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Genderové informační centrum NORA, o.p.s. existuje již šest let. 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 
ženskými organizacemi v České republice i v zahraničí.



Aktivity v roce 2010

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

Genderová filmová promítání 
Od února do května r. 2010 uspořádalo GIC NORA celkem čtyři veřejná promítání filmů spjatých 
s ženskou problematikou. Promítání proběhlo v kavárně Fantomas v samém centru města Brna, 
přičemž uvedení každého filmu předcházel lektorský úvod v podání některé ze členek GIC NORA. 

Díl první: MALÁ MISS SUNSHINE
(USA, 2006, 98 min., režie: Jonathan Dayton, Valerie Faris)
pondělí 15. února 2010, 19 h
lektorský úvod: Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D. 

Díl druhý: PORTRÉT DÁMY
(Velká Británie/USA, 1996, 142 min., režie: Jane Campion)
16. března 2010, 19 h
lektorský úvod: Ing. Mgr. Věra Eliášová, Ph.D.

Díl třetí: ORLANDO
(Velká Británie/Rusko/Francie/Itálie, 1992, 93 min., režie: Sally Potter)
13. dubna 2010, 19 h
lektorský úvod: Mgr. Jolana Navrátilová

Díl čtvrtý: ITTY BITTY TITTY COMMITTEE 
(USA, 2007, 87 min., režie: Jamie Babbit)
úterý 18. května 2010, 19 h
lektorský úvod: Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D. 

Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Kateřina Hodická



Oslavy Mezinárodního dne žen v Brně: ŽENY A MOC 

Oslavy MDŽ 2010 proběhly jako série odborných diskusí, zábavných happeningů a uměleckých 
konfrontací.  Na uměleckých happeninzích v prostorách FSS MU se podíleli: Kristýna Cílková 
(Brno), Radek Čák (Brno), Darina Hlinková (Brno), Monika Hořčicová (Brno), Alena Kazatelová 
(Brno), Klára Klinerová (Brno) a Jan Kratochvíla (Ústí nad Labem), Lenka Klimešová (Bratislava), 
Pavla Malinová (Ostrava), Pavla Motyčková (Brno), Barbora Tichá (Ostrava), Lenka Vráblíková 
(Brno). V atriu fakulty byly též k vidění prezentace brněnských nevládních organizací. Program 
pokračoval přednáškou spisovatelky Markéty Pilátové: Ženy a moc v Latinské Americe a panelovou 
diskusí na téma:  Ženy v české a evropské politice.
Večerní program přinesl oblíbený Genderově konkrétní kabaret (Klára Kubíčková, Lucie Jarkovská, 
Simona Nyitrayová) a divadlo, tanec a hudbu v podání Čoko Voko, El Raks Sael (chan-tan 
burlesque), autorské čtení Markéty Pilátové, Hrochansony/Zelené koule, Duhové víly.

Akci spolupořádaly studentky a členky kateder sociologie, politologie a environmentálních studií 
FSS za podpory Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR a spolu s brněnskými 
občanskými sdruženími Nesehnutí, Nora a REPT. 

Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Petrová

Firemní školka SLUNEČNICE - podpora zaměstnavatelů v regionu Brno

NORA se v roce 2010 stala partnerkou i projektu zaměřeného na podporu firem v uplatňování rovných šancí. 
V tomto projektu prostřednictvím týmu interních i externích lektorek zajišťujeme školení pro firmy, články k 
tématu, konzultace firmám a také supervizi celého projektu s ohledem na uplatňování principů rovných 
příležitostí.

