ZPRÁVA O ČINNOSTI INSTITUTU PRO KRIMINOLOGII A
SOCIÁLNÍ PREVENCI V ROCE 2014
Základním dokumentem určujícím zaměření výzkumné činnosti IKSP je podle Statutu IKSP čl.
9 a čl. 10 tzv. Střednědobý plán výzkumné činnosti, zpracovávaný na čtyřleté období a
schvalovaný ministrem spravedlnosti.
V současné době se IKSP řídí Střednědobým plánem výzkumné činnosti Institutu pro
kriminologii a sociální prevenci na období 2012 – 2015. Plán respektuje základní priority
resortu v oblasti legislativy, justice a činností organizací resortu.
Další úkoly IKSP vyplývají z aktuálních zadání Ministerstva spravedlnosti, případně
požadavků dalších uživatelů. V souladu se statutem dále IKSP rozvíjí publikační,
přednáškovou, pedagogickou, konzultační a expertní činnost.

I. Plnění hlavních výzkumných úkolů Střednědobého plánu 2012-2015
Rok 2014 byl třetím rokem aktuálního Střednědobého plánu výzkumné činnosti Institutu pro
kriminologii a sociální prevenci na léta 2012-2015. V tomto roce řešili pracovníci IKSP
souběžně 10 úkolů ze Střednědobého plánu, přičemž všechny úkoly budou dokončeny v roce
2015.
Nad rámec Střednědobého plánu IKSP spolupracoval na úkolu Republikového výboru pro
prevenci kriminality „Zadat analýzu potřebnosti právní úpravy prevence kriminality, posoudit
její výsledky a závěry předložit vládě ČR“, vyplývajícím ze Strategie prevence kriminality
v České republice na léta 2012 – 2015, který byl v roce 2014 dokončen. Rovněž tak v roce
2014 pokračovaly práce na výzkumu viktimizace obyvatel ČR vybranými delikty. Nad rámec
Střednědobého plánu byl dále v souladu s vyhlášenými prioritami Ministerstva spravedlnosti
zahájen výzkum kriminální recidivy se zaměřením na recidivu mladistvých. Kromě toho se
IKSP i v roce 2014 podílel na mezinárodním projektu výzkumu „Study on the possibilities to
exchange information between administrative bodies and traditional law enforcement
organizations to apply administrative measures within EU MS and at EU level”.
Následující část obsahuje přehled stavu prací na jednotlivých výzkumných úkolech, řešených
v roce 2014. Výstupy z těchto úkolů jsou konkretizovány v částech této Zprávy, věnovaných
publikační a další odborné činnosti pracovníků IKSP v roce 2014. Jednotlivé výzkumné úkoly
jsou uváděny pod čísly podle Střednědobého plánu.
1.1. Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních
sankcí
(doba řešení 2012 – 2015)
Projekt je řešen s podporou Grantové agentury Č, číslo projektu P408-12-2209.
Spolunositelem projektu je Karlova univerzita v Praze, Fakulta filozofická. Spoluřešitelský
tým je veden prof. JUDr. Helenou Válkovou, CSc. Jeho členy jsou dále prof. JUDr. Pavel
Šámal, Ph.D., JUDr. Jana Hulmáková, Ph.D. a Mgr. Petr Škvain.
Práce na projektu postupovaly v roce 2014 podle harmonogramu. Byl dokončen sběr dat z
Rejstříku trestů od celkového vzorku 4238 odsouzených s cílem ověřit dopad alternativních
sankcí. Proběhla analýza dat z šetření mezi soudci, státními zástupci a pracovníky PMS;
výsledky byly publikovány v edici IKSP. Byla připravena výsledná zpráva ze sondy mezi

vězeňskou populací. Proběhlo třetí kolo zjišťování názorů veřejnosti na sankční politiku. Byl
navržen možný model zjišťování nákladů na uplatňování trestních sankcí. Dokončeny byly
studie k trestnému činu zanedbání povinné výživy a k peněžitému trestu. Byla zahájena
analýza způsobu prezentace kriminality a sankční politiky ve vysílání TV a zpracování
případových studií k vybraným alternativním sankcím.
K prezentaci výsledků byla vydána monografie v řadě Studie v edici IKSP, 1 článek v
impaktovaném časopise, 3 články v recenzovaných časopisech a 4 příspěvky ve sbornících. K
výsledkům výzkumu byl uspořádán seminář IKSP pro odbornou veřejnost. Výsledky byly
dále prezentovány na jednání Republikového výboru pro prevenci kriminality, na čtyřech
mezinárodních konferencích a na několika domácích odborných akcích.
Svůj podíl na řešení projektu splnil také tým spoluřešitelů z FFUK.
2.1. Současná situace v oblasti extremistických hnutí v ČR s důrazem na jejich
potenciální podporu u mladistvých a na šíření extremistických ideologických obsahů po
Internetu
(doba řešení 1. 11. 2010 – 31. 12. 2013)
Výzkum byl realizován s podporou z Programu bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra
ČR pod č. VG20102012012.
Úkol byl úspěšně dokončen ke konci roku 2013. V roce 2014 byla poskytovateli předložena
„Souhrnná zpráva z projektu“. Tato zpráva byla dále prezentována na zasedání pracovní
skupiny Rady programu bezpečnostního výzkumu. Výsledky projektu byly obhájeny bez
připomínek.
Poznatky z výzkumu byly využity při zpracování podkladů (za ministerstvo spravedlnosti) pro
Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky
v roce 2013 a Zprávu o extremismu na území ČR v roce 2013.
2.2. Odhalování a postih drogové kriminality po přijetí trestního zákoníku
(doba řešení 2013 - 2015)
Výzkum probíhá podle harmonogramu. V průběhu roku 2014 byla zpracována převážná část
analýzy právní úpravy, sebrány statistické údaje o stavu a vývoji drogové kriminality a
sestaveny základní časové řady dat. Výzkumný tým realizoval expertní dotazníkové šetření
mezi soudci, státními zástupci, policisty a pracovníky Celní protidrogové jednotky GŘC, a
zpracoval jeho výsledky. Proveden byl výběr oficiálních dokumentů z oblasti protidrogové
politiky pro účely jejich analýzy. Vybrány byly trestní případy ve věcech drogové kriminality
pro účely kasuistických studií a byl zahájen sběr dat z příslušných trestních spisů.
Pokračovaly práce na analýze údajů z rejstříku trestů k ověření predikčního instrumentu.
Průběžné výsledky výzkumu byly v roce 2014 publikovány formou článku v recenzovaném
odborném časopise a vystoupením na mezinárodní odborné konferenci.
2.3. Sexuální kriminalita - sexuálně motivované kriminální jednání s komponentou násilí
a reakce státu na ni (trestná činnost, delikty a pachatelé)
(doba řešení: 2012 – 2015)
Výzkum je realizován s podporou z Programu bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra
ČR BV II/2-VS pod č. VG20122014084.
Řešení výzkumného úkolu bylo v roce 2014 zaměřeno zejména na podrobnou analýzu
trestních spisů (cca 700 osob), kde se sledují nejen proměnné související s uloženou sankcí,
ale mapují se také charakteristiky, vztahující se k osobě pachatele (zejména na základě

analýzy soudněznaleckých posudků z oblasti psychiatrie, psychologie a sexuologie), k jeho
kriminální historii aj. Podrobná analýza se dále týká např. průběhu spáchání násilného
sexuálního deliktu, a také viktimologických proměnných. V roce 2014 také proběhly základní
multivariační explorační analýzy. Provedena byla analýza právní úpravy, včetně relevantní
judikatury. Sebrány a zpracovány byly základní statistické údaje o násilné sexuální
kriminalitě v ČR. Zpracována byla teoretická studie k problematice sexuálního násilí
z dostupných domácích i zahraničních pramenů.
Průběžné výsledky výzkumu byly v roce 2014 prezentovány především v odborné monografii
členů výzkumného týmu, která vyšla v edici IKSP Studie, a dále formou vystoupení na
čtyřech mezinárodních odborných konferencích a na domácí odborné akci. Poznatky
z výzkumu byly využity při zpracování podkladů (za ministerstvo spravedlnosti) pro Zprávu o
situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce
2013.

