
 
 

 

 

Jiří Dienstbier 

ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 

 

si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci 

Znásilnění: o čem se nemluví 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ: 

8. prosince 2015 od 13:00 do 16:45 hodin 

Lichtenštejnský palác, Zlatý sál 

Úřad vlády České republiky, U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1 

(Během konference bude zajištěno tlumočení z/do anglického jazyka.) 

 

 

Konference se uskuteční v rámci projektu „„Domácí násilí a genderově podmíněné 

násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora 

slaďování pracovního a soukromého života“  

(NF-CZ13-PDP-2-002-01-2014) 

 

 

Prosíme o potvrzení účasti do 4. prosince 2015 na email pavlicek.michal@vlada.cz 

 
 

 

 

Program konference viz níže. 
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Znásilnění: o čem se nemluví 

8. prosince 2015, Lichtenštejnský palác 

9:00 – 11:00 
Jednání Rady vlády pro rovnost žen 
a mužů zaměřené na genderově 
podmíněné násilí 

Pozn.: uzavřené jednání pro členy 
a členky Rady  

12:00 – 12:30 Tisková konference  

12:30 – 12:45  Registrace  

13:00 – 13:15 Oficiální zahájení konference 
Martina Štěpánková, náměstkyně 
ministra pro řízení Sekce pro lidská 
práva 

1. blok: Znásilnění v genderových souvislostech 

Moderuje: Ludmila Čírtková, Policejní akademie ČR 

13:15 – 13:30 
Násilná sexuální kriminalita: téma 
pro odbornou i laickou veřejnost 

Šárka Blatníková, Institut 
pro kriminologii a sociální prevenci 

13:30 – 13:50 
Sexuální násilí v partnerském vztahu: 
Norská zkušenost 

Emil Carlson, Alternativ til Vold 

13:50 – 14:05 
Vyzývavé oblečení jako důvod 
ke znásilnění: výsledky výzkumu 
veřejného mínění 

Gabriela Bártová, Amnesty 
International 

14:05 – 14:20 
Stereotypní představy o tzv. pravém 
znásilnění a důvěryhodnosti poškozené 

Klára Kalibová, In IUSTITIA 

14:20 – 14:35 
Právní postavení obětí znásilnění 
a sexuálního násilí: kazuistika 

David Oplatek, advokát, proFem 

14:35 – 14:45 Diskuse  

14:45 – 15:15 Přestávka, občerstvení  

2. blok: Jak efektivně pomáhat 

Moderuje:  Radan Šafařík, Úřad vlády ČR 

15:15 – 15:30 
Role zdravotnictví při pomoci obětem 
sexuálního násilí a znásilnění 

Jana Spilková, sexuoložka 
a psychoterapeutka 

15:30 – 15:45 
Zvlášť zranitelné oběti: příklad přístupu 
Krajského ředitelství polici hl. města 
Prahy 

Alena Kolářová, Krajské ředitelství 
policie Praha 

15:45 – 16:00 Intervenční centra a sexuální násilí 
Zuzana Chomová, Lada Poláková, 
Intervenční centrum Praha 

16:00 – 16:15 
S tebou ne!  aneb Prevence násilí 
na ženách v sexbyznysu 

Simona Zatloukalová, Rozkoš bez 
rizika 

16:15 – 16:30 Diskuse  

 Závěrečné shrnutí 

16:30 – 16:45 
Jindřiška Krpálková,  

předsedkyně Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách 