Další informace o projektu zde: http://www.firemni-skolka.net/

Projekt je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D., Mgr. Kateřina Hodická

Gender management

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



Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D.
Feministický časopis FEMA

Ve spolupráci s NESEHNUTÍm se NORA začala podílet na vydávání časopisu FEMA.  Jedná se o 
čtvrtletník, který chce oslovovat osoby zajímající se o feminismus – a to jak aktivní feminist(k)y, 
tak osoby, které by své sympatie nikdy (zatím!?) za feminismus neoznačily. Pokud bychom měli 
časopis specifikovat, pak spíše než o odborné periodikum nám jde o zábavné a podnětné čtení life-
stylového typu.
Naším cílem je posilovat český feminismus s velkým důrazem na kontext dění podporující ženská 
práva a genderovou rovnost v severo-západní i jiho-východní části světa. Časopis je neziskovou a 
převážně dobrovolnickou aktivitou osob aktivně působících v českém feministickém prostoru. První 
ročník 2010 zahrnoval dvě čísla s podtituly "Navazujeme" (č.1/podzim 2010) a "HOL-KY-DO-TO-
HO" (č. 2/zima 2010) tématicky zaměřená na historii a sport. 

Více o časopisu: http://femamagazin.wordpress.com

Kontaktní osoba: Kateřina Plesková

Za podporu děkujeme Slovensko - českému ženskému fondu. 

Další spolupráce

Nebojte se rovných příležitostí

Od podzimu 2010 naše expertky zahájily spolupráci na projektu brněnské organizace Liana. Projekt 
je zacílený na zvyšování povědomí o genderové problematice u zaměstnavatelů. Jsou poskytovány 
odborné konzultace a podpora realizačnímu týmu projektu, zejména v přípravě e-learningových 
kurzů a vstupních auditů rovných příležitostí.
Další informace o projektu zde: http://www.liana-vzdelavani.cz/nebojte-se-rovnych-prilezitosti.html

Projekt je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

http://femamagazin.wordpress.com/


Kontaktní osoba: Kateřina Machovcová, Ph.D., Mgr. et. Mgr. Lenka Formánková

Účetní uzávěrka



Tým a spolupracující osoby

Mgr. et Mgr. Kateřina Hodická, ředitelka 
Absolventka oboru anglický jazyk a ekonomie (FF MU v Brně) a oboru mezinárodní vztahy (FSV UK) pracuje 

v současnosti jako manažerka veřejné zakázky na VUT v Brně. V GIC NORA se zaměřuje na realizaci kulturních 
aktivit a projektovou oblast.  

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. 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.

Kateřina Plesková
Projektová manažerka, občanská aktivistka, iniciátorka vzniku a šéfredaktorka feministického magazínu FEMA. 
V letech 2003 - 2008 koordinovala ženskoprávní kampaň NESEHNUTÍ. V současné době pracovně působí v 
Ekologickém institutu Veronica. 

Mgr. Barbora Petrová
Doktorandka na katedře politologie FSS MU, zaměřuje se na politickou komunikaci a public relations. Pracuje 
jako konzultantka a lektorka v oblasti komunikace a vztahů s veřejností. 

Mgr. et. Mgr. Lenka Formánková
Lenka Formánková pracuje v oddělení Gender & sociologie v Sociologickém ústavu AV ČR, v. v. i.. Spolupracuje 
také s Institutem pro výzkum reprodukce a integrace společnosti při Fakultě sociálních studií Masarykovy 
univerzity v Brně. Na této fakultě dokončila magisterská studia psychologie a sociální politiky a v současné době
zde pokračuje v doktorském studiu na katedře Sociální politiky a sociální práce. 



V roce 2010 došlo ke změnám ve Správní radě  GIC NORA, dozorčí rada bude změněna k lednu 2011. 
V současné době působí orgány organizace v následujícím složení: 

Správní rada GIC NORA

předsedkyně
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 (2000-2002); 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, zmocněnkyně
Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D.   
Zabývá se především problematikou personálního managementu a uplatňování rovných příležitostí žen a 

mužů. Vystudovala sociální psychologii v doktorském studijním programu na FSS MU, věnovala se 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. 

člen správní rady
Mgr. Lukáš Sedláček
Studuje v doktorském programu psychologie na Fakultě sociálních studií. Působí jako psycholog na policejní 

škole v Brně. Zabývá se tématy spojenými se sexualitou a také podporou aktivního otcovství.

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. 


