
 
3. SCHŮZKA ČESKÉ EXPERTNÍ PLATFORMY 

PROJEKTU PARAFILIK 
ZÁPIS 

OBECNÉ INFORMACE  

Dne: 2.11.2020 

Místo: ZOOM 

Přítomni:  

Členové týmu Parafilik: Kateřina Klapilová (odborný garant), Martin Hollý (expertní poradce), Petr 

Weiss (metodik), Lucie Krejčová (koordinátor odborných aktivita, junior specialista), Kateřina 

Potyszová (koordinátor práce a CS, junior specialita), Filip Šinkner (terénní pracovník), Tereza 

Hynková (klinik), Petra Vrzáčková (klinik), Karolína Pilná (psycholog), Alena Čiženkova (junior 

specialita), Leona Plášilová (junior specialista), Martina Zavadilová (projektový manager), Dominik 

Jozefík (projektový administrátor), Lucie Kondrátová (expertní poradce), Jan Červenka (expertní 

poradce) 

Stakeholdeři projektu: Václav Lintymer (MPSV), Kateřina Bělohlávková (MV), Kamila Lindauerová 

(MV), Alena Šteflová (MZ), Štěpánka Tyburcová (MZ), Petr Zeman (IKSP), Pavel Mohr (NUDZ), zástupci 

komunit 

Zainteresované strany: Marek Páv (PNB), Martina Petrovičová (PP PČR), Hana Marie Broulíková 

(NUDZ), Josef Petr (LOM), Petr Kužvart (Cesta z krize), Lucie Hermanová (Cesta z krize), Jarmila 

Kubáňková (Cesta z krize), Marek O. Praem, Petr Havlíček (MPSV), Radka Pospíšilová (MPSV) 

PROGRAM 

 

Představení zúčastněných 

Prezentace 

1) Projekt Parafilik a jeho průběh, Kateřina Klapilová (prezentace str. 1-14) 

2) Vstup klienta do programu a plán průchodu klienta kontaktní intervencí, Lucie Krejčová 

(prezentace str. 15-28) 

 

Diskuze: 



 Alena Šteflová (MZ) 

o nabídka spolupráce v následujících oblastech: Propojení informovanosti veřejnosti a 

záchytu "dobrovolné" cílové skupiny prostřednictvím Národního informačního 

zdravotnického portálu MZ (NZIP.cz) 

o doporučení provázat se s Radou vlády pro rovnost žen a mužů 

 Martina Petrovičová (PP PČR) 

o Poskytujeme péči klientům mladším 18-ti let?  

 Problematiku si uvědomujeme, ale v současné chvíli tuto cílovou skupinu 

nedokážeme obsáhnout. Je třeba nový grant pro juvenilní jedince 

o Dotaz na informování klienta o oznamovací povinnosti – každý (potenciální) klient je 

ihned poučen a informován o oznamovací povinnosti projektu Parafilik. Informace 

též uvedeny na webových stránkách (https://parafilik.cz/prohlaseni-o-ochrane-dat/). 

 Marek Páv (PNB) 

o Jsou v parafiliku zahrnuty měření recidivy a jiného problematického chování? Jak se 

bude hodnotit, když dojde k sex. delikvenci? 

 O: Vytvořené assessmentové baterie (self-assessment i v oblasti chování), ale 

není možné zaručit, že nám klienti vše sdělí. Možnost pokusit se spárovat 

s jiným zdrojem informací. V kontraktu, který klienti odsouhlasí před 

vstupem do programu je podmínka nedopouštět se TČ, ze zahraničí ale 

bohužel víme, že k tomu dochází. Rádi prokonzultujeme nápady na moznosti 

spárování s jinými údaji v systému (= sjednat schůzku s M. Pávem, PNB, 

expertem projektu v oblasti risk-assessmentu) 

 Petr Zeman (IKSP) 

o Co je výsledkem pro klienta, který projede programem (co ho naláká)? Jak se pozná, 

že program zapůsobil správně? 

 Akceptace vlastní preference, umět s ní nakládat v mezích zákona, být 

stabilnější v rizikových situacích, zvýšení duševního zdraví, lepší komunikace 

s blízkými, možnost navázat partnerský vztah, nejednat nepředloženě ve 

stresových situacích (nepředstavovat nebezpečí pro sebe ani ostatní). 

 Josef Petr (Liga otevřených mužů) - nabízejí kurz pro agresivní muže, objevují se tam i klienti 

se sexuální problematikou, odkdy je možno odkázat vhodné klienty do Parafilika? 

o 24. 11. 2020, ale může se posunout, kvůli Covid pandemii. Pracujeme i s varianta 

přesunout kontaktní terapie do online módu. 

o Kapacita programu?  

