
Aktuální trendy v online rizicích 

Centrum PRVoK / E-Bezpečí 

Kdy: 29. 3. 2021 / 13–15 h 

seminář / kapacita 30 osob 

Webinář bude zaměřen na aktuální online rizika, která v současnosti nejčastěji řeší online 

poradna projektu E-Bezpečí. Podstatná část webináře bude věnována rizikovému 

sexuálnímu chování na internetu v podobě sextingu. 

 
Přednášející: PhDr. René Szotkowski, Ph.D.  

 

 

 

Jak mluvit s dětmi a mladistvými o sexu? 

Konsent 

Kdy: 29. 3. 2021 / 10–13 h 

workshop / kapacita 20 osob 

Více než polovina dospívajících používá porno jako hlavní zdroj informací o sexu. A více než 

polovina z nich si myslí, že je to reálný obraz sexu. Kde ale mají kvalitní informace brát? 

O vztazích a sexu je vhodné s dětmi mluvit už od útlého věku. Můžeme nejdříve posilovat 

jejich vědomí o vlastní tělesné autonomii, později jim vysvětlovat, že děti nenosí čáp. Učit je 

o sexu komunikovat, odstraňovat mýty a tabu a budovat jejich přirozený vztah k sexualitě a 

intimitě. Vhodná komunikace buduje vzájemnou důvěru a působí jako prevence sexuálního 

násilí a rizikového chování. 

Během workshopu s organizací Konsent se dozvíte, jak na to. 

 
Přednášející: Mgr. Dagmar Krišová 

Bc. Marcela Poláčková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vztahová, sexuální a genderová rozmanitost ve školním prostředí 

Sbarvouven.cz  

Kdy: 28. 3. 2021 / 13–15 h 

seminář / kapacita 20 osob 

Vyučující jsou často odborníky*icemi v první linii potkávající se ve školním prostředí s 

fenoménem homofobie či transfobie (škála nepřátelských a negativních postojů, pocitů a 

jednání vůči lidem, kteří se identifikují jako lesby, gayové, bisexuální či trans lidé nebo je za 

ně okolí považuje z různých důvodů; výzkum homofobie a transfobie na školách, 2016). Tyto 

negativní postoje se přitom právě ve školním prostředí mohou objevovat v několika 

možných úrovních a vyústit až v otevřené projevy homofobního chování nebo v šikanu. 

Seminář se proto bude zaměřovat zejména na možnosti, jak nastavit otevřené a přijímající 

klima ve školním prostředí, jak posílit kompetence vyučujících pro řešení negativních 

postojů vůči LGBT+ lidem nebo jak reagovat v případě, že k nějakým projevům homofobie či 

transfobie už dochází. Součástí bude i uvedení do stávají LGBT+ terminologie. 

 

přednášející: Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. a Mgr. Josef Smrž 

 

 

 

Genderově citlivé vzdělávání – Jak pracovat s genderovými stereotypy ve výuce 

Genderové informační centrum NORA 

Kdy: 28. 3. 2021 / 9–11 h  

workshop / kapacita 15 osob 

Spojení genderové stereotypy je stále častěji slyšet a čím dál tím víc je dáván důraz na 

možnosti čelení vůči nim. Prostředí škol není v tomto ohledu žádnou výjimkou. Pokud 

chceme budovat společnost, která bude otevřená a bude poskytovat všem srovnatelné 

možnosti a šance, je potřeba, abychom začali s vytvářením takovéhoto prostředí právě v 

rámci škol. V rámci tohoto workshopu se zaměříme na téma genderově citlivého vzdělání a 

konkrétně se pak především budeme věnovat právě genderovým stereotypům a 

možnostem, jak je reflektovat ve výuce. Workshop je určen pro kohokoliv, není nutná žádná 

předešlá znalost k tématu, zároveň však předchozí vhled není na škodu. Workshop 

poskytne, jak teoretičtější informace k tématům, tak jeho součástí budou interaktivní cvičení 

zaměřená na reflexi pozic zúčastněných. 

 

Přednášející: Bc. Kristýna Kaymak Minaříková 

 

 

 



Duševní onemocnění jako běžná součást společnosti 21. století 

Fokus 

Kdy: 28. 3. 2021 / 15–17 h 

seminář / kapacita 20 osob 
Mít duševní onemocnění znamená veliké stigma a obecně je téma duševních nemocí 

tabuizované a upozaděné. To se snaží změnit stát v rámci transformace psychiatrické péče. 

My vám na přednášce představíme, kam směřuje psychiatrická péče v České republice a jak 

se na tom podílejí komunitní služby. Ale také si řekneme jak komunikovat s lidmi s duševním 

onemocněním. A neopomeneme zmínit organizace poskytující péči duševně nemocných, 

abyste věděli, kam se můžete obrátit v případě, že se s duševním onemocněním setkáte 

v osobním nebo pracovním životě. 

 

Přednášející:  
Mgr. Laura Pérezová 

Bc. Jaroslav Papež 

 


