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Genderové informační centrum NORA, o.p.s. existuje již sedm 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 podpory rovných příležitostí 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 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 2011 
 
 
 
 

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 
 
 
 



 

 
 
 
Nebojte se rovných příležitostí 
 
Rok od podzimu 2010 do podzimu 2011 genderové expertky NORA spolupracovaly na projektu 
brněnské organizace Liana. Projekt byl zacílený na zvyšování povědomí o genderové problematice 
u zaměstnavatelů. Naše organizace zajistila odborné konzultantky jako členky týmu a další 
podporu 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 Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 
 
Kontaktní osoby: Kateřina Machovcová, Ph.D., Mgr. et. Mgr. Lenka Formánková 
 

Firemní školka SLUNEČNICE - podpora zaměstnavatelů v regionu Brno 

Nora se v roce 2010 stala partnerkou i dalšího projektu zaměřeného na podporu firem v 
uplatňování rovných šancí. V tomto projektu tým interních i externích lektorek zajišťuje 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 Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 
 
Kontaktní osoba: Kateřina Machovcová, Ph.D. 

 

 

http://www.firemni-skolka.net/


 

Feministický časopis FEMA 

Ve spolupráci s NESEHNUTÍ 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. V roce 2011 vyšla čísla:  

Hol-ky-do-to-ho, Ženy-muži-krize-peníze, Sex ano…, …sexismus NE.  

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

Kontaktní osoba: Kateřina Plesková 

 

Oslavy Mezinárodního dne žen v Brně:  Wellness – Právo na rozkoš!  
 
Oslavy MDŽ 2011 nabídly bohatý program v podobě promítání v kavárně Kunštátská Trojka, diskusí 
v prostorách Fakulty sociálních studií MU a kulturního programu v brněnském Domě umění.   
 
Oslavy zahájil genderový večer s NESEHNUTÍm na téma „Ženy a muži ve videoklipech“. 
Moderované diskuse na téma FEMINA - RES PUBLICA?! BUDOUCNOST POLITIČEK V EVROPĚ se 
zúčastnily europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), poslankyně Anna Putnová (TOP09), poslankyně 
Kristýna Kočí (VV), socioložka Martina Kampichler a politoložka Petra Zářecká. Program pokračoval 
diskusí s hispanistkou a spisovatelkou Markétou Pilátovou na téma domácího násilí ve Španělsku a 
Latinské Americe. Večerní program byl pojat jako umělecký happening studujících FAVU pod 
vedením paní Lenky Klodové, následovaný divadelním programem.  
 
Oslavy MDŽ se konaly ve spolupráci s organizací NESEHNUTÍ a oborem gender studia FSS MU. Za 
podporu děkujeme Informační kanceláři Evropského parlamentu a panu Jindřichu Pietrasovi. 
 

 
Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Petrová, Lucie 
Jarkovská, Ph.D. 
 

 
 



 

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

 
 
Kontaktní osoba: Kateřina Machovcová, Ph.D.  
 

Realizace školení na klíč 
 
Naše organizace poskytuje širokou škálu školení dle potřeb zadavatele. V roce 2011 jsme například 
zajistili školení o rovných příležitostech pro Vzdělávací středisko Dany Luňákové v Bruntále.  
 
Kontaktní osoba: Kateřina Machovcová, Ph.D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Účetní uzávěrka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tým a spolupracující osoby 
 
ředitelka 
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 VUT v Brně. V GIC NORA se zaměřuje na realizaci kulturních aktivit a projektovou 
oblast.   

 
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, dizertační práce se 
věnovala 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. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Správní rada 
 
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. 
 
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 

 
Členka dozorčí rady 
Věra Eliášová, Ph.D. 
Působí na Katedře anglistiky pedagogické fakulty na Masarykově univerzitě v Brně, kde učí anglickou 

literaturu. Její specializací jsou ženské spisovatelky od devatenáctého století až po současnost. Přispívá do 
časopisu FEMA filmovými recenzemi. V předchozích letech studovala a působila v USA, kde mimo jiné učila 
ženská studia na Rutgers University. Je zakládající členkou brněnského sdružení Medůza, které v polovině 
devadesátých let minulého století propagovalo problematiku genderu  ve společnosti, uspořádalo jednu 
z prvních feministických konferencí v České republice, vydalo několik knížek a shromáždilo knihovnu s ženskou a 
feministickou tematikou.  
 

členka dozorčí rady 
MVDr. Pavla Hobstová 
Novinářka a dokumentaristka zaměřující se na problematiku sociálních menšin, genderu a občanského 

aktivismu. Přispívá m.j. do týdeníku Respekt či do Lidových novin, dříve připravovala dokumenty pro ČT. Pavla 
Hobstová roku 2005 úspěšně zpracovala roční grant nadace Open Society Fund, díky jehož podpoře publikovala v 
Respektu reportáže z jižní Moravy na téma korupce v komunální politice. 

 
 
členka dozorčí rady 
Mgr. Kristýna Pešáková 
Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity absolvovala bakalářské studium oboru sociální pedagogika a 

poradenství, na Fakultě sociálních studií MU magisterské studium oboru sociální politika a sociální práce, ve 
kterém pokračuje i v rámci doktorského studia. Několik let byla dobrovolnicí v různých organizacích (CESOP, 
Ratolest, Amnesty International), později poznala NESEHNUTÍ a stala se dobrovolnicí kampaně Bezpečí pro 
uprchlíky, poté kampaně Ženská práva jsou lidská práva a zanedlouho na to se stala i zaměstnankyní NESEHNUTÍ. 
V rámci programu Ženská práva jsou lidská práva také přednáší o násilí na ženách.  
 

 


