
 

 

 

 

 

Parlament České republiky 

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 

2020 - 8. volební období 

 

POZVÁNKA na SEMINÁŘ 

výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu,  

pod záštitou poslance prof. MUDr. Juliuse Špičáka, CSc.  

Pandemie COVID-19 - společenské dopady 
 

který se koná dne 1. července 2020 od 10.00 do 12:45 hodin,  

v místnosti J 205/2. patro v budově J Poslanecké sněmovny, Sněmovní 1, 118 26 Praha 

 
„Současnou pandemii, která pravděpodobně není epidemií, není třeba představovat. První slova záměrně ilustrují četné 

paradoxy, které koronavirus provází. Objektivizovatelný zdravotní stav naší populace díky účinným opatřením, zodpovědné 

reakci většiny obyvatel i  štěstí ovlivnil koronavirus jen málo. Náš život ve všech aspektech právě v důsledku oněch nutných 

opatření však ovlivnil bezprecedentně a zásadně. Návrat k přibližně normálnímu životu vyžaduje mnoho přechodných a 

korekčních opatření. Jejich správná aplikace  pak vyžaduje poučení a analýzu  infekce i jejích důsledků ve všech souvislostech, 

přičemž ve veřejném prostoru doby postfaktické je obtížné odlišit validní informace od dezinformací.  Řada opatření se 

odvíjí  od legislativní práce zákonodárných sborů. Jejich vyvážená a komplexní informovanost je pro účinnost konání 

bezpodmínečně nutná a seminář o koronavirové pandemii v širších souvislostech by k oné informovanosti měl významně 

přispět. Paradoxem jsem oznámení semináře uvedl a paradoxem končím: pokud parlament přijme karanténu, seminář se 

v daném termínu neuskuteční, přičemž zákonodárci diskutují karanténní opatření,  aniž by se kdo obával,  že skutečně 

onemocní.“ – prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. 

 

Program:   
(Registrace účastníků od 9:30 hodin) 

 

10:00 hodin Úvodní slovo poslance prof. MUDr. Juliuse Špičáka, CSc. 

10:10 hodin 1. Pandemie COVID-19 a společnost (Mgr. et Mgr. Daniel Prokop) 

10:25 hodin 2. Přenos infekce, restrikce a vliv na výuku (prof. RNDr. Ivan Hirsch, CSc.) 

10:40 hodin 3. Psychologické souvislosti pandemie (Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.) 

10:55 hodin 4. Rizikové skupiny – mají se obávat rodiče, či vyučující?  

       (prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.) 

11:10 hodin 5. Ekonomické důsledky pandemie – jen krize, nebo také příležitost?  

       (Ing. Filip Pertold, Ph.D.) 

11:25 hodin 6. Vliv pandemie a protiepidemických opatření na ostatní oblasti zdravotnictví (TBD) 

11:40 hodin  7. Pandemie a školství – realita a vize (RNDr. Ondřej Šteffl, CSc.) 

11:55 hodin 8. Moderovaná diskuse (prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., prof. MUDr. Jan Žaloudík, 

CSc., doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.) 

12:30 hodin Závěrečné slovo poslance prof. MUDr. Juliuse Špičáka, CSc. 

 

Těšíme se na Vaši účast. 

 

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. 

poslanec Parlamentu ČR 

 
Účast na semináři nahlaste nejpozději: do 26. 6. 2020 na e-mailovou adresu bernardovaa@psp.cz  

Vzhledem ke kapacitním možnostem bude vstup umožněn pouze předem registrovaným hostům. 

 

(Při vstupu procházíte bezpečnostním rámem. Nechte si, prosím, časovou rezervu. Ke vstupu je třeba mít průkaz totožnosti.) 


