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Program konference: 
 

09:30 – 10:00 prezentace účastníků 

10:00 – 10:15 zahájení 

10:15 – 12:30 odborný program 

12:30 – 13:00 občerstvení 

13:00 – 15:00 odborný program 

15:00 – 15:15 coffee break 

15:15 – 16:15 odborný program 

16:15 – 17:00 diskuse a závěr konference  

 

 



Místo konání konference: 

Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s. r. o. 

Ostromečská 8 (budova C, místnost 102), Praha 3 
 

Pořadí příspěvků: 
 

1. doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.  

 Sexuologické aspekty trestu odnětí svobody 

2. PhDr. Ondřej Hladík   

 Sexuální delikty a jejich trestání v předbělohorských městech 

3. Dr. Dariusz Sarzała   

 Libido level and readiness for sexual activity after 

imprisonment - Stupeň libida a připravenost účastnit se po 

propuštění z vězení sexuálních aktivit 

4. Mgr. Petr Kocina, Ph.D., LL.M.  

 Katolícka sexuálna morálka ako hodnotová orientácia v 

nápravno-výchovných systémoch 

5. prof. PhDr. Dagmar Marková, Ph.D.  

 Katolícka sexuálna morálka ako hodnotová orientácia v 

nápravno-výchovných systémoch 

6. Dr. Wojciech Piestrzyński    

 Selected psychosocial correlates of a woman as a psychosexual 

being of imprisoned men -  Vybrané psychosexuální koreláty 

ženy jako psychosexuální bytosti uvězněních mužů 

7. Filip Piestrzyński    

 Self-evaluation of sex life of prisoners in the context of 

selected aspects of the sense of securit - Sebehodnocení 

sexuálního života vězňů v souvislosti s vybranými aspekty 

pocitu bezpečnosti 

  



8. Mgr. Bartłomiej Sarzała   

 Selected legal aspects of functioning in the sexual sphere of 

people in penitentiary isolation -  Vybrané právní aspekty 

fungování v sexuální sféře lidí v samovazbě 

9. PhDr. Jaroslav Hála   

 Sexistické aspekty vězeňského argotu 

10. Mgr.  Lucie Špráchalová   

 Sexualita ve vězení a intimita v nesvobodném světě – vhled do 

problematiky 

11. PaedDr. Lubomír Bajcura, Ph.D.  

 Gender ve vězení 

12. Mgr. Eva Vášová   

 Sexualita žen ve výkonu trestu odnětí svobody 

13. doc. PhDr. Darina Havrlentová, Ph.D.  

 Saturácia sexuálneho pudu vo výkone väzby a výkone trestu 

odňatia slobody 

14. PhDr.  Alena Plšková   

 Práce s demonstračními pomůckami při vyšetřování sexuálních 

deliktů 

15. PhDr. Mgr. et Mgr. Zdeňka Vaňková   

 Sexuální práva v kontextu základních lidských práv - právní 

diskurs 

16. Mgr. Bc. Milan Brendl , Ph.D.  

 Sexualita a sexuální život vězněných osob a chovanců 


