ZPRÁVA O ČINNOSTI INSTITUTU PRO KRIMINOLOGII A
SOCIÁLNÍ PREVENCI V ROCE 2015
I. Plnění hlavních výzkumných úkolů Střednědobého plánu 2012-2015
Rok 2015 byl posledním rokem Střednědobého plánu výzkumné činnosti Institutu pro
kriminologii a sociální prevenci na léta 2012-2015. V tomto roce řešili pracovníci IKSP
souběžně 9 úkolů ze Střednědobého plánu, přičemž všechny úkoly byly ke konci roku
úspěšně ukončeny. Pokračovaly též práce na přípravě dalšího svazku zvláštní ediční řady
„Vybrané metody kriminologického výzkumu“, věnovaného psychodiagnostické technice
zjišťování kriminálních stylů myšlení.
Nad rámec Střednědobého plánu IKSP dokončil v roce 2015 výzkum kriminální recidivy se
zaměřením na recidivu mladistvých a výzkum viktimizace obyvatel ČR vybranými delikty.
Kromě toho se IKSP v roce 2015 podílel na mezinárodním projektu výzkumu „Study on
alternatives to coercive sanctions as response to drug law offences and drug-related crimes”.
V průběhu roku 2015 dále zahájil IKSP řešení tří nových výzkumných úkolů, z nichž dva
představují veřejnou zakázku v rámci Programu bezpečnostního výzkumu MV ČR a třetí je
řešen ve spolupráci s PMS ČR a NNO RUBIKON Centrum, z. s. Tyto tři úkoly, jejichž termín
ukončení přesahuje konec roku 2015, byly převzaty jako hlavní výzkumné úkoly do
Střednědobého plánu výzkumné činnosti IKSP na období 2016-2019.
Následující pasáž obsahuje přehled plnění jednotlivých výzkumných úkolů, řešených v roce
2015. Výstupy z těchto úkolů, realizované v roce 2015, jsou konkretizovány v částech této
Zprávy, věnovaných publikační a další odborné činnosti pracovníků IKSP. Podrobný přehled
výstupů z úkolů, řešených v rámci ukončeného Střednědobého plánu, je obsahem samostatné
přílohy ke Zprávě. 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 byl řešen s podporou Grantové agentury Č, číslo projektu P408-12-2209.
Spolunositelem projektu byla Karlova univerzita v Praze, Fakulta filozofická. Spoluřešitelský
tým byl veden prof. JUDr. Helenou Válkovou, CSc. Jeho členy byli dále prof. JUDr. Pavel
Šámal, Ph.D., JUDr. Jana Hulmáková, Ph.D. a Mgr. Petr Škvain.
Projekt byl dokončen v souladu s harmonogramem. Všechny dílčí úkoly obsažené v projektu
byly splněny a závěrečná práva předána Grantové agentuře ČR. V roce 2015 byly výsledky
výzkumu publikovány ve třech odborných monografiích v edici IKSP.
2.2. Odhalování a postih drogové kriminality po přijetí trestního zákoníku
(doba řešení 2013-2015)
Výzkum byl dokončen podle harmonogramu. V roce 2015 proběhlo vyhodnocení expertního
dotazníkového šetření, dokončena byla analýza právní úpravy, statistických údajů, oficiálních
dokumentů a odborné literatury. Z vybraného souboru trestních spisů byly připraveny
kasuistiky. Byla zpracována závěrečná zpráva z výzkumu a odborná monografie, shrnující
hlavní poznatky.

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 byl realizován s podporou z Programu bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra
ČR BV II/2-VS pod č. VG20122014084.
Řešení výzkumného úkolu bylo v roce 2015 úspěšně dokončeno. V roce 2015 probíhaly
finální práce na statistických analýzách získaných dat a interpretaci. Plánované výsledky
(hlavní i dílčí cíle projektu) byly splněny. Kromě souhrnné výzkumné zprávy a odborné
monografie byly v roce 2015 výsledky prezentovány na řadě odborných akcí, publikovány
v recenzovaných i impaktovaných časopisech a byl také zorganizován odborný seminář.

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 2014. Výsledky analýzy byly
publikovány jako odborná kniha v edici IKSP. Byl rovněž dokončen úkol „Vývoj závažné
trestné činnosti ve vztahu ke společenským vlivům a rizikům“, v jehož rámci bylo realizováno
XXII. expertní šetření k organizovanému zločinu na území ČR mezi policisty a pracovníky
celní správy. Byla provedena sekundární analýza dat z předchozích expertních šetření IKSP.
Výsledky byly publikovány v samostatné odborné monografii.
3.2. Nové jevy v násilné kriminalitě včetně domácího násilí
(doba řešení: 2012–2015; část věnovaná domácímu násilí 2012-2014)
Úkol byl v roce 2015 úspěšně dokončen. Byla provedena interpretace dat z expertního
dotazníkového šetření. Výsledky byly publikovány v odborné monografii v edici IKSP.
4.1. Kriminální kariéra mladistvých, nové jevy v kriminalitě mladistvých, uplatňování
Systému včasné intervence
(doba řešení: 2012–2015)
Výzkum byl realizován s podporou z Programu bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra
ČR pod č. VG20122014077.
Výzkumný úkol byl úspěšně dokončen v souladu s projektem. V roce 2015 byla zpracována a
poskytovateli předána souhrnná výzkumná zpráva. Výsledky byly dále publikovány
v odborné monografii v edici IKSP a na domácích odborných akcích.
4.2. Regionální rozložení a podmíněnost kriminality, problematika a výskyt tzv. hotspots
(doba řešení 2013–2015)
Výzkumný úkol byl v roce 2015 dokončen. Proběhla interpretace výsledků sociologického
šetření v regionech a analýza shromážděných dat, zpracování geografických a
demografických profilů výzkumných lokalit, komparace poznatků s daty z předchozích
šetření. Výsledky výzkumu budou publikovány v odborné monografii, která bude vydána
v edici IKSP v první polovině roku 2016.

