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MEDAILONKY PŘEDNÁŠEJÍCÍCH 
 

JIŘÍ MACÍČEK 

Je absolventem Vysoké školy zemědělské v Brně. Svou pracovní kariéru začínal v roce 1990 
jako Bezpečnostní technik, vodohospodář a energetik. Od roku 1992 do roku 2008 působil 
ve službách zaměstnanosti, nejdříve jako vedoucí kontrolního referátu a od roku 1994 
jako ředitel Úřadu práce v Novém Jičíně. V roce 2008 se stal náměstkem generálního 
inspektora Státního úřadu inspekce práce v Opavě a má mimo jiné v řídící gesci kontrolní 
činnost v oblasti pracovněprávních vztahů, zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. 

 

PETR POLÁK 

Pracuje v KVOP od roku 2007, na konci roku 2019 přestoupil do odboru ochrany práv osob 
s postižením. Mezi lety 2015 a 2019 byl členem správní rady sítě evropských orgánů rovného 
zacházení Equinet. Je absolventem Právnické fakulty a Filozofické fakulty Masarykovy 
univerzity. V Kanceláři VOP se zabývá především diskriminací v oblasti práce a školství. 
Za KVOP se podílí na realizaci projektů MPSV (Důstojné pracoviště ve veřejné správě a 22% 
k rovnosti). Je spoluautorem publikace Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi (C. H. 
Beck, 2017). Dále se věnuje problematice věkové diskriminace a ochrany práv etnických 
a sexuálních menšin. Pravidelně přednáší pro Evropskou akademii práva (Trevír). 

 

DENISA KRAMÁŘOVÁ 

Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v roce 2010. Po studiích nastoupila 
jako právnička do Ligy lidských práv, kde se věnovala právům lidí s postižením se zaměřením 
na zaměstnávání, svéprávnost a právo na život v komunitě. V roce 2012 založila sociální 
podnik Ligy lidských práv, který se věnoval odbornému vzdělávání v sociálních službách. 
Od roku 2018 působila v reformě péče o duševní zdraví, v rámci které hodnotila naplňování 
lidských práv v psychiatrických nemocnicích a poté i metodickému vedení psychiatrických 
nemocnic v oblasti naplňování práv lidí s postižením. Vyučuje na Právnické fakultě 
Masarykovy univerzity a věnuje se lektorské činnosti. V listopadu 2019 nastoupila 
do Kanceláře veřejného ochránce práv jako právnička odboru ochrany práv osob se 
zdravotním postižením. 

 

VERONIKA VÍTKOVÁ 

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Má zahraniční zkušenost, 
v programu Erasmus studovala ve Velké Británii problematiku alternativního řešení sporů 
na Liverpool John Moores University. Působila také jako stážistka v Evropském parlamentu 
v Bruselu, a to nejdříve v kanceláři bývalé europoslankyně Olgy Sehnalové, později v týmu 
politických poradců pro Výbor zaměstnanosti a sociálních věcí. Od roku 2018 pracuje 
jako právnička v odboru ochrany práv osob se zdravotním postižením v Kanceláři veřejného 
ochránce práv. Zde se věnuje především problematice nezávislého způsobu života lidí 
s postižením. Sama je člověkem s osobní zkušeností, pohybuje se na vozíku. 
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JAKUB TOMŠEJ 

Právník se specializací na pracovní a antidiskriminační právo. Působí jako odborný asistent 
na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a jako samostatný advokát. Pravidelně zastupuje 
oběti diskriminace v řízeních před soudy. Praktické zkušenosti získal jako advokát 
mezinárodní advokátní kanceláře a podnikový právník specializovaný na pracovní právo. Je 
řešitelem nebo spoluřešitelem několika vědeckých projektů v oblasti pracovního práva 
a pravidelně se věnuje přednáškové a výukové činnosti. 

 

HANA BRABLCOVÁ 

Absolvovala Právnickou fakultu (2016) Masarykovy univerzity. Od roku 2017 pracuje 
v Kanceláři veřejného ochránce práv jako právnička odboru rovného zacházení. Věnuje se 
problematice pracovního a spotřebitelského práva. Pravidelně přednáší pro státní správu, 
soukromý a neziskový sektor. Zabývá se zejména diskriminací z důvodu pohlaví. 

 

DALIMILA SOLNICKÁ 

Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 1993. V letech 1993 
až 2006 se v Brně věnovala trestnímu právu, po přesídlení do Opavy působila na stavebním 
úřadu Magistrátu města Opavy, a to v oblasti přestupků proti stavebnímu řádu 
a vyvlastňovacího řízení. Od roku 2010 působí na Státním úřadu inspekce práce v Opavě, 
nejprve jako inspektorka metodička v oblasti pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti 
a v současné době jako vedoucí úseku inspekce pracovněprávních vztahů. V rámci svého 
působení na SÚIP se věnuje také lektorské činnosti.  
 


