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Genderové informační centrum NORA, o.p.s. letos oslaví 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 2008

Projekt IS Equal: Outplacement pro velké podniky

NORA byla partnerskou organizací v projektu Outplacement pro velké podniky v letech 2005 - 
2008. V průběhu loňského roku jsme pokračovaly v realizaci stanovených aktivit v oblasti rovných 
příležitostí. V Centru pro podporu zaměstnanců v Ústí nad Labem byly poskytovány poradenské 
služby v oblasti prevence diskriminace (nejen na základě pohlaví) a slaďování osobního i 
pracovního života. Pravidelně jsme se účastnily vzdělávacích aktivit jako jsou především národní a 
mezinárodní konference, kde byly zajištěny workshopy k uplatňování rovných příležitostí v praxi 
firem se zaměřením na flexibilní formy práce. Byl zpracován genderový audit partnerské 
organizace a závěrečná zpráva monitorující prosazování strategie gender mainstreamingu. 

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 ve spolupráci s Evropskou kontaktní skupinou připravily 
seminář zaměřený na propojení genderové problematiky s etnickými aspekty. Prezentovaly jsme na 
závěrečné konferenci projektu a vypracovaly závěrečnou zprávu týkající se prosazování rovných 
příležitostí v průběhu celého projektu. Projekt byl v roce 2008 ukončen.

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

Projekt IS Equal: Work in Czech

V rámci projektu Work in Czech pokračovala spolupráce uspořádáním seminářů na téma genderově 
citlivé výchovy a managementu diverzity, k oběma tématům byly zpracovány i pracovní listy. 
Zpracovaly jsme genderovou analýzu aktivit. Projekt byl v roce 2008 ukončen.

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

Feministická kavárna 

Již čtvrtým 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, které nás zajímají. V tomto roce byly hlavními 
tématy diskuzí genderové stereotypy v pohádkách, české literární ceny a jejich poslání, ženy a věda, 
sexismus v reklamách. 

Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Buchtová

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. 
Premiéra kabaretu proběhla na Festivalu kabaretu v brněnském HaDivadle v červnu roku 2007. Od 
té doby je kabaret reprízován v kavárně Trojka buď samostatně anebo jako součást akcí jako např. 
oslavy MDŽ. Je kontinuálně inovován a doplňován o nové tématické scény. 

Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jarkovská

http://soze.cz/workinczech/
http://www.konzorcium.cz/


Oslavy Mezinárodního dne žen

8.3.2008 proběhl již pátý ročník obnovených feministických oslav Mezinárodního dne žen. Na jeho 
pořádání se podílelo i brněnské nezávislé sociálně-ekologické hnutí Nesehnutí. Finanční podporu 
poskytla nadace Slovenko-český ženský fond (Slovak-Czech Women’s Fund) a studentský klub 
Krmítko.
Slovak-Czech Women’s Fund podpořil letošní MDŽ v rámci grantu věnovanému projektu Jak svou 
volbu vidíš ty?, který se zaměřil na nestereotypní volbu povolání žáků a žaček devátých tříd při 
výběru středních škol, proto i tématem MDŽ bylo právě nabourávání stereotypů v povoláních. 
MDŽ 2008 s podtitulem Úsvit kyberúdernic se konal v kavárně Trojka v Domě pánů z Kunštátu. 
Bohatý program zahájila vernisáž projektu Vem si mě, v němž skupinka studentek Fakulty 
sociálních studií, obor digitální média, představila fotografie z oblíbené reality show Vem si mě 
s přehozenými rolemi, tedy žena-milionářka vybírající si z několika mužů. Následovalo zahájení 
pestrého kulturního pásma, připomenutí idey mezinárodního dne žen jako boje za lidská/ženská 
práva, trocha historie MDŽ a odlehčený tématický sestřih filmových ukázek s už výše zmíněným 
námětem nestereotypních povolání.
V samotném kulturním pásmu se jako první představila zpěvačka Ridina Ahmed, jejíž styl lze 
popsat jako world music, ovšem jejím specifikem je nahrávání vlastního hlasu na hlasové smyčky, 
čímž vytváří bohatou strukturu písně. Po Ridině Ahmed následoval „genderově-konkrétní“ kabaret 
FemFem, jenž se humornou formou zabývá zažitými genderovými stereotypy a to nejen na poli 
profesním. Pro letošní MDŽ bylo speciálně napsáno několik nových scén. Po feministickém 
kabaretu publiku zahrála biopunková formace Zelené koule, jejíž písně zpestřovaly i samotný 
kabaret. Vrcholem večera bylo bezpochyby vystoupení afrických bubeníků a tanečnic z formace 
TiDiTaDe, která svým živelným projevem publikum zcela strhla. Temperamentní africké rytmy 
roztančily celý sál, zvláště když tanečnice v závěru vystoupení učily diváky a divačky základním 
prvkům afrických tanců. Roztančené publikum pak pokračovalo v rytmech „marcipunku“ kapely 
Síla, již tvoří především ženy. Touto kapelou pak skončila oficiální část programu MDŽ 2008, o 
pohodovou afterparty se pak postarala DJka Keen Mimic se svým mixážním pultem, která 
tancechtivému publiku pouštěla mixy ve stylu latino. Celým večerem provázela česko-slovenská 
moderátorská dvojice Tereza Richtrová a Pavol Seriš.
Návštěvníci a návštěvnice se v průběhu večera mohli občerstvit veganskými bagetami vyrobenými 
jednou z brněnských skupin Food not bombs a přispět tak k činnosti hnutí Food not bombs, které se 
zabývá řešením problémů hladovějících lidí po celém světě.