3.1. Vývoj kriminality v ČR – každoroční sledování a analýza (včetně sledování vývoje
organizovaného zločinu a dalších forem závažné kriminality, skladby pachatelů a obětí
atd.)
(doba řešení: 2012 – 2015)
Byla zpracována analýza trendů kriminality v ČR v roce 2013. Výsledky analýzy byly
publikovány jako odborná kniha v edici IKSP Studie.
V rámci řešení tématu „Vývoj závažné trestné činnosti ve vztahu ke společenským vlivům a
rizikům“ bylo realizováno XXI. expertní šetření k organizovanému zločinu na území ČR mezi
policisty a pracovníky celní správy. Byly zpracovány výsledky průzkumu veřejného mínění a
pokračovaly práce na případových studiích – dokončena byla kasuistika, týkající se
vietnamské zločinecké skupiny. Připraven byl expertní dotazník pro odborníky v oblasti
médií, probíhal sběr dat o aktuálních kriminogenních faktorech z tisku. Dokončeny byly
pracovní verze jednotlivých dílčích studií k pojetí organizovaného zločinu. Zpracovány byly
statistické údaje z policejních a justičních databází.
3.2. Nové jevy v násilné kriminalitě včetně domácího násilí
(doba řešení: 2012 – 2015; část věnovaná domácímu násilí 2012 - 2014)
V roce 2014 byl ukončen sběr dotazníků, zjišťujících názory a poznatky k novým formám
násilné kriminality, a to od zkušených kriminalistů pracujících na úseku násilné kriminality
(více než 70 vyplněných dotazníků), od soudních lékařů, státních zástupců a soudců včetně 2
senátů trestního oddělení VSZ Praha (cca 20 vyplněných dotazníků). Dotazníky byly
doplněny rozhovory. Byla zpracována kapitola do závěrečné studie z výzkumu z oboru
soudního lékařství.
Dílčí úkol, zaměřený na domácí násilí vůči ženám ze strany jejich životních partnerů, byl
úspěšně dokončen a jeho výsledky byly publikovány v odborné monografii v edici IKSP
Studie.
4.1. Kriminální kariéra mladistvých, nové jevy v kriminalitě mladistvých, uplatňování
Systému včasné intervence
(doba řešení: 2012 – 2015)
Výzkum je realizován s podporou z Programu bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra
ČR pod č. VG20122014077.

Výzkumný úkol je řešen v souladu s projektem. V roce 2014 bylo připraveno výzkumné
šetření, zaměřené na funkčnost zákona o sociálně právní ochraně dětí a prostřednictvím
agentury pro výzkum veřejného mínění byla realizována jeho terénní fáze, v průběhu roku
dále probíhaly práce na interpretaci získaných dat. Bylo provedeno ověřování výsledků
preventivních a resocializačních zásahů u vybraných dětských klientů v rámci výzkumu SVI.
Průběžné výsledky výzkumu byly prezentovány v odborné monografii, vydané v edici IKSP
Studie, ve dvou příspěvcích ve sborníku, a na domácích odborných akcích.
4.2. Regionální rozložení a podmíněnost kriminality, problematika a výskyt tzv. hotspots
(doba řešení 2013 – 2015)
V roce 2014 proběhla příprava sociologického šetření v regionech – výběr konkrétních
výzkumných lokalit, výběr indikátorů sociální dezorganizace, vypracování dotazníku a jeho
předložení oponentní radě, zapracování jejích připomínek do definitivní verze dotazníku.
Ve spolupráci s výzkumnou agenturou STEM/MARK vybranou na základě výběrového řízení
proběhla příprava smlouvy, precizace výzkumných lokalit z hlediska velikosti výzkumného
vzorku, vypracování průvodních dopisů pro tazatele, řešení některých problémů při sběru dat
(především způsob naplnění požadované velikosti vzorku v malých obcích), kontrola a
převzetí zakázky. Zahájeny byly práce na třídění dat prvního a druhého stupně.
Průběžné výsledky výzkumu byly prezentovány v článku v impaktovaném odborném
časopise.
5.1. Analýza změn struktury, trendů a charakteristik vývoje vězeňské populace
(doba řešení: 2012 – 2015)
V roce 2014 pokračoval sběr materiálů k výzkumu. Na vyžádání ministerstva spravedlnosti
bylo zpracováno několik materiálů k vězeňské problematice. Byla zpracována strukturovaná
žádost o informace z okolních států a získané poznatky byly vyhodnoceny a zpracovány do
zvláštní kapitoly připravované analýzy. Byly zpracovány indexy zastoupení vězňů v populaci
ve vybraných cca 40 zemích a publikovány v odborné knize o trendech kriminality v roce
2014, vydané v edici IKSP Studie. Bylo zpracováno 20 kazuistik vězněných osob do
závěrečné studie. Realizována návštěva věznice Mírov.
5.2. Nebezpečnost a násilí ve výkonu trestu a vazby
(doba řešení 2013 – 2015)
Práce na úkolu probíhají podle harmonogramu. V průběhu roku 2014 byly shromážděny
příslušné materiály, dokumenty a nařízení VS ČR, které vymezují tzv. nebezpečnost vězně.
Proběhl sběr základních empirických dat - počty a základní charakteristiky vězněných osob
vytipovaných jako nebezpečná osoba, zvlášť nebezpečná osoba a možný pachatel násilí.
Dostupnost dat je závislá na možnostech spolupráce s Vězeňskou službou, resp. Generálním
ředitelstvím Vězeňské služby. U výzkumného souboru byla sebrána základní data související
s kriminální historií.
6. Metodologie kriminologického výzkumu
Poznatky z prací na sestavování podrobného přehledu metod, používaných v kriminologickém
výzkumu, byly v roce 2014 prezentovány na domácí odborné akci.

