
 

 

 
 

 

 
 

Jaká je "kondice" občana ČR? Co má občan vědět, aby byl dostatečně sebevědomý 
ve styku s politiky i úřady, právním a zdravotním systémem? 

 Co má udělat, aby si věděl rady v běžném životě i na měnícím se trhu práce? 
V čem by se měl vzdělávat, aby si udržel pracovní kondici i osobní život?  

Jak mu pomoci k adaptabilitě na nové podmínky a technologie v 21. století? 
Zajímá Vás, jaké výzvy na nás čekají v oblasti digitální, finanční, zdravotní  

si občanské gramotnosti a co to znamená pro vzdělavatele? 
Diskutujte s předními odborníky z České a Slovenské republiky! 

 
 

Termín a místo konání: 
02. 11. 2017, 10:00 – 16:00 hod. 
Hotel Alwyn, Vítkova 26, Praha 

 
Cena: 

členové AIVD ČR: jeden vstup ZDARMA, další s 50% slevou 
ostatní: 1.000 Kč, sleva 50% pro druhou a další osoby z jedné organizace 

 
Informace k přihlašování: 

Na akci se přihlašujte do výhradně na webu http://www.aivd.cz/cz/akce/ 
Po přihlášení bude na Vaši adresu odeslána faktura,  

jejíž zaplacení je podmínkou účasti na konferenci. 
 

Konferencí Vás provede moderátor Ing. Petr Kazík, Ph.D. 



 

 

 
 
 

 
Harmonogram 

 
Čas Úvodní slovo 

10:00 - 10:20 Mgr. Jana Brabcová 
prezidentka AIVD ČR 

Digitální gramotnost 

10:20 - 10:40 Zástupce MŠMT - digitální gramotnost ČR 

10:40 - 11:00 Prof. RNDr. Olga Štěpánková 
ČSKI - digitální gramotnost ČR 

11:00 - 11:40 
 

Bc. Aleš Durďák, marketingový specialista na mezigenerační dialog s mileniány 
Martin Šáděra, vývojář online aplikací pro nábor 

11:40- 12:00 Coffee Break 

Zdravotní a finanční gramotnost 

12:00 - 12:20 Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc., odborník work ability  

12:20- 12:40 RNDr. Michaela Hrdličková, MBA,  
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu – výzkum ke zdravotní 
gramotnosti 

12:40 - 13:00 Mgr. Ondřej Koudela, DiS. 
PrPom - výzkumy a zážitkové kurzy první pomoci 

13:00 - 13:20 Ing. Michaela Hlavicová 
Ministerstvo financí – finanční gramotnost v ČR  

Zkušenosti ze Slovenska  

13:20 - 13:40 Mgr. Klaudius Šilhár, Ph.D., 
 AIVD SR - financování dalšího vzdělávání v SR, individuální vzdělávací účty 

13:40 - 14:20 Oběd 

Občanské vzdělávání, vzdělávání dospělých v současném světě 

14:20 - 14:40 JUDr. Cyril Svoboda 
Diplomatická akademie - občanské vzdělávání 

14:40 - 15:00 Mgr. David Beňák, DiS. 
náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 
- Koncepce občanského vzdělávání v ČR 

15:00 - 15:20 Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D.  
Vysoká škola ekonomická - výzkumy v oblasti kompetencí absolventů VŠ 

15:20 - 16:00 Panelová diskuse, závěr konference 

 
Změna programu vyhrazena. 
Názvy příspěvků a aktuality v programu najdete na www.aivd.cz od 16. 10. 2017. 