5.1. Analýza změn struktury, trendů a charakteristik vývoje vězeňské populace
(doba řešení: 2012–2015)
V roce 2015 byl výzkumný úkol dokončen. Proběhla analýza dat, shromážděných v rámci
mezinárodního expertního šetření, rozboru statistických údajů a případových studií. Výsledky
výzkumu budou publikovány v odborné monografii, která bude vydána v edici IKSP v první
polovině roku 2016.
5.2. Nebezpečnost a násilí ve výkonu trestu a vazby
(doba řešení 2013–2015)
Penologicky zaměřený výzkumný úkol byl v roce 2015 dokončen. V průběhu svého řešení byl
tento výzkumný úkol vzhledem k omezené dostupnosti primárních dat zaměřen zejména na
analýzu poskytnutých materiálů, teoretických konceptů a modelů identifikujících
nebezpečnost. V roce 2015 probíhaly finální práce i na analýze získaných dat, včetně
empirického vzorku osob označených jako nebezpečné či zvlášť nebezpečné osoby zejména
z hlediska jejich kriminální historie. Výsledky výzkumu budou publikovány v odborné
monografii, která bude vydána v edici IKSP v první polovině roku 2016.
6. Metodologie kriminologického výzkumu
Poznatky z prací na sestavování podrobného přehledu metod, používaných v kriminologickém
výzkumu, byly v roce 2015 prezentovány formou článku v odborném časopise. Pro publikaci
v ediční řadě IKSP, věnované metodám kriminologického výzkumu, byla připravena odborná
monografie o psychodiagnostické technice zjišťování kriminálních stylů myšlení.

II. Plnění výzkumných úkolů řešených mimo Střednědobý plán
Účinnost probace na snižování úrovně recidivy pachatelů trestné činnosti
(doba řešení 2015 – 2016)
Výzkum je realizován s podporou z Programu bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra
ČR (veřejná zakázka) pod č.VF20152016040 a je zařazen do Střednědobého plánu výzkumné
činnosti IKSP na období 2016-2019.
V roce 2015 byl zpracován projekt výzkumu, který uspěl v řízení o veřejnou zakázku v rámci
Programu bezpečnostního výzkumu MV ČR. Poté, co bylo v průběhu roku rozhodnuto o
přidělení veřejné zakázky, byly zahájeny práce na řešení úkolu sestavením přehledu
dostupných pramenů informací a statistických dat k předmětu výzkumu.
Zaměstnání jako faktor desistance
(doba řešení 2015 – 2017)
Výzkum je řešen ve spolupráci s PMS ČR a NNO RUBIKON Centrum, z. s., a je zařazen do
Střednědobého plánu výzkumné činnosti IKSP na období 2016-2019.
V roce 2015 byl zpracován projekt výzkumu, který byl projednán oponentní radou IKSP.
Následně proběhla analýza domácích i zahraničních poznatků k dané problematice a příprava
výzkumných vzorků.

Ověřování účinnosti trestní politiky ve vazbě na trendy vývoje, počtu a struktury
vězeňské populace
(doba řešení 2015 – 2016)
Výzkum je realizován s podporou z Programu bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra
ČR (veřejná zakázka) pod č.VF20152016043 a je zařazen do Střednědobého plánu výzkumné
činnosti IKSP na období 2016-2019.
V roce 2015 byl zpracován projekt výzkumu, který uspěl v řízení o veřejnou zakázku v rámci
Programu bezpečnostního výzkumu MV ČR. Poté, co bylo v průběhu roku rozhodnuto o
přidělení veřejné zakázky, byly zahájeny práce na řešení úkolu analýzou dostupných
domácích i zahraničních pramenů k předmětu výzkumu.
Zpracování výzkumného úkolu „Kriminální recidiva“
(doba řešení duben 2014 – prosinec 2015)
Řešení tohoto úkolu bylo zahájeno v reakci na vyhlášení priorit ministerstva spravedlnosti
v oblasti trestní justice, mezi které patří snižování recidivy.
Úkol byl zaměřen na otázky recidivy, a to zejména recidivy mladistvých v trestněprávním
smyslu. V roce 2015 byla dokončena analýza statistických dat, údajů z rejstříku trestů a
vybraného souboru trestních spisů, a jejich interpretace. Výsledky byly publikovány v rámci
odborné monografie o trendech kriminality, vydané v edici IKSP.
Výzkum viktimizace obyvatel ČR vybranými delikty
(doba řešení 2013-2015)
V roce 2015 byla dokončena analýza a interpretace dat, shromážděných v rámci terénní fáze
průzkumu, včetně multivarianční statistické analýzy. Výsledky výzkumu byly publikovány
formou článku v odborném časopise a příspěvků ve sbornících z odborných akcí, a
prezentovány na odborných fórech v ČR i zahraničí.
Mezinárodní výzkum „Study on alternatives to coercive sanctions as response to drug
law offences and drug-related crimes”
(doba řešení únor – prosinec 2015)
Výzkum zadaný Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím pro migraci a vnitřní věci, řešitel
RAND Europe; IKSP plnil roli národního partnera výzkumu za ČR
V průběhu roku 2015 byla zpracována národní zpráva za ČR pro účely výzkumu, včetně
poskytnutí statistických přehledů a relevantních částí domácí právní úpravy. Na základě
připomínek a dalších požadavků řešitelů byla ve druhé fázi provedena revize a doplnění
národní zprávy. Následně byl připomínkován a doplněn návrh závěrečné zprávy z výzkumu,
zpracovaný řešitelem.

III. Další materiály a mimořádné úkoly
a) zpracované na zadání MSp
Návrh výzkumných potřeb pro Program bezpečnostního výzkumu 2016-2020 - dr.Scheinost,
dr.Zeman, mgr.Rozum

Připomínky a podklady ke Koncepci vězeňství - mgr.Rozum, dr.Marešová, mgr.
Biedermanová, dr.Scheinost a práce v podskupinách pro přípravu Koncepce vězeňství mgr.Biedermanová, dr.Zeman, dr.Marešová, dr.Scheinost
Příčiny rozsahu vězeňské populace a návrh opatření k jejímu snížení - mgr.Rozum,
dr.Scheinost
Příčiny a možnosti omezení počtu vězněných osob - mgr.Rozum
Zpracování podkladu k problematice recidivy - mgr.Rozum, dr.Tomášek
Zpracování podkladů na téma problematiky trestní politiky a strategie Msp - mgr.Rozum,
dr.Tomášek,dr.Scheinost
Návrh výzkumných potřeb resortu pro přípravu nového systému veřejné podpory VaVaI dr.Scheinost, dr.Zeman
Pracovní skupina EMSON (implementace elektronického monitorovacího systému do trestní
justice v ČR); souhrn pracovní činnosti pro skupinu - dr.Diblíková:


zpracováno 20 profilů zemí na web justice.cz + úvodní text tamtéž na téma Užití
elektronického monitoringu v Evropě



připomínky k Analýze možností a doporučeni využití EMS v trestní politice



připomínky k prac. verzím a finální verzi Studie proveditelnosti pro projekt zavedení EMS
od KPMG, účast na workshopu KPMG k této studii



poskytování dat z CSLAVu (např. o užití §196a TZ - uložení přiměřeného omezení zdržet se
řízení motorových vozidel osobám, trestaným za zanedbání povinné výživy (§ 196 TZ) a
vyhledání dalších statistických údajů na základě žádosti zástupce vedoucího prac.
skupiny)



příprava podkladových materiálů, průběžné diskuse o podobě dotazníkového šetření,
fokusních skupin, evaluaci



příprava anketního archu pro šetření mezi soudci a státními zástupci



zpracování komplexní zprávy z ankety mezi soudci a státními zástupci k možnostem
budoucího využití elektronického monitorovacího systému