II. Výzkumné úkoly řešené nad rámec Střednědobého plánu
Zpracování analýzy potřebnosti právní úpravy prevence kriminality
Spolupráce na plnění tohoto úkolu Republikového výboru pro prevenci kriminality byla IKSP
uložena na základě Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 – 2015.
V roce 2014 byla realizována panelová diskuse. K odborné debatě byli pozváni kromě
poskytovatelů podkladů pro analýzu a členů Republikového výboru pro prevenci kriminality
(RVPPK) např. zástupci Svazu měst a obcí, vybraní manažeři prevence či zástupci Městské
policie. IKSP následně připravil shrnutí podnětů, které byly rozeslány členům RVPPK a
účastníkům diskuse k doplnění a komentářům. Následně byly vypracovány závěry a
doporučení k možným variantám právní úpravy prevence kriminality.
Výsledky tohoto úkolu byly prezentovány na zasedání RVPPK a na domácí odborné akci.
Zpracování výzkumného úkolu „Kriminální recidiva“
Řešení tohoto úkolu bylo zahájeno v reakci na vyhlášení priorit ministerstva spravedlnosti
v oblasti trestní justice, mezi které patří snižování recidivy.
Úkol je zaměřen na otázky recidivy, a to zejména recidivy mladistvých v trestněprávním
smyslu. V roce 2014 byl zpracován projekt výzkumu, který projednala oponentní rada IKSP.
Úkol probíhá podle stanoveného harmonogramu. Průběžně jsou sbírána statistická data a
vytvářeny sestavy z justiční databáze CSLAV. Byly připraveny záznamové listy pro materiály
z rejstříku trestů a pro analýzu trestních spisů. Byly vyžádány údaje z rejstříku trestů a
vybrané spisy z 18 soudů (celkem 41 spisů). Proběhlo zanesení všech dat do záznamových
listů, a jejich příprava na zpracování v SPSS, interpretaci a tvorbu kazuistik.
Výzkum viktimizace obyvatel ČR vybranými delikty
V roce 2014 byly zpracovávány výsledky terénní fáze výzkumu. Hlavní část poznatků z
výzkumu byla prezentována na odborném semináři, pořádaném IKSP. Průběžně pokračovaly
práce na podrobnějším zpracování dat (sekundární statistická analýza). Výsledky budou
publikovány v roce 2015.
Mezinárodní výzkum „Study on the possibilities to exchange information between
administrative bodies and traditional law enforcement organisations to apply
administrative measures within EU MS and at EU level”
Výzkum podporovaný z programu Evropské komise Prevention of and Fight Against Crime
(ISEC), hlavní řešitelé Universita v Tilburgu a Universita v Leuvenu, číslo projektu
HOME/2011/ISEC/AG/2511; IKSP plní roli národního partnera výzkumu za ČR
V roce 2014 proběhlo druhé pracovní setkání se zástupci hlavního výzkumného týmu a
následně byla zpracována revize národní zprávy za ČR o možnostech využívání tzv.
administrativního přístupu k (organizovanému) zločinu v českých podmínkách, podle
doplňujících požadavků a připomínek hlavního výzkumného týmu.

III. Další materiály a mimořádné úkoly
a) zpracované na zadání MSp
Práce v pracovní skupině EMSON (elektronický monitoring) – dr. Zeman, dr. Diblíková
-

zpracování přehledu využívání systému elektronického sledování v Evropě;
zpracování statistických přehledů o využívání v úvahu připadajících institutů v ČR;
zpracování prognózy vývoje potřebnosti kapacity zařízení do konce roku 2017;
zpracování přehledu výdajů na osobu/den provozu elektronického monitoringu
v jednotlivých evropských zemích; zpracování připomínek k materiálu Analýza
možností a doporučení využití elektronického monitorovacího systému (EMS)
v trestní politice České republiky; tvorba „medailonků“ jednotlivých evropských zemí
pro potřeby webové prezentace na téma Užití EM v Evropě, přepracování a doplnění
úvodního textu tamtéž;

Práce v pracovní skupině pro problematiku ochranného léčení – dr. Blatníková
- skupina byla zřízena ministryní spravedlnosti v červnu 2014. Zabývá se stanovením co
nejefektivnějšího postupu vůči pro společnost nebezpečným osobám, pachatelům
trestných činů nebo činů jinak trestných, kterým bylo uloženo ochranné léčení.
Skupina se podílí na tvorbě návrhů předpisů, vyjadřuje se k aktuálním výkladovým
otázkám a aplikační praxi. Úkolem skupiny je mj. vypracování pracovního materiálu
upravujícího postup vůči pachatelům, kterým bylo uloženo ochranné léčení.
Práce v pracovní skupině PRODO (domy na půl cesty) – mgr. Rozum
- příprava projektu zavedení probačních domů v ČR, určených pro podmíněně
propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody
Podkladové materiály a studie:
Náhrada vazby elektronickým monitoringem – dr. Diblíková, březen
Podklad k možnostem využití elektronického sledování jako alternativy za vazbu – dr.
Zeman, březen, duben
Náhrada vazby – stručná informace a návrhy na postup - dr.Zeman, duben
Podklad k problémům vězeňství pro ministryni spravedlnosti – dr.Scheinost, mgr.Rozum,
únor
Podklady k vnější diferenciaci věznic, poznatky ze zahraničí – mgr.Biedermanová
Podklady o diferenciaci věznic z materiálů z Německa a Rakouska – dr.Diblíková, únor
Zpracování studie na téma Recidiva amnestovaných vězňů – mgr. Rozum
Podklady k problematice recidivy – mgr. Rozum, září
Faktory recidivy, pro tiskový odbor + informace o násilí na dětech v ČR v souvislosti se
zavražděním nezletilé dívky – dr.Marešová

Sestavení přehledů z CSLAV ke speciální recidivě – dr.Diblíková
Podkladový materiál „Náměty IKSP k rekodifikaci trestního práva procesního“ – dr.Zeman,
červenec
Studie k problematice trestného činu zanedbání povinné výživy – mgr. Rozum, březen
Podklad ke korupci u politiků a pracovníků justice pro nám. Jägera – dr.Cejp, březen
Podklad k problematice podmíněného propuštění a dohledu probační a mediační služby –
mgr.Rozum
Podklad k vymáhání peněžitého trestu pro nám. Pelikána – mgr.Rozum, mgr. Vlach, srpen
Podklad k podnětu MV k vyšší represi za §337č1 (řízení motorového vozidla po zákazu) –
mgr. Rozum, září
Podklady k iniciativě MV na zjednodušení trestního řízení, dopravní TČ – dr.Zeman, září
Zpracování statistických údajů pro potřeby mimořádného úkolu MSp zaměřeného na
problematiku maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dle § 337 odst. 1
písm. a) TrZ v silniční dopravě -. mgr.Vlach
Podklady pro ministryni spravedlnosti na jednání zástupců MSp a MVČR k námětům MVČR
na řešení opakovaného porušování zákazu řízení a na zjednodušení řízení v bagatelních
věcech – dr.Zeman, září
Výpisy z výzkumů veřejného mínění o důvěře institucí a jejich prestiži pro ministryni
spravedlnosti - dr.Cejp
Informace o osobách s uloženou detencí, jež jsou aktuálně ve VTOS (pro GŘ VS, odbor
výkonu vazby a trestu), březen 2014 – dr.Blatníková, březen
Zpracování podkladů pro ministryni spravedlnosti k problematice ochranných opatření,
návrhy řešení - dr.Blatníková, listopad
Zpráva o rovných příležitostech mužů a žen – mgr.Rozum, dr. Blatníková, dr.Marešová,
dr.Trávníčková, leden
Podklady pro zprávu týkající se genderové problematiky – dr.Martinková
Vyjádření pro tisk k problematice sexuálního násilí páchaného na dětech, v souvislosti
s aktuálním případem vraždy nezletilé dívky – pro tiskový odbor - dr.Blatníková, září
Podklady za IKSP ke Zprávě o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na
území České republiky v roce 2013 (ve srovnání s rokem 2012) - dr.Cejp, dr.Blatníková,
mgr.Holas, dr.Marešová, dr.Martinková, dr.Scheinost, dr.Zeman.
Připomínky a stanoviska:
Připomínky k úpravě zákona o státní podpoře VVI + k úpravě Metodiky hodnocení –
dr.Scheinost, mgr. Rozum, dr. Zeman, únor
Připomínky ke Koncepci rozvoje Vězeňské služby – mgr. Rozum, mgr. Biedermanová,
dr.Marešová, září

