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Vážená paní, vážený pane,
dovoluji si obrátit se na Vás s žádostí o spolupráci na výzkumu, který jsem se
rozhodla uskutečnit v rámci úkolů, jež mi byly svěřeny zákonem č. 349/1999 Sb.,
o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení § 1
odst. 5 ve spojení s ustanovením § 21b písm. b) zákona o veřejném ochránci práv je
veřejný ochránce práv oprávněn provádět výzkum v oblasti práva na rovné
zacházení. Ochránce již od roku 2009, kdy agenda rovného zacházení nově přibyla
do jeho působnosti, uskutečnil tři poměrně rozsáhlé výzkumy, přičemž poslední dva
byly úzce svázány s některým ze zakázaných diskriminačních důvodů (etnicita, věk).1
V návaznosti na podnět upozorňující na ztížené profesní uplatnění
zdravotnických záchranářek, který obdržel můj předchůdce JUDr. Pavel Varvařovský
v roce 2011, jsem se rozhodla zaměřit další výzkum na problematiku pohlaví
a možnou diskriminaci žen v přístupu k zaměstnání. V šetření, které tehdy ochránce
provedl a ukončil se závěrem o diskriminaci2, se totiž ukázalo, že tento problém má
širší dopady. Stávající právní úprava má tak zásadní nedostatky, že může mít nejen
negativní dopady na uchazečky o toto povolání, ale i zaměstnavatele v této oblasti
trhu práce vystavuje značné nejistotě, a i případnému riziku postihu za porušení
pracovněprávních předpisů.
V první fázi výzkumu bych ráda získala potřebné informace z praxe
prostřednictvím řízené skupinové diskuse (tzv. metodou „focus group“). Jako
účastníky první diskuse bych ráda pozvala osoby s odbornou způsobilostí
k výkonu povolání zdravotnického záchranáře, které pracují ve výjezdových
skupinách a na lůžkových odděleních nemocnic a jiných zdravotnických
zařízení. Do druhé skupinové diskuse bych chtěla pozvat jejich zaměstnavatele
i zástupce vzdělávacích institucí, kteří poskytují vzdělání v oboru „zdravotnický
záchranář/záchranářka“. Diskuse budou vést pověření zaměstnanci mé Kanceláře,
kteří jsou ze zákona vázáni mlčenlivostí. Ze setkání bude pořízen záznam, sebraná
data však nebudou použita adresně, tj. nebudou nijak spojována se subjektem, ať už
osobou fyzickou, nebo právnickou, od níž byla konkrétní informace získána,
a výsledné poznatky budou v rámci výsledné výzkumné zprávy důsledně
anonymizovány.
Tímto se dostávám k důvodům, proč se obracím právě na Vás.
Dovoluji si Vás požádat o spolupráci spočívající ve vyslání dvou představitelů
nebo členů Vaší asociace, kteří by mi pomohli se zmapováním aktuální situace
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Zprávy jsou dostupné na http://www.ochrance.cz/diskriminace/vyzkum/.
Pracovní pozice zdravotnické záchranářky totiž byla nabízena pouze mužům.

na trhu práce, uplatnění žen s výše uvedenou kvalifikací, a podmínek při poskytování
vzdělávání a získávání této konkrétní kvalifikace.
Setkání je plánováno na den 11. listopadu 2014 od 10:00 hod. do 14:00
hod. v budově Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno.
Účastníkům bude v režimu dohody o provedení práce poskytnuta finanční
odměna ve výši 500,- Kč a budou jim proplaceny cestovní výlohy. V průběhu
setkání bude zajištěno malé občerstvení.
Budu Vám vděčna, když od Vás v průběhu následujících 10 dnů obdržím
odpověď obsahující Váš souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím součinnosti,
a v případě kladné odpovědi také jména konkrétních zaměstnanců, jejich pracovní
zařazení a jejich kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa). V příloze
k tomuto dopisu Vám zasílám i formulářový souhlas se zpracováním osobních údajů
pro administrativní účely organizace tohoto setkání. Tuto odpověď adresujte,
prosím, pověřené zaměstnankyni mé kanceláře Mgr. Zuzaně Ondrůjové, která
má za úkol tento výzkum koordinovat, e-mailem na adresu zuzana.ondrujova@
ochrance.cz. Pokud byste měli zájem o detailnější informace, můžete ji kontaktovat
přímo na tel. č. 542 542 363.
Děkuji Vám předem za ochotu a spolupráci.

Mgr. Anna Š a b a t o v á, Ph.D., v. r.
(dopis je opatřen elektronickým podpisem)
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