
 

 

 

Ústav pedagogických a psychologických věd 

Fakulty veřejných politik v Opavě 

Slezské univerzity v Opavě 

 

pořádá dne 1. prosince 2011 

 

I. ročník konference pod názvem 
 

„Zvládání sou časných  sociáln ě 
patologických jev ů a rizikového 

chování“ 
 

Místo konání 
Opava, Hauerova 4, místnost D1 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na I. ročník konference „Zvládání sou časných sociáln ě 
patologických jev ů a rizikového chování“ , určenou všem zájemcům, kteří pracují 
či se setkávají se sociálně patologickými jevy a rizikovým chování ve své profesi. 
Konference si klade za cíl spojit teorii a praxi, poskytnout odborný prostor pro 
konstruktivní diskuzi a případnou spolupráci.  
Výstupem z konference bude recenzovaný sborník příspěvků s ISBN v elektronické 
podobě, který obdrží všichni účastníci. Potvrzení o účasti Vám bude předáno v 
průběhu konference.  
 
Časový harmonogram konference 
 
9.00 – 9.30 hod. prezence účastníků 

9.30 – 9.45 hod. zahájení konference: doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc., 
vedoucí Ústavu pedagogických a psychologických věd 

9.45 – 11.45 hod. 1. blok příspěvků 

11.45 – 12.15 hod. přestávka  

12.15 – 14.15 hod. 2. blok příspěvků 

14.15 – 14.45 hod. závěrečná diskuze, náměty a připomínky 

14.45 – 15.00 hod. ukončení konference 

Organiza ční výbor 

Mgr. Darina Caloňová 
PhDr. Igor Hendrych 
Mgr. Magda Hermanová 
Mgr. Kamil Janiš 
 
Kontaktní osoba 

Mgr. Kamil Janiš 
Ústav pedagogických a psychologických věd  
Fakulta veřejných politik v Opavě 
Slezská univerzita v Opavě 
Bezručovo nám. 14, 746 01 Opava 
e-mail: kamil.janis@fvp.slu.cz 
tel.: +420 553 684 322 
 
 
 



 

 
Termíny 
 
Návratku potvrzující Vaši účast zašlete nejpozději do 15. listopadu 2011  elektronicky 
na e-mail: igor.hendrych@fvp.slu.cz, nebo poštou na adresu: Ústav pedagogických  
a psychologických věd, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita 
v Opavě, Bezručovo nám. 14, 746 01 Opava. 
 
Konferen ční poplatek 
 
100,- Kč (studenti oboru Sociální patologie a prevence jsou od poplatku osvobozeni) 
 
Konferenční poplatek 100 Kč zašlete do 15. listopadu 2011  na účet ČSOB Ostrava, 
číslo účtu: 117032153/0300, variabilní symbol: 6213, do zprávy pro příjemce uveďte 
své jméno a příjmení, popř. název organizace. Potvrzení o úhradě konferenčního 
poplatku, prosím, předložte u prezence. Poplatek lze uhradit také na místě 
v hotovosti. 
 
Místo konání  
 
http://mapy.cz/s/2l5d 
 

 

Místo konání 

Nádraží ČD 