Připomínky k návrhu novely zákona o státním zastupitelství (č.j. MSP-933/2013-LO-SP/5); dr.Zeman
Připomínky k návrhu novely zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
(č.j. MSP-859/2012-LO-SP/2) – dr.Zeman
Připomínky k návrhu novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob (č.j. MSP88/2014-LO-SP/8) – dr.Zeman dr. Štefunková
Připomínky k návrhu novely zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení (č.j.
MSP-932/2012-LO-SP/30) – dr.Zeman
Připomínky k návrhu novely trestního zákoníku a trestního řádu (č.j. MSP-208/2014-LOSP/11) – dr.Zeman
Připomínky k návrhu zákona o využití peněžních prostředků pocházejících z majetkových
sankcí uložených v trestním řízení a o změně dalších souvisejících zákonů –
mgr.Biedermanová, dr. Štefunková
Připomínky k materiálům předložených na Radě pro probaci a mediaci – mgr.Rozum
Připomínky k materiálům předložených na jednání Dotační komise - mgr.Rozum
Připomínky k materiálu PMS – analýza odhadovaného vývoje agendy domácího vězení –
mgr.Rozum
Připomínky ke zprávě o plnění Národního akčního plánu prevence domácího násilí /20112014/ - část týkající se IKSP za rok 2013 – dr.Martinková
Připomínky k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a
mužů v r. 2013 a k návrhu dalších opatření na r. 2015 – dr. Trávníčková
Hodnocení žádostí o dotace na rok 2015- dotační titul „Rozvoj služeb pro oběti trestné
činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů“,
zadavatel/poskytovatel dotace MSp, (9 projektů) - dr.Štefunková
b) zpracované na žádost dalších institucí domácích i zahraničních
Připomínky k rozhodnutím a stanoviskům Nejvyššího soudu (zadavatel Nejvyšší soud ČR,
průběžně po celý rok) – dr.Zeman, dr.Štefunková, mgr.Biedermanová, dr.Diblíková,
mgr.Vlach
Připomínky k návrhu stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu k výkladu pojmu
„množství větší než malé“ u omamných a psychotropních látek a přípravků je obsahujících a
jedů – dr.Zeman
Připomínky k návrhu stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR, týkajícího se právní
kvalifikace neoprávněného pěstování rostliny konopí (srpen) – dr.Zeman
Připomínky k návrhu stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR, týkajícího se
přípustnosti využití výsledků zkoušky spolehlivosti jako důkazů v trestním řízení –
dr.Zeman, mgr. Biedermanová, srpen

Připomínky k návrhu stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR, týkajícího se
přípustné délky zkráceného přípravného řízení – dr.Zeman dr. Štefunková, srpen
Komentář ke stanovisku trestního kolegia Nejvyššího soudu k otázce přeměny ochranné
výchovy uložené dítěti mladšímu 15 let – dr.Diblíková
Připomínky k návrhu pasáže o podpoře bezpečnostního výzkumu v Programovém prohlášení
vlády – dr.Zeman, dr.Scheinost, mgr.Rozum
Podklady k implementaci evropské legislativy v oblasti nových psychoaktivních látek a
skutkových podstat drogových trestných činů (Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR)
– dr.Zeman
Připomínky k materiálu EMCDDA „Alternatives to punishment“ (Národní monitorovací
středisko pro drogy a drogové závislosti Úřadu vlády ČR) - dr.Zeman
Podklad pro Agenturu pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR, ke kriminalitě romských
pachatelů – mgr.Biedermanová
Sestavení přehledů z CSLAV o užití § 337 odst. 1, písm. d) TZ pro potřeby Úřadu vlády,
Agentura pro sociální začleňování – dr.Diblíková
Připomínky k materiálu Ohrožené děti OPK MV ČR – dr. Marešová, mgr. Rozum, dr.
Diblíková, květen
Vyjádření pro Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostního výzkumu stanovisko k notifikaci
programu bezpečnostního výzkumu 2015-2021 – dr.Cejp
Vyjádření pro Ministerstvo vnitra k problematice neregulérních dokladů.- dr.Cejp
Připomínky k materiálu „Koncepce boje proti organizovanému zločinu na období 1015-2017“
(odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra) - dr.Scheinost, dr.Cejp
Podklady pro zprávu o stavu obchodování s lidmi v ČR za rok 2013 pro MV ČR – dr.
Trávníčková
Připomínky ke Koncepci boje proti extremismu na rok 2014 pro OBP MV ČR - Mgr.Holas
Účast na pracovních seminářích k problematice extremismu a jeho zahraničních vazeb na
OBP MV ČR 8.4. 2014, 5.6. 2014 - mgr.Holas
Zpracování odpovědí na otázky týkající se stavu a vývoje kriminality v ČR v roce 2013 pro a)
Европейский Университет v Petrohradě a b) Akademii Policajneho Zboru v Bratislavě. –
dr.Marešová
Pro APZ do učebnice kriminologie, do kapitoly Fenomenológia kriminality, zpracovány
podkapitoly Aktuálny stav kriminality v ČR a Zdroje informácií o kriminalitě v ČR –
dr.Marešová

Expertní člen týmu (výzkumník) pro vývoj programu „Rodinné skupinové konference“
v rámci projektu „Na správnou cestu!“, který realizuje Probační a mediační služba ČR –
dr.Tomášek
Účast v projektu Inovace a rozšíření učebního programu mladiství (PMS ČR), vyjádření
k možnostem a metodologii evaluace projektu – dr.Tomášek
Podklady a připomínky ke studii Hazardní hraní v České republice a jeho dopady – dr.
Trávníčková
Členství v širším organizačním výboru „Evropské kriminologické konference“, posuzování
abstrakt zaslaných pro účast na konferenci ESC 2014 – dr.Štefunková
Posuzování abstraktů tematického bloku „Crime prevention“, zaslaných pro účast na
konferenci ESC 2014 (cca 60 abstraktů); sestavování abstraktů do jednotlivých tematických
panelů – mgr.Holas
Oficiální schůzka a debata s delegací Evropské komise proti rasismu a nesnášenlivosti na
téma rasisticky a homo/transfobně motivované nenávisti, Úřad vlády ČR 27.11.2014 –
mgr.Holas
Recenzní posudek na stať „Význam sportu pro svět dozorců v současném českém vězeňství“
pro Acta Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni – mgr.Holas
Recenzní posudek článku „Dělnická strana sociální spravedlnosti: terénní výzkum krajně
pravicové strany“ pro časopis Rexter – mgr.Holas
Recenzní posudek na článek „Indikátory obav z kriminality ve výzkumech Euro-Justis a
European Social Survey Round 5“ pro časopis Data a výzkum – dr.Tomášek
Recenzní posudek na publikaci „Násilí na mužích“ autorů J. Buriánka, S. Pikálkové a Z.
Podané (ediční řada Humanitas Filozofické fakulty UK) – dr.Tomášek

IV. Přednášková činnost v rámci resortu Ministerstva spravedlnosti
Referát „Může být kriminální recidiva užita jako kritérium účinnosti výchovného působení ve
výkonu trestu odnětí svobody“ na semináři pro vězeňské pracovníky pořádaném Institutem
mezioborových studií v Brně v únoru 2014 pod názvem Sociální pedagogika v penitenciární
praxi, dr.Marešová
12.-13.3. Justiční akademie Kroměříž, seminář Pravicový extremismus; přednáška „Politický
radikalismus, názory policistů na spolupráci s justicí“, Mgr.Holas
26.6. Porada předsedů krajských a vrchních soudů – informace ke stavu recidivy,
dr.Scheinost

