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Mezinárodní konferenci 

„Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví“

pořádá Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci v rámci realizace 

projektu ESF Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

Investice do rozvoje vzdělávání, „Inovace a modernizace výchovy ke zdraví“, 

registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/18.0009.

Konference je pořádána ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje 

se sídlem v Olomouci, s olomouckou pobočkou České společnosti antropologické, 

s Państwowou Wyźszou Szkolou Zawodowou w Raciborzu (Polsko) a pod záštitou 

děkanky Pedagogické fakulty UP v Olomouci prof. PaedDr. Libuše Ludíkové, CSc.

Datum konání:  24. a 25. října 2012

Místo konání:  učebny Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 

    Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc 

Cíl konference: 

Hlavním cílem konference je prezentovat nové poznatky z oblasti životního stylu 

a podpory zdraví a diskutovat možnosti ovlivnění životního stylu a zdravotní-

ho stavu současné populace dětí, mládeže a dospělé populace prostřednictvím 

výchovy ke zdraví, programů podpory zdraví a prevence rizikových faktorů. 

Konference je určena zejména pro odbornou veřejnost a pedagogické pracovníky 

všech stupňů škol. 

Dílčí cíle konference:
 

1. Prezentace poznatků z oblasti zdravého životního stylu, prevence rizikových faktorů 

a jejich aplikace do životního stylu dětí a mládeže.

2. Seznámení s aktuálními informacemi o somatickém stavu, pohybové aktivitě a životním 

stylu současné populace dětí a mládeže. 

3. Diskuse o psychologických a sociálních aspektech zdraví a jejich zavádění do praxe. 

4. Výměna poznatků o současném postavení předmětu Výchova ke zdraví ve výchovně-

vzdělávacím procesu v Rámcových vzdělávacích programech a Školských vzdělávacích 

programech.

5. Prezentace studijních programů Výchovy ke zdraví na pedagogických fakultách v ČR 

v přípravě budoucích učitelů. 

6. Představení nových výukových programů, materiálů a didaktických pomůcek v oblasti 

výchovy ke zdraví a podpory zdraví. 

7. Diskuse o působení environmentálních faktorů na vývoj a zdravotní stav obyvatelstva 

v Evropě.

8. Výměna informací o interdisplinárních vztazích člověk – životní styl – sociální prostředí.



Místo konání:  Pedagogická fakulta (PdF) UP v Olomouci

    Žižkovo nám. 5, Olomouc 771 40

    Z hlavního vlakového nádraží tramvají č. 2, 4, 6 

    Masarykovou třídou směr centrum, vystoupit na druhé zastávce 

    na Žižkově náměstí (vstup do budovy z ulice tř. 17. listopadu 54).

Parkování účastníků konference je zajištěno v prostorách Pedagogické fakulty UP

 v Olomouci v místě konání konference.

Ubytování a stravování: 

 Ubytování a stravování je zajištěno na VŠ kolejích v místě konání konference. 

 

 Ubytování je na kolejích B. Václavka, Šmeralova 8, Olomouc 

 (od budovy Pedagogické fakulty UP vzdáleno cca 5 min. pěšky). 

 Stravování je zajištěno v budově menzy Univerzity Palackého v Olomouci, 

 tř. 17. listopadu 54, (200 m od budovy Pedagogické fakulty UP)
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Koncert komorního smíšeného sboru ATENEO UP Olomouc

se koná v Kapli Božího Těla 

v budově Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci 

(Konvikt)

ve středu 24. října 2012 v 19 hodin.

Srdečně zveme všechny účastníky konference.


