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Přednášející 
 

Sara Carmel, ředitelka, Centrum pro multidisciplinární výzkum stárnutí, Ben-Gurion University of 
the Negev, Beer-Sheva, Izrael, prezidentka ILC-Izrael 
 

Sara Carmel je emeritní profesorkou lékařské sociologie a gerontologie na Ben - Gurion 
University, Negev, Izrael. V současné době je vedoucí Centra pro multidisciplinární 
výzkum stárnutí na univerzitě a prezidentkou Mezinárodního centra pro dlouhověkost 
(ILC-Israel). Profesorka Sara Carmel založila a vedla první magisterský program 
sociologie zdraví a gerontologie v Izraeli a Izraelský národní fond pro výzkum stárnutí při 
ministerstvu pro seniory. Je rovněž bývalou předsedkyní Izraelské gerontologické 
společnosti. Sara Carmel realizovala řadu studií a výzkumů v Izraeli a v řadě evropských 
zemí. Je autorkou více než 150 vědeckých publikací a spoluautorkou několika 

monografií. Profesorka Sara Carmel byla členkou pracovních skupin EU pro problematiku stárnutí, migrace 
a zdraví (např. ERA - AGE a COST). Její nedávný výzkum se zaměřuje na zdraví starších osob, „subjektivní 
spokojenost“, vůli k životu a přežití a péči na konci života (end-of-life care). Mezi její další témata patří vztah 
a komunikace lékař-pacient, neformální (rodinná) péče a hodnocení kvality zdravotních a sociálních služeb. 
 

Françoise Forette, profesorka Université Paris V, Mezinárodní centrum pro dlouhověkost, 
Francie  

Profesorka vnitřního lékařství a geriatrie na Université Paris V, od roku 1995 ředitelka 
Mezinárodního centra pro dlouhověkost (ILC-France). Profesorka Françoise Forette je 
předsedkyní Rady Centra pro prevenci IPC-Etoile a členkou představenstva „Vědecké 
nadace pro výzkum v oblasti Alzheimerovy nemoci“ vzniklé v rámci Plánu Alzheimer 
přijatého prezidentem republiky. Françoise Forette je bývalou ředitelkou Národní 
nadace pro gerontologii a prezidentkou Francouzské geriatrické a gerontologické 
společnosti (2002-2004). Profesor Forette byla mimo jiné zvláštní poradkyní pro 
stárnutí ministra zdravotnictví a ministra pro seniory a zdravotně postižené (2005-
2007). Profesorka Françoise Forette je autorem knihy «La Revolution de la Longévité» 

(Grasset Publishers) a více než 232 vědeckých publikací. 

Iva Holmerová, geriatr, místopředsedkyně České geriatrické a gerontologické společnosti ČLS 
JEP, prezidentka Mezinárodního centra pro dlouhověkost České republiky při FHS UK a členka 
Rady vlády pro problematiku stárnutí a seniorů 
 

Docentka MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. vede od roku 2011 výzkumný tým Centra pro 
studia dlouhověkosti a dlouhodobé péče na Fakultě humanitních studií Karlovy 
Univerzity (Centre of Expertise in Longevity and Long-term Care) a je prezidentkou 
International Longevity Centre-Česká Republika. Od roku 1992 je zakládající ředitelkou 
a konzultujícím geriatrem Gerontologického centra v Praze 8. Docentka Iva Holmerová 
byla v letech 2007-2008 členkou Pracovní skupiny pro paliativní péči při Alzheimer 
Europe, od roku 2008 je členkou a od roku 2011 pak místopředsedkyní výboru 
Alzheimer Europe. Docentka Iva Holmerová v období let 2007-2011 působila jako 

předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP (ČGGS) a členka výboru IAGG 
(International Association of Gerontology and Geriatrics). Od roku 2011 je místopředsedkyní ČGGS a plnou 
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členkou EUGMS (European Union Geriatric Medicine Society). Docentka Iva Holmerová je 
spoluzakladatelkou (od r. 1997) a předsedkyní České alzheimerovské společnosti.  

Richard Humphries, zástupce ředitele pro sekci politiky, The King's Fund, London, Velká Británie 
 

Richard Humphries pracuje v The King's Fund od roku 2009 a řídí aktivity 
zaměřené na oblast sociální péče v rámci NHS (Národní zdravotní služba) a 
místních samospráv. Je uznávaný komentátorem a autorem článků o reformě 
sociální péče, financování dlouhodobé péče a integrace zdravotní a sociální 
péče. Richard Humphries je absolventem LSE (London School of Economics), 
pracoval v oboru sociální práce a služeb a během posledních 35 let působil v 

různých pozicích, včetně řídících pozic v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví. Jako publicista přispívá do 
Local Government Chronicle, je zástupcem ředitele Housing21 a místopředsedou Asociace ředitelů 
sociálních služeb pro dospělé (The Association of Directors of Adult Social Service) a členem Královské 
společnosti umění, řemesel a obchodu (Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and 
Commerce). 