V. Aktivní účast (referáty, vystoupení) na odborných akcích v ČR
Prezentace na jednání Republikového výboru pro prevenci kriminality
29.5. Analýza stávající právní úpravy prevence kriminality a návrhy možného dalšího
postupu, dr.Diblíková, dr. Scheinost
29.5. Informace o výzkumu vybrané problematiky domácího násilí v ČR, dr. Martinková
26. 6. Jak ovlivňuje trendy kriminality kriminální recidiva, dr.Marešová
27.11. Názory veřejnosti, tisku a vězeňské populace na sankční politiku v ČR, dr.Scheinost
14. výroční konference European Society of Criminology (Praha, 10. – 13. 9. 2014)
Příspěvky pracovníků IKSP:









Zeman Petr, Blatníková Šárka: Stranger Danger” and Other Tales: Public Attitudes to
Sex Offenders and to Possibilities of Society Protection against Them” (s dr.
Blatníkovou)
Scheinost Miroslav: „Sanction policy and its reflection by public“
Tomášek Jan, Rozum Jan: „Experts and criminal policy: focused on the probation
officers“
Zeman Petr, Štefunková Michaela: „Summary Procedure in the CzechRepublicStatistics and reality“
Holas Jakub: Poster „Victimization, fear of crime and approaches to prevention – is
there a relation
Háková Lucie:Poster „The Media Image of the New Penal Code in Czech Print
Media“
Diblíková Simona: „Practitioners about the summary procedure in the Czech Republic
– some outcomes from questionnaire survey”

II. kriminologické dny: vědecká konference ČKS a VŠERS, České Budějovice, 27.-28.
ledna 2014.
Příspěvky pracovníků IKSP:










Háková Lucie: Mediální prezentace nového trestního zákoníku v tisku
Marešová Alena: Trendy kriminality jak je neznáme (či spíše nechceme znát)
Scheinost Miroslav: Tresty a trestání - jak je lidé hodnotí?
Štefunková Michaela: Výzkumy obětí jako zdroj informací o kriminalitě
Tomášek Jan: Experti a trestní politika: zaměřeno na probační úředníky
Rozum Jan: Rejstřík trestů jako zdroj poznatků o recidivě
Zeman Petr, Blatníková Šárka: Mají Češky a Češi obavy ze závažné sexuální
kriminality, a co o ní vědí?“
Cejp Martin: Charakteristika skupin organizovaného zločinu na území České
republiky
Holas Jakub: Postoje veřejnosti k prevenci a jejich měření

Metodologické problémy identifikace a interpretace sociálních deviací: konference sekce
sociální
patologie
MČSS,
Červená
nad
Vltavou,
9.-11.
dubna
2014.
Příspěvky pracovníků IKSP:











Biedermanová Eva: Jak probíhá interpretace a identifikace sociálních deviací osob ve
výkonu trestu odnětí svobody?
Cejp Martin: Nezaviněné limity výzkumu kriminality
Diblíková Simona: Jak dál s prevencí
Holas Jakub: Postoje veřejnosti k prevenci a jejich měření
Marešová Alena: Paleontologická šetření kriminální recidivy - lze je využít v
současnosti?
Martinková Milada: Poznatky o obětech partnerského domácího násilí
Scheinost Miroslav: Korupce - jak ji vidíme?
Štěchová Markéta: Systém včasné intervence - pokus o systémové uchopení prevence
kriminality
Večerka Kazimír: Systém včasné intervence a neuskutečněné naděje

6.11. seminář IKSP – „Alternativní
Příspěvky pracovníků IKSP:





způsoby sběru dat o kriminalitě“

Martinková Milada: „Viktimologický výzkum v ČR v roce 2013“
Vlach Jiří: „Analýza dokumentů – Co vše lze vyčíst z trestních spisů“
Tomášek Jan: „Self-reportové studie: cesta do hlubin latentní kriminality?
Marešová Alena:„Latentní, temná, černá a šedá kriminalita – co tyto pojmy označují a
o čem vypovídají“

18.11. seminář IKSP - „Sankční politika z pohledu praxe“
Příspěvky pracovníků IKSP:






Scheinost Miroslav: „Názory vězňů na sankční politiku v konfrontaci s názory
veřejnosti“
Rozum Jan: „Sankční politika pohledem praxe“
Rozum Jan: „Rejstřík trestů jako zdroj poznatků o recidivě“
Vlach Jiří: „Náměty expertů na možnou dekriminalizaci“
Tomášek Jan: „Spolupráce PMS se soudy a státními zastupitelstvími: zaostřeno na
dohled“

27.-28. 2. Mezinárodní odborná konferenci Bohnické sexuologické dny (Praha, 2014),
prezentace příspěvku „Násilná sexuální kriminalita (pachatelé, delikty a sankce)“ dr. Zeman:
(spoluautorka dr. Blatníková);; referát Násilná sexuální kriminalita – informace o
probíhajícím kriminologickém výzkumu, mgr.Faridová
29. 4. Odborný seminář Asociace forenzních psychologů (Praha, 2014), prezentace příspěvku
„Zabezpečovací detence, znalecké posudky a rozhodování soudů“ dr. Zeman
(spoluautorka dr. Blatníková)
5.6. Přednáška „Kriminální recidiva z pohledu kriminologa“ pro sdružení Za branou pro
odborný seminář věnovaný kriminální recidivě. dr.Marešová
11.6. Metodická rada prevence Policie ČR, vystoupení ke stavu legislativy prevence
dr.Scheinost

25.9..Vystoupení na semináři o problematice prevence pro magistrát města Brna, dr.Večerka
30.9. Odborný seminář MVČR k problematice opakovaného porušování zákazu řízení a
zjednodušování trestního řízení v bagatelních věcech (30.9. 2014, MVČR), prezentace
příspěvku k problematice trestu propadnutí věci a ochranného opatření zabrání věci.
dr.Zeman
22.-24.10. IV.Olomoucká sociologická konference „Česká společnost 25 let po listopadu
1989“, FF UP Olomouc, referát „Korupce – změnil se její charakter nebo náš názor?“
dr.Scheinost; referát „Vztah mladých Čechů k Romům a dalším menšinám“. Mgr.Holas
3.12. Účast v diskusi v rámci konference Městské policie Praha k otázkám prevence
kriminality na místní úrovni – Magistrát HMP , dr.Večerka
9.12. konference Aktuální otázky vězeňství, PA ČR, referát „Vězňové a sankční politika“,
dr.Scheinost
Aktivní účast na diskusním dnu (organizátor odbor prevence MV ČR) o zaměření prevence
kriminality v ČR – problematika legislativního zakotvení prevence dr.Večerka