 80 klientů pro následující 2,5 roku (plus 20 blízkých osob) 

o Kdo vyhodnocuje křižovatky, které se vyskytují v rámci průchodu klienta službou? 

 Vytvořený základní rozcestník (jak pro kontaktní tak telefonní intervenci, i 

on-line poradnu), kam jednotlivé typy lidí, kteří nesplňují kritéria pro vstup 

do programu, odkazovat (zájemcům bude zaslán k prostudování, možno 

upravovat a doplňovat kontaktní organizace). U sporných případů se 

rozhoduje odborný tým (klinici a metodici), který se schází 1x týdně. 

 Cesta z krize (Lucie Hermanová, Jarmila Kubáňková) 

o Klient s IQ pod 75, kam odeslat?  

 Záleží na tom, v jakém módu na něj narazíme. Na telefonní lince se IQ 

nezjišťuje. Až po schůzce je možné určit, zda bude moci být zařazen do 

skupinové terapie. Pokud nikoli, bude mu nabídnuta individuální pomoc. 

o Dle čeho jsme volily rozdělení do terapeutických skupin? 



 Inspirace v příkladech dobré praxe ze zahraniční. Rizikovější klienti potřebují 

častější setkání (risk-need-response model). Pro pedo/hebefilní skupiny 

máme speciální metody, které by se míjeli účinkem u osob s preferencí pro 

nonconsent. Také může docházet k negativní dynamice mezi různými typy 

parafilií. Zároveň assessmentová baterie a diagnostické nástroje jsou odlišné 

pro různé skupiny. 

o Hodnověrný způsob hlášení trestných činů  

 Každému klientovi, který na linku zavolá, je sdělena oznamovací povinnost 

interventů.  

 

3) Evaluační strategie, Lucie Krejčová, Kateřina Klapilová (prezentace str. 29-39) 

 Z etických důvodů nechceme skupinu s nulovou intervencí (zejména u vysoce rizikových 

skupin parafilních osob), proto chceme porovnat skupinu, která projde kontaktní intervencí 

se skupinou, které bude nabídnuta alespoň self-assessmentová platforma nebo se skupinu 

v ochranném (ústavním či ambulantním) léčením, která projde jiným typem intervence za 

stejné časové období. Máme rovněž doplňkové kvalitativní strategie pro určení účinku 

intervence. 

 Petr Zeman (IKSP) 

o Vydáváme se na pole společensko-vědního výzkumu (takže nemůžeme očekávat 

randomizované experimentální designy), tudíž limity, o kterých jsme mluvili v rámci 

evaluace, jsou naprosto přirozené, není třeba se nutně držet medicínských či 

přírodovědných postupů. Rád prokonzultuje konečnou podobu evaluační strategie. 

 

4) Krizová telefonní intervence – reakce na Covid, Kateřina Potyszová (prezentace str. 40-51) 

 Martina Petrovičová (PP PČR) 

o K datům z Europolu je potřeba přistupovat obezřetně, jelikož neberou v potaz 

národní zákonné normy, přičemž národní legislativy se v mnohem liší, Europol 

reportuje celkově. Doporučuje do rešerše dodat relevantní statistiky dodané PČR 

(před domluveno, odbor věcných gescí a statistik PP PČR) 

 

5) Rozsah odborného vzdělávání lékařů a terapeutů v projektu, Kateřina Potyszová 

(prezentace str. 52-64) 

 

Žádost o vyjádření a schválení od stakeholderů – na platformě bez námitek, po promyšlení, možno 

napsat email 

 Vstup klienta do programu a průchod kontaktní terapeutickou intervencí Parafilik 

 Dosavadní postup edukace interventů 

 Spuštění telefonní/online linky krizové intervence vůči cílové skupině  

 

6) Mediální kampaň, omezení způsobené Covid a hotové TV spoty projektu, Filip Šinkner 

(prezentace str. 65-81) 

Byly představeny rekruitační strategie, mediální strategie a dosavadní mediální výstupy. 

Projednávány byly detaily jednotlivých spotů. Stakeholdeři a zástupci zainteresovaných institucí 

byli vyzvání k podání reflexe ze strany své odbornosti prostřednictvím emailu. Bude souhrnně 

zpracováno a finální podoba klipů po revizích zaslána k finálnímu odsouhlasení. 



Dosavadní diskuze, bude doplněno o kvalitativní postřehy dodané emailem: 

Klipy: 

a) Zaměřený na pedo/hebefilní skupinu 

 Petr Zeman (IKSP) 

 Neshledává nic nepatřičného, ale není si jistý, jestli každý potenciální klient 

pochopí, že je to cíleno na něj. Navrhuje delší expozici na chlapce, aby bylo 

jasné, na co se dospělý muž dívá.  

