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Datum narození: 6. Února 1962

Místo narození: Alma-Ata, Kazachstán, 

Bývalá ministryně vlády České republiky, členka Strany zelených. Narozena v 
Kazachstánu. Vystudovala lékařství na Vysoké škole lékařské v Moskvě, v rámci 
postgraduálního studia specializovala na psychiatrii. V letech 1985 – 1988 se zabývala 
odbornou a pedagogickou činností v Moskvě a posléze i v Praze. Po sňatku se v roce 1988 
natrvalo přestěhovala do Československa. Zde působila jako vědecká pracovnice ve státních 
zdravotních institucích a na univerzitě v Ústí nad Labem. Rovněž působila jako lékařka NsP 
Chomutov a provozovala soukromou lékařskou praxi. Od roku 1998 členka Zastupitelstva 
města Chomutov (2003 - 2006 člen Rady města). V roce 2002 vstoupila do Strany zelených, 
byla členkou Republikové rady SZ (2003 - 2005) a místopředsedkyní strany (2005 - 2007). V 
období let 2007 - 2009 zastávala post ministryně vlády ČR pro lidská práva a národnostní 
menšiny.

6. 2. 1962 
narozena v Alma-Atě (Kazachstán); kazašské národnosti; rozená Džamila Almaskyzy 

1980 - 1985 
studium 1. Vysoké školy lékařské v Moskvě, obor všeobecné lékařství 

1985 - 1988 



postgraduální studium spojené s odbornou a pedagogickou prací na Katedře psychiatrie 
Vysoké školy lékařské v Moskvě, titul MUDr. 

1988                                     
po sňatku se přestěhovala do tehdejšího Československa 

1989 - 1992 
odborná lékařka-psychiatr v Nemocnici s poliklinikou Chomutov 

1992
získává státní občanství České republiky

1992 - 1997 
vědecká pracovnice v Národním centru podpory zdraví a ve Státním zdravotním ústavu 
(obojí v Praze); vědecká a pedagogická činnost se zaměřením na drogovou problematiku, 
prevenci HIV/AIDS a problematiku diskriminace menšin s rizikovým chováním. 

1998 
členka Zastupitelstva města Chomutov (nezávislá, od r. 2002 členka SZ)

1998 - 2006 
soukromá lékařská praxe v oboru psychiatrie (v Chomutově) pedagogická a vědecká 
činnosti na Katedře společenských věd Fakulty životního prostředí Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

2001 
založila občanské sdružení Relikty („Reflexe-Lidé-Krajina-Tradice“), předsedkyně sdružení 

2002
členka Strany zelených

2003 - 2006 

členka Rady města Chomutov za Stranu zelených místopředsedkyně Výboru pro 
národnostní menšiny zastupitelstva města 2003 členka Krajské rady Ústeckého kraje Strany 
zelených 

2003 - 2005
členka Republikové rady Strany zelených

2004 
předsedkyně programové skupiny Krajské organizace Ústeckého kraje Strany zelených 

2005
předsedkyně Rady krajské organizace SZ v Ústeckém kraji 

2005 - 2007
místopředsedkyně SZ pro styk s veřejností

2006 
neúspěšná kandidatura ve volbách do Senátu v obvodu č. 5 – Chomutov (7. místo, 3,67 % 
hlasů)



2005 - 2007 
místopředsedkyně pro oblast lidských práv a menšin;

2007 - 2009
ministryně vlády České republiky; ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny; její 
úřad nemá status ministerstva

- mediálně známá řadou svých návrhů: zákaz fyzických trestů pro děti, částečná 
možnost adopce dětí homosexuálními páry; povolit změnu pohlaví před 18. rokem 
věku; zákaz heren v některých oblastech iniciovala projekt na ochranu seniorů, 
multikulturní výchovu do škol, její resort připravil antidiskriminační zákon (vetovaný 
prezidentem republiky)


