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Vás zve na odborný seminář: 

 
VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE  

PRO PRÁVNÍ PROFESE 

 
Termín:   16. 5. 2023 (od 9:00 do 13:00 hod) 
 
Přednášející:  Mgr. et Mgr. Alicja Leix, Ph.D., 

rodačka z polské Vratislavi, v České republice žije od roku 
2000. Psychologické a lingvistické vzdělání uplatňuje jako 
vysokoškolská lektorka, metodička a konzultantka 
v multidisciplinárních projektech. V letech 2012-2021 působila 
jako soudní tlumočnice polského jazyka. Zajímají ji témata  
na pomezí vývojové a sociální psychologie, mj. vícejazyčnost, 
chyby v uvažování a v práci paměti, participace dítěte                 
na soudním řízení.   
 

Cíl semináře:   Po absolvování semináře účastníci budou mít jasnější 
představu,   
a) jak probíhá vývoj dítěte v oblasti sociální, kognitivní, emoční 

a mravní, 
b) jak ten vývoj lze podpořit a co mu naopak škodí, 
c) jak spolu (ne)souvisí věk a „rozumová vyspělost“,  
d) čím bývá podložen „názor“ dítěte ve věku 5, 8 či 12 let.  

 
Obsah semináře:    

 Díky participačním právům dítěte se ke zvýšenému kontaktu 
s dětmi dostávají poslední dobou zástupy právníků, kteří 
s touto možností původně nepočítali a nejsou na ni připraveni. 
Aby byli schopni efektivně komunikovat s nezletilým, potřebují 
vědět, jak vlastně probíhá vývoj dítěte – nejen kognitivní 
(intelektuální) a sociální, ale také emoční a mravní – a co ho 
ovlivňuje. Také je dobré vědět, nakolik lze vyvozovat obecně 
platné závěry např. o přístupu k výchově ze zkušenosti 
s vlastními dětmi, nebo ze vzpomínek z vlastního dětství.  
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Netradičně pojatý přehled hlavních oblastí vývoje dítěte bude 
poveden maximálně prakticky, s velkým množstvím příkladů  
z osobního života a z právní praxe. Seminář je koncipován tak, 
aby diskutované poznatky byly využitelné nejen v profesní 
praxi, ale i v osobním životě. 
Seminář navazuje na řadu vzdělávacích akcí věnovaných 
vývojové a sociální psychologii od téže lektorky, pořádaných 
opakovaně PF UP v Olomouci, Českou advokátní komorou a 
Justiční akademií.  

 
 
Místo konání: Právnická fakulta UP v Olomouci, 17. listopadu 6 
 budova A, Rotunda 
 
Cílová skupina:  Seminář je určen pro advokáty, advokátní koncipienty, státní 

zástupce, Policii ČR a další zástupce právních profesí, kteří by 
si chtěli rozšířit své znalosti v oblasti vývojové psychologie, 
nezbytné pro efektivní komunikaci s nezletilými.   

 

Cena:   1 500 Kč včetně DPH  

Absolventi UP, registrovaní v Klubu absolventů UP, mají slevu ve výši 20%. 
Informace o dalších benefitech naleznete zde. 
Registraci do Klubu absolventů UP můžete provést zde. 

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 11. května 2023 

Přihlašovat se můžete na tomto odkaze:  

https://rapl.upol.cz/webPages/WebinarPFA_VyvojovaPsychologieProPravniky.

html 

Kontakt:           

 
 

Mgr. Michaela Šrámková 

Oddělení komunikace a vnějších vztahů PF UP 
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