Zdeněk Kalvach, geriatr a gerontolog, bývalý místopředseda České geriatrické společnosti a člen 
Rady vlády pro problematiku stárnutí a seniorů 
 

MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. dlouhodobě pracoval a působil jako vedoucí 
lůžkového oddělení na III. Interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 
Atestoval z vnitřního lékařství a geriatrie a obhájil kandidátskou disertační práci na 
téma problematika spotřeby zdravotnických služeb geriatrickými pacienty. Je 
autorem mnoha odborných a popularizačních článků a publikací. Zdeněk Kalvach 
působil jako místopředseda a vědecký sekretář České geriatrické a gerontologické 

společnosti a podílel se na řadě projektů v oblasti ochrany lidských práv, řešení otázek seniorské 
problematiky a formulování veřejné politiky. Je autorem a spoluautorem několika monografií, např. 
Geriatrie a gerontologie (2004), Geriatrické syndromy a geriatrický pacient (2008), Manuál paliativní péče o 
umírající pacienty (2010), Křehký pacient a primární péče (2011) nebo Sociální gerontologie (2012).  

Kent Löfgren, Odbor rodiny a sociálních služeb, Ministerstvo pro zdraví a sociální věci, 
Stockholm, Švédsko 
 

Kent Löfgren působí v oblasti sociální práce od roku 1977 a od roku 1984 se zabývá 
otázkami týkajícími se stárnutí populace a péče o seniory. Od roku 2004 pracuje na 
ministerstvu zdraví a sociálních věcí Švédska a zaměřuje se především na výzkum a vývoj, 
problematiku demencí, dlouhodobých trendů v potřebách a poskytování péče o seniory. 
 
 
 
 

  



Ladislav Průša, ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí 
 

Docent Ing. Ladislav Průša, CSc. působí na Katedře demografie Vysoké školy ekonomické 
v Praze a jako ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v rámci kterého se 
specializuje zejména na problematiku sociálních služeb, dostupnosti a financování 
sociálních služeb, dlouhodobou péči a provázanost zdravotních a sociálních služeb, a dále 
pak na regionální a místní rozvoj a plánování a obecné otázky sociálních ochrany a 
sociální politiky. Docent Ladislav Průša je absolventem VŠE v Praze (1981) a od roku 1992 
pracoval ve vedoucích funkcích jako ředitel odboru sociálních služeb a odboru sociální 
politiky Ministerstva práce a sociálních věcí. Je autorem více než 250 příspěvků v 

odborném tisku, odborných sbornících a autorem řady monografií a vysokoškolských učebnic. Mezi jeho 
monografie patří například Obce, města, regiony a sociální služby (1997), Ekonomie sociálních služeb (2003, 
2007) nebo Sociální ekonomika (2011). 

Monika Roth, vedoucí odboru zdraví, Gesundes Kinzigtal, Německo 
 

Dr. Monika Roth se narodila v roce 1968 v Gengenbachu (region Kinzigtal). Je 
absolventkou oboru Management ošetřovatelství na Katolické univerzitě aplikovaných 
věd ve Freiburgu a doktorského studijního programu Péče o zdraví (Public Health) na 
UMIT (Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und 
Technik – Soukromá univerzita pro zdravotní vědy, zdravotnickou informatiku a 
techniku) v Hall, Tyrolsko, Rakousko. V letech 2000 až 2008 se věnovala řízení 
dlouhodobé péče v organizaci Vinzentiushaus Offenburg GmbH. Od roku 2008 působí 
jako projektový manažer podpory zdraví v Gesundes Kinzigtal GmbH v Haslachu 
(Schwarzwald, Německo) a od roku 2010 pracuje jako vedoucí oddělení veřejného zdraví 

v Gesundes Kinzigtal. Dr. Monika Roth je zodpovědná za aktivity primární prevence, které jsou nabízeny ve 
spolupráci se sportovními kluby a regionálními partnery ve městech a vesnicích v údolí Kinzigtal. 

Noreen Siba, výkonná ředitelka Mezinárodního centra dlouhověkosti (ILC-UK), Velká Británie 
 

Noreen Siba pracuje od dubna roku 2006 jako výkonná ředitelka Mezinárodního centra 
dlouhověkosti (The International Longevity Centre-UK). Předtím byla ředitelkou 
organizace „Alzheimers UK“ a „Contact A Family“. Pracovala také jako konzultant 
v oblasti vzdělávání a řízení v oblasti duševního zdraví a péče o seniory, zejména v rámci 
Mezinárodní asociace pro problematiku Alzheimerovy choroby (International 
Alzheimer's Association). V rámci ILC-UK Noreen Siba  odpovídá za management a 
fundraising a zaměřuje se na problematiku mezigeneračních aspektů stárnutí, demence 
a zdravotních problémů a potřeb seniorů. 

 
 
 
 
 

Konference se koná v rámci projektu „Podpora rozvoje komunitních zdravotně-sociálních služeb“ 
podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce 

 
The conference is organized within the project “Support for the development of community health and social 

services” supported from Swiss-Czech cooperation program 
 
 

                                  


