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Univerzita Jana Amose Komenského Praha 
hostila ojedinělé odborné setkání

Významnou mezinárodní výstavu Umění a kultura  
ve střední Evropě za vlády Jagellonců 1386 – 1572  
hostí Galerie Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře.

Kulatý stůl Stárnutí a stáří – ak-
tuální problémy a jejich reflexe 
v teorii a praxi pořádal Ústav 

andragogických studií, Katedra vzdělá-
vání dospělých a andragogiky a Kated-
ra speciální pedagogiky Univerzity Jana 
Amose Komenského Praha jako svůj 
příspěvek k Evropskému Roku stárnutí 
a mezigenerační solidarity (EY 2012) 
v České republice.

Odborná diskuse s přímým  
propojením do praxe
„Cílem setkání bylo především podpořit 
odbornou a vědeckou diskusi zástupců 
akademické obce, ústředních orgánů 
státní správy, samosprávy a odborníků 
z praxe směřující k analýze sociálních 
a ekonomických dopadů stárnutí po-
pulace,“ vysvětluje doc. PhDr. Jaroslav 
Veteška, Ph.D., ředitel Ústavu andrago-
gických studií UJAK.

Pozvání ke kulatému stolu přijali 
přední odborníci: náměstek minist-
ra prosociální začleňování a rovné 
příležitosti MPSV ČR Mgr. Jan Dobeš 

spolu s kolegyní PhDr. Lenkou Bočko-
vou, ředitel Domova seniorů Malešice 
Bc. Evžen Kokeš, manažer sekce 
krizové pomoci a poradenství občan-
ského sdružení Život 90 Bc. Robert 
Pitrák a PhDr. Markéta Šauerová, 
Ph.D. z Vysoké školy tělesné výchovy 
a sportu Palestra. Záštitu nad setká-
ním převzal rektor UJAK doc. PhDr. 
Luboš Chaloupka, CSc., diskuse se 
pochopitelně účastnili také přední 
odborníci z Univerzity Jana Amose 

Komenského Praha, například doc. 
Dr. Milan Beneš.

Pozvání k účasti na tvorbě  
strategického programu
Náměstek ministra pro sociální začle-
ňování a rovné příležitosti MPSV ČR 
Mgr. Jan Dobeš odkázal na strategický 
dokument Národní příprava na stáří 
a stárnutí a vyzval všechny zúčastněné 
k participaci na přípravě tohoto progra-
mu, který se zabývá například proble-
matikou zaměstnanosti osob v prese-
niorském a seniorském  věku, sociální 
a zdravotní péčí o tyto osoby nebo 
celoživotním učením a vzděláváním.

„V pořádání těchto kulatých stolů 
chceme pokračovat, další setkání 
předběžně plánujeme na září tohoto 
roku. Diskutující velmi ocenili přizvání 
k účasti na Národním programu přípra-
vy na stárnutí a stáří, Univerzita Jana 
Amose Komenského Praha zároveň 
zvažuje konstituování nového studij-
ního oboru, který by se problematikou 
hloubkově zabýval,“ uzavírá docent 
Veteška.
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» Ojedinělé diskusní setkání 
předních odborníků v oblasti 
problematiky stárnutí a stáří 
hostila ve druhém květnovém 
týdnu Univerzita Jana Amose 
Komenského Praha.

» Výstava začala 20. května a potrvá do 30. září.
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Průvodcem vernisáže byl Marek Eben, 
mezi hosty byl i kardinál Dominik Duka 
v rozhovoru s ředitelkou galerie GASK 
Janou Šorfovou.

Jedním z prvních návštěvníků výstavy 
byl kardinál Dominik Duka a hejtmanka 
Zuzana Moravčíková /ČSSD/, které ex-
pozicí provedl autor výstavy Jiří Fajt.