 Kamila Lindauerová (MV) 

 Neshledává nic nepatřičného. V německé verzi se jí velmi líbil zvuk tlukoucího 

srdce. Nejasnost ohledně cílové skupiny. Možná zlepšit mimiku herce, 

představujícího jedince s parafilní preferencí. 

 Kateřina Bělohlávková (MV) 

 Souhlasí s prodloužením expozice na chlapce, aby bylo naprosto jasné, kdo 

dotyčného přitahuje 

 Jan Červenka (NUDZ) 

 Souhlasí s prodloužením expozice na chlapce, ale celkovou stopáž klipu (20s) 

určitě neměnit 

 Marek Páv (PNB) 

 Upravit záběr dospělého muže, zdůrazňující jeho vnitřní boj, silné sevření 

ramínka na šaty, započatý a zastavený nevědomý pohyb směrem k chlapci, 

naznačené zastavené gesto. Též souhlasí s delší expozicí na chlapce 

b) Zaměřený na preferenci pro nonkonsent/sexuální násilí 

 Petr Zeman (IKSP) 

 Oceňuje odvahu natočit klip tohoto ražení, ale je na hraně, aby taková 

vizualizace nepodněcovala dané chování. Také by byl lepší expresivnější 

výraz, ze kterého by bylo jasné, že se nejedná o loupež, ale sexuální útok. 

 Kateřina Bělohlávková (MV) 

 Klip působí tak, že muž chce ženu okrást 

 Lucie Hermanová, Jarmila Kubáňková (Cesta z krize) 

 málo názorné, působí to jako přepadení. Klienti se v tom nepoznají. 

Zobrazení parafiliků za užití pouze mladých mužů, možná zapojit 

starší/ošklivější muže 

 Kamila Lindauerová (MV) 

 Kamila - Tento klip mi přijde jasný, výmluvný. Zapracovat na mimice herce, 

např. aby bylo vidět psychické uvolnění muže při odcházení z místa. Tento 

klip v této fázi vydařenější. Též nesedí v kontextu úsměv muže. Možná dát 

záběr na nohy té dívky. 

 Martin Hollý (PNB, expertní poradce projektu Parafilik) 

 Tento klip je méně srozumitelný. Oba však v kontextu se závěrečným 

sdělením dávají jasnou zprávu. Doporučení vynechat záběr na obličej muže 

 Petr Weiss (metodik projektu Parafilik) 

 sexuální agresoři napadají ženu se vztekem (herec takový výraz nemá). Též 

by bylo lepší, kdyby jí napadnul zezadu 

 Petr Kužvart (Cesta z krize) 

 u prvního klipu bylo poselství jasné, druhý klip není tak srozumitelný 

 Hana Broulíková (NUDZ) 



 Lokalita veliké klišé, které může podporovat stereotypní smýšlení 

c) Zaměřený na blízké osoby 

 Petr Zeman (IKSP) 

 Tento klip nejlepší, jasné sdělení  

 Kamila Lindauerová (MV) 

 Velmi dobré 

 Martina Petrovičová (PP PČR) 

 Je dobré ukázat realitu, nebála by se ukázat pocity pachatelů.  

 Lucie Hermanová, Jarmila Kubáňková (Cesta z krize) 

 Jednoznačně nejsrozumitelnější, nicméně znova krásný, relativně mladý muž 

 Jan Červenka (NUDZ) 

 Odkud jsou použité fotografie dětí? Je nutné mít souhlas s jejich použitím od 

rodičů. Všem stakeholderům budou dodány informace o detailech použití 

dětských fotografií ve fázi schvalování klipů. 

 

Závěrečné shrnutí úkolů vyplývajících z 3. české platformy 

 Jakékoli připomínky Stakeholderů k následujícím bodům, lze zaslat dodatečně 

emailem: 

1. Vstup klienta do programu a průchod kontaktní terapeutickou intervencí 

Parafilik (prezentace str. 15-27) 

2. Dosavadní postup edukace interventů/kliniků (prezentace str. 52-62) 

3. Spuštění telefonní/online linky krizové intervence vůči cílové skupině 

(prezentace str. 40-51) 

 Prosíme o zaslání kvalitativních postřehů k promítaným klipům emailem 

 Během 3. české platformy vyvstaly nové možnosti spolupráce. Konkrétní schůzky či 

konzultace budou domluveny týmem Parafilik (Alena Šteflová, MZ; Marek Páv, PNB; 

Petr Zeman, IKSP) 

 

 

 

 

 

Dne 2. 11. 2020 zapsala Alena Čiženkova 

 


