
 
 
 
 

Mezioborová konference 
Život ve zdraví 2021 

Konference se koná pod záštitou doc. PhDr. Jiřího Němce, Ph.D., děkana Pedagogické fakulty MU. Řadí se 
mezi tradiční akce pořádané fakultou v rámci vzdělávání dětí, mládeže a dospělých. Cílem konference je 
mezioborová výměna výzkumných, didaktických a praktických poznatků z oblasti ochrany a podpory zdraví. 
Konference je příspěvkem k řešení projektu Výzkum kurikula tělesné výchovy a výchovy ke zdraví pro 
předškolní a mladší školní věk (MUNI/A/1490/2020).  
Datum a místo konání:  

 9. – 10. září 2021. 

 Forma jednání: prezenční, online nebo hybridní (bude upřesněno po uzávěrce přihlášek podle 
aktuální epidemické situace). 

 Místo konání prezenční formy konference: Pedagogická fakulta MU, Brno, Poříčí 9.  

 Zahájení konference: čtvrtek 9. 9. 2021 v 10:30, Relaxační a konferenční místnost, Poříčí 9 
(suterén), nebo online v prostředí MS Teams.  

 Ukončení konference: pátek 10. 9. 2021 v odpoledních hodinách.  

Tematické okruhy:  

 Výzkum v oblasti ochrany a podpory zdraví a výchovy ke zdraví. 

 Projekty a programy ochrany a podpory zdraví. 

 Vzdělávání v oblasti ochrany a podpory zdraví a výchovy ke zdraví. 

Přihláška:  

 Elektronickou přihlášku vyplní každý účastník sám za sebe nejpozději do 20. 8. 2021 na této 
adrese:  

https://docs.google.com/forms/d/1HPm3qp9BxFflLI4faQnZcNH1irIWFQ4OB7reiCBwd4A/viewform?edit_re
quested=true#responses  
Konferenční poplatek:  

 Základní konferenční poplatek 250,- Kč bude hrazen do 31. 8. 2021 bankovním převodem na této 
adrese: https://is.muni.cz/obchod/baleni/226750  

 Tento poplatek se nevztahuje na pracovníky nebo studenty MU. 

 Základní poplatek je příspěvkem na organizaci konference, konferenční materiály, přípravu a vydání 
recenzovaného sborníku a další drobné náklady.  

 Doplňující poplatek pro prezenční účastníky ve výši 200,- Kč bude hrazen hotově při prezenci a 
zahrnuje mimo jiné občerstvení podávané během konference. 

Program konference:  

 Program bude sestaven po uzávěrce přihlášek a zaslán přihlášeným účastníkům konference. 
Program bude zveřejněn také na stránkách Katedry tělesné výchovy a výchovy ke zdraví 
Pedagogické fakulty MU: https://www.ped.muni.cz/wpha/  

Konferenční jazyky a příspěvky během konference:  

 Konferenční jazyky při prezentaci příspěvku: čeština, angličtina, slovenština.  

 Účastník konference může přihlásit pouze jeden příspěvek v délce do 15 minut.  
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 Na další příspěvky je možné se během vystoupení odkázat a prezentovat je formou souborů v MS 
Teams (předem dohodnout s pořadateli konference). 

 Příspěvky je možné publikovat v postkonferenčním sborníku. 

Sborník z konference:  

 Výstupem z konference bude recenzovaný postkonferenční elektronický sborník s příspěvky v 
anglickém jazyce s přiděleným ISBN a DOI.  

 Odevzdání příspěvku v elektronické formě zpracovaného podle pokynů níže bude elektronicky 
(mailem) nejpozději do 10. 9. 2021. 

 Elektronické prezentace aktivních účastníků mohou být se souhlasem autorů zveřejněny na 
stránkách konference.  