Podklady pro pracovní skupinu EMSON pro implementaci elektronického monitorovacího
systému do trestní justice v ČR - příprava anketního archu pro průzkum mezi soudci a
státními zástupci, konzultace k možnosti využití EMS v oblasti ochranného léčení – dr.Zeman
Připomínky k návrhu novely trestního zákoníku a trestního řádu – využití EMS při nahrazení
vazby (č.j. MSP-1062/2014-LO-SP/7) - dr.Zeman, dr. Diblíková

Konzultace k chystanému projektu MSp „Začlenění EMS do resortu spravedlnosti a zajištění
odborného vzdělání, implementace a evaluace EMS v systému justice ČR“ (pracovní skupina
EMSON, listopad 2015) - dr.Zeman
Zpracování připomínek ke Koncepci boje proti extremismu na rok 2016 – mgr.Holas
Podklady pro zpracování strategie prevence kriminality na léta 2015 – 2020 - dr.Scheinost,
mgr.Rozum
Zpracování dílčích podkladů k problematice probačních domů, zpracování kriminologického
pohledu na problematiku recidivy pro skupinu PRODO - mgr.Rozum
Zpracování podkladů k problematice trestní politiky a recidivy pro náměstka mgr.Zimmela
k jeho účasti v televizním pořadu Václava Moravce ČT1 - mgr.Rozum
Zpracování podkladu (odpovědi na otázky k trestní politice) pro náměstka mgr.Zimmela pro
účast v pořadu ČT1 - Máte slovo - mgr.Rozum
Zpracování podkladu pro jednání výboru vlády ČR pro vnitřní bezpečnost na téma
Problematika bezpečnostních aspektů recidivy a resocializace pachatelů trestné činnosti mgr.Rozum
Připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění denní sazba připadající na náklady spojené
s výkonem trestu domácího vězení a způsob úhrady - mgr.Rozum
Připomínky k návrhu novely trestního zákoníku a trestního řádu – část týkající se změn
v oblasti trvání ochranného léčení – dr.Blatníková
Podklady k problematice lhůty pro přezkum trvání podmínek ambulantního ochranného léčení
- dr.Blatníková
Informace o organizačním řešení vězeňství v jiných evropských zemích - podíl civilních a
ozbrojených složek a jejich hierarchie) – dr. Diblíková, mgr.Biedermanová
Zpracování připomínek k novele zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů –
dr.Štefunková, mgr.Vlach
Připomínky a vyjádření k návrhu Akčního plánu prevence domácího
podmíněného násilí na léta 2015-2018 – dr.Martinková

a

genderově

Podklady za IKSP pro Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na
území České republiky v roce 2014 (ve srovnání s rokem 2013) – dr.Cejp (koordinace týmu),
dr.Blatníková, dr.Marešová, dr.Martinková, dr. Zeman
Podklady k návrhu Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období
2015 - 2018 pro oblast hazardního hraní (návrh úkolu pro MSp „Analýza kriminality spojené
s hazardním hraním a návrh opatření“) – dr.Zeman
Připomínky k návrhu novely nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek
(č.j. MZDR 12776/2015-2/LEG) – dr.Zeman

Připomínky k návrhu novely trestního řádu a zákona o Policii ČR – dr.Zeman
Připomínky k návrhu novely trestního zákoníku a trestního řádu – dr.Zeman
Připomínky k návrhu novely zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních –
dr.Zeman
Připomínky k navrhovaným změnám zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, zákona č.
169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby a
vyhlášky č. 345/1999 Sb., o kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody – mgr.
Biedermanová
Připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a další
související zákony (implementace směrnice EP a Rady 2014/42/EU ze dne
3. dubna 2014, o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestní činnosti v EU) - mgr.
Biedermanová
Podklady k vyhodnocení plnění resortních priorit a postupů Ministerstva spravedlnosti při
prosazování rovných příležitostí pro muže a ženy – plnění úkolů v roce 2014 – dr.Štefunková,
dr.Trávníčková, mgr.Rozum

b) zpracované na žádost dalších institucí domácích i zahraničních
Zpracování Zprávy o plnění Koncepce rozvoje výzkumné organizace z let 2011 - 2015 (MV)
– dr.Scheinost, mgr.Rozum, dr.Zeman
Podklady ke Zprávě o stavu obchodování s lidmi v ČR za rok 2014 (MV) – dr.Blatníková
Sestavení přehledů v CSLAV o užití § 337 odst. 1, písm. d) TZ pro potřeby Úřadu vlády,
Odboru pro sociální začleňování – dr. Diblíková
Zpracování požadavku Kathryn Gudmunson z Univerzity v Leedsu ohledně statistických dat
vztahujících se k organizované drogové kriminalitě (organizace stáže na IKSP) –
dr.Štefunková
Zpracování přednášky Domácí násilí formou power pointu pro interní potřebu Rezortní
komise pro prevenci rizikového chování Ministerstva obrany ČR (pro MO ČR) – dr.
Martinková
Podklad k akčnímu plánu realizace „Národní strategie protidrogové politiky na období 20152016 pro oblast hazardního hraní“ , Úřad vlády ČR – dr. Trávníčková
Připomínky k rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR, navrhovaným k publikaci ve Sbírce
soudních rozhodnutí a stanovisek (průběžně) – dr.Zeman, dr.Štefunková, dr.Diblíková,
mgr.Vlach a mgr.Biedermanová

