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Univerzita Karlova v Praze - Evangelická teologická fakulta 

ve spolupráci 
s Psychosociálním intervenčním týmem České republiky, 

Diakonií Českobratrské církve evangelické,  
Psychologickou službou Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru 

MV ČR, Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci 
a Spolkem krizovců a humanitářů 

pořádá 

 

8. mezioborovou konferenci   

 
ODOLNOST JAKO ROZHODNUTÍ 

    

 
pátek 10. listopadu 2017, 10 - 15 

Velká posluchárna Evangelické teologické fakulty UK v Praze 1, Černá 9  
 

 

Cíle konference  
 zkoumat různá pojetí a různé kontexty odolnosti a sledovat vývoj pojmu 

(v teologii, psychologie, sociální a humanitární práci, v komunitním přístupu, v 
krizovém řízení)   

 všímat si osobních, politických a dalších souvislostí rozhodnutí pro odolnost   
 získat podklady pro osobní rozhodnutí    
 opět se sejít a učit se navzájem    
 

Témata konference 
 odolnost jedinců, rodin, obcí a národů  
 odolnost a připravenost 

 rozhodování obecních představitelů 
 rozhodování vojáků 
 přínosy odolnosti, potíže s odolností   

 
Hlásit se na konferenci 
můžete u Kateřiny Halfarové - halfarova@hotmail.com               

 

Účast na konferenci je bezplatná. 
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PROGRAM KONFERENCE 
 
9.30 – 10 prezence 
10-10.10 úvod konference: přivítání děkanem ETF UK Jiřím Mrázkem      
                úvodní obřad Bendy Růžička 
 

I. BLOK 10.10-11.20: 10min. mezioborové vstupy CO JE TO ODOLNOST?   
S cílem získat přehled, jak se s pojmem „odolnost“ v současnosti zachází v jednotlivých 
(pomáhajících) oborech, co pojem přináší dobrého a jaké jsou s ním potíže. 
FILOZOFIE = Jan Kranát: Napětí, soudržnost, síla – ke stoickému pojetí duše 
TEOLOGIE = Karel Šimr, Marek B. Růžička: Když jsem sláb, jsem silný 
SOCIÁLNÍ PRÁCE = Alena Rousková: Odolnost rodin z pohledu sanace rodiny 
HUMANITÁRNÍ PRÁCE = Kateřina Kamenická: Strategie snižování rizika katastrof v 
Nepálu a jejich efektivita 
PŘÍRODNÍ VĚDY = Aleš Tomášek: Krajina, která nevstřebává vodu, a já 
11-11.20 Společná diskuse 

 
II. BLOK 11.20-12.50: 15min. vstupy osobních zkušeností ODOLNOST (O 
SOBĚ)    
S cílem všímat si osobních souvislostí, v nichž se rozhoduje o odolnosti.  
ODOLNOST ARMÁDY = Milan Šmídl, Kamil Vrána: Odolnost z pohledu veterána a jeho 
kamaráda 
ODOLNOST OBCÍ = Jiří Stuchlík, Martin S. Charvát: Co jsem se jako (místo)starosta 
rozhodl vydržet     
11.50-12.15 Společná diskuse 

 
12.15 –13.15 občerstvení  

  
III. BLOK 13.15-14.15: 12min. vstupy (převážně) projektových zkušeností 
ODOLNOST (O DRUHÝCH) 
S cílem všímat si komunitních, politických a dalších souvislostí, v nichž se rozhoduje o 
odolnosti.  
ODOLNÁ OBEC = Kateřina Faryadová, Lukáš Macek: Odolná obec - projekt Diakonie ČCE  
ODOLNÉ SLOŽKY IZS =  
Ondřej Sezima: Hasiči - setkání s vlastní odolností a odolností osob zasažených mimořádnou 
událostí    
Helena Brýdlová: SPIS – záchranáři pomáhají záchranářům  
13.55-14.15 Společná diskuse 
 

IV. BLOK 14.15-14.45: 20min. ROKOVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH a10min. 
diskuse JAK JSME SE ROZHODLI?  
Co dnes znamená „odolnost jako rozhodnutí“? (Kdo by schoval parašutisty dnes? Kdo dá 
svoje výpěstky nerozumným?) Co pro naši orientaci v těchto otázkách udělala konference? 
 
14.45-15.00 Vyhodnocení konference a rozloučení  


