
Výroční zpráva 
za rok 2007



Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Sídlo organizace: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.
Ševčenkova 2, 642 00 Brno - Bosonohy

Genderové informační centrum Nora o.p.s.
IČO: 269 29 716

Bankovní spojení: 193540838/0300 (ČSOB)

Kontakty:
info@gendernora.cz

mobil: +420 606 860 873
www.gendernora.cz

management.gendernora.cz

Kašleme na
 stereotypy



 

“Fotbal to je chlapskej 
sport...” slýchala často Jitka. 

Nedala však na řeči a nyní hraje 
v útoku první ligu za ivančický 

tým. 

Představení GIC NORA, o.p.s.

Genderové informační centrum NORA, o.p.s. letos oslaví čtyři roky své ex-
istence. 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 prob-
lematiku domácího násilí. 
Genderové informační centrum NORA je součástí projektu Platforma žen 
v Brně, v jehož rámci spolupracuje s dalšími brněnskými organizacemi 
zabývajícími se ženskou problematikou. Spolupracuje také s Gender cen-
trem FSS MU, jež stálo u jejího zrodu, se studijním oborem genderová stu-
dia na Fakulte sociálních studií i s dalšími, mimobrněnskými, ženskými or-
ganizacemi v České republice i v zahraničí.

Aktivity v roce 2007

Projekt IS Equal: Outplacement pro velké podniky 
 
NORA je partnerskou organizací v projektu Outplacement pro velké podniky 
od roku 2005. V průběhu roku 2007 jsme pokračovaly v realizaci stanovených 
aktivit v oblasti rovných příležitostí. V Centru pro podporu zaměstnanců v 
Ústí nad Labem poskytujeme poradenské služby v oblasti prevence diskrimi-
nace (nejen na základě pohlaví) a slaďování osobního i pracovního života. 
Pravidelně se účastníme vzdělávacích aktivit jako jsou především národní 
a mezinárodní konference, kde vedeme workshopy k uplatňování rovných 
příležitostí v praxi firem. 

Podrobné informace o projektu je možné zjistit na jeho internetových 
stránkách: equal.cd.cz, kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Machovcová



Projekt IS Equal: Proč mají zůstat stranou?
V projektu Proč mají zůstat stranou jsme dokončily vzdělávací cyklus v gen-
derové problematice přednáškou věnovanou genderu v médiích. Připravily 
jsme informační materiál k základním principům genderové citlivosti a 
uplatňování rovných příležitostí, který má sloužit především sociálním 
pracovníkům a pracovnicím. Podílely jsme se na tvorbě informačního letáku 
pro azylantky, které usilují o získání pracovní příležitosti v ČR.

Podrobné informace o projektu www.konzorcium.cz, kontaktní osoba: Mgr. 
Kateřina Machovcová

Projekt IS Equal: Work in Czech

V rámci projektu Work in Czech jsme provedly genderovou korekci několika 
učebnic českého jazyka určeným cizinkám a cizincům, jenž jsou výstupem 
tohoto projektu. Rovněž jsme vypracovaly seznam základních genderově 
stereotypních nedostatků těchto učebních materiálů. Spolupráce na tomto 
projektu bude pokračovat i v následujícím roce (např. workshopem na téma 
genderově citlivého vzdělávání aj.).

Podrobné informace o projektu soze.cz/workinczech, kontaktní osoba: Mgr. 
Kateřina Machovcová

Spolupráce se vzdělávacím střediskem Diecézní charity Brno

Aktivní spolupráce již byla ukončena, výstupy seminářů včetně informační 
brožury jsou k dispozici na stránkách projektu TEDDY: www.dchbrno.cz/
teddy, kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jarkovská

Filmová NORA

Na projektu Filmová NORA spolupracovalo kino Art, které ve svých prostorách 
umožnilo pořádat každý měsíc filmovou projekci spojenou s přednáškou na 
vybrané genderové téma. Ke spolupráci byly přizvány odbornice z oborů 
filmové vědy či sociologie, které za pomoci filmových ukázek analyzovaly 
genderové stereotypy. Diváci a divačky tak mohli shlédnout generovou analý-
zu kultovního seriálu Star Trek, fenoménu mýdlových oper či stereotypů 
svázaných s otcovstvím.