VI. Zahraniční odborné akce
2.4. Bratislava, shromáždění Slovenské společnosti pro trestní právo a kriminologii.
Vystoupení ke stavu a činnosti české kriminologie. dr.Scheinost
6.5. Trnava, Trnavská univerzita, konference Restoratívná justícia a alternatívne tresty
v teoretických súvislostiach. Referát „Česká veřejnost a sankční politika“, dr.Scheinost;
referát „Recidiva a mediace“ mgr.Rozum; referát „Mediace z pohledu kriminologického
výzkumu“; dr.Tomášek, účast mgr.Vlach, dr.Štefunková
12.–14. 5. Karlsruhe, Německé dny prevence:. Pořádá: organizace Německé dny prevence
(DPT GmbH), téma „Prevence vyžaduje praxi, politickou podporu a vědu“, mgr.Holas
21. – 23. 5. Řím, 8. výroční mezinárodní odborná konference International Society for the
Study of Drug Policy; dr.Zeman, dr.Štefunková
27.–28.5., Bratislava, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Mezinárodní vědecká
konference „Prevencia kriminality-výzva spoločnosti“. Příspěvek „Úskalí a úspěchy terciální
prevence“. mgr.Biedermanová; referát „Je prostředí českých věznic vhodným prostorem pro
preventivní práci?“ dr.Marešová
10.6. Stockholm; The Stockholm Criminology Symposium; pořadatel: The Swedish National
Council for Crime Prevention (Brå); referát „Media and Crime in the Czech Republic: the
Media Image of the New Penal Code in the Czech Print Media“ Mgr.Háková; „The Design,
Implementation and Effects of Criminal Sanctions“ mgr.Holas

11.-14.6., Belfast, European Forum for Restorative Justice, Beyond Crime: Pathways to
desistance, social justice and peacebuilding“, dr.Tomášek, dr.Diblíková
12.8. Monterrey, XVII. Světový kriminologický kongres. Referát „Penal Policy in Eyes of
Public, Media and Prisoners“ dr.Scheinost; referát „Drug Offences in the Czech Penal Law –
What Are the Impacts and Does the Legislation Really Reflect the Czech Penal/Drug Policy?“
dr.Zeman
3.-6. 9. Porto, 13. konference International Association for the Treatment of Sexual
Offenders, příspěvek „Dealing with Sexual Offenders in the Czech Republic: From Research
to Legislation and Back“ dr.Zeman (spoluautorky dr. Blatníková, mgr. Faridová)
25.9. Petrohrad, Univerzita A.I.Gercena, konference Prestupnosť, deviantnost, socialnyj
kontrol v epochu postmodernizma. Referát „Organised Crime, Media and Public Attitudes”
dr.Scheinost, referát „Criminal Recidivism – The Czech Republic Permanent Problem“
dr.Marešová
16.–17.10. Banská Bystrica. Mezinárodní konference Socialia 2014, pořádaná Univerzitou
Mateja Bela v Banskej Bystrici, Wyszsi szkolou biznesu w Dabrowie Górniczej a Univerzitou
Hradec Králové. Příspěvek „Sociálně patologické jevy – aktuální problém společnosti nebo
její nedílná součást?„ mgr.Biedermanová
6. 11. Bratislava, konference Obete kriminality a ich práva“, Spoločnosť pre trestné právo a
kriminológiu a Fakulta práva PEVŠ, MS SR, příspěvek: „Obete kriminality v Českej
republike z perspektívy kriminologického výskumu“ dr.Štefunková
17.-19.11. Leiden, VIII. mezinárodní konference k 25 letům od přijetí Úmluvy o právech
dítěte Beyond crime: Pathways to desistance, social justice, and peacebuilding, Právnická
fakulta univerzity v Leidenu, nizozemská pobočka UNICEF, mezinárodní konference;
dr.Diblíková
20.–21.11. Barcelona, 1. mezinárodní konference evropského projektu Circles4EU,
zaměřeného na implementaci metody Circles Of Support & Accountability (COSA), vyvinuté
pro monitoring rizikových sexuálních delikventů po jejich propuštění z výkonu trestu odnětí
svobody, dr.Zeman, dr.Blatníková
3.-4.12. Brusel, International Juvenile Justice Observatory, VI. bienální mezinárodní
konference Making Deprivation of Children´s Liberty a Last Resort: Towards evidence –
based policies on alternatives; dr.Diblíková
12.-15.12. Milano, konference ISPAC „Criminal Threats and International Answers in the
Global Sports Industry“, dr.Štefunková
12.12.na internetové stránce www.sposointe.eu. Virtuální mezinárodní vědecká konference
organizovaná SpoSoInte: Sociálne zdravie jedinca a spoločnosti v části Sociálna bezpečnost
občana, rodiny a štátu s referátem: Bezpečnost hodnotíme na základě neúplných údajů,
dr.Marešová

VII. Pedagogická, konzultační, oponentní činnost
V IKSP jsou pravidelně vykonávány stáže českých a zahraničních studentů, resp.
doktorandů.
V roce 2014 vykonaly v IKSP stáž dvě doktorandky ze zahraničí:
19.-30.5. dr. Lucia Šimunová, Univerzita Trnava
2.- 15.9. dr. Eszter Parkanyi, Eötvös Lórand University, Budapešť
Dále v IKSP vykonalo stáž (obvykle čtrnáctidenní) 8 českých studentů z různých vysokých
škol v Praze a Brně.
Dr.Cejp
Fakulta sociálních věd UK Fakulta sociálních věd UK, Katedra veřejné a sociální politiky:
výuka povinně volitelného předmětu „Kriminalita v současné společnosti“ zimní semestr.
Vedení a oponování studentských prací.
Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum: recenzní posudek na publikaci Marka
Dluhoše Vorové v zákoně – vůdcové zločinců postsovětského světa (od perestrojky k dnešku)
Přednáška „Kriminologický výzkum“ v rámci výuky kriminologie na PF UK.

Mgr.Holas
Vedení bakalářské práce (katedra sociologie FF UK)
Přednáška „Extremismus a násilí z nenávisti“, v rámci výuky kriminologie na PF UK.
Přednášky na téma „Extremismus a násilí z nenávisti“ pro Katedru sociální práce FF UK
(bakalářský + magisterský cyklus
Dr.Marešová
Pro PF UK přednáška Osobnost pachatele v rámci výuky kriminologie
Jednotlivé konzultace pro studenty FSV, PA , katedru Sociální geografie PřF UK a 2
doktorské práce na katedře psychologie FF UK a PA v Praze.
Jednotlivé posudky na diplomové práce – celkem 4 a na články v časopisech Bezpečnostní
teorie a praxe a Kriminalistika.
Dr.Scheinost
Přednáška „Organizovaný zločin“ v rámci výuky kriminologie na Právnické fakultě UK,
Přednášky pro studenty amerických universit v rámci jejich studijních pobytů v ČR (téma
Trends in Crime, Criminology in the CR)
Recenze článků pro časopisy Kriminalistika, Trestněprávní revue, Bezpečnostní teorie a
praxe
Dr.Štefunková
1. LF UK obor Adiktologie – Pravidelná výuka v akademickém roce 2013/2014 – denní i
kombinované studium (předměty: Základy práva, Právní normy a minimum, Kriminologie
v adiktologii), vedení a oponování kvalifikačních prací, pravidelná účast v komisích jako
předseda nebo člen (příjímací řízení, státní závěrečné zkoušky),
Dr.Tomášek

Výuka předmětu kriminologie na Vysoké škole regionálního rozvoje v Praze (celoročně).
Přednáška na FFUK pros studenty sociologie na téma restorativní justice
Přednáška pro doktorandy na katedře pedagogiky FFUK na téma mediace a restorativní
justice
Dr.Večerka
Výuka na katedře sociální práce FFUK
Přednášky na téma
Rizikové skupiny a rizikové chování – jeden semestr zakončený zkouškou
Sociální deviace – jeden semestr zakončený zkouškou
Oponování diplomových prací
Člen státnicové zkušební komise
Přednáška pro studenty PFUK (kurz kriminologie) na téma „Kriminologická prevence“)
Recenzování knihy Egle Havrdové: Jak překonat problém nezaměstnanosti mládeže: praxe
z ČR a Velké Británie, Centrum pro veřejnou politiku
Dr.Zeman
Přednášková činnost v rámci kursu kriminologie na PF UK v Praze (jedna přednáška);
Vedení diplomové práce na katedře trestního práva PF UK v Praze (celoročně);
Člen komise pro státní souborné závěrečné zkoušky pro obor adiktologie, 1. LF a VFN UK
v Praze (celoročně);
Organizace studentských stáží (odborných praxí) v IKSP (celoročně)

