
ODBORNÝ PROGRAM
8:40–9:00  registrace účastníků (předsálí auly)

PŘEDNÁŠKOVÁ ČÁST
(stará aula – přízemí v historické části budovy vlevo)

9:00–9:30 slavnostní zahájení interaktivního vzdělávacího 
workshopu 

 Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. Centrum výzkumu zdra-
vého životního stylu, Katedra antropologie a zdravo-
vědy PdF UP v Olomouci

 úvodní slovo zástupců participujících organizací
 vánoční koledování 
 Žáci ZŠ Náklo pod vedením Mgr. Michala Rusa

9:30–10:05 Efektivní podpora zdraví
 Monika Pazderová, Centrum podpory veřejného zdra-

ví, Státní zdravotní ústav v Praze 

10:05–10:20 přestávka s využitím doprovodného programu

10:20–10:55 Trnitá cesta k duševní pohodě
 Mgr. Michal Růžička, Ph.D., Ústav speciálně pedago-

gických studií PdF UP v Olomouci a P-centrum Olo-
mouc

10:55–11:10  přestávka s využitím doprovodného programu

11:10–11:45 Vánoční vůně pro zdraví
 Mgr. Veronika Jurečková, akreditovaný lektor aroma-

terapie, aroma-masáže, Olomouc

11:45–11:55 přestávka s využitím doprovodného programu

11:55–12:30  Preklinická perioda – dostatečný prostor pro 
změnu životního stylu

 doc. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D., Ústav veřejného 
zdravotnictví, LF UP v Olomouci

12:30–12:45 Rozvoj digitální gramotnosti nejen ve Výchově 
ke zdraví (představení projektu „Podpora rozvo-
je digitální gramotnosti“)

 doc. Ing. Čestmír Serafín, Ph.D., a Mgr. Michaela Hřiv-
nová, Ph.D., PdF UP v Olomouci

12:45–13:00 diskuse a přestávka

WORKSHOPY

13:00–14:00 I. workshopový blok

14:15–15:15 II. workshopový blok
Účastníci si zvolí v každém bloku 1 workshop, celkem tedy ab-
solvují 2 zvolené workshopy. Kapacita jednotlivých workshopů 
je cca 15 míst.

1. Vánoce v rodině s poruchou příjmu potravy (učebna N21)
 Mgr. Aneta Habartová, sociální pracovnice; Mgr. Lenka Miniber-

gerová, psycholožka; Centrum Anabell, Brno

2. Umění dospět – krok za krokem… (učebna s 402)
 Mgr. Alena Blažková, MP Education s.r.o. 

3.  Vánoční tvoření je nejen pro děti (učebna P 39)
 Mgr. Michaela Bartošová a Mgr. Šárka Klímová, Katedra primární 

a preprimární pedagogiky, PdF UP v Olomouci

4.  Správnou komunikací proti stresu (učebna P 33a) 
 doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D. Katedra psychologie a patopsy-

chologie, PdF UP v Olomouci

5. Bez cukru a soli to (ne)jde (učebna LM3)
 Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D., Ústav výživy, Katedra hygieny, epide-

miologie a preventivního lékařství, 3. lékařská fakulta Univerzity 
Karlovy, Praha

 Pozn.: S sebou donést jedno balení kostkového cukru a kuchyňské 
soli a čajovou lžičku.

6.  Voňavé dárečky pro zdraví (hlavní část učebny LA2)
 Mgr. Veronika Jurečková, akreditovaný lektor aromaterapie, aro-

ma-masáže, Olomouc
 Workshop č. 6 se uskuteční pouze v jednom časově prodlouženém 

bloku, a to od 13:00 do 15:15 hodin

7.  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 – celko-
vou tělesnou vodu (intracelulární a extracelulární tekutina), su-
šinu (proteiny a minerály) a tělesný tuk. Poznání konkrétních 
parametrů umožňuje objektivně kvantifikovat možné změny v 
hmotnosti a statusu tělesného složení. 

 Pozn. workshop č. 7 se uskuteční pouze v jednom bloku s délkou 
trvání cca 60 min. (14:00–15:00). V případě zájmu bude časový in-
terval prodloužen.

15:30–16:00
Závěry a evaluace interaktivního vzdělávacího semináře

DOPROVODNÝ PROGRAM

 � Edukační koutek Mamma HELP, z. s., 
Lenka Kalusová, koordinátorka Mamma HELP centra Olomouc.  
Možnost nácviku samovyšetření prsu, konzultace a další aktivi-
ty k problematice karcinomu prsu

 � Edukační koutek Centra Anabell, z.s., 
Konzultace k tématu poruch příjmu potravy, k možnostem a 
formám podpory nemocných nebo jejich blízkých, k rizikovým 
faktorům i k léčbě poruch příjmu potravy, včetně konzultace 
ke struktuře preventivních programů. 

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

 � Prezentační a prodejní stánek 
Forever Living (detoxikační a výživové produkty) – Josef Jilka

 � Prezentace edukačních materiálů:
 y činnosti Centra celoživotního vzdělávání a bezplatných vzdě-

lávacích kurzů a programů pro a.r. 2018/2019,
 y Centra Anabell zaměřeného na oblast primární, sekundární i 

terciární prevence v oblasti poruch příjmu potravy,
 y Státního zdravotního ústavu aj. 


