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PROJEKT ČESKO! A JAK DÁL? K 1. BŘEZNU 2022 SKONČIL.
Děkujeme za pozornost a spolupráci!
Níže najdete archiv k tématu Rok s covid-19, kterému se projekt věnoval v roce
2021.
První potvrzený případ nemoci covid-19 se objevil v ČR už před rokem, přesně 1. března 2020. Co všechno se od té
doby změnilo? Jak Česká republika zvládá pandemii? A jaká další řešení je nutné v roce 2021 přijmout?

Univerzita Karlova pro vás připravila celodenní on-line diskusní konferenci s názvem ROK S COVID-19. A JAK DÁL?
Konala se ve středu 24. března 2021 v Karolinu.

Jejím cílem bylo za účasti špičkových vědců, zástupců akademické oblasti, vlády, státní správy i osobností veřejného
života debatovat nejen o tom, jak pandemie koronaviru proměnila život v Česku, ale především hledat odpovědi na
otázku, jak kritickou situaci dál řešit.

Celý záznam konference zde:

Exkluzivní výzkum Ipsos
Odborným partnerem akce byla výzkumná společnost Ipsos. Ta připravila exkluzivní výzkum na téma, jak se naše
společnost za uplynulý rok koronavirové pandemie proměnila. Výzkum mimo jiné ukázal, že se koronaviru aktuálně
obává 7 z 10 Čechů a necelá polovina populace věří, že na konci letošního roku bude situace ohledně koronaviru lepší,
než nyní.   Všechny výsledky výzkumu najdete zde .

TEMATICKÉ OBLASTI A HLAVNÍ ŘEČNÍCI
• VZDĚLÁVÁNÍ - garantka prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka UK pro koncepci a kvalitu vzdělávací

činnosti
• VĚDA - garant prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., biochemik, prorektor UK pro vědeckou činnost
• EKONOMIKA - garant prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D., Institut ekonomických studií FSV UK
• ZDRAVÍ - garant doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., vedoucí lékař intenzivní péče VFN, Klinika anesteziologie,

resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN
• SPOLEČNOST - garant doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D., Katedra sociologie FSV UK

https://ceskoajakdal.cz/CAJD-244.html
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