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Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a pod záštitou ministra vnitra Jana
Hamáčka pořádá ve dnech 12.–13. června 2019 konferenci „Následky násilí páchaného na dětech a dětmi.“

Vážení zájemci o konferenci, z kapacitních důvodů již není možné se přihlásit na středu 12. června 2019. Na
čtvrtek 13. června 2019 je stále možné se hlásit prostřednictvím formuláře.

Konference proběhne ve velké aule Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy (Pacovská 350/4).

Program konference:
Středa 12. 6. 2019 (10:00 – 17:15 hodin)
• 9:00 Registrace účastníků
• 10:00 Zahájení konference (děkanka HTF UK K. Veverková, náměstek ministra vnitra J. Nováček)
• kpt. Mgr. G. Horáková (10:15 – 10:35) Mateřství v prostředí násilí: prožitek mateřské role v základním výcviku

armády ČR
• MUDr. J. Lukešová, PhDr. M. Hrdličková, Ph.D. (10:35 – 10:55) Domácí násilí a jeho vliv na vývoj dětí
• Mgr. D. Pivrncová (10:55 – 11:15) Násilí v sociálních službách
• Diskuse k bloku (11:15 – 11:30)
• Coffee break (11:30 – 12:00)
• S. Czajewski (12:00 – 12:20) Přehled strategií v práci s mladistvými pachateli a provázení a ochrana mladých lidí

(přednáška proběhne v angličtině s překladem)
• PhDr. L. Mrkvicová (12:20 – 12:40) Dětští vrazi – pachatelé nebo oběti? (kazuistiky)
• doc. JUDr. M. Kloubek, Ph.D. (12:40 – 13:00) Postavení dítěte jako zvlášť zranitelné oběti trestného činu v

přípravném řízení trestním
• Diskuse k bloku (13:00 – 13:15)
• Obědová přestávka (13:15 – 14:30)
• pplk. Mgr. M. Petrovičová (14:30 – 14:50) Sexuální násilí páchané na dětech a jeho specifika
• JUDr. T. Durdík (14:50 – 15:10) Specifika řízení před trestním soudem z hlediska ošetření potřeb dětské oběti
• kpt. PhDr. R. Randáková, Ph.D. (15:10 – 15:30) Představení celoevropské preventivní kampaně Say No! / Řekni

Ne! – online sexuálnímu nátlaku a vydírání dětí
• Diskuse k bloku (15:30 – 15:45)
• Coffee break (15:45 – 16:15)
• Mgr. P. Michalová, DiS. (16:15 – 16:35) Facka jako výchovný prostředek? Úvahy o moci a bezmoci ve výchově
• prof. PhDr. P. Weiss, Ph.D., DSc. (16:35 – 16:55) Sexuální zneužití – pachatelé a oběti
• Diskuse k bloku (16:55 – 17:15)

Čtvrtek 13. 6. 2019 (10:00 – 16:00 hodin)
• Kulaté stoly (10:00 – 13:30)
• 10:00, Zahájení druhého dne konference
• 10:05 – 11:05, Problematika sexuálního zneužívání (P. Weiss, M. Kloubek, J. Procházková, J. Badin a další)
• 11:10 – 12:10, Vězeňství, alternativní tresty a OSPOD (M. Minhová, B. Kvášová, J. Mottlová a další)
• Coffee break (12:10 – 12:30)
• 12:30 – 13:30, Pomoc dětem/rodině s výskytem násilí (V. Fiřtová, K. Hrubý, I. Brát a další)
• Obědová přestávka (13:30 – 14:30)
• Projekce krátkých tematických filmů s diskusí (14:30 – 16:00)
• 16:00 Závěr konference
Změna programu vyhrazena.

Kdo konferenci pořádá?
Konferenci pořádá Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Ministerstvem vnitra České republiky.
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Kdy se konference koná?
Konference se koná ve středu a ve čtvrtek 12. – 13. června 2019 (oba dny od 10:00 hodin).
Registrace začíná vždy v 9:30 hodin.

Kde se konference koná?
Konference proběhne ve velké aule Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy (Pacovská 350/4, Praha 4).
Souřadnice: 50°02'42.7"N 14°26'31.0"E

Jak se na konferenci přihlásit?
Počet účastníků omezen, registrace probíhá do naplnění kapacity.
Přihlášení na konferenci probíhá prostřednictvím   dotazníku .

Jeho vyplněním a odesláním potvrzujete, že jste se seznámili s níže připojenou informací o zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a název instituce jsou potřebné pro registraci na konferenci a přípravu
materiálů. Tyto údaje budeme po skončení konference uchovávat po dobu 2 let na zabezpečeném úložišti. Tyto své
souhlasy můžete kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu organizátora.

Dále máte právo
• požádat o informaci, jaké osobní údaje jsou o vás zpracovávány,
• požadovat odstranění osobních údajů, pokud se domníváte, že není důvod pro jejich zpracování,
• požadovat opravu osobních údajů, pokud jsou neplatné nebo zastaralé,
• požadovat, aby nebyly vaše osobní údaje zpracovávány do doby, než bude vyřešena oprávněnost výše uvedených

námitek,
• podat stížnost u dozorového úřadu.

Správcem osobních údajů je Husitská teologická fakulty Univerzity Karlovy, Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4, IČO:
00216208. V případě jakéhokoliv dotazu nebo uplatnění svých práv napište na   asistent@htf.cuni.cz .

V rámci konference mohou být pořizovány obrazové záznamy pro zpravodajské a dokumentační potřeby organizátorů.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2naS4DT5hkC_CIgWogQUoszc025ImKdAqQmDDcvRHXtUREtaTDJHMVhOSkowODhUWjVZQVBQQkZVSC4u
mailto:asistent@htf.cuni.cz

