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znevýhodněných žen, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který 

je financován z Norských fondů 

 

 

 

Diskriminace jako překážka slaďování rodinného a pracovního života 

12. října 2015, 9:00 – 14:30 

v malém konferenčním sále 

Kanceláře veřejného ochránce práv 

Údolní 39, 602 00 Brno 

 

 
 12. října 2015 pořádá Alternativa 50+, o.p.s. ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv 

kulatý stůl, který se zaměří na téma diskriminace jako překážky slaďování rodinného a 

pracovního života s důrazem na povinnost zaměstnavatelů upravit pracovní dobu na žádost osob 

pečujících o děti nebo jiné závislé osoby. Kulatý stůl bude mít formu odborné panelové diskuse, 

která bude rozdělena do dvou bloků. První blok se bude zabývat současnou legislativní úpravou 

zákazu diskriminace a jejímu odbornému zhodnocení. Druhý blok bude veden formou diskuse k 

tématu slaďování rodinného a pracovního života. Cílem je nalezení východisek a doporučení, jež 

by přispěla ke snížení rizik diskriminačního jednání ze strany zaměstnavatelů a zlepšení situace 

lidí pečujících o závislé osoby. Alternativa 50+ následně využije tato doporučení ke snaze o 

zlepšování sociální a antidiskriminační legislativy ve prospěch znevýhodněných skupin obyvatel.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.osf.cz/
http://www.dejmezenamsanci.cz/o-programu/dejme-ze-nam-sanci-a-norske-fondy/
http://eeagrants.org/
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Program kulatého stolu: 

9:00 – 9:30 registrace účastníků 
9:30 – 9:55 Úvodní slovo 
9:30 – 9:40 Mgr. Anna Šabatová, Ph.D (VOP)  
9:40 – 9:50 Mgr. Robert Basch (OSF)  
9:50 – 9:55 Bc. Gabriela Ferbarová (Alternativa 50+) 
 
9:55 – 11:50 První blok: Současná legislativní úprava zákazu diskriminace a její odborné  
                                            zhodnocení Moderátorka: Mgr. Kateřina Kňapová 
 
9:55 – 10:15 Mgr. Jana Kvasnicová (VOP): "Možnost nebo povinnost? Právní úprava  
                        vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života."  
10:15 – 10:35 Mgr. et Mgr. Pavla Špondrová: „Vážné provozní důvody –ne/cesta  
                         ke kvalitnímu slaďování?“ (Univerzita Karlova v Praze) 
10:35 – 10:55 Mgr. Ivana Cabrnochová (Senát PČR, radní MČ Praha 10)"Praktické projevy 
                         diskriminace v konkrétních profesích"  
 
10:55 – 11:05 Přestávka na kávu 
 
11:05 – 11:15 Mgr. Petr Wija , Ph.D (Diakonie ČCE): „Situace a možnosti podpory  
                          neformálních pečujících o seniory a seniorky“ 
11:15 – 11:25 PhDr.Eliška Kodyšová, Ph.D. (Aperio): "Sólo rodiče: Jak pečovat a pracovat    
                          i při nedostatku zdrojů?" 
11: 25 – 11:50 Dotazy a diskuze s publikem 
 
11:50 – 12:25 Oběd 
 
12:25 – 14:30 Druhý blok: Jak snížit rizika diskriminačního jednání na straně  
                                                zaměstnavatelů vůči lidem pečujícím o děti či blízké   
                                                Moderátor: Mgr. Petr Polák 
 
12:25 – 12:55 Dipl.-Pol. Jana Maláčová (MPSV): „Slaďování rodinného a profesního života  
                           – příklady dobré praxe z EU“ a „Volno na péči“ 
12:55 – 14:10 Diskuze:  

 Mgr. Ludmila Hájková (Státní úřad inspekce práce) 

 Mgr. et Mgr. Pavla Špondrová (Univerzita Karlova v Praze) 

 Mgr. Petr Wija , Ph.D (Diakonie ČCE)  

 PhDr.Eliška Kodyšová, Ph.D. (Aperio) 

 Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR) 

 Mgr. Kateřina Kňapová (Alternativa 50+) 
14:10 – 14:30 Dotazy a diskuze s publikem 
14:30 Oficiální zakončení 

http://www.osf.cz/
http://www.dejmezenamsanci.cz/o-programu/dejme-ze-nam-sanci-a-norske-fondy/
http://eeagrants.org/

