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v rámci projektu STEPS (Strengthening Engagement in Public Health Research) 

 
 
 

PODPORA VÝZKUMU V OBLASTI VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 
(Aktivní zapojení občanské společnosti do podpory zdraví v ČR)  

 

Odborný seminář Národní sítě Zdravých měst  
pořádaný ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR, českou kanceláří WHO 

a Ústavem sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP v Olomouci 

31. března 2010, od 10:00 do 13:30 hod. 
PRAHA, Ministerstvo zdravotnictví (Palackého nám. 4, Praha 2) 

Akce představí dosavadní zkušenosti s výzkumem v oblasti veřejného zdraví na celostátní i místní úrovni. 
Důraz bude kladen na zapojení zástupců občanské společnosti do aktivit souvisejících s podporou zdraví. 
Jako tématem užší diskuze bude problematika prevence úrazů. Budou představeny rovněž příklady dobré 
praxe vybraných měst. 

Akce je určena zejména zástupcům odborných zdravotních institucí, neziskových organizací se 
zaměřením na oblast zdravotní prevence, pracovníkům veřejné správy a všem dalším zájemcům. 

 

P R O G R A M  
 

9:30 – 10:00 Registrace účastníků 
 

10:00 – 10:30 

ZAHÁJENÍ – ÚVODNÍ SLOVO 

MUDr. Lidmila Hamplová, Ministerstvo zdravotnictví ČR 

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., ředitelka české kanceláře WHO 

Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ČR 

„Výzkum v oblasti veřejného zdraví v ČR – situace a témata“ 

10:30 – 10:50 
STÁVAJÍCÍ STAV VÝZKUMU 

• Jak je na tom ČR z hlediska výzkumu v oblasti veřejného zdraví? 

Doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D. – Ústav sociálního lékařství LF UP v Olomouci 
 

10:50 – 11:20 

ROLE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI 

• Jak se zapojuje „občanská společnost“ do aktivit souvisejících 
s veřejným zdravím? 

RNDr. Marek Jukl, Ph.D. – Český Červený kříž 

Ing. Petr Švec – Národní síť Zdravých měst ČR (role měst a jejich odborných 
partnerů) 

 

11:20 – 11:40 Přestávka, občerstvení 
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11:40 – 12:20 

„NÁRODNÍ TÉMA“: ÚRAZY 

• Prevence úrazů jako ukázkové téma výzkumu v ČR 

MUDr. Tomáš Srb – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 

MUDr. Iva Truellová – Ministerstvo zdravotnictví ČR, meziresortní skupina pro 
prevenci dětských úrazů 

 

12:20 – 12:50 

EVROPSKÁ DIMENZE VÝZKUMU 

• Výzkum v oblasti veřejného zdraví na evropské úrovni 
MUDr. Alena Šteflová, Ph.D. – česká kancelář WHO 
PhDr. Zdeněk Kučera – Česká společnost podpory zdraví 

 

 

„Vyhodnocení a další postup“ 

12:50 – 13:30 

 
DISKUZE a evaluace prostřednictvím dotazníků 
(moderuje Petr Švec ve spolupráci s Kateřinou Ivanovou) 

 

13:30  Závěr semináře 

 
 
 

 

K účasti na semináři se registrujte nejpozději do 26. 3. 2010 zde: 
www.zdravamesta.cz/steps/registrace 

 
 
 

Kontakt pro další informace:  
Kancelář NSZM ČR, Marie Pavlíková, info@nszm.cz 

 

Upozornění: 

 Akce je bez účastnického poplatku; pro včas přihlášené účastníky je k dispozici občerstvení. 
 Vzhledem k omezené kapacitě sálu mají přednost dříve přihlášení účastníci. 


