkyni Troi a pečovatelskou doktorku Crusherovou 
z lodi Enterprise se po méně úspěšném Hlubokém vesmíru dopracovali tvůrci 
konečně ke kapitánce Janewayové. Pojďme se skrze jednotlivé díly podívat, 
kde všude jsme bloudili, než se před námi otevřela „Janina cesta“.

Stříhání ženských vlasů ve filmových scénách
(genderová analýza symboliky stříhání ženských vlasů v českých filmech)
Sylva Poláková (studentka filmové vědy na UK Praha)
90 minut, filmové ukázky v českém jazyce
Co pro nás vlasy znamenají? Co všechno nám mohou asociovat? Proč je upra-
vujeme a jakým způsobem? Co jejich pomocí prozrazujeme sami o sobě? A kam 
nás podle nich zařazuje naše okolí, společnost, kultura? Na příkladě filmových
scén zjistíme, že „vlasů“ využívá společnost právě tak obratně jako filmového
média. Pomocí nich oslovuje, napomíná, trestá, varuje a usměrňuje nejen tu/

toho, s jejímiž/jehož vlasy se manipuluje, ale i všechny přihlížející. Přičemž 
na ženské vlasy se vztahuje daleko více nepsaných i psaných opatření než na 
mužské. Dlouhé vlasy jsou jedním ze základních atributů ženskosti. Rozpuš-
těné symbolizují volnost a sílu, a tak jsme je v historii patriarchální kultury 
svazovali do „vhodných“ účesů, vdané ženy je schovávaly pod klobouk nebo 
šátek a pokud žena nějakým způsobem překročila mantinely ženám vymezené, 
potrestala ji společnost často právě ostříháním vlasů. Naopak stříhání vlasů 
z vlastní vůle začalo u žen nabývat charakteru aktivního projevu emancipace. 
Pomocí filmových scén budeme analyzovat nejrozličnější variace ostříhání
a pátrat po podpovrchových, ovšem nikoli povrchních významech, které nám 
vlasy a zacházení s nimi sdělují.
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Spolupráce
Genderové informační centrum NORA o.p.s. spolupracuje 
s těmito organizacemi:

— Genderová studia FSS MU
— Gender centrum FSS MU
— Gender Studies Praha
— Nesehnutí Brno
— SOZE, sdružení občanů zabývajících se emigranty
— České dráhy, a.s.
— Fórum 50%
— DROM Brno
— Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět
— Letní filmová škola Uherské Hradiště
— Spolek paní a dívek v Litomyšli
— občanské sdružení Econnect
— La Strada Česká republika, o.p.s.
— Liga lidských práv – Poradna pro ženy v tísni
— Festival gay a lesbických filmů Mezipatra
— občanské sdružení Žába na prameni

za podporu děkujeme

— Nadaci Open Society Fund
— sponzorům a sponzorkám
— dárkyním a dárcům dobrovolných darů na bankovní účet

NESTEREOTYPIZUJEME

OBRAŤTE SE NA NÁS
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Genderové informační centrum NORA o.p.s.

web: www.gendernora.cz
e-mail: info@gendernora.cz
tel.: 777 605 138 (Mgr. Iva Baslarová)
 777 607 963 (Mgr. Kateřina Machovcová)
 604 932 153 (Mgr. Lucie Jarkovská)

korespondenční adresa:
Mgr. Iva Baslarová, Příční 19, Brno, 602 00


