ZPRÁVA O ČINNOSTI INSTITUTU PRO KRIMINOLOGII A
SOCIÁLNÍ PREVENCI V ROCE 2016
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 Ministerstvem spravedlnosti.
V současné době se IKSP řídí Střednědobým plánem výzkumné činnosti Institutu pro
kriminologii a sociální prevenci na období 2016 – 2019. 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 analytickou, publikační,
přednáškovou, pedagogickou, konzultační a expertní činnost.

I. Plnění hlavních výzkumných úkolů Střednědobého plánu 2016-2019
Rok 2016 byl prvním rokem aktuálního Střednědobého plánu výzkumné činnosti Institutu pro
kriminologii a sociální prevenci na léta 2016-2019. V souladu s tímto Střednědobým plánem
bylo v roce 2016 řešeno celkem 12 řádných výzkumných úkolů. Dva z těchto úkolů, jež byly
zadány veřejnou zakázkou v rámci Programu bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra
ČR již v roce 2015, byly v roce 2016 úspěšně dokončeny.
Nad rámec Střednědobého plánu byl v roce 2016 řešen a dokončen výzkumný úkol
k problematice důvodů exekucí vůči seniorům, uložený IKSP Národním akčním plánem
podporujícím pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017.
Následující pasáž obsahuje přehled stavu prací na jednotlivých výzkumných úkolech,
řešených v roce 2017. Případné první výstupy z těchto úkolů ke dni 3. 3. 2017 jsou uvedeny
v dalších částech této Zprávy, věnovaných publikační a další odborné činnosti pracovníků
IKSP v roce 2016. Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2016 byly téměř všechny výzkumné
úkoly nového Střednědobého plánu teprve zahájeny, bude převážná většina plánovaných
výstupů z výzkumných úkolů realizována v následujících letech.
Jednotlivé výzkumné úkoly jsou uváděny pod kódy, pod nimiž jsou vedeny ve Střednědobém
plánu.
A.1. Účinnost probace na snižování úrovně recidivy pachatelů trestné činnosti
(doba řešení 2015–2016)
Výzkum byl realizován s podporou z Programu bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra
ČR (veřejná zakázka) pod č. VF20152016040.
Výzkumný úkol byl ukončen v plánovaném termínu (31. 12. 2016). Hlavními dosavadními
výstupy z výzkumu jsou odborná monografie „Probace jako efektivní nástroj snižování
recidivy“ (IKSP, 2016), odborný článek v recenzovaném periodiku („Účinnost probace
z hlediska recidivy odsouzených“, Trestněprávní revue 2/2017), odborný seminář (Praha, 30.
11. 2016), a doporučení pro úpravu metodických standardů PMS pro oblast probace.

A. 2. Příčiny a podmínky primární trestní recidivy mladistvých
(doba řešení 2016–2019)
Úkol plněn dle harmonogramu projektu. V roce 2016 byl zpracován projekt výzkumu a byly
vytvořeny výzkumné nástroje. Proběhla příprava empirické fáze výzkumu a
zajišťování součinnosti OSPOD pro Prahu 1-22 a VS ČR. Po celý rok probíhala analýza
vybraného souboru trestních spisů.
A. 4. Zaměstnání jako faktor desistence
(doba řešení 2015–2017)
V roce 2016 proběhlo dotazníkové šetření mezi sociálními pracovníky Vězeňské služby ČR,
sociálními kurátory, probačními pracovníky a pracovníky Úřadu práce ČR. Uskutečněna byla
hloubková interview a vybrané psychodiagnostické techniky na vzorku „desisterů“ a
„persisterů“, a také analýza dat k recidivě u vzorku klientů organizace Rubikon a u kontrolní
skupiny.
A. 7. Ověřování účinnosti trestní politiky ve vazbě na trendy vývoje, počtu a struktury
vězeňské populace
(doba řešení: 2015–2016)
Výzkum byl realizován s podporou z Programu bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra
ČR (veřejná zakázka) pod č. VF20152016043.
Výzkum byl ukončen a všechny požadované výsledky dle projektu byly předány MV. V
rámci výzkumného projektu byly analyzovány hlavní vývojové trendy sankční politiky. Byla
navržena legislativní a koncepční opatření směřující k tomu, aby sankční politika lépe
zajišťovala ochranu občanů před kriminalitou. Výzkumný projekt analyzoval i dosavadní stav
sledování recidivy u nás a navrhl nový systém, který dokáže systematicky a dlouhodobě
sledovat data o recidivě.
B. 1. Zpracovávání každoročního analytického přehledu vývoje registrované kriminality
(doba řešení: 2016–2019)
V rámci tohoto výzkumného úkolu, který spočívá v průběžném sledování a vyhodnocování
stavu a vývoje registrované trestné činnosti v ČR, byla v roce 2016 zpracována analýza trendů
kriminality v roce 2015. Analýza, která byla publikována v edici IKSP STUDIE, se věnuje
základním statistickým ukazatelům trestné činnosti v ČR a jejím vývojovým trendům do roku
2015. Součástí publikace jsou také odborné stati o stavu a vývoji drogové kriminality v ČR, o
základních charakteristikách organizovaného zločinu v ČR v roce 2015, o současných
formách tzv. cybercrime a možnostech jejich postihu, a informace o počtu a skladbě obětí
kriminality. V roce 2016 byl dále připraven postup řešení tohoto úkolu v následujících letech.
B. 3. Prezentace kriminality a jejího trestání v médiích
(doba řešení: 2016–2019)
V rámci výzkumného úkolu probíhá studium odborné literatury k tématu, teoretická rešerše.
Dále je upřesňováno metodologické uchopení tématu – metodika výběru dokumentů, zajištění
přístupu k datům, metody a techniky jejich zpracování (návrh indikátorů pro kvalitativní a
kvantitativní obsahovou analýzu pro sledování mediální reprezentace rizik spojených
s kriminalitou a mediální reprezentace přístupů k trestání), apod. Průběžně probíhá sběr dat –
přepisů televizního kriminálního zpravodajství ve zvolených časových intervalech.

C. 1. Kriminologická analýza hate crime
(doba řešení: 2016–2019)
Byl zpracován a v oponentní radě obhájen projekt výