
 

 

první ročník mezioborové odborné konference 

 
 

TERMÍN A MÍSTO 
10. a 11. 9. 2019 | Technická univerzita v Liberci, 
Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec  

TÉMA KONFERENCE 

Geografický prostor má významný vliv na podporu a ochranu         
veřejného zdraví. Konferencí vytváříme prostor pro      
výměnu zkušeností a propojení odborníků. Věříme, že       
znalosti, zkušenosti a vzájemná spolupráce odborníků může       
vést k efektivnějšímu používání prostorových dat orgány       
veřejného zdraví a dalšími organizacemi v oblastech       
zdravotnictví a krizového řízení.  

POSLÁNÍ KONFERENCE 

Výměna zkušeností odborníků v oblasti ochrany veřejného       
zdraví, zdravotnictví a geoinformatiky v jejich práci s daty         
a metodami analytického zpracování, vizualizací a sdílení       
s cílem podpořit implementaci GIS do zdravotnické       
a hygienické praxe. Konference nabídne interdisciplinární      
diskuzi a výměnu zkušeností a námětů pro budoucí        
aplikované výzkumy. 

3 důvody,  

proč se konference zúčastnit 
 

1. Setkejte se s lidmi podobných 
odborných zájmů. Najděte své 
budoucí spolupracovníky. Buďte 
součástí prvního ročníku akce se 
zajímavou budoucností! 

2. Vybete si svůj předkonferenční 
seminář vedený odborníky. Pro 
účastníky konference je 
ZDARMA. 

3. Navštivte krásné město pod 
Ještědem a na dosah Jizerských 
hor. Užijte si společenský 
večer v krásném prostoru 
kavárny Pošta a vdechněte 
atmosféru starého 
Reichenbergu.  

 

ZÁŠTITU NAD KONFERENCÍ PŘEVZALI 

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor Technické univerzity v Liberci  
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., náměstek pro zdravotní péči ministra zdravotnictví 
 
KONFERENCI POŘÁDÁ 

 
 

  



 
 

 

KONFERENČNÍ TÉMATA 

A |  Prostor a zdraví. Prostorová epidemiologie. Ochrana veřejného zdraví. Veřejná správa. 

B |  Zdravotnická data. Mapy a vizualizace. Sdílení dat a komunikace. Vzdělávání.  
 

 

JEDNACÍ JAZYK 

čeština, slovenština 
 
KONFERENČNÍ PROGRAM 

předkonferenční semináře | referáty | posterová sekce | doprovodný program 

 

Předkonferenční semináře 
10. 9. 2019, 10.00–13.00 hod. 

 
Účastníci konference se mohou účastnit 
předkonferečních seminářů na téma: 

1 | Příležitosti digitálních technologií pro 
práci v terénu: mobilní GIS 

2 | Jak využívat výhody GIS a zůstat 
nezahlcen technologiemi: webový GIS 

Semináře budou probíhat praktickou formou 
ukázek práce s technologiemi, kapacita 
seminářů bude omezena. Semináře budou 
začínat v časech 10.00 a 11.45 hod. Pro 
účastníky konference je účast na semináři 
zdarma. 

První konferenční den 
10. 9. 2019, 13.30–17.30 hod. 

 
konferenční referáty 
posterová sekce 
diskuze 
společenský večer 

Společenský večer 
10. 9. 2019, 18.30 hod. 
 
