
 

Katedra psychologie FF UK v Praze 

ve spolupráci s Asociací forenzních psychologů 
si vás dovoluje pozvat na odborné setkání 

 

III. FORENZNĚ PSYCHOLOGICKÝ DEN 
 

Seminář proběhne 23. 5. 2019 v prostorách Studia Skautského Institutu na Staroměstském náměstí 
(Staroměstské nám. 1/4, 110 00 Staré Město. Vstup přes podloubí vedle Pražského Orloje, dále dle ukazatelů na tabulích) 

 
Program odborného semináře: 
11.00 – 11.30 – Registrace účastníků 
11. 30 – 11.40 – Zahájení – PhDr. Václav Jiřička, Ph.D., výkonný prezident AFP a PhDr. Hedvika Boukalová, katedru psychologie FF UK 
 

11:40 – 12:45 – mjr. PhDr. Pavel Zajac – Psychologické posuzování osobnostní způsobilosti soudců na Slovensku  
Vystudoval psychologii na Trnavské univerzitě a Univerzitě Komenského v Bratislavě. Pracuje Jako forenzních psycholog v penitenciární oblasti, kde se věnuje psychodiagnostice, 

psychologickým službám a psychoterapii ve vztahu k vězněným osobám, ale i pro personál věznic. Je celoslovenským koordinátorem pro křížové vyjednávání ve vězeňství a vede specifické 
intervenční programy pro pachatele domácího násilí. Výzkumně se věnuje suicidalitě. Přes 10 let se věnuje psychologickému posuzování uchazečů ve výběrových řízeních na funkci soudce. 

12.50 – 13.15 – coffee break 
13:20 – 14. 20 - JUDr. Jakub Drápal, M. Phil – Příčiny přeplnění věznic 

Je asistent ústavní soudkyně dr. Kateřiny Šimáčkové. Vystudoval práva v Praze a kriminologii v Cambridge. Ve svém výzkumu se věnuje ukládání trestů, vězeňství, efektivitě programů 

a právní historii. V současné době dokončuje doktorát na Právnické fakultě UK a působí na Ústavu státu a práva AV ČR. 

14. 25 – 14.50 – Mgr. Veronika Kubešková – Programy pro původce domácího násilí 
 Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě UK, výzkumně se věnuje už několik let efektivitě programů pro původce domácího násilí. Pracuje v oblasti psychologického poradenství a 
orientuje se na práci s emocemi. 

 
14. 55 – 15.00 – Zakončení  
  
Vstupné: 300,- Kč, studenti a členové AFP 150,- Kč 
Zájemci o seminář se přihlásí (z důvodu omezeného počtu míst) do 21. 5. 2019 na e-mail: hedvika.boukalova@ff.cuni.cz 
Na setkání se těší PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D., odborný garant semináře 
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