
 

Odborná konference 

„Náhradní výživné - ano či ne“ 
 

Aktivní účastníci: 

MUDr. Milan Cabrnoch, MBA - Dětský lékař, nezávislý konzultant ve 

zdravotnictví a sociálních službách, politik. MUDr. Milan Cabrnoch se 

věnuje problematice organizace zdravotnictví a souvisejícím tématům 

dlouhodobě a souvisle. Je spoluautorem koncepce zdravotnictví Občanské 

demokratické strany. V současné době se zabývá zejména informovaností 

pacientů a na to navazující oblasti eHealth. V minulosti byl zastupitel 

města Kolína, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky   

(ODS) a poslanec Evropského parlamentu (ODS) 

 

Ing. David Kafka je bývalý náměstek 

ministra práce a sociálních věcí, bývalý 

poslanec Parlamentu České republiky 

(ODS), bývalý radní města Hradce 

Králové. V profesním životě se dlouhá 

léta věnoval praktické  sociální politice 

jako ředitel Úřadu práce. V tomto směřování pokračoval i 

v poslanecké sněmovně kde byl mimo jiné místopředsedou Výboru 

pro sociální politiku.  
Mgr. Kateřina Jirková je ředitelka odboru 

nepojistných dávkových systémů MPSV . 

Vystudovala Právnickou fakultu 

Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 

2004 pracuje na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde se věnovala agendě 

rodinné politiky. Od r. 2012 působí na témže resortu na pozici ředitelky 

odboru nepojistných sociálních a  rodinných dávek. Je vdaná a má dvě dcery. 

 

JUDr. Libuše Kantůrková je právnička a 

soudkyně Okresního soudu v Kolíně. Od 

roku 2011 předsedkyně Spolku 

rodinněprávních a opatrovnických soudců. Věnuje se také přednáškové 

a školící činnosti v oblasti rodinného práva. Za rok 2013 získala ocenění 

Právník roku v oblasti rodinného práva.  

 



 

V panelu vystoupí 
 

 

Bc. Lenka Kohoutová je ředitelka domova pro osoby se zdravotním 

postižením Sulická. Vystudovala střední zdravotnickou školu a veřejnou 

správu na Cevro Institutu. V roce 2007 spoluzaložila Nadační fond pro 

podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde je doposud 

předsedkyní správní rady. V letech 2010-2013 byla poslankyni PSP ČR, 

věnovala se především sociálním tématům. Od roku 2014 vede Domov 

pro osoby se zdravotním postižením Sulická, kde zajišťuje péči o více 

jak 140 osob s mentálním postižením. V Domově a v nadačním fondu 

zaměstnává více jak 120 zaměstnanců, včetně osob se zdravotním 

postižením.  Je členkou správní rady Asociace veřejně prospěšných 

organizací, členkou Poradního týmu pro zaměstnávání OZP při MPSV, 

dále pak je členkou Rosky Praha, která se zabývá pomocí pacientům s roztroušenou sklerózou. 

 

Mgr. Jakub Stárek (33) je absolventem UJAK, oboru Andragogika. Od 

roku 2003 byl zaměstnancem MŠMT (od referenta po vrchního 

ředitele). Odborně se na MŠMT zabýval otázkou vzdělávání dospělých, 

vzděláváním v rámci regionálního školství, speciálním vzděláváním atd. 

Od roku 2015 pracoval rok na MF, kde zastával pozici vedoucího 

oddělení financování školství, kultury, 

výzkumu a vývoje. V září 2015 nastoupil 

jako ředitel exekutorského úřadu na 

Praze 6 u Mgr. Zuzany Sobíškové.  

Bc. Romana Dohnálková je sociální pracovnice Orgánu sociálně právní 

ochrany dětí Obvodního úřadu Prahy 6. Své profesi se věnuje již 16 let.  

 

Mgr. Lada Wichterlová je projektová 

manažerka ve společnosti Gender Studies 

o.p.s. Vystudovala českou literaturu na 

FPF SU v Opavě a mediální studia FSV UK v Praze. Knihovnu Gender 

Studies vedla do roku 2003. Věnovala se fundraisingu a zabývala se 

plánem rozvoje knihovny, iniciovala implementaci a překlad vhodného 

thesauru. Pracovala jako česká koordinátorka evropského projektu 

REWIND NET - Network of Women's Information and Documentation 

Centres. Spolupracovala na publikační činnosti GS (Alice a Charlotta 

Masarykovy, Bertha von Suttner). V současné době se zabývá 

genderovými aspekty rodinné politiky, vede projekt Celoživotní 

ekonomické dopady mateřství. Je členkou Výboru pro sladění 

pracovního, soukromého a rodinného života při Radě vlády pro rovné 

příležitosti žen a mužů. 

 


