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Národní centrum pro rodinu, Katechetická sekce ČBK,
Sekce pro mládež ČBK, Sekce církevního školství ČBK 

srdečně zvou na seminář

„Vyloučení antropologického základu rodiny, diktát výchovných programů." 
(papež František, Amoris laetitia od. 56.)

Cyrilometodějská teologická fakulta UP Olomouc
1. března 2018

Seminář je určen pro zainteresovanou veřejnost, kněze, studenty 
a pracovníky diecézních pastoračních úseků.

 9.00 Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, zahájení
	 9.15	 Člověk	jako	osoba 
  prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc
	10.00	 Feminizmus	a	genderová	teorie 
  PharmDr. ThLic Mária Raučinová, PhD.  
 10.40	 přestávka
	10.55	 Co	společnost	dluží	ženám	v	rodině 
  Ing. PhDr. Marie Oujezdská
 11.20 diskuse
	12.15	 přestávka	s	občerstvením	
	13.00	 Gender	ve	výchovně	vzdělávacích	programech 
  Mgr. Nina Nováková
	13.40	 Netušené	zdroje	katolické	antropologie 
  ThDr. Jan Balík, PhD.
	14.10	 přestávka
	14.20	 Specifické	aspekty	násilí	v	současné	rodině 
  S. M. Dominika Konečná OSF
	14.55	 Rozdíly	mezi	mužem	a	ženou	a	jejich	důležitost	pro	zdravý	 
	 	 rozvoj	identity	člověka 
  Mgr. Hana Imlaufová
 15.25 diskuse
	16.00	 závěr

Konferenční poplatek: 100 Kč       Informace a přihlášky: www.rodiny.cz



Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc  je výrazný křesťanský intelektuál, filosof, překladatel, 
vysokoškolský pedagog a publicista. Za doby komunismu se živil jako programátor, 
spolupracoval na ekumenickém překladu Bible, v sedmdesátých letech vedl bytové 
semináře a publikoval v samizdatu, podepsal Chartu 77. Byl poslancem Federálního 
shromáždění v letech 1990 – 1992, ministrem školství a protikandidátem Václava 
Klause ve volbách prezidenta ČR v únoru 2003. Zabývá se hlavně filosofickou an-
tropologií, dějinami náboženství a antropologií institucí. Přednáší na četných čes-
kých i zahraničních universitách, zejména na evropská a filosofická témata. V letech 
2000 – 2007 byl prvním děkanem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

PharmDr. ThLic. Mária Raučinová, PhD. je absolventkou Farmaceutické fakulty UK 
a RKCMBF UK v Bratislavě. Získala doktorát z farmacie, licenciát z morální teologie 
a doktorát z pastorální teologie. Dlouhodobě se věnuje tématu ženy a bioetickým 
tématům. Je konzultantkou Subkomise pro bioetiku Konference biskupů Slovenska. 
Patří k zakládajícím členkám Katolického hnutí žen Slovenska a pět let ho zastupovala  
v Mezinárodní alianci katolických ženských organizací. Patnáct let pracovala jako redak-
torka Katolíckych novín. Aktuálně působí ve Fóre života, kde se věnuje ochraně života 
a dialogu s genderovým feminizmem. Je členkou Výboru pro rodovou rovnost při 
Radě vlády pro lidská práva, národní menšiny a rodovou rovnost za Katolické hnutí 
žen Slovenska. Je vdaná a má dvě děti.

Ing. PhDr. Marie Oujezdská je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze  
a Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci. Od roku 2001 pracuje v Ná-
rodním centru pro rodinu (NCR), které je zřízeno Českou biskupskou konferencí. 
NCR se zaměřuje: na vzdělávání, komunikaci s prorodinnými organizacemi, zákono-
dárci a státní správou, na monitoring postavení rodiny ve společnosti, na vydávání 
stanovisek k aktuálním tématům dotýkajícím se rodiny a na pastorační programy.  
Od roku 2002 se zabývá slučitelností rodiny a zaměstnání a rovnými příležitost-
mi mužů a žen, protože obě témata jsou v centru zájmu státní a evropské rodin-
né politiky. Řadu let se věnovala vývoji vzdělávacího programu pro ženy ANIMA 
CZ. Program má 6 modulů a absolvovalo jej více než 3  300 žen v celé ČR. Pracuje  
s mateřstvím jako zdrojem osobnostního, tedy i profesního, růstu a tím pů-
sobí na zdravé sebevědomí žen. Je vdaná, matka 4 dcer s vlastními rodinami. 
Kontakt: www.rodiny.cz 

Mgr. Nina Nováková je pedagožka, politička, zakladatelka Středoevropské inspi-
race. Vystudovala na FF UK latinu a češtinu, na PedF v Praze a v Hradci Králové 
základy společenských věd a etickou výchovu. Je autorkou vzdělávacích programů 
pro seniory a pro školy (Zrajeme k moudrosti, Tajemství chrámů, Základy humanitní 
vzdělanosti). Je předsedkyní obnovené Matice staroboleslavské. V Parlamentu ČR 
prosazovala, aby mezi obecně vzdělávací cíle na školách v ČR bylo zařazeno: 1. po-
chopení a plnění občanských povinností a společenských rolí; 2. pochopení a osvo-
jení evropských kulturních hodnot a tradic humanismu vycházejících z antického  
a  židovsko-křesťanského duchovního odkazu. Usilovala také o posílení role škol-
ských rad jako společného prostoru pro zřizovatele, učitele a rodiče. U projednáva-
ných zákonů navrhovala posouzení jejich dopadu na rodinu.

P. ThDr. Jan Balík, PhD. byl jedenáct let zodpovědným za Arcidiecézní centrum 
pro mládež v pražské arcidiecézi a za Arcidiecézní centrum života mládeže Nazaret 
v Praze-Kunraticích. 10 let byl ředitelem Sekce pro mládež ČBK. Je členem tvůrčího 
týmu časopisu IN! a je autorem řady knih pro mladé a o pastoraci mládeže. Je po-
pularizátor teologie těla sv. Jana Pavla II.

Mgr. S. M. Petra Dominika Konečná OSF, z kongregace Školských sester 
sv. Františka vystudovala institut psychologie v Římě na Gregoriánské universitě. 
Angažuje se ve formaci sester a mladých lidí. Po atestaci v roce 2013 pracuje jako 
klinický psycholog, aktuálně v Liberci. Dlouhodobě se věnuje psychoterapii zamě-
řené na práci s traumatizovanými osobami – domácí násilí, sexuální a psychické 
zneužívání.

Mgr. Hana Imlaufová Speciální pedagog, rodinný psychoterapeut, manželský  
a rodinný poradce. Pracuje v Křesťanské pedagogicko-psychologické poradně 
v Praze. Kromě poradenské praxe se věnuje přednášení pro rodiče a pedagogy.  
Za totality se podílela na přípravě samizdatového časopisu pro mládež – Čtení 
do krosny. Nyní spolupracuje s několika křesťanskými periodiky, kde především 
odpovídá na dotazy z oblasti vztahů, sexuality a výchovy dětí. Je členkou Asocia-
ce manželských a rodinných poradců. Společně se svým manželem Petrem se již  
27 let věnuje přípravám snoubenců na manželství v programu: Snoubenecká setkání  
v rodině.  Také spolu přednášejí mládeži a manželům o lásce, partnerských vztazích 
a sexualitě.  Je vdaná, má tři dospělé děti. 