Připomínky k návrhu stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu k rozhodování o přeměně
ochranné výchovy ve výchovu ústavní (sp.zn.: Tpjn 305/2014) – dr.Zeman
Připomínky k návrhu stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu k výkladu pojmu „jiné
prostory, v nichž advokát vykonává advokacii“ (§ 85b odst. 1 tr. ř.) a otázce, zda o návrhu dle
§ 85b odst. 3 tr. ř. má být vždy rozhodnuto usnesením (sp.zn.: Tpjn 306/2014) – dr.Zeman
Připomínky k návrhu stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu k přípustnosti stížnosti
proti usnesení o přeměně předběžné vazby na vazbu předávací dle § 208 odst. 4 zákona č.
104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (sp.zn.: Tpjn 307/2014) –
dr.Zeman
Připomínky k návrhu stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu k otázce, zda lze
vykonavatele soudního exekutora pokládat za úřední osobu ve smyslu § 127 odst. 1 písm. f)
tr. zákoníku (sp.zn.: Tpjn 304/2014) – dr.Zeman
Připomínky k návrhu stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu k otázce, zda je třeba pro
účely stanovení délky vykonaného trestu, rozhodné pro podmíněné propuštění, započítat do
součtu postupně uložených a dosud zcela nevykonaných trestů odnětí svobody i vykonanou
část trestu odnětí svobody, který byl zmírněn rozhodnutím prezidenta republiky o amnestii
(sp.zn.: Tpjn 308/2014) – dr.Zeman
Komentář ke stanovisku trestního kolegia Nejvyššího soudu k otázce přeměny ochranné
výchovy uložené dítěti mladšímu 15 let – dr. Diblíková
Konzultace pro Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement (B. Hola)
k projektu „The European Incarceration Survey 1650 - 2015“ – dr.Zeman
Konzultace pro RMIT University Melbourne (M. Montalto) k projektu výzkumu vlivu
osobnostních charakteristik vězňů na možnosti jejich nápravy – dr.Zeman
Připomínky ke Koncepci systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období
2016 až 2020 (zadavatel místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace) – dr.Scheinost,
dr.Zeman, mgr.Rozum
Evaluace projektu Rodinné skupinové konference pro Probační a mediační službu – dr.
Tomášek
Účast na jednání na odboru bezpečnostní politiky k rozšíření takticko-statistické klasifikace
konaném 19. 11. 2015 na MV – dr.Marešová
Bílý kruh bezpečí – příprava informací o latentní kriminalitě pro terénní prezentaci práce
BKB v republikových poradnách – dr.Marešová
Účast v expertním panelu na téma projevů radikalizace v reálném prostředí a v prostředí
internetu a sociálních sítí – projekt Transrad, řešený Ústavem bezpečnostních technologií a
inženýrství ČVUT – mgr.Holas
Odborný garant ve workshopu, uzavírajícím školící cyklus manažerů prevence (MV ČR) –
mgr.Holas, dr. Scheinost

IV. Přednášková činnost v rámci resortu Ministerstva spravedlnosti
dr. Tomášek - příspěvek k výsledkům evaluace projektu Rodinné skupinové konference na
semináři Probační a mediační služby (Praha, 23. listopad 2015)
dr. Marešová – referát !Informace o výzkumném ústavu penologickém“; dr.Scheinost –
referát „IKSP a penologický výzkum“ na Konferenci Vězeňské akademie k 100. výročí doc.
Čepeláka „Vzpomínky na doc. Čepeláka a Výzkumný ústav penologický“ Stráž pod Ralskem,
4.-5. května 2015
dr. Martinková - referát „Poškození obyvatel České republiky osmi kriminálními delikty“ na
konferenci Návraty - služby obětem trestných činů, České Budějovice 16.4.-17.dubna 2015.
Pořádala Probační a mediační služba České republiky a Jihočeský soudní kraj

V. Aktivní účast (referáty, vystoupení) na odborných akcích v ČR
a) vlastní odborné akce IKSP:
25.-26.května 2015, Cross-border Crime Colloquium: Organising fears, crime & law
enforcement. New horizons and trends in Europe & beyond, Praha
Cross-Border Crime Colloquium je každoroční odborná akce, která je pořádána již od roku
1999 v různých městech Evropy. Jejím cílem je setkání expertů z oblasti organizované a
ekonomické kriminality k diskusi nad aktuálními výsledky empirických výzkumů se
zaměřením na oblast západní, střední a jižní Evropy.
Referát: dr.Scheinost - Czech organized economic crime: some characteristic cases
13. listopadu 2015, Závěrečná mezinárodní konference z výsledků grantového úkolu GA ČR
Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí,
Konferenční centrum, Praha
Referáty:
dr.Scheinost - Veřejnost a vězni – názory na sankční politiku,
mgr.Háková - Kriminalita, trestní sankce a sankční politika v médiích,
mgr.Vlach - Nové trestní sankce – trest domácího vězení a zákaz vstupu na sportovní,
kulturní a jiné společenské akce,
mgr. Rozum - Sankční politika pohledem praxe,
dr.Tomášek – Alternativní tresty a recidiva z pohledu kriminologie.
10.prosince 2015, Seminář Násilná sexuální kriminalita v České republice k výsledkům
výzkumného úkolu z programu bezpečnostního výzkumu, Praha, Zotavovna GŘ VS
Referáty:
dr.Blatníková - Pachatelé násilných sexuálních deliktů – jejich historie a osobnost,
dr.Blatníková, dr.Zeman - Výzkum násilné sexuální kriminality v ČR,
dr.Zeman - Násilné sexuální trestné činy – právní kvalifikace a uložené sankce,
dr.Zeman - (Staro)nová opatření na ochranu společnosti: naděje či slepá ulička.

mgr.Faridová - Průběh násilných sexuálních deliktů a jejich oběti.
b) vystoupení na dalších odborných akcích:
III. kriminologické dny - Konference České kriminologické společnosti v Hradci Králové ve
dnech 19. a 20. ledna 2015, Hradec Králové:
Příspěvky pracovníků IKSP:
mgr.Biedermanová Eva - Vybrané sociálně patologické jevy mladistvých a dospělých osob ve
výkonu trestu odnětí svobody a na svobodě - srovnání,
dr.Štefunková Michaela - Drogová kriminalita – před a po přijetí trestního zákoníku,
mgr.Vlach Jiří - Vyjádření expertů k možnostem dekriminalizace,
dr.Scheinost, mgr.Rozum, dr.Tomášek – diskuzní panel (Pře)výchova pachatelů v Čechách:
možnosti a limity systému postpenitenciární péče,
dr.Cejp - Obraz organizovaného zločinu na území České republiky,
mgr.Holas - Vadí – nevadí: Postoje mládeže k problémovým společenským jevům,
dr.Marešová - Uvěznění – důležitý milník v životě mladistvých delikventů.
Konference sekce sociální patologie MČSS Ohrožené a rizikové skupiny současnosti, 8.-10.
dubna 2015, Svratka.
Příspěvky pracovníků IKSP:
dr.Cejp - Cizinci - ohrožení a ohrožující,
dr.Diblíková - Mladiství (a už) recidivisté,
dr.Marešová - Mladiství vězni v desetiletém odstupu (srovnání výsledků šetření z roku 2005 a
2014),
dr.Martinková - Některé poznatky z celorepublikového výzkumu obětí kriminality,
dr.Scheinost - My a oni: názory veřejnosti a vězeňské populace na sankční politiku v ČR,
dr.Štěchová - Názory expertů na Systém včasné intervence,
dr.Večerka - Prevence, intervence, trest.
Referáty na jednání Republikového výboru pro prevenci kriminality:
 Informace z výzkumu Sankční politika pohledem praxe, únor 2015 – mgr.Rozum
 Informace o posledním viktimologickém výzkumu realizovaném IKSP, duben 2015dr.Martinková
 Informace o průběžných výsledcích výzkumu IKSP Násilná sexuální kriminalita v ČR,
červen 2015 - dr.Blatníková, dr.Zeman
 Informace k Systému včasné intervence, listopad 2015 - dr.Štěchová, dr.Večerka

