
 

 

Více informací ke konferenci a možnost registrace najdete  

na www.ccv.upol.cz sekce „VÁNOCE A ZDRAVÍ 2019“ 

 

Pedagogická fakulta UP v Olomouci 
 

Centrum výzkumu zdravého životního stylu 

Centrum celoživotního vzdělávání 

Katedra antropologie a zdravovědy 

Katedra primární a preprimární pedagogiky 

Katedra psychologie a patopsychologie 

 

ve spolupráci  

s Katedrou tělesné výchovy a výchovy ke zdraví PdF MU v Brně  

a Státním zdravotním ústavem v Praze  

 

a odbornými společnostmi 

Asociace pro podporu zdraví a výchovu ke zdraví  

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu 

Centrum Anabell  

P-centrum Olomouc 

 

si Vás dovolují co nejsrdečněji pozvat 

na 8. ročník interaktivního vzdělávacího workshopu 
 

VÁNOCE A ZDRAVÍ 
4. 12. 2019 

 
od 9,00 hod.  

v prostorách Pedagogické fakulty UP 

Žižkovo nám 5 

771 40 Olomouc 

 

záštitu nad akcí převzala  

děkanka Pedagogické fakulty UP v Olomouci  

Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. 

 

Akce je realizována s podporou projektu  

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366 

Podpora rozvoje digitální gramotnosti 

 
Vstup je bezplatný, přihlášení účastníci obdrží osvědčení. 

Odborný program: 
 

http://www.ccv.upol.cz/
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8,30 – 9,00  Registrace účastníků  
 

Přednášková část:  
(posluchárna P31 – 3. poschodí v  historické části budovy vlevo) 

 

9,00 - 9,40   Slavnostní zahájení interaktivního vzdělávacího workshopu  
doc. Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. Centrum výzkumu zdravého 

životního stylu, Katedra antropologie a zdravovědy, PdF UP v Olomouci 

Úvodní slovo zástupců participujících organizací 

Vánoční písně v podání žáků ZŠ Náklo pod vedením  

Mgr. Michala Rusa 

    

9,40 - 10,15 Vychovávat dítě znamená vychovávat sebe 

MUDr. Marie Nejedlá, vedoucí Centra podpory veřejného 

zdraví, Státní zdravotní ústav v Praze 

 
10,15 – 10,30   Přestávka s využitím doprovodného programu 

 

10,30 – 11,00  Jsou Vánoce svátky pohody a klidu pro naše zdraví? 

PhDr. Alena Plšková, vedoucí MRP (manželská a rodinná 

poradna); Pedagogická fakulta MU, Brno 

 
11,00 – 11,15   Přestávka s využitím doprovodného programu 

 

11,15 – 11,45 Život v Dětském centru Ostrůvek nejen o Vánocích 

Mgr. Magda Pilková, hlavní sestra a Bc. Renáta Benýšková, 

vrchní sestra, Dětské centrum Ostrůvek, Olomouc  

  

11,45 – 12,15  Psychoterapie v léčbě obezity 

 PhDr. et Mgr. Michal Svoboda, Ph.D., Katedra psychologie, 

PdF Západočeská univerzita v Plzni 

 
12,15 – 12,30 Přestávka s využitím doprovodného programu 

 

12,30 - 12,45  Prevence chronických neinfekčních chorob – možnosti 

pedagogické intervence 

PhDr. Jitka Slaná Reissmannová, Katedra tělesné výchovy a 

výchovy ke zdraví, PdF MU, Brno  

 

12,45 – 13,00  Inovativní digitální vzdělávací zdroje ve Výchově ke zdraví 
(v rámci projektu „Podpora rozvoje digitální gramotnosti“) 

doc. Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D., doc. Ing. Čestmír 

Serafín, Ph.D., Mgr. Tomáš Dragon, PdF UP v Olomouci 

 
13,00 – 13,15 Diskuse a přestávka s využitím doprovodného programu 

http://www.ccv.upol.cz/


 

 

Více informací ke konferenci a možnost registrace najdete  

na www.ccv.upol.cz sekce „VÁNOCE A ZDRAVÍ 2019“ 

 

Workshopy: 
 

I. workshopový blok 13,15 - 14,15 
 

II. workshopový blok 14,30 - 15,30 
 

Účastníci si zvolí v každém bloku 1 workshop, celkem tedy absolvují 2 zvolené 

workshopy. Kapacita jednotlivých workshopů je cca 15 míst. 

