IV. FORENZNE
PSYCHOLOGICKÝ
DEN

15.10.2020

Asociace forenzních psychologů
si vás dovoluje pozvat na
odborné setkání IV. forenzně
psychologický den.

PROGRAM ODBORNÉHO
WEBINÁŘE
10.30 - 11.00 MOŽNOST PŘIPOJENÍ

ONLINE SETKÁNÍ

ODKAZ
účastníkům se zaplaceným
registračním poplatkem
bude zaslán odkaz na online platformu den před
konferencí.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK
100 Kč
PLATBA
Způsob platby převodem na účet AFP.
Platební pokyny zašle tajemnice na email daného zájemce.

KONTAKT
Mgr. KAROLÍNA FABEROVÁ
+420 725 556 015
afp@email.cz
karolina.faberova@gmail.com

11.00 - 11.10 ZAHÁJENÍ PHDR. VÁCLAVEM JIŘIČKOU, PH.D.,
VÝKONNÝM PREZIDENTEM AFP ČMS
11.15 - 12.15 - MUDr. Radim Brousil - Proč bychom měli myslet
i na ADHD.
Je absolventem 1.LF UK. Ve své psychiatrické praxi se zabývá
diagnostikou a terapií úzkostných a afektivních poruch
(deprese) a hyperkinetické poruchy u dospělých (Adult ADHD).
12.15 - 12.30 - PAUZA
12.35 - 13.35 - Mgr. Kateřina Potyszová - Projekt Parafilik Nemůžete za své pocity, můžete za své činy.
Absolventka FHS UK, kde nadále pracuje jako výzkumný
pracovník a v současné době dokončuje PhD. Je koordinátorkou
aktivit a Junior specialistkou projektu PARAFILIK v NUDZ.
Dokončuje výcvik v krizové intervenci a absolvuje zahraniční
výcviky k sexuální terapii parafilních jedinců.

13.40 - 14.40 - Mgr. et Mgr. Jan Jaroš - Soudní psychologie,
vnímaná spravedlnost zákonem upravených způsobů
rozhodování konfliktů.
Absolvent Právnické a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Na Filozofické fakultě, katedře Psychologie nadále pokračuje v
doktorském studiu a dlouhodobě se věnuje tématu
spravedlnosti. Uvedený příspěvek je realizován s finanční
podporou grantu poskytnutého GA UK č. 392120, s názvem
Vnímaná spravedlnost soudních rozhodnutí: vývoj
psychometricky kvalitního nástroje a výzkum vnímané
spravedlnosti v rámci civilního řízení, včetně soudem nařízené
mediace., řešeného na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
14.45 - ZAKONČENÍ

REGISTRACE
Zájemci o webinář se přihlásí do 12. 10. 2020 na afp@email.cz.
Po přihlášení emailem, budou zájemci zaslány platební pokyny.
Platby a registrace vyřizuje: Mgr. Karolína Faberová, tajemnice AFP ČMS.
Volná místa až do naplnění kapacity (pak bude zájemce zařazen
na čekací listinu).

