Mgr. MARCELA ADAMUSOVÁ
SPECIALIZACE

Gender, rovné příležitosti žen a mužů, komunitní a genderové
rozpočtování, postavení žen v politice a na trhu práce, dominační
techniky, argumentace, prezentace

KONTAKT

adamusova@padesatprocent.cz

POZICE

lektorka, genderová expertka, projektová
koordinátorka, PR manažerka

VZDĚLÁNÍ:
 Univerzita Karlova – Fakulta humanitních studií, magisterský obor Genderová studia
 Diplomová práce na téma „Ženy v komunální politice: reflexe dominačních technik
v promluvách komunálních političek“
LEKTORSKÁ PRAXE
 školení pro veřejnou správu, studující SŠ a VŠ, neziskový sektor, politické strany,
kurzy a semináře pro veřejnost
 školení pro krajský výbor ČSSD, Stranu zelených, starosty a starostky
PROFESNÍ ZKUŠENOSTI
Fórum 50 %, projektová koordinátorka
 Koordinace projektů zaměřených na prosazování rovných příležitostí žen a mužů
- Slaďování soukromého a pracovního života v mezinárodním kontextu:
výměna know-how a rozvoj tematické sítě
- Do Norska a s Norskem za Chartou za rovnost žen a mužů
- Rozpočet pro všechny
- Rovnost žen a mužů ve městech a obcích: jak začít?
- Týká se to i tebe: podpora aktivního občanství
- Dámy mají přednost: podpora žen v krajských a senátních volbách
- Jak dostat více žen do české politiky?
- Kongres žen – nejen pro ženy



Tvorba genderových analýz - obecní rozpočty z hlediska genderu, analýzy
kandidátních listin a výsledků voleb z hlediska genderu
Lektorská činnost
- akreditovaná školení „Aktuální problematika rovných příležitostí
pro veřejnou správu“ a „Komunitní a genderové rozpočtování“



feminismus
gender a rovné příležitosti
dominační techniky
ženy v politice
rovné příležitosti na trhu práce
argumentace, prezentace

PR – komunikace s médii, organizace tiskových konferencí, psaní tiskových zpráv
atd.

Ekumenická akademie Praha, PR manažerka
 PR aktivity
- organizace kampaně
- organizace tiskových konferencí a psaní tiskových zpráv
- průběžná komunikace s médii
- administrace webových stránek a facebookového profile
- medializace festivalu dokumentárních filmů a hudby
- celková propagace projektu
United Studies, lektorka kurzů anglického jazkya

ODBORNÝ ROZVOJ /ABSOLVOVANÁ ŠKOLENÍ
 Příprava lekce pro pokročilé – lektorské dovednosti pro pokročilé s cílem zvýšit
znalosti v oblasti přípravy a vedení lekce
 Grundtvig programme - Grundtvig Learning Partnership – vzdělávání dospělých, jak
efektivně školit genderová témata
 Facilitace a vedení jednání – základy úspěšné facilitace, efektivní vedení jednání

 Lektorské dovednosti – příprava školení, prezentační dovednosti, argumentace
 Mediální trénink – prezentační dovednosti a komunikace s médii
 Slovní sebeobrana aneb jak se bránit manipulaci - praktické uplatnění asertivity a
dalších technik, které zabrání manipulaci

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:
 Novinové články k problematice genderu, postavení žen na trhu práce, zastoupení
žen v politice atd. (Business Woman, Osobní rozvoj, V4 Revue, Výjimečné ženy atd.)
 Odborné texty k problematice genderu a zastoupení žen v rozhodovacích pozicích
(monitorovací zprávy Social Watch, časopis FEMA, časopis Půl na půl aj.)
 Metodická příručka Komunitní rozpočtování pro samouky a samoučky - editorka a
spoluautorka
 sborník z konference Rovnost žen a mužů ve městech a obcích: jak začít? - editorka

