MINISTERSTVO VNITRA

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR
INSTITUT OCHRANY OBYVATELSTVA

V Lázních Bohdaneč dne 17. ledna 2018
Věc: Pozvánka na konferenci „Myšlenkové mapování 2018“
Vyřizuje: Ing. František Kovářík

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci „Myšlenkové mapování 2018“, kterou
v Institutu ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč pořádají ve dnech 19. – 20. dubna 2018
MV – GŘ HZS ČR Institut ochrany obyvatelstva a Česká společnost kreativního myšlení z. s.
Konference je pojímána jako sympozium odborníků zabývajících se novými přístupy ve
vzdělávání pro manažerskou a záchranářskou praxi. Tématika se bude mimo jiné zabývat
ochranou obyvatelstva, preventivně výchovnou činností, informační analýzou, krizovým
řízením, managementem, vědeckotechnickým rozvojem směrem k aplikované vědě apod.
Program konference je rozdělen do tří bloků. Každý blok řídí moderátor diskusní
skupiny. Účastníci konference mají samostatná vystoupení se závěrečnou diskusí v bloku s
asociativní diskusí účastníků.
Poskytnuté diskusní příspěvky a prezentace budou uzavřeny posledním dnem konference
a všem poskytnuty elektronickou cestou. Příspěvky nebudou recenzovány.
Konferenční poplatek je 800 Kč. Zahrnuje občerstvení po celou dobu konference,
ubytování, společnou večeři a podklady z konference. Poplatek pro příslušníky a zaměstnance
HZS ČR je 600 Kč (vzhledem k tomu, že ubytování mají poskytnuto zdarma). Konferenční
poplatek uhraďte do 23. 3. 2018 na číslo účtu České společnosti kreativního myšlení č.:
2001083820/2010, variabilní symbol: 201801. Do poznámky k platbě uveďte název organizace
nebo jméno osoby. Závaznou účast potvrďte Ing. Františku Kováříkovi na e-mail:
frantisek.kovarik@ioolb.izscr.cz nebo tel.: +420 724 179 518, +420 950 580 310.
Ubytování v Institutu ochrany obyvatelstva bude automaticky zajištěno s přihlášením na
konferenci. Upozorňujeme, že kapacita ubytování v Institutu je omezená. Ubytování je na plně
obsazeném dvoulůžkovém pokoji. Způsob dopravy do Institutu ochrany obyvatelstva najdete na
webové
stránce:
http://www.hzscr.cz/clanek/institut-ochrany-obyvatelstva-menu-kontaktykontakty.aspx
Těšíme se na Vaši účast a společnou pracovní pohodu.
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Program konference
19. dubna 2018
1300

Zahájení konference

1330 – 1430 Blok č. 1
Téma:
•
•
•

Využití prostředků myšlenkového mapování pro analýzu informací,
management, vzdělávání a praxi v oblasti ochrany obyvatelstva.
Co je vizuální a strukturované myšlení?
Diskuze k přednesenému tématu.
Moderátor: Ing. František Kovářík

1430 – 1450 Přestávka
1450 – 1700 Blok č. 2
Téma:
•
•
•

Jaké novinky obecně přináší MindManager 2018.
Prezentace novinek, tipů a triků, analýza dat s využitím nástrojů
strukturovaného myšlení v prostředí MindManager 2018.
Diskuze k prezentovaným metodám.
Moderátor: RNDr. Alex Jan Vinšů
Společná večeře v restauraci Zababa.

1800

20. dubna 2018
700 – 800

Snídaně v restauraci Zababa.

830 – 1130

Blok č. 3

Téma:
•
•
•

Přínosy fraktálového pojetí myšlenkových map pro praxi.
Nové softwarové nástroje pro mentální mapování, projektování pro využití
ve státní správě a samosprávě.
Diskuze k přednesenému tématu.
Moderátor: Ing. Miroslav Buchel

1130 Závěr konference

