
 

 

Katedra psychologie FF UK v Praze ve spolupráci s Asociací forenzních psychologů a Ministerstvem vnitra České republiky si 

Vás dovoluje pozvat na odborné setkání, konané v prostorách Univerzity Karlovy v Modré posluchárně 12. 4. 2018. 
 

Čekají Vás zajímavé přednášky s diskuzí, setkání s odborníky i drobné občerstvení!  

Speciálním zahraničním hostem je Steven Feelgood, MPsych., který vystoupí v dopoledním bloku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Místo a čas: 12. 4. 2018 od 9.00 v Modré posluchárně, Celetná 20, Praha 1. 

Vstupné: 300,- Kč, studenti a členové AFP 150,- Kč. Zájemci o seminář se přihlásí do 10. 4. 2018 na e-mail: hedvika.boukalova@ff.cuni.cz 

 

Steven Feelgood, MPsych. získal 

vzdělání na University of Sydney 

v roce 1990 a rozšířil jej na 

Charles Stuart University 

v Melbourne v roce 2002 (Master 

of Psychology v klinické a forenzní 

psychologii).  

V roce 1994 začal pracovat jako 

vězeňský psycholog v Austrálii 

v různých věznicích. Jedním z jeho 

pracovišť byla i jednotka pro 

středně a vysoce rizikové sexuální 

delikventy v Sydney (CUBIT).  

Po přistěhování do Německa v roce 2002 začal pracovat jako psycholog na jednotce sociální 

terapie ve věznici v Braniborsku a od roku 2006 je vedoucím této jednotky.  

V roce 1998 získal stipendium Winston Churchill Memorial Trust, aby vyhodnotil programy 

změny chování se zaměřením na pozitivní vzorce chování ve vězeňském systému v Anglii, a od 

roku 1999 je členem této organizace. Jeho hlavním zájmem je implementace pozitivních 

psychologických přístupů v rámci vězeňského systémů.  

A na co se můžete těšit? 

Od 8:30 je registrace účastníků.  

V 9:00 začíná přednáška Stevena Feelgooda z Věznice Brandenburg 

an der Havel, Německo s tématem Good-Lives Model – nové přístupy 

v terapii násilníků, která bude konsekutivně tlumočená. Dopolední blok 

bude ukončen obědovou pauzou ve 12:00. 

V odpoledním bloku se od 12:30 můžete těšit na přednášku například 

MUDr. Marka Páva, Ph.D., primáře a náměstka ředitele PN 

Bohnice s tématem Reforma psychiatrické péče a Forenzní 

multidisciplinární tým a dalšího přednášejícího! 

Předpokládaný konec semináře je plánován na 13:50.  

A od 14:00 proběhne členská schůze Asociace forenzních 

psychologů Čech, Moravy a Slezska.  
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