TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 25. dubna 2017 – Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu
Akademie věd ČR, v.v.i. se i letos zapojí do programu Academia Film Olomouc (AFO), který
poběží od 25. do 30. dubna 2017.
NKC – gender a věda si pro AFO letos připravilo dvě akce - debatu na téma Ženy v mužských
světech. Na panelu budou debatovat tři ženy, které si musely vybudovat svůj prostor v
oblastech, v nichž tradičně dominují muži.
„Ačkoli nám naše stereotypní představy o mužských a ženských profesích nebo zálibách
napovídají, co je tzv. správně, tyto ženy se rozhodly vydat odlišnou cestou. Budeme s
nimi diskutovat o jejich ne vždy jednoduchých, ale velmi inspirujících životních
příbězích,“ říká Nina Fárová z NKC - gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, která
debatu připravila a zároveň ji moderuje.
Debata se bude konat ve čtvrtek 27. dubna ve Vlastivědném muzeu, Olomouc od 16,00 hod.
Kdo je kdo:
Alžběta Trojanová je herní novinářkou a jednou z nejvýraznějších postav české videoherní
scény. Vystudovala oboru Marketingová komunikace a PR na Univerzitě Karlově. Začínala
psaním do herních časopisů, dnes šéfuje pořadu Re-Play na stanici Prima COOL. O
videohrách a komiksech píše do časopisu ABC a má pravidelný sloupek v magazínu Score.
Pavla Hudcová (https://www.facebook.com/paja.hudcova?fref=ts) je vedoucí projektu
Zachraňme tmu!, který chce upozornit na problematiku světelného znečištění noční oblohy
(http://www.gratiastibi.cz/cs/nominovane-projekty/zachranme-tmu). Pavla studuje program
Komunikace, multimédia a elektronika na Fakultě elektrotechnické ČVUT a spolupracuje
s Astronomickým ústavem AV ČR.
"Hiphopová vědkyně" Anna Oravcová se osobně i akademicky věnuje české hip hopové
scéně. Je moderátorkou a dramaturgyní pořadu Street Cypher na Radiu Spin.
(https://www.facebook.com/Street.Cypher/?fref=ts ) a zároveň dokončuje doktorát na
Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd UK.
Nina Fárová je doktorandkou na katedře antropologie Západočeské univerzity. V rámci své
dizertační práce momentálně provádí etnografický výzkum základního školství v ČR,
primárně ji zajímá téma mužů a maskulinit ve feminizovaném prostředí.

Událost na FB: https://www.facebook.com/events/1856675604593099/
NKC – gender a věda si pro AFO letos připravilo ještě novinku – Editathon, workshop
v editování Wikipedie, který se bude konat ve čtvrtek 27. dubna v Pevnosti poznání, 17.
listopadu 939/7, Olomouc od 15,00 do 19,00 hod. Cílem workshopu bude naučit účastníky a
účastnice editovat současnou největší virtuální encyklopedii, nebo si dovednosti editace
zlepšit. Na workshop je nutné mít s sebou vlastní notebook. Účastnit se může kdokoli bez
ohledu na zkušenosti.
Událost na FB: https://www.facebook.com/events/450148741990213/
Academia Film Olomouc patří mezi nejvýznamnější festivaly v oblasti populárně-vědeckého
filmu. Propojuje akademické prostředí se světem dokumentárního filmu a prezentuje nejnovější
poznatky z oblasti přírodních, humanitních i sociálně-vědních oborů prostřednictvím
audiovizuální tvorby. NKC – gender a věda se festivalu účastní od roku 2010.
V případě zájmu o rozhovor či více informací,
nada.strakova(et)soc.cas.cz nebo 731 450 719.
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