
Srdečně Vás zveme na konferenci  
 

pod záštitou vládní zmocněnkyně pro lidská práva Mgr. Kláry Laurenčíkové  
a radního pro oblast školství hl. m. Prahy PhDr. Mgr. Víta Šimrala, Ph.D. et Ph.D. 

 

Rozvoj dovedností pro psychickou odolnost a vzájemný respekt  
 

21. září 2022 
 

Clam-Gallasův palác, Mariánské náměstí 158/3, Praha 1    
 
Cílem akce je hledání cest pro systematický rozvoj sociálně emocionálních dovedností žáků; 
dovedností péče o duševní zdraví a dobré vztahy, respektu k druhým, etické chování a “soft 
skills” jako nezbytného souboru dovednosti pro život a práci v měnícím se světě. 
  
Téma je důležité vzhledem k implementaci dlouhodobých strategií duševního zdraví a podpory 
lidských práv v kurikulu, a zároveň je reakcí na výzvy spojené s pandemií, migrací a 
klimatickou změnou, které žáky nyní ovlivňují a které je v budoucím životě čekají.    
 
Probíhající změna českého kurikula, revize RVP, by měla výrazně podpořit rozvoj těchto 
dovedností. Tématem prezentací a diskuse budou i možné cesty k ukotvení psychosociální 
výchovy (osobnostní a sociální výchovy), inspirace z národních i zahraničních zkušeností. 
   
Program:  
 
 9:00 -   9:20  zahájení 
 

● Mgr. Klára Laurenčíková - vládní zmocněnkyně pro lidská práva 
● PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. - pražský radní pro oblast školství 
● Mgr. Jan Mareš, MBA - náměstek MŠMT, sekce vzdělávání a mládeže  

 
 9:20 - 10:30  prezentace panelistů 
 

● Duševní zdraví dětí a co s tím - Ph.Dr. Petr Winkler Ph.D. - ředitel Národního 
ústavu duševní zdraví 

● Osobnostní a sociální výchova coby "Chytrá horákyně" - doc. PhDr. Josef 
Valenta, CSc.- akademický pracovník DAMU a FFUK v oblasti psychosociální 
edukace (tvůrce obsahu osobnostní a sociální výchovy v RVP) 

● Wellbeing ve vzdělávání - PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D - místopředsedkyně 
ČOSIV, PedF UK. vedoucí pracovní skupiny pro podporu wellbeingu ve 
vzdělávání v rámci Partnerství pro vzdělávání 2030+. 

● Role vyučujících v rozvoji psychické odolnosti - doc. PhDr. Irena Smetáčková, 
Ph.D. - vedoucí katedry psychologie na PedF UK (rofesní rozvoj učitelů, 
posilování rovnosti, respektu a pozitivního klimatu ve školách) 

● Jak zkrátit cestu k duševnímu zdraví ve školách -  Doc. Mgr. Alena Nohavová, 
Ph.D. - katedra psychologie Pedagogické fakulty JČU, pedagogická 
psychologie a didaktika psychologie  



● Cesta za sebepoznáním na základní škole aneb Vím, kdo jsem, kam směřuji a 
umím to sdělit - Mgr. Martin Provazník - zástupce vedení ZŠ Praha 7 
Strossmayerovo nám. 

● Sociálně emocionální učení jako trend rozvoje kurikula v zahraničí - Mgr Petr 
Chaluš - NPI, oblast osobnostního a kariérového rozvoje, Euroguidance   

 
10:30 - 11:00  přestávka    
 
11:00 - 12:30  panelová debata prezentujících z předchozího bloku a dalších hostů: 

Rozvoj dovedností pro psychickou odolnost a vzájemný respekt v kurikulu 
- doporučení pro probíhající revize RVP  

12:30 - 13:00  závěr  
 
///////////////////////////////////////// 
Srdečně vás zveme na konferenci Rozvoj dovedností pro psychickou odolnost a 
vzájemný respekt  

Cílem akce je hledání cest pro systematický rozvoj sociálně emocionálních 
dovedností žáků; dovedností péče o duševní zdraví a dobré vztahy, respektu k druhým, 
etické chování a soft skills jako nezbytného souboru dovednosti pro život a práci v měnícím 
se světě.  
Téma je důležité k implementaci dlouhodobých strategií duševního zdraví a podpory lidských 
práv, a zároveň je reakcí na výzvy posledních let spojené s pandemií, migrací a klimatickou 
změnou, které žáky nyní ovlivňují a které je v budoucím životě čekají.    

Probíhající revize RVP by měla podpořit rozvoj těchto dovedností. Tématem 
prezentací a diskuse budou možné cesty k ukotvení psychosociální výchovy, osobnostní a 
sociální výchovy, inspirace ze zahraničních trendů v kurikulech, 

Rádi bychom vás pozvali jako hosty do panelové diskuse, kde cílem je zamyšlení na 
odbornými vstupy.  

V úvodu 9:00 - 9:30 bychom rádi představili cíle konference a všechny pozvané hosty 
Od 9:30 do 10:30 budou prezentovány výzvy pro české kurikulum a možné cesty 

řešení. Na závěr úvodního bloku bychom vás požádali o krátkou reakci jaký je váš pohled na 
tyto dovednosti a výzvy pro vzdělávání. 

V debatě od 11:00 do 12:00 bychom rádi vedli panelovou diskusi s vámi i dalšími 
odborníky, co můžeme udělat proto, aby se rozvoje těchto dovedností posílil, a jaká 
doporučení a postupy pro probíhající revize RVP.   
      12:00 - 12:30 je prostor pro formulaci výstupů z debaty a dalšího postupu ve vztahu k 
českému kurikulu. 

Zveme vás také na neformální debatu a občerstvení ve 12:30    
   
 


