
INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY PŘEDKONFERENČNÍCH WORKSHOPŮ

čtvrtek 7. 4. 2022 | Liberec - Technická univerzita | budova G - Univerzitní náměstí

Co se dozvíte v tomto cirkuláři?
1. Organizace workshopů v opakujících se blocích | 2. Časový harmonogram | 3. Jak se dostat na místo konání

Kde se při příchodu na konferenční

workshopy registrovat?

➔ Registrační místo pro účastníky najdete před

posluchárnou G312 (malá aula, místo konání páteční

konference). KDE? Kampus TUL, budova G, 3. patro,

adresa: Univerzitní náměstí 1410, Liberec.

➔ Na registračním místě se dozvíte:

> kde najdete učebny pro jednotlivé workshopy

> jak se rozdělíte do skupin

> kam si v pauze zajít na oběd a na kafe

> další rady a doporučení

➔ Workshopy jsou určené pouze pro předem

přihlášené účastníky konference HealthGIS. Jejich

kapacita je naplněna a nelze přijímat nové zájemce.

Organizace a rozdělení do skupin

➔ Vzhledem k velkému zájmu jsou workshopy WS1

(EpiGIS) a WS2 (Mapy v epidemiologii) rozděleny na

dva opakující se bloky s kapacitou 15 míst.

➔ Workshop WS3 (Zdravá komunikace) proběhne pouze

jednou (kapacita 30 osob).

➔ Na rozdělení do skupin se domluví účastníci při jejich

registraci (před posluchárnou G312).

➔ Směry k registraci a učebnám s workshopy budou

označeny logem akce HealthGIS.

➔ Účastníci workshopů obdrží certifikát

o absolvování elektronicky (PDF) do deseti dnů na

uvedené emaily po skončení akce na v registraci

uvedené emaily.

Časová program a kde nás najdete

Čas registrace Workshop a skupina Název workshopu Patro

10:10-10:40 registrace účastníků 3. patro

10:30-12:00 WS 1 / skupina 1 EpiGIS 4. patro

10:30-12:00 WS 2 / skupina 1 Mapy 3. patro

12:15-12:30 registrace účastníků 3. patro

13:00-14:30 WS 3 Komunikace 4. patro

14:45-15:00 registrace účastníků 3. patro

15:00-16:30 WS 1 / skupina 2 EpiGIS 4. patro



Přehled workshopů

WS1 | workshop 1

EpiGIS: nástroj pro sběr,

správu a komunikaci

epidemiologických dat

Jiří Šmída, Josef Adam, Vratislav

Žabka, Technická univerzita

v Liberci a Coffee Workers

O čem? Pracovní seminář
představí nástroj EpiGIS pro

lokální epidemiologická

šetření v jeho základních

funkcích pro tvorbu a správu

formulářů pro šetření, použití

formulářů pro sběr digitálních

dat s geografickou polohou,

opravy a filtrování dat a

vizualizace v grafech a

mapách.

Co si prakticky zkusíte?

Účastníci si sestaví formulář z
předpřipravených šablon a

upraví jeho podobu pro

specifika jejich

epidemiologického šetření.

Formulář využijí k testovacímu

vkládání dat.

WS2 | workshop 2

Mapy v epidemiologii:

tipy a triky pro jejich

tvorbu a opatrné

a správné používání

Daniel Vrbík, Technická univerzita

v Liberci

O čem? Práce s účastníky se

zaměří na praktické postupy

tvorby map pro komunikaci s

veřejností s použitím

jednoduchých a dostupných

online nástrojů. Zahrne práci s

široce používanými nástroji

Mapy Google a představí další

nástroje GIS a pro tvorbu map.

Co si prakticky zkusíte?

Účastník semináře si vytvoří
vlastní webovou mapu

připravenou pro umístění na

webové stránky instituce.

Taková mapa může obsahovat

přehled mimořádných událostí

nebo opatření. Na workshop

je nutné mít vytvořený účet u

společnosti Google a znát své

přihlašovací údaje.

WS3 | workshop 3

“Zdravá” komunikace

v krizové situaci: uvnitř
týmu a s veřejností

Lenka Václavíková, Technická

univerzita v Liberci

O čem? Komunikace a její

zásady pro různé situace

krizového období. S krizovou

komunikací se KHS setkaly v

období řešení epidemických

opatření covid-19 především

ve svých řídících (trasovacích)

štábech. Důsledky

nadstandardního vytížení

telefonistů a expertů se ale

přelévaly do fungování celé

instituce. Workshop bude

zaměřen na doporučené

zásady pro udržení

dlouhodobého standardního

pracovního výkonu na KHS i v

dobách mimořádných

událostí.

Co si prakticky zkusíte?

Formulace vhodných otázek a

reakcí v rámci telefonického

sběru dat v krizových

situacích, zásady aktivního

naslouchání, práce s vlastním

zdrojem a motivací při práci

rámci KHS, rozpoznání

kritického momentu, kdy je

potřeba podpory a péče.



Výsledek projektu aplikovaného výzkumu

TL02000328 | Řešení epidemických a mimořádných událostí zahrnutím

aspektu prostorovosti se zaměřením na interakci s občany a dalšími partnery

další informace

https://healthgis.tul.cz/workshop
kontakt: jiri.smida@tul.cz | jana.loosova@khslbc.cz

https://healthgis.tul.cz/workshop