Kontaktní osoba: Bc. Nikol Čablová

Feministická kavárna

Již   třetím  rokem  pokračoval cyklus pravidelných setkání brněnských 
feministek, které  se  feminismem   či  genderovými tématy zabýva-
jí buď profesionálně, či jako aktivistky v neziskovém sektoru, nebo je 
jednoduše toto téma osobně zajímá. Setkávání mají jednak osvětový 
charakter, neboť diskuzi vede zpravidla odbornice na dané téma (buď 
je to některá z pravidelných účastnic, nebo pozvaná odbornice), ale 
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, které nás zajímají. 
 
V roce 2007 byly hlavními tématy diskuzí genderově citlivá výchova, ženská 
tvořivost, současné britské spisovatelky a netradiční ženská povolání. Mezi 
pozvanými odbornicemi byla např. literární vědkyně Milada Franková. 

Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Buchtová

Feministický kabaret FEMFEM

„Genderově konkrétní kabaret. Muži, ženy, feministky, jak je 
neznáte, ale jak je poznáte. Feministická kabaretní úderka ukáže 
svou drsnou i milou tvář a rozmetá váš dosavadní pohled na svět“.  
 
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. Autorkami jsou Lucie Jarkovská a Klára Kubíčková.  
 
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jarkovská

G-bod

21.3. se v Brně uskutečnilo první setkání studujících z ČR a SR věnujících se 
ve svých pracích  (závěrečných i jiných) genderové tematice, a to pod náz-
vem „G-bod“. Tento projekt byl finančně podpořen Nadací Pangea a jeho 
hlavním cílem v reakci na rostoucí institucionalizaci genderových studií bylo 
vybudování a následná podpora sítě studujících zabývajících se genderovou 
problematikou v České a Slovenské republice. Setkání se účastnili studující 
z brněnských a pražských univerzit. Byla mezi nimi navázána vzájemná spo-



lupráce a prodiskutovány teoretické, metodologické a epistemologické otáz-
ky, s nimiž se studující potýkaly/i. Setkávací den byl zakončen představením 
základních výstupů celodenních diskusí, a to za účasti vyučujících Gen-
derových studií FSS MU Brno.

Kontaktní osoby: Bc.Martina Hynková, Bc. Adéla Souralová

Oslavy Mezinárodního dne žen

Oslavy MDŽ v roce 2007 s podtitulem Princezny jdou na draka se konaly 
v prostorách klubu Desert, hlavním tématem, jak už podtitul napovídá, byly 
pohádky a zobrazení ženských hrdinek, tedy především princezen. Kromě 
filmového sestřihu klasických českých pohádek mohli diváci a divačky sh-
lédnout vystoupení břišních tanečnic, vyslechnout si čtení povídky gen-
derové aktivistky Kláry Kubíčkové, či skutečných milostných dopisů dospíva-
jící mládeže. Večer zakončila kapela Stejná krev. Loňský ročník finančně 
podpořil studentský klub Krmítko a časopis Mixxx. 

Kontaktní osoba: Bc. Nikol Čablová

Jak svou volbu vidíš ty

Projekt „Jak svou volbu vidíš Ty“, jenž byl podpořen Slovak-Czech Wom-
en’s Fund, je zacílen na posilování sebevědomí a pocitu odpovědnosti u 
žaček a žáků ukončující povinnou školní docházku. Právě volba dalšího 
vzdělávacího směru je tématem, které je často diskutováno v řadách 
vyučujících, výchovných poradců a poradkyň a expertních institucí, méně 
pak již se samotným žactvem v té podobě, že by na ně byla přenášena ona 
odpovědnost. Proto cílem projektu bylo prostřednictvím informační brožury 
oslovit žákyně a žáky přecházejícími mezi vzdělávacími stupni, seznámit je 
tím s různými možnými volbami budoucího povolání a napomoci poznání a 
odhalení jejich individuálních schopností.