VIII. Práce a členství v odborných společnostech, poradních sborech,
komisích, radách, pracovních skupinách včetně zahraničních
Mgr.Biedermanová
Členka České kriminologické společnosti
Dr.Blatníková
Místopředsedkyně pracovní skupiny pro ochranné léčení při MSp
Členka prezidia Asociace forenzních psychologů
Členka České kriminologické společnosti
Členka Českomoravské psychologické společnosti
Práce v týmu projektu probačního programu Proti násilí (PMS ČR) – expert
Soudní znalkyně z odvětví psychologie (jmenovaná Městským soudem v Praze).
Dr.Cejp
Člen Poradní komise pro bezpečnostní výzkum Ministerstva vnitra
Člen České kriminologické společnosti
Člen České sociologické společnosti
Dr.Diblíková
Členka pracovní skupiny EMSON - projekt Elektronický monitorovací systém pro trestní
justici (MSp)
Národní korespondent pro The European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics
Členka České kriminologické společnosti
Mgr. Faridová
Členka a tajemnice Asociace forenzních psychologů Čech, Moravy a Slezska

Členka České kriminologické společnosti
Mgr.Háková
Členka České kriminologické společnosti
Členka České sociologické společnosti
Mgr.Holas
Člen České kriminologické společnosti
Člen České sociologické společnosti
Dr.Marešová
Členka Českomoravské psychologické společnosti
Členka České kriminologické společnosti
Členka poradního sboru ředitelky Věznice Světlá nad Sázavou.
Dr.Martinková
Členka Českomoravské psychologické společnosti
Členka České kriminologické společnosti
Mgr.Rozum
Člen Rady pro probaci a mediaci
Člen Dotační komise Ministerstva spravedlnosti
Člen výboru České kriminologické společnosti
Dr.Scheinost
Člen Republikového výboru pro prevenci kriminality
Předseda České kriminologické společnosti
Člen The Colloquium Group on Cross-border Crime in Europe
Člen European Working Group on Organisational Crime (EUROC)
Čestný člen Srbské kriminologické společnosti
Člen vědecké rady fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie ČR
Člen redakční rady časopisu Kriminalistika
Člen redakční rady časopisu Trestněprávní revue
Člen redakční rady časopisu Fórum sociální práce
Člen redakční rady časopisu Bezpečnostní teorie a praxe
Člen České sociologické společnosti
Člen komise prevence kriminality MČ Praha 7
Dr. Štefunková
Členka Pracovní skupiny k rovným příležitostem pro ženy a muže v resortu justice (MSp)
Členka České kriminologické společnosti
Dr.Tomášek
Výkonný tajemník České kriminologické společnosti
Člen redakční rady European Journal of Probation
Dr.Trávníčková
Členka Meziresortní koordinační skupiny pro oblast boje proti obchodování s lidmi
Členka výboru České sociologické společnosti
Členka širší pracovní skupiny – Hazardní hraní v České republice a jeho dopady

Dr.Večerka
Člen akreditační komise PMS
Člen výboru České sociologické společnosti a předseda Sekce sociální patologie
Mgr.Vlach
Člen České kriminologické společnosti
Dr. Zeman
Člen pracovní skupiny MSp EMSON pro implementaci elektronického monitorovacího
systému do trestní justice v ČR (podskupina Strategie a koncepce)
Účast v pracovní skupině ministryně spravedlnosti k problematice ochranného léčení
Člen pracovní skupiny „Data trestněprávního sektoru“ Národního monitorovacího střediska
pro drogy a drogové závislosti (NMS)
Člen řídícího výboru a tajemník České národní skupiny Mezinárodní společnosti pro trestní
právo (AIDP)
Člen Rady Ceny adiktologie (Klinika adiktologie 1. LF a VFN UK)
Člen „Meziresortní pracovní skupiny – množství drogy větší než malé – situace po účinnosti
nálezu ÚS č. 13/12“ (Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky)
Člen České kriminologické společnosti.

IX. Ediční a publikační činnost v roce 2014
a) edice IKSP
Studie
Martinková,M. - Slavětínský,V. - Vlach,J.: Vybrané problémy z oblasti domácího násilí v
ČR. ISBN 978-80-7338-139-4
Štěchová,M. - Večerka,K.: Systémový přístup k prevenci kriminality mládeže. ISBN 97880-7338-140-0
Marešová,A. - Cejp,M. - Holas,J. - Martinková,M. - Rozum,J.: Analýza trendů kriminality v
roce 2013. ISBN 978-80-7338-142-4
Blatníková,Š. – Faridová,P. – Zeman,P.: Násilná sexuální kriminalita – téma pro experty i
veřejnost. ISBN 978-80-7338-143-1
Scheinost,M. a kol.: Sankční politika pohledem praxe. ISBN 978-80-7338-144-8

Prameny
Benes,M. et al., Problémy trestního soudnictví: evaluace programů, prevence kriminality,
strach z kriminality a recidiva pohledem australských kriminologů. ISBN 978-80-7338-141-7

b) články, příspěvky
Gřivna,T., Scheinost,M., Zoubková,I., a kol., Kriminologie, 4. vydání, Wolters Kluwer
2014, ISBN 978-80-7478-614-3, kapitoly pracovníků IKSP: Cejp,M., Holas,J., Marešová,A.,
Scheinost,M., Tomášek,J., Večerka,K., Zeman,P.
Biedermanová Eva: Je výkon trestu odnětí svobody v nestátních objektech v českých
podmínkách reálný? Trestněprávní revue 5/2014, str. 121-123. Praha: C.H.Beck, ISSN
1213-5313
Cejp Martin: Základní charakteristiky organizovaných zločineckých skupin na území ČR
za rok 2012. Kriminalistika 2/2014, str. 118-124. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150
Diblíková Simona - Slavětínský Vladan - Zeman Petr: Zkrácené řízení z pohledu soudců,
státních zástupců a policistů - vybrané výstupy z expertního dotazníkového šetření.
Státní zastupitelství 4/2014, str. 53-60. Praha: Wolters Kluwer, ISSN 1214-3758
Háková Lucie - Scheinost Miroslav: Mediální obraz nového trestního zákoníku. Trestní
právo 2/2014, str. 23-30. Praha: Wolters Kluwer, ISSN 1211-2860
Holas Jakub: Proměny radikalismu u české mládeže. Kriminalistika 4/2014, str. 290-300.
Praha: MVČR, ISSN 1210-9150
Marešová Alena: Charakteristika věznice - nezbytná součást poznatků z penologického
výzkumu. Kriminalistika 2/2014, str. 128-138. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150
Marešová Alena - Tamchyna Miroslav: Kriminální recidiva prizmatem vybraných
výzkumů českých recidivistů realizovaných v posledních padesáti letech. Kriminalistika
3/2014, str. 216-232. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150
Marešová Alena: Může být kriminální recidiva užita jako kritérium účinnosti
výchovného působení ve výkonu trestu odnětí svobody? in: Jůzl a kol.: Sociální
pedagogika v penitenciární praxi, str. 153-160. Brno: IMS, ISBN 978-80-88010-00-5
Marešová Alena: Criminal recidivism - The Czech Republic permanent problem. in:
Преступность, девиантность и социальный контроль в эпоху постмодерна. (Материалы
международной научно-практической конференции 25-26 сентября 2014г.) Российский
Государственный Педагогический Университет им. А.И. Герцена. Санкт-Петербург:
Алеф-Пресс, ISBN 978-5-905966-26-2
Marešová Alena: Bezpečnost hodnotíme na základě neúplných údajů. in: Kozoň a kol.:
Sociálne zdravie jedinca a spoločnosti, str. 215-223. Trenčín: SpoSoIntE, 2014, ISBN 978-8089533-12-1 (CD-ROM)
Marešová Alena: Jaké jevy znesnadňují u českých recidivistů ukončení jejich kriminální
kariéry. in: Terciárna prevencia v širšom sociálnom kontexte (zborník z medzinárodného
odborného seminára, Bratislava, 10.-11. XII. 2013), str. 100-105. Bratislava: Akadémia
Policajného zboru v Bratislave, 2014, ISBN 978-80-8054-593-2