 
1.  Využití metody krátké intervence v prevenci šíření sexuálně přenosných 

nemocí u adolescentů (učebna N21) 

doc. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. a PhDr. Renata Procházková, 

Katedra specializace ve zdravotnictví, Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., 

Praha 

 

2.  Cukroví bez rumu, Vánoce bez stresu (učebna s402) 

Mgr. Michal Růžička, Ph.D., Ústav speciálně pedagogických studií PdF UP 

v Olomouci a P - centrum Olomouc  

 
3.  Předvánoční tvořivá dílna (učebna P 39) 

Mgr. Michaela Bartošová a Mgr. Šárka Klímová, Katedra primární  

a preprimární pedagogiky, PdF UP v Olomouci 

  

4.  Význam rovnováhy mezi "dávej a ber" (učebna P 33a)  

Mgr. Janka Křížová, Katedra psychologie a patopsychologie, PdF UP  

v Olomouci 

 

5. Cvičením proti stresu (místnost Relax) 

 doc. PhDr. Ludmila Miklánková, Ph.D., Katedra primární  

a preprimární pedagogiky, PdF UP v Olomouci 
S sebou cvičební úbor, teplé ponožky. 

 

6.  "Dotkni se sebe" - kontakt duše a těla v tanečně pohybové terapii 
(učebna LM3) 

Mgr. Aneta Habartová, sociální pracovnice; Mgr. Lenka Minibergerová, 

psycholožka; Centrum Anabell, Brno 
 Workshop č. 6 se uskuteční pouze v jednom časově prodlouženém bloku 13,15 – 15,15. 

 

7.  Tajemství přírodního kvásku (hlavní část učebny LA2) 

 Ing. Jana Berková, profesionální specialistka na kvásek, Olomouc 
Více informací viz doprovodný program  

Workshop č. 7 se uskuteční pouze v prvním bloku 13,15 – 14,15. 

  

http://www.ccv.upol.cz/
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8.  Hodnocení tělesného složení a konzultace (boční část učebny LA2) 

PhDr. Tereza Sofková, Ph.D., Katedra antropologie a zdravovědy, PdF UP 

Olomouc 
Tělesné složení je diagnostikováno s využitím přístroje InBody 720, který diferencuje 

tělesnou hmotnost na tři složky – celkovou tělesnou vodu (intracelulární a extracelulární 

tekutina), sušinu (proteiny a minerály) a tělesný tuk. Poznání konkrétních parametrů 

umožňuje objektivně kvantifikovat možné změny v hmotnosti a statusu tělesného 

složení.  

Pozn. workshop č. 8 se uskuteční pouze v druhém bloku s délkou trvání cca 60 min. 

(14,30-15,30).  

 

 

 

15,30 - 16,00  Závěry a evaluace interaktivního vzdělávacího semináře 

 

 

 

Doprovodný program: 

 
 

 

 Ukázky a prodej ekologické drogerie – Hana Přidalová (fa Eurona by Cerny) 

 Kvásková kuchařka – Ing.  Jana Berková, profesionální specialistka na kvásek 

(autorka kváskových kuchařek, vystupuje v médiích, a na kurzech učí, jak z kvásku péct a 

vařit, s lepkem i bez. Seznámíte se s přírodním kváskem a dozvíte se vše základní, důležité a 

potřebné pro Váš zdravý život s ním. Prozradí vám i co si pořídit nejlepšího, abyste byli 

úspěšní. Přijďte se "nakazit" kváskovým nadšením. Chcete-li si odnést s kuchařkami i násadu 

7mi letého kvásku, přineste si na něj prosím malou skleničku. Více najdete na 

www.kvaskovakucharka.cz.) 

 Prodejní výstava rukodělných výrobků a dekorací – Svata Vlková 

 Prezentace edukačních materiálů: 

o činnosti Centra celoživotního vzdělávání a bezplatných 

vzdělávacích kurzů a programů pro a.r. 2019/2020, 

o Centra Anabell zaměřeného na oblast primární, sekundární  

i terciární prevence v oblasti poruch příjmu potravy, 

o Státního zdravotního ústavu aj.  

http://www.ccv.upol.cz/