Kontaktní osoba: Bc. Nikol Čablová

Jak svou volbu vidíš ty

Projekt  „Jak  svou  volbu  vidíš  Ty“,  podpořený  Slovak-Czech  Women’s Fund,  byl  zacílen  na 
posilování sebevědomí a pocitu odpovědnosti u žaček a žáků ukončující povinnou školní docházku. 
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. 
Na začátku roku 2008 realizace projektu pokračovala v podobě diskusí na téma volby povolání se 
žactvem osmých tříd, výchovnými poradkyněmi a poradci na jejich každoročním setkání i širokou 
veřejností (např. přednáška o volbě povolání v brněnském Nesehnutí). I nadále byla distribuována 
vytvořená brožura „Jak svou volbu vidíš Ty?“, jenž byla rovněž rozeslána s průvodním dopisem 
všem ředitelkám a ředitelům brněnských základních škol.

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

Grantee meeting SCWF

Ve dnech 3. až 4. listopadu 2008 se v prostorách brněnského hotelu Omega uskutečnilo setkání 
českých  a  slovenských  neziskových  organizací,  které  byly  podpořeny  nadací  SCWF  v rámci 
grantového kola zacíleného na marginalizované ženy. Na organizačním zajištění se NORA podílela 
jakožto  jedna  z  brněnských  organizací  podpořených  ze  zdrojů  fondu.  První  den  vzájemného 
představování účastnících se organizací a jejich projektů byl doplněn prohlídkou Brna a společnou 
neformální  večeří.  Druhý  den  proběhla  diskuse  nad  různými  aspekty  realizace  projektů  pro 
marginalizované ženy (tj. ženy vícenásobně znevýhodněné), navazující komunikací s médii apod. 
Celé  setkání  lze  hodnotit  jako  velmi  přínosné  a  věříme,  že  SCWF bude plánovat  další  taková 
setkání grantee z jiných dotačních kol.
 
Queer Parade Brno – Duhová vlna 2008

NORA se podílela na organizaci a aktivitách prvního brněnského duhového průvodu za práva a 
zviditelnění sexuálních menšin, Queer parade Brno, s podtitulem Duhová vlna. Projekt, podpořený 
nadacemi MamaCash a Global Fund for Women, zahrnoval měsíční festival několika akcí 
(vernisáže, debaty, workshopy a divadelní performance – mimo jiné i upravený feministický 
kabaret nebo vystoupení břišních tanečnic, na nichž se členky NORY podílely), který vyvrcholil 
veřejným shromážděním na náměstí Svobody a průvodem Queer parade v den výročí nepokojů ve 
Stonewallu 28. 6. 2009. Shromáždění i průvodu se zúčastnilo asi 700 lidí z ČR i ze zahraničí. Queer 
parade Brno založila tradici duhových průvodů v České republice – průvod queer pride se v roce 
2009 koná v Táboře a Brno uspořádá kulturně vzdělávací cyklus Teplé jaro.

Kontaktní osoba: Mgr. Jolana Navrátilová



Gender management

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



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. 

Bc. Nikol Čablová
Nikol Čablová dokončila bakalářské studium oborů genderová studia, sociologie a mediální studia. Ve 

své bakalářské práci se věnovala problematice dívčích románů, především genderovým stereotypům a 
reprezentaci genderově kódovaných témat v těchto románech. Zajímá se též o problematiku lobování za 
ženské organizace. V rámci Genderového informačního centra NORA se jako koordinátorka podílela na 
projektu čtvrtého ročníku feministických oslav Mezinárodního dne žen a genderové analýze v projektu Proč 
mají zůstat stranou?

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 výchovy a vzdělávání. Kromě výuky na univerzitě spolupracuje především na vzdělávacích 
projektech pro vyučující.

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. 

Bc. 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 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.

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. 

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. Jana Dvořáčková
Studuje v doktorském programu sociologie na FSS MU. Podílela se na realizaci genderové analýzy 

aktivit v projektu Work in Czech.

Mgr. Anna Ševčíková
Studuje v doktorském programu sociální psychologie na FSS MU. Podílela se na realizaci genderové 

analýzy aktivit v projektu Proč mají zůstat stranou?

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. 