Pokyny pro autory příspěvků: 

 Příspěvek v anglickém jazyce prosím zpracujte a upravte podle příspěvků ve vydaném 
elektronickém sborníku Life in Health 2019: https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/1438  

 Příspěvek zpracovaný podle uvedeného vzoru zašlete doc. PhDr. Petru Vlčkovi, Ph.D., editorovi 
sborníku, na adresu vlcek@ped.muni.cz  

 V případě dotazů se obracejte na doc. Vlčka nebo na další členy organizačního výboru konference. 

Ubytování a stravování:  

 Pořadatelé nezajišťují ubytování a stravu s výjimkou občerstvení v průběhu konference. Ubytování 
a stravování je dostupné v nejbližším okolí fakulty.  

Na Vaši účast se těší organizační výbor konference:  

 doc. PhDr. Petr Vlček, Ph.D.: – předseda: vlcek@ped.muni.cz 

 Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D., vedoucí katedry TVVZ – tajemník: vrbas@ped.muni.cz  

 Andrea Špačková – sekretariát: spackova@ped.muni.cz , tel. 54949 1642  

 doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.: muzik@ped.muni.cz 

 PhDr. Leona Mužíková, Ph.D.: muzikova@ped.muni.cz  

 PhDr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.: reissmannova@ped.muni.cz  
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PROGRAM 
 

mezioborové konference s mezinárodní účastí 

 

ŽIVOT VE ZDRAVÍ 2021 
 

9. – 10. září 2021  

konferenční místnost RUV, Poříčí 9, Brno 
 
 

Pořadatel: 
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity 

Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví 
 
 

Organizační výbor konference: 
doc. PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D. (předseda) 

Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D. (tajemník) 
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.  

PhDr. Leona Mužíková, Ph.D. 
PhDr. Mgr. et Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. 

Andrea Špačková (sekretariát): spackova@ped.muni.cz 
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Čtvrtek 9. 9. 2021 (prezence od 9:30 v konferenční místnosti RUV, Poříčí 9, Brno) 

 Tematický blok Příspěvek 

10:30 – 11:00 Zahájení 
konference 

Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D. – vedoucí Katedry 
tělesné výchovy a výchovy ke zdraví 

doc. PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D. – předseda 
organizačního výboru konference 

Mgr. Zdeněk Janík, Ph.D., M.A. – proděkan 
MUNI PED pro internacionalizaci 

11:00 – 12:00 Předsedající: 
doc. PhDr. Mgr. 
Petr Vlček, Ph.D. 
PhDr. Mgr. Jitka 
Slaná 
Reissmannová, 
Ph.D. 

Janík Zdeněk: The Importance of Health 
Education and its Internationalization for 
Development of Sustainable Competences: 
International Project in Curriculum 
Development and Implementation 

Stojan Kostanjevec: The content of healthy 
lifestyle in Slovenian elementary school 
curriculum 

Petráková Alena: Aktuální témata veřejného 
zdravotnictví a výchovy ke zdraví 

12:00 – 13:30 Polední 
přestávka 

 

13:30 – 14:30 Předsedající: 
doc. MUDr. 
Alena 
Petráková, CSc. 

Petráková Alena: Globální priority v ochraně 
veřejného zdraví-od pandemie COVID-19 do 
roku 2030 

Marádová Eva, Šlechtová Pavla: Výzvy a 
příležitosti pro podporu zdraví v prostředí škol v 
kontextu pandemie COVID-19 

Kovaříková Miroslava, Marádová Eva: 
Příprava učitelů v oblasti zdraví a bezpečí v 
kontextu společenských a kurikulárních změn 

Slaná Reissmannová Jitka, Petráková Alena, 
Vlček Petr, Mertová Markéta: Vzdělávání v 
problematice ochrany člověka za mimořádných 
událostí na PdF MU 

14:45 – 15:30 Předsedající: 
doc. Mgr. 
Michaela 
Hřivnová, Ph.D. 