Druhý konferenční den 
11. 9. 2019, 9.00–14.00 hod. 

 
konferenční referáty 
diskuze 
 

 
 

KONFERENČNÍ TERMÍNY 

1. 7. 2019: přihláška abstraktů příspěvků a posterů 
9. 7. 2019: vyrozumění o rozhodnutí o přijetí konferenčního příspěvku 
10. 7. 2019: druhý konferenční cirkulář s podrobným programem konference 

 

 



 
 

KONFERENČNÍ POPLATKY 

základní výše poplatku 

1.800 Kč 
pro registrované do 1. 7. 2019  
(včetně úhrady poplatku do 5. 7. 2019) 
 
2.000 Kč 
pro registrované do 31. 7. 2019  
(včetně úhrady poplatku do 7. 8. 2019) 
 
2.300 Kč 
pro registrované do 4. 9. 2019  
(úhrada poplatku převodem do 6. 9. 2019 nebo na místě) 

slevy z poplatku 

slevy se nesčítají - lze uplatnit jen jednu z dále 

uvedených  

 

300 Kč 
přednášející a studenti  
(lze uplatnit jen jednu z možností, platí v případě přijetí 
příspěvku, oproti potvrzení o studiu) 
 
100 Kč 
autoři posterů prezentovaných v posterové sekci 
členové partnerských organizací (SHKM ČLS JEP, ČKS) 

V ceně konferenčního poplatku je zahrnuto: konferenční materiály, společenský večer, občerstvení, předkonferenční 
semináře. 
V ceně konferenčního poplatku není zahrnuto: náklady na ubytování a dopravu. 

 
REGISTRACE ÚČASTNÍKA A REFERÁTU (POSTERU) 

Přihlašování k účasti na konferenci je možné pouze elektronicky z webové stránky konference 
http://healthgis.tul.cz/zdravi-a-gis 

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY 

Ubytování 
Účastníkům akce doporučujeme ubytování v univerzitním hotelu Unihotel v centru města. Rezervaci si musí              
účastníci provést sami na kontaktech uvedených na http://www.unihotel.cz/kontakty/. Náklady na ubytování           
si hradí účastníci. 

Příjezd a parkování 
Příjezd hromadnou dopravou je nejsnazší přímými autobusy z Prahy na zastávku Liberec - Fügnerova. Dále 
MHD - BUS č. 15 a 19 na zastávku Technická univerzita. 
Parkování je možné zdarma na ulici Husova nebo na vyhrazených místech v kampusu univerzity. Vzhledem 
k většímu množství paralelně probíhajících akcí v univerzitním kampusu doporučujeme příjezd s předstihem. 
Parkování může být problematické. 

Referáty  
Vybrané referáty budou se souhlasem autorů účastníkům semináře k dispozici v den akce nebo elektronicky 
na webu akce. 

Další informace a aktuality 
najdete na webu akce http://healthgis.tul.cz/zdravi-a-gis 
 

 



 
 

programový výbor konference 

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 
Ústav zdravotnických informací a statistiky České 
republiky 

Assoc. Prof. Dr. Gabriel Guliš 
Syddansk Universitet (University of Southern Denmark) 

doc. Ing. Jiří Horák, Dr. 
VŠB - Technická univerzita Ostrava 

Ing. Jana Loosová, Ph.D. 
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem  
v Liberci 

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.  
Ministerstvo zdravotnictví ČR 

doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D. 
Technická univerzita v Liberci 

Mgr. Jiří Šmída, Ph.D. 
Technická univerzita v Liberci 

prof. Ing. Václav Talhofer, CSc. 
Univerzita obrany Brno 

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. 
Technická univerzita v Liberci,  
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem  
v Liberci 

organizační výbor konference 

Ing. Pavel Junek 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 

Ing. Jana Loosová, Ph.D. 
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem 
v Liberci 

Mgr. Adam Pátek 
Technická univerzita v Liberci 

Mgr. Jiří Šmída, Ph.D. 
Technická univerzita v Liberci 

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. 
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem 
v Liberci 

Mgr. Daniel Vrbík, Ph.D. 
Technická univerzita v Liberci 

 

odborní partneři konference partneři konference 

   
  

 

informace a registrace 

http://healthgis.tul.cz/zdravi-a-gis 
kontakt na programový a organizační výbor 
jiri.smida@tul.cz | jana.loosova@khslbc.cz 

 

 