Rubikon, o.p.s., seminář k sankční politice, 19.května 2015, příspěvky dr.Scheinost K výzkumu postojů vězňů k trestání, mgr.Rozum – Statistické údaje k sankční politice v ČR,
dr.Tomášek – Možnosti a limity systému postpenitenciární péče
Setkání kriminologů, Praha, 23.listopad 2015, vystoupení dr.Scheinost - K možným příčinám
poklesu evidované kriminality
Odborný mezioborový seminář Vězeňské služby ČR, Pracov, květen 2015. dr.Blatníková Kriminální styly myšlení. PICTS-cz: Inventář kriminálních stylů myšlení.

Pracovní seminář Projekt Building Bridges – projekt restorativní justice, 3. 12. 2015,
Ředitelství PMS, Hybernská 18, Praha 1., účast dr. Marešová
Účast na přípravě konference VŠFS Praha: Vybrané zásadní prvky dokazování v trestním
řízení, 16.1.2015, Praha a aktivní účast (v diskusi) na mezinárodní konferenci VŠFS Praha
Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování, Praha, 13.3.2015 – dr.Marešová
Vzdělávací seminář Asociace forenzních psychologů (Filosofická fakulta UK, Praha, 15.
června 2015) Registr pachatelů sexuální deliktů - nástroj k ochraně společnosti? Přednáška
dr.Blatníková
Trestné činy znásilnění v ČR – poznatky z empirického výzkumu. Prezentace výsledků
výzkumného úkolu „Násilná sexuální kriminalita“ (VG20122014084) na pracovní schůzi
Sexuologické společnosti ČLS J.E.P, Praha, 23. listopad 2015 - dr.Blatníková, dr. Zeman
Násilná sexuální kriminalita. Konference Znásilnění – o čem se nemluví, Úřad vlády ČR,
prosinec 2015 - dr.Blatníková
Kriminální myšlení a nástroj pro jeho měření. Příspěvek na odborném semináři s názvem
Trendy ve forenzně psychologickém výzkumu a praxi, katedra psychologie FF UK, AFP
ČMS, Praha 24.listopad 2015 - dr.Blatníková, mgr.Faridová
Seminář sdružení Za branou – Společně pro rodinu – účast v diskusi dr.Marešová, 29.ledna
2015, Praha
Domácí násilí. Přednáška pro Rezortní komisi pro prevenci rizikového chování, Ministerstvo
obrany ČR, Praha, 2.prosinec 2015 - dr.Martinková
Aktivní účast ve workshopu na téma prevence v rámci MV – Projekt „Efektivní rozvoj a
posilování kompetencí lidských zdrojů“; 6.října 2015- dr.Večerka
Seminář Epistemologická východiska penitenciární vědy, Institut mezioborových studií
v Brně. 19. únor 2015, mgr.Biedermanová - Mění se data o vzdělávání a vzdělanosti osob ve
výkonu trestu odnětí svobody?
Mezinárodní konference „Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a
individuálního ohrožení“, Institut mezioborových studií Brno a Univerzita Mateja Bela
v Banské Bystrici, Brno. 14. – 15. dubna 2015, Patologické jevy v instituci českých věznic mgr.Biedermanová
Seminář PRADEK, Praha, 6. května 2015, O problematice výkonu trestu odnětí svobody v
českých věznicích - mgr.Biedermanová
Přednáška o restorativní justici a mediaci pro pracovníky projektu Building Bridges dr.Tomášek, Praha, 11. května 2015
Konference Romové a alternativní tresty, Praha, Rubikon Centrum, 6. listopad 2015, ref.
„Alternativní tresty a recidiva odsouzených z pohledu kriminologie“ - dr.Tomášek

Výroční konference Masarykovy české sociologické společnosti, Praha, 16. leden 2015, ref.
Souvisí spolu viktimizace, strach ze zločinu a postoje k prevenci? – mgr.Holas.
Kulatý stůl k problematice vzdělávání odborníků v oblasti komunitní prevence
nesnášenlivosti a zločinů z nenávisti – program European Fair Skills. Brno, FF MU, 17. září
2015, ref. Prezentace výzkumů postojů k menšinám a radikalismu mezi mládeží v ČR - mgr.
Holas

VI. Zahraniční odborné akce
25. únor 2015, Trnava, SR, Právnická fakulta Trnava, Mezinárodní konference k 80.
narozeninám prof. Dianišky. Účast dr.Scheinost a dr. Marešová
19.–21. březen 2015, Časté – Papiernička, SR, Mezinárodní konference „Miľníky práva v
stredoeurópskom priestore 2015“,; Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě;
ref. dr. Štefunková - Drogová kriminalita po rekodifikácii trestného práva hmotného
16.-18. dubna 2015, Athény (Řecko), konference projektu COST Action IS1106, téma
konference „Compliance, Enforcement and Breach“. Účast dr.Diblíková, dr.Tomášek
20.-22. května 2015, „9th Annual Conference of the International Society for the Study of
Drug Policy“, v Gentu ; dr.Štefunková, dr.Zeman - „Prosecution of drug crime in the Czech
Republic
26.-27. května 2015, Piešťany, SR. Mezinárodní vědecká konference pořádané APZ
v Bratislavě „Kriminológia jako samostatný vedný obor v rovine vedeckovýskumnej a
akademickej výučby na vysokých školách v Slovenskej republike, Českej republike a Poĺskej
republike“; ref. mgr.Biedermanová - Spolupráce mezi výzkumnými organizacemi, vysokými
školami a dalšími státními institucemi při výzkumném působení; mgr.Holas – vystoupení v
diskuzi
27.-28. května 2015, Petrohrad, Rusko, XXVIII. mezinárodní baltická kriminologická
konference, katedra trestního práva právnické fakulty Ruské státní pedagogické university
(RGPU) A. Gercena. Ref. dr.Diblíková - The Summary Procedure in the Czech Republic. Ten
Years Experience; dr. Martinková - Victimological research in the Czech Republic important information source concerning criminality
8. - 10. června 2015, The Stockholm Criminology Symposium. Ref. dr.Zeman přednesení
příspěvku autorů dr.Blatníková,dr.Zeman,mgr. Faridová - Aggressors, Deviants or Just
Delinquents? Violent Sex Offenders in the Czech Republic
10.-12. června 2015, Budapešť, Maďarsko, Institut pro restorativní praktiky (The
International Institute for Restorative Practices, konference „From Dream to Reality –
Dawning of a New Social Science“. Účast dr.Diblíková, mgr.Vlach
2.-5.září 2015 výroční konference Evropské kriminologické společnosti, Porto. Ref.
dr.Scheinost – Corruption – traditional problem or systemic evil?; Mgr.Faridová - spoluautoři
dr. Blatníková, dr. Zeman - Violent sex crime in the Czech Republic – Who? How? Where?