V období od října do prosince 2007 byla vytvořena brožurka „Jak svou volbu 
vidíš Ty?“, a to po konzultaci a ve spolupráci s Informačními a poradenskými 
středisky pro volbu povolání Brno-město a Brno-venkov. Ta byla následně 
distribuována do těchto středisek, kde je volně přístupná všem příchozím 
žačkám a žákům, výchovným poradkyním a poradcům, stejně tak vyučujícím 
brněnských základních škol. 

V následujícím roce bude realizace projektu v podobě diskusí na téma volby 

 

“Holky jsou bábovky...” 
málokdo si jde za svými sny tak 
tvrdě, jako Markéta, která chce 

být válečnou reportérkou a 

naučit se pilotovat stíhačku. 



povolání se žactvem, výchovnými poradkyněmi a poradci i širokou veřejností 
pokračovat. Stejně tak bude i nadále v distribuci vytvořená brožura „Jak svou 
volbu vidíš Ty?“, jenž bude rozeslána s průvodním dopisem všem ředitelkám 
a ředitelům brněnských základních škol s nabídkou spolupráce.

Kontaktní osoby: Bc.Martina Hynková, Bc. Adéla Souralová

Spolupráce se Střední odbornou školou Educa

Ve spolupráci s Educou, Střední odbornou školou z Nového Jičína, byl 
v průběhu listopadu 2007 jako součást projektu Příležitost pro ženy (projekt 
spolufinancovaný SF EU realizovala partnerská organizace) vytvořen leták 
nazvaný „Rovné příležitosti se vyplatí“. V něm byly shrnuty základní argu-
menty hovořící ve prospěch dodržování principu rovných příležitostí na trhu 
práce a také klíčové pojmy vážící se k danému tématu. Celkový náklad 300 
ks byl následně distribuován zaměstnavatelům. V rámci spolupráce rovněž 
vznikl pracovní materiál s názvem „Rovné příležitosti žen a mužů“, jenž 
poslouží jako podkladový materiál pro aktivity projektu v oblasti eliminace 
diskriminace žen a mužů na trhu práce.

Kontaktní osoby: Bc.Martina Hynková, Bc. Adéla Souralová

Přednáška v Knihovně Jiřího Mahena

V rámci tzv. „ženských čtvrtků“ pořádaných NESEHNUTÍm Brno proběhl 6.12. 
v Knihovně Jiřího Mahena seminář na téma „Jak se rodí princezny“, ve které 
jsme se zaměřily na genderovou socializaci s důrazem na pohádky. Akce se 
setkala s kladným ohlasem a v následujícím roce bude zopakována na půdě 
pražské organizace Gender Studies, o.p.s. 

Kontaktní osoby: Bc.Martina Hynková, Bc. Adéla Souralová

Gender managment

V provozu zůstávají stránky již ukončeného projektu Gender management, 
které poskytují stále aktuální případové studie z oblasti uplatňování rovných 
příležitostí v zaměstnání.

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Machovcová

 
“Pečovat o druhé? Nic pro 
chlapa.” Martin má na visačce 

napsáno povolání: zdravotní sestra. O 
pozici zdravotní bratr však nemocnice 

neuvažuje. I když jen na Martinově 
oddělení pracují další tři “sestry”.
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“Ženská za volantem?!” 
Yaris za ním seděla ještě když 

ani nedosáhla na pedály. Řízení 
auta je dodnes její největší 

vášní.