Hřivnová Michaela: Možnosti hodnocení 
klíčové kompetence k učení ve vzdělávacím 
oboru Výchova ke zdraví 



Hřivnová Michaela, Slaná Reissmannová Jitka: 
Odkládané a pozdní těhotenství/rodičovství-
výzva pro inovaci ve výchově a vzdělávání 

Hamplová Lidmila, Jexová Soňa: Zvyšování 
zdravotní gramotnosti v oblasti prevence 
HIV/AIDS-výsledky realizace projektu v letech 
2016-2020 

Žejglicová Kristýna, Kratěnová Jana: Hodnotící 
studie Školního projektu " Ovoce, zelenina a 
mléko do škol" 

15:45 – 17:00 Předsedající: 
Mgr. Jaroslav 
Vrbas, Ph.D. 

Vašíčková Jana, Vlček Petr: Healthy and 
physically active schools in Europe (HEPAS) - 
projektové výsledky 

Štveráková Tereza, Jačisko Jakub, Busch 
Andrew, Šafářová Marcela, Kolář Pavel, 
Kobesová Alena: The impact of COVID-19 on 
Physical Activity of Czech children 

Válková Hana, Janíková Marcela, Janák 
Ondřej a kol.: Pohyb a zdraví ve virtuálních 
tématech ped.praxí studujících FSpS 

Sofková Tereza: Podpora zdraví v kontextu 
tělesného složení u studentů výchovy ke zdraví 

Mužíková Leona, Vladislav Mužík: (RE) START 
PRO ZDRAVÍ A KONDICI. Motivační program pro 
studenty a pedagogy MUNI 

17:00 – 18:00 „Poster“ sekce  

18: 00 – 20:00 Diskuzní večer  

 
Pátek 10. 9. 2021 

9:30 – 10:30 Předsedající: 
doc. MUDr. Petr 
Kachlík, Ph.D. 

Řehulka Evžen: Koncept resilience ve výchově 
ke zdraví 

Hübelová Dana, Chromková Manea Beartice, 
Mužíková Leona, Vojáčková Hana, Coufalová 
Jitka: Nerovnosti ve zdraví a jejich prostorové 
diferenciace 

Řehulková Hana: Kantovy bolesti hlavy 



Kachlík Petr: Riziko závislosti na mobilním 
telefonu u žáků druhého stupně základní školy 

10:45 – 11:45 Předsedající: 
doc. RNDr. 
Alena Žákovská, 
Ph.D. 

Žákovská Alena, Chlíbková Daniela, Večeřová 
Denisa: Změny fyziologických parametrů 
erytrocytů a trombocytů po těžké námaze u 
sportovců (cyklistika) 

Vrbas Jaroslav, Vlček Petr: Možnosti využití 
diagnostiky úrovně pohybových dovedností u 
dětí předškolního a mladšího školního věku 
jako podpora zdraví 

Vlček Petr, Slaná Reissmannová Jitka, 
Vašíčková Jana: Project HEPAS - Healthy and 
Physical Active Schools in Europe – Multiplier 
Events 

12:00 Závěr 
konference 

 

1 
Pokyny pro autory všech příspěvků: 

 Prezentace na konferenci: Upravte prosím délku svých prezentací maximálně 
na 10 minut. Uveďte pouze stěžejní informace a ponechejte prostor pro 
případné dotazy a písemná sdělení ve sborníku. K prezentacím je možné 
připojit postery! 

 Postery vyhotovte pokud možno ve velikosti A0. 

 Sborníkové texty: Termín odevzdání příspěvků byl prodloužen do 31. 10. 
2021. Pokyny pro autory sborníkových příspěvků: Rukopis v anglickém jazyce 
formálně zpracujte a upravte podle statí v elektronickém sborníku Life in 
Health 2019: https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/1438. 
Příspěvek zašlete editorovi sborníku, na adresu: vlcek@ped.muni.cz. 

 

 

Těšíme se na setkání s Vámi. 

                                                           
1 Organizátoři si vyhrazují možnost změny programu. 
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