Why?; dr.Štefunková - Mitigation of criminal repression against drug users by the new Czech
Penal Code“; mgr.Holas - Extremist motivated crime and police cooperation with justice
29.září 2015 Trnava (SR), Právnická fakulta Univerzita Trnava, konference k restorativní
justici „Restoratívna justícia a alternatívne tresty v aplikačnej praxi“. Ref. dr.Scheinost –
Sankce a jejich účinnost; mgr.Vlach - Vybrané aspekty aplikace trestu zákazu vstupu na
sportovní, kulturní a jiné společenské akce
19.–20. listopadu 2015, Řím, Itálie, Mezinárodní vězeňské společenství (Prison Fellowship),
konference k projektu Building Bridges. Účast dr.Diblíková
26. -27. listopad 2015, Bělehrad, Srbsko, „Sixth Annual Conference of the Victimology
Society of Serbia: New trends in victimology theory and practice: Dilemmas and challenges
in protecting victims“;. Ref. dr.Štefunková - Potential of criminological research in evaluation
of victim focused policy and legislation in the Czech Republic
26. listopad 2015, Bratislava, konference Panevropské vysoké školy v Bratislavě „Obete
kriminality 2015“. Ref. dr.Marešová - Některé příčiny latentní kriminality; dr. Martinková Výsledky výzkumu obětí kriminality v České republice v roce 2013
11.-12.prosinec 2015, Neapol, Itálie, First General Conference of th ECPR Standing Group on
Organised Crime. Ref. dr.Scheinost - Development of organised crime in the society in
transition
15.–16. prosince 2015, Londýn, VB, Mezinárodní odborná konference XVI. Conference of
International Academy of Investigative Psychology – New Developments in Investigative
Psychology; Londýn. Účast – dr.Zeman, dr.Blatníková

VII. Pedagogická, konzultační, oponentní činnost
V IKSP jsou pravidelně vykonávány stáže českých a zahraničních studentů, resp. doktorandů.
V roce 2015 vykonaly stáž dvě zahraniční doktorandky (V. Británie, Slovensko)
Mgr. Biedermanová
Recenze článku „Aktuální otázky vězeňství“, časopis Bezpečnostní teorie a praxe, PA ČR
Recenze článku „Význam sportu pro svět dozorců v současném českém vězeňství“, časopis
Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity, ZČU Plzeň.
Dr.Cejp
Cyklus přednášek Kriminalita v současné společnosti na Fakultě sociálních věd UK
Vedení bakalářských, diplomových a jedné doktorandské práce
Přednášky Kriminologický výzkum I. II. Na Právnické fakultě UK
Oponentský posudek DP z České zemědělské univerzity v Praze
Oponentský posudek závěrečné výzkumné zprávy PACR

Dr. Diblíková
Recenze článku pro Časopis pro právní vědu a praxi – Smysl a účel trestu z pohledu
restorativní justice

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)
Recenzní posudek článku „Pohled drobnohledem na kriminalitu za pomoci systému ESSK“
pro časopis Bezpečnostní teorie a praxe
Recenzní posudek článku „Zacházení s mladými pachateli trestných činů v podmínkách
výkonu trestu odnětí svobody“ pro Acta FF ZČU
Dr.Marešová
Pravidelná (od roku 1992) přednáška v rámci výběrového předmětu kriminologie na PF UKPachatel trestného činu
Konzultace studenti a pracovníci IKSP, VS ČR, PA a Policie ČR. Vedení 3 diplomových
prací práce – PF UK, PA ČR
Zpracování oponentních posudků na články do časopisů: Bezpečnostní teorie a praxe,
Kriminalistika, Acta FF ZÚ v Plzni, časopis Data a výzkum; na diplomové práce PF UK 3
posudky
Oponentní posudek na studii doc. Mgr. Libor Dušek, PhD.: Model predikující vývoj počtu
vězňů: průběžné výsledky
Dr.Scheinost
Právnická fakulta UK, kriminologie: přednáška Organizovaný zločin
Přednáška pro studenty University Colorado: Trends in Crime in the CR, Criminology in the
CR
Přednáška pro studenty Kazašské policejní akademie k činnosti a zaměření IKSP a výzkumu
v IKSP
Ministerstvo obrany, vzdělávání pracovníků– referát k výzkumné činnosti IKSP
Oponentní posudek na studii doc. Mgr. Libor Dušek, PhD.: Model predikující vývoj počtu
vězňů: průběžné výsledky
Recenzní posudek na knihu S. Pikálková. Z. Podaná ,J. Buriánek: Ženy jako oběti
partnerského násilí: sociologická perspektiva
Dr.Štefunková
Externí spolupracovník a člen státní zkušební komise pro studijní programy akreditované na
Policejní akademii ČR; oponování diplomové práce, účast na obhajobě
Vypracovávání oponentských posudků článků zaslaných k publikování v odborných
časopisech (Adiktologie)
Dr.Tomášek
Vysoká škola regionálního rozvoje - přednášky z kriminologie a z prevence kriminality,
vedení bakalářských prací, celoročně
Recenzní posudek na publikaci J. Buriánka, S. Pikálkové a Z. Podané: Abused, Battered, or
Stalked: Violence in Intimate Partner Relations Gendered“ (nakladatelství Karolinum)
Recenzní posudky pro časopis Česká kriminologie