Tým

ředitelka (do 8/07)

Mgr. Iva Baslarová
Působí na oboru genderová studia katedry sociologie Fakulty sociálních studií 
Masarykovy univerzity jako asistující doktorandka. Věnuje se tzv. femininním 
televizním žánrům, učí předměty úvod do rozhlasové žurnalistiky, rozhla-
sový dokument, gender a média a gender v mediální praxi (e-kurz). Reali-
zovala výzkumy Mediální obraz českých političek v období voleb do Poslan-
ecké sněmovny v roce 2006: Rovné příležitosti vs. promeškaná příležitost? a 
The Equal Opportunities and Public Administration – Post-Accession State of 
the Affairs. Jako lektorka se podílela na projektu Rovné příležitosti v peda-
gogické praxi. Spolupracuje s celou řadou filmových festivalů, například 
s Mezinárodním festivalem filmů o lidských právech Jeden svět, Mezinárod-
ním festivalem dokumentárních filmů Jihlava, festivalem gay, lesbických, 
bisexuálních a transgender filmů Mezipatra či Letní filmovou školou Uherské 
Hradiště. 

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 poraden-
ství a terapii. Vyučuje kurz Metody prosazování genderové rovnosti v rámci 
oboru Genderová studia. Externě spolupracuje s dalšími organizacemi podí-
lejícími se na prosazování rovných příležitostí na trhu práce. 

členka

Bc. Nikol Čablová
Nikol Čablová dokončila bakalářské studium oborů genderová studia, so-
ciologie a mediální studia. Ve své bakalářské práci se věnovala problem-
atice dívčích románů, především genderovým stereotypům a reprezentaci 
genderově kódovaných témat v těchto románech. Zajímá se též o problem-
atiku lobování za ženské organizace. V rámci Genderového informačního 
centra NORA se jako koordinátorka podílela na projektu čtvrtého ročníku 

feministických oslav Mezinárodního dne žen a byla také jednou z koordiná-
torek projektu Filmová NORA.

členka

Mgr. Lucie Jarkovská
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 výcho-
vy a vzdělávání. Kromě výuky na univerzitě spolupracuje především na 
vzdělávacích projektech pro vyučující.

členka

Bc. Klára Kubíčková
Zabývá se možnými podobami mateřství a otcovství - teoreticky (participuje 
na výzkumu Matkové a zaměstnaní rodiče malých dětí) i prakticky (má dva 
malé syny), stará se o dramaturgii genderově zajímavých výstav. Podílela se 
na projektu čtvrtého ročníku feministických oslav Mezinárodního dne žen. 

členka

Lucie Hradecká
Dokončuje studium humanitní vzdělanosti (se zaměřením na genderovou 
problematiku) na Fakultě humanitních studií v Praze. Působila v projektu 
Outplacement pro velké podniky v období únor – květen 2007.

členka

Bc. Martina Hynková
Martina Hynková vystudovala obor genderová studia a sociologie na Fakultě 
sociálních studií MU Brno a v současnosti pokračuje v navazujícím magis-
terském 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 dalších 
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.



členka

Bc. 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. 

stážistka

Katka Pelánová
Podílela se především na originálním designu výroční zprávy.

správní rada

předsedkyně, staturání zástupkyně

PhDr. Iva Šmídová, Ph. D. 
Působí na katedře sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univer-
zity 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 výzkum-
ných projektech: představy a náplň rodičovství před a po narození prvního 
dítěte (IVRIS) a vliv vzdělání na očekávané uplatnění na trhu práce z hle-
diska 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 

 

“Holky přece nerozumí 
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Half-Lifu natře.



hlavní zájmy patří tvorba současných amerických spisovatelek (kurz Amer-
ické básnířky 20. století) a genderové aspekty výuky (kurz Úvod do gen-
derových studií). V roce 1996 spoluzakládala brněnské feministické sdružení 
Medúza, které iniciuje a podporuje ženské projekty v oblasti umění, kul-
tury 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 fund-
raisingová manažerka Slovak-Czech Women’s Fund, zaměřuje se na sou-
vislosti 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, les-
bických, bisexuálních a transgender filmů Mezipatra. 
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