Marešová Alena: Zanedbání povinné výživy - kdy už konečně bude tento problém účinně
řešen? Trestní právo 4/2014, str. 24-25. Praha: Wolters Kluwer, ISSN 1211-2860
Moravcová Eva - Tomášek Jan: Metodologické aspekty měření postojů české veřejnosti k
trestání pachatelů trestných činů. Sociologický časopis 4/2014, str. 495-520. Praha: AV
ČR, ISSN 0038-0288
Moravcová Eva: Teorie sociální dezorganizace a její význam pro výzkum prostorové
podmíněnosti kriminality. Sociológia - Slovak Sociological Review. Volume 46, 2014/5:
534-553, SÚ SAV, ISSN 0049-1225
Sklenička Josef - Rozum Jan: K problematice neplacení výživného. Trestněprávní revue
10/2014, str. 239-244. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313
Scheinost Miroslav: Trestní sankce očima veřejnosti. Trestněprávní revue 2/2014, str. 4447. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313
Scheinost Miroslav: Shadows of Corruption and Bribery – can we see through? In:
P.C.van Duyne, J.Harvey et al. (eds.), Corruption, greed and crime money. Sleaze and shady
economy in Europe and beyond. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers, ISBN 978-94-6240-1280, pp. 73-91
Scheinost Miroslav: Czech Criminology: History and Current State. Criminology in
Europe. Newsletter of the European Society of Criminology 2014/2, pp. 4-8,11. ISSN 17298164
Scheinost Miroslav: Czech criminology: History and the present day. Studia Sociologica
XVIII – Studies on Criminology. AUC Philosophica et Historica 2/2012, pp. 9-16. Praha:
Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, 2014. ISSN 0567-8293
Scheinost Miroslav: Vězňové a sankční politika – jak to vidí oni. In: Válková,H.,
Černíková,V., Firstová,J. a kol., Aktuální otázky vězeňství. PA ČR, Praha 2014. ISBN 98780-7251-426-7, ss. 177-188
Scheinost Miroslav: Czech – Romani Conflict in Criminological Aspect. Studia Iuridica
Toruniensia. 15/2014, pp. 143-164, ISSN 1689-5258
Štefunková Michaela: Zjednodušené formy trestního řízení ve vybraných evropských
zemích. Státní zastupitelství 2/2014, str. 30-37. Praha: Wolters Kluwer, ISSN 1214-3758
Štefunková Michaela - Zeman Petr: Zkrácené řízení – statistiky a realita. Trestněprávní
revue 7-8/2014, str. 186-190. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313
Tomášek Jan: Metodologické aspekty self-reportových studií kriminálního chování.
Kriminalistika 1/2014, str. 31-40. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150
Zeman Petr: Drogy a kriminalita - komplikovaný vztah se závažnými důsledky.
Kriminalistika 1/2014, str. 1-9. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150

Metodologické problémy identifikace a interpretace sociálních deviací: Sborník příspěvků
z konference sekce sociální patologie MČSS, Červená nad Vltavou, 9.-11. dubna 2014.
Večerka Kazimír (ed.), Praha: Masarykova česká sociologická společnost, 2014, ISBN 97880-905443-1-4
Příspěvky pracovníků IKSP:










Biedermanová Eva: Jak probíhá interpretace a identifikace sociálních deviací osob ve
výkonu trestu odnětí svobody? str.74-78
Cejp Martin: Nezaviněné limity výzkumu kriminality, str.32-39
Diblíková Simona: Jak dál s prevecí, str.95-98
Holas Jakub: Postoje veřejnosti k preveci a jejich měření, str.110-116
Marešová Alena: Paleontologická šetření kriminální recidivy - lze je využít v
současnosti? str.63-68
Martinková Milada: Poznatky o obětech partnerského domácího násilí, str.47-50
Scheinost Miroslav: Korupce - jak ji vidíme? str.140-144
Štěchová Markéta: Systém včasné intervence - pokus o systémové uchopení prevence
kriminality, str.106-109
Večerka Kazimír: Systém včasné intervence a neuskuečněné naděje, str.99-105

Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach. (Zborník
príspevkov z medzinárodnej konferencie, máj 2014) Praha: Leges, 2014. ISBN 978-80-7502034-5
Příspěvky pracovníků IKSP:




Scheinost Miroslav: Česká veřejnost a sankční politika. str.41-59
Tomášek Jan: Mediace z pohledu kriminologického výzkumu. str.432-447
Rozum Jan: Výzkum uplatňování mediace v České republice. str.448-464

II. kriminologické dny: Sborník příspěvků z vědecké konference ČKS a VŠERS, České
Budějovice, 27.-28. ledna 2014. Svatoš R., Kříha J. (eds.), ČB: VŠERS, 2014, ISBN 978-8087472-65-1
Příspěvky pracovníků IKSP:






Háková Lucie: Mediální prezentace nového trestního zákoníku v tisku, str.57-62
Marešová Alena: Trendy kriminality jak je neznáme (či spíše nechceme znát), str.134139
Scheinost Miroslav: Tresty a trestání - jak je lidé hodnotí? str.218-223
Štefunková Michaela: Výzkumy obětí jako zdroj informací o kriminalitě, str.237-242
Tomášek Jan: Experti a trestní politika: zaměřeno na probační úředníky, str.243-247

Aktuálne problémy kriminologickej prognostiky VII (sborník ze stálého mezinárodního
semináře, 27.-29.XI.2012), Bratislava: Akadémia policajného zboru, 2014, ISBN 978-808054-581-9
Příspěvky pracovníků IKSP:



Cejp Martin: Změny v charakteru a činnostech skupin organizovaného zločinu na
území ČR, str. 51-59
Marešová Alena: Aktuální problémy mezinárodního srovnání stavu a trendů vývoje
kriminality, str.

Perspektivy sociální pedagogiky (sborník z mezinárodní konference, Hradec Králové, 4.-5.
X. 2013), HK: Gaudeamus, 2014, ISBN 978-80-7435-407-6
Příspěvky pracovníků IKSP:



Biedermanová Eva: Specifika vzdělávání a výchovy ve vězeňském prostředí, str. 206212
Marešová Alena: Vzdělání mladistvých vězňů v proměnách času, str. 213-222