Mgr.Rozum
Recenzní posudek pro časopis Česká kriminologie
Oponentní posudek na studii doc. Mgr. Libor Dušek, PhD.: Model predikující vývoj počtu
vězňů: průběžné výsledky
Dr.Večerka
Výuka na katedře sociální práce FFUK
Rizikové skupiny a rizikové chování – jeden semestr zakončený zkouškou
Sociální deviace – jeden semestr zakončený zkouškou
Oponování a vedení 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
Recenze pro Časopis pro právní vědu a praxi ČPVP) „Škola jako kriminogenný faktor“
Vedení tří diplomových prací na Katedře sociální práce FFUK
Zkoušení v rámci státních závěrečných zkoušek na FFUK
Příprava přednáškového cyklu „Problematika sociálních deviací“ pro magisterský kurz FFUK
Přednášení tématu „Problematika sociálních deviací“ na FFUK – pro magisterský kurz
Recenze článku pro Časopis pro právní vědu a praxi (ČPVP)
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)
Recenzní posudek na článek „Omamné a psychotropní látky jsou když ... – návrh legislativní
definice omamných a psychotropních látek v ČR“ pro časopis Adiktologie
Recenzní posudek na článek „Ovplyvňovanie výsledkov športových zápasov novým trestným
činom?“ pro Časopis pro právní vědu a praxi

VIII. Práce a členství v odborných společnostech, poradních sborech,
komisích, radách, pracovních skupinách včetně zahraničních
Mgr.Biedermanová
Členka České kriminologické společnosti
Členka podskupiny pro vypořádání návrhů a zapracování připomínek ke Koncepci vězeňství
do roku 2025 – podskupina vzdělávání
Členka podskupiny pro vypořádání návrhů a zapracování připomínek Koncepce vězeňství do
roku 2025 – podskupina resocializace propouštěných vězňů, návaznost na prevenci a
postpenitenciární péči
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
Platforma pro spolupráci v oblasti vězeňství a alternativních trestů (MSp)
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 sociologické společnosti; organizace soutěže studentských odborných prací
s tematikou sociálních deviací - Benes Award.
Člen České kriminologické společnosti
Dr.Marešová
Členka Českomoravské psychologické společnosti
Členka České kriminologické společnosti
Členka redakční rady časopisu Kriminalistika
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 pro probační programy pro mladistvé
Člen výboru České kriminologické společnosti
Člen komise Ministerstva spravedlnosti –„PRODO“ – probační domy
Člen organizačního výboru konference III. kriminologické dny
Dr.Scheinost
Člen pracovní skupiny Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace „ROZPOČET“ za MS ČR
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)

Člen vědecké rady Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie ČR
Člen komise ke Koncepci vězeňství do roku 2025
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
Čestný člen Srbské kriminologické 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
Členka dotační komise Ministerstva spravedlnosti pro subjekty poskytující pomoc obětem
trestné činnosti podle zákona č. 43/2013 Sb.
Dr.Štěchová
Členka České sociologické společnosti
Členka České kriminologické společnosti
Dr.Tomášek
Výkonný tajemník České kriminologické společnosti
Člen redakční rady European Journal of Probation
Člen organizačního výboru konference III. kriminologické dny
Dr.Trávníčková
Členka Meziresortní koordinační skupiny pro oblast boje proti obchodování s lidmi
Členka výboru České sociologické společnosti
Členka 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 „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) v rámci působení v České národní skupiny Mezinárodní společnosti pro trestní
právo to letos byla příprava a organizace diskusního setkání k tématu „Veřejný žalobce v
trestním řízení: současnost a perspektivy“ (Praha, 22. 10. 2015);
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.
Pracovní skupina MSp k ochrannému léčení - přizvaný expert

Člen vědeckého výboru konference III. kriminologické dny (Hradec Králové, 19. – 20. 1.
2015

IX. Ediční a publikační činnost v roce 2015
a) edice IKSP
Blatníková,Š. – Faridová,P. – Zeman,P.: Znásilnění v ČR – trestné činy a odsouzení
pachatelé. ISBN 978-80-7338-153-0
Cejp,M. a kol.: Společenské zdroje vývoje organizovaného zločinu. ISBN 978-80-7338-155-4
Marešová,A. a kol.: Násilná kriminalita v nejisté době. ISBN 978-80-7338-149-3
Marešová,A. a kol.: Analýza trendů kriminality v ČR v roce 2014. ISBN 978-80-7338-150-9
Scheinost,M. a kol.: Trestní sankce – jejich uplatňování, vliv na recidivu a mediální obraz v
televizním zpravodajství. (Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v
oblasti trestních sankcí III.) ISBN 978-80-7338-148-6
Scheinost,M. - Válková,H. a kol.: Sankční politika a její uplatňování. (Teoretické a
trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí IV.) ISBN 978-807338-154-7
Škvain,P.: Zabezpečovací detence z pohledu vybraných zahraničních právních úprav. ISBN
978-80-7338-147-9
Večerka,K. - Štěchová,M.: Preventivní praxe po novelizaci zákona o sociálně-právní ochraně
dětí. ISBN 978-80-7338-152-3
Zeman,P. - Štefunková,M. - Trávníčková,I.: Drogová kriminalita a trestní zákoník. ISBN 97880-7338-151-6

b) prameny IKSP
Kriminální kariéra v organizovaném zločinu. ISBN 978-80-7338-145-5
Mládeži nepřístupno. Argumenty pro snižování počtu odnětí svobody u mladistvých. ISBN
978-80-7338-146-2

c) ostatní publikační činnost
Články:
Biedermanová Eva: Úroveň vzdělanosti osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Bezpečnostní
teorie a praxe 1/2015, str. 97-107. Praha: PA ČR, ISSN 1801-8211
Blatníková Šárka - Zeman Petr: Sexuální delikventi, stereotypy a česká veřejnost.
Trestněprávní revue 1/2015, str. 8-14. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Blatníková Šárka - Zeman Petr: Registrace sexuálních delikventů – nástroj k ochraně
společnosti nebo slepá ulička? Trestní právo 2/2015, str. 4-13. Praha: Wolters Kluwer, ISSN
1211-2860
Cejp Martin: Komentář k poznatkům o organizovaném zločinu na území ČR. Kriminalistika
2/2015, str. 129-139. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150
Cejp Martin: Možnosti zpřesňování a doplňování kriminologických poznatků prostřednictvím
kombinace výzkumných postupů. Kriminalistika 3/2015, str. 209-218. Praha: MVČR, ISSN
1210-9150
Diblíková Simona: Elektronický monitoring v Evropě. Bezpečnostní teorie a praxe 3/2015,
str.111–123, Praha: PA ČR, ISSN 1801-8211
Faridová Petra: Kriminální myšlení: teoretická a terminologická východiska. Československá
psychologie 4/2015, str. 332-345. Praha: Psychologický ústav AV ČR, ISSN 0009-062X
Háková Lucie: Organizovaný zločin v očích veřejnosti. Kriminalistika 1/2015, str. 10-21.
Praha: MVČR, ISSN 1210-9150
Marešová Alena: Pojem kriminální recidiva nemá zpravidla vždy stejný obsah. Trestní právo
2/2015, str. 20-22. Praha: Wolters Kluwer, ISSN 1211-2860
Martinková Milada: K problematice obětí kriminality v ČR - výsledky výzkumné sondy.
Kriminalistika 3/2015, str. 161-174. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150
Štěchová Markéta - Večerka Kazimír: Názory expertů na Systém včasné intervence.
Kriminalistika 1/2015, str. 22-29. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150
Trávníčková Ivana: Vliv hodnotových preferencí na organizovaný zločin. Kriminalistika
2/2015, str. 140-147. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150
Trdlicová Karla: Náklady kriminality a finanční náklady spojené s výkonem trestních sankcí –
1. část. Trestněprávní revue 5/2015, str. 117. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313
Trdlicová Karla: Náklady kriminality a finanční náklady spojené s výkonem trestních sankcí –
2. část. Trestněprávní revue 6/2015, str. 151. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313
Večerka Kazimír - Štěchová Markéta: Systém včasné intervence – pokus o přiměřenou reakci
na nastoupení asociální životní cesty dětí a mladistvých. Státní zastupitelství 1/2015, str. 3844. Praha: Wolters Kluwer, ISSN 1214-3758
Vlach Jiří - Rozum Jan - Tomášek Jan: K problematice peněžitého trestu Trestní právo
4/2015, str. 17-21. Praha: Wolters Kluwer, ISSN 1211-2860
Zeman Petr: „Výroba“ konopí z konopí? Trestněprávní revue 9/2015, str. 211-215. Praha:
C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Kapitoly v knize nebo sborníku:
Strémy Tomáš - Šimunová Lucia - Jurišová Kristína - Gregušová Andrea a kol. (eds.):
Psychológ medzi právnikmi. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015, 448s. ISBN 97880-8082-831-8



Marešová Alena: Nezodpovězené otázky současné kriminologie. str. 265-273
Scheinost Miroslav: Sankční politika ze dvou opačných úhlů pohledu. str. 352-366

III. kriminologické dny: Sborník příspěvků z konference konané v Hradci Králové ve dnech
19. a 20. ledna 2015, Hradec Králové: Gaudeamus, 2015, ISBN 978-80-7435-572-1
Příspěvky pracovníků IKSP:




Biedermanová Eva: Vybrané sociálně patologické jevy mladistvých a dospělých osob
ve výkonu trestu odnětí svobody a na svobodě - srovnání, str.327-335
Štefunková Michaela: Drogová kriminalita – před a po přijetí trestního zákoníku,
str.168-180
Vlach Jiří: Vyjádření expertů k možnostem dekriminalizace, str.448-454

Ohrožené a rizikové skupiny současnosti: Sborník příspěvků z konference sekce sociální
patologie MČSS, Svratka, 8.-10. dubna 2015. Večerka Kazimír (ed.), Praha: Masarykova
česká sociologická společnost, 2015, ISBN 978-80-905443-2-1
Příspěvky pracovníků IKSP:








Cejp Martin: Cizinci - ohrožení a ohrožující, str.59-65
Diblíková Simona: Mladiství (a už) recidivisté, str.84-88
Marešová Alena: Mladiství vězni v desetiletém odstupu (srovnání výsledků šetření z
roku 2005 a 2014), str.173-179
Martinková Milada: Některé poznatky z celorepublikového výzkumu obětí
kriminality, str.104-106
Scheinost Miroslav: My a oni: názory veřejnosti a vězeňské populace na sankční
politiku v ČR, str.166-172
Štěchová Markéta: Názory expertů na Systém včasné intervence, str.79-83
Večerka Kazimír: Prevence, intervence, trest, str.74-78

Restoratívna justícia a alternatívne tresty v aplikačnej praxi: Zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie. Trnava: Leges, 2015. ISBN 978-80-7502-104-5
Příspěvky pracovníků IKSP:



Scheinost Miroslav: Sankce a jejich účinnost, str.13-20
Vlach Jiří: Vybrané aspekty aplikace trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné
společenské akce, str.21-27

Marešová Alena: Mění se nám v běhu času skladba mladistvých vězňů? In: Jůzl, M. a kol.:
Epistemologická východiska penitenciární vědy. Brno: Institut mezioborových studií, 2015,
Martinková Milada: Výsledky výzkumu obětí kriminality v České republice v roce 2013. In:
Košecká,D. (ed.): Obete kriminality (Zborník príspevkov zo seminára s medzinárodnou

účasťou - 26.11.2015). Bratislava: Paneurópska vysoká škola, IRIS, 2015, str. 68–71. ISBN
978-80-89726-45-5
Martinková Milada: Victimological research in the Czech Republic – important information
source concerning criminality. Diblíková Simona: The summary procedure in the Czech
Republic – 10 years’ experience in “Crime and Social Control in the Society of a
Postmodern”. In: Prestupnosť i socialnyj kontroĺ v obščestve postmoderna (Matěrialy 28.
meždunarodnoj Baltijskoj kriminologičeskoj konferencii, 27–28 maja 2015, časť 2).
Rossijskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitět im. A.I.Gercena. Sankt-Peterburg, Izd.
Alef-Press, 2015, ISBN 978-5-905966-55-2
Štefunková Michaela: Obete kriminality v Českej republike z perspektívy kriminologického
výskumu. In: Kuruc, P. (ed.): Obete kriminality a ich práva (Bratislava, 6.11.2014), Žilina:
Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu, 2015, s. 75-87, ISBN: 978-80-971911-0-8
Štefunková Michaela.: Drogová kriminalita po rekodifikácii trestného práva hmotného v ČR,
In: Šmelková et al. (Eds.) Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2015 : zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov.
Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 396-402
Zeman Petr: The administrative approach in the Czech Republic. In: Spapens, A. C. M.,
Peters, M., Van Daele, D.: Administrative measures to prevent and tackle crime. Legal
possibilities and practical application in EU Member States. Eleven International Publishing,
Haag, 2015, str. 51 – 89. ISBN 978-94-6236-579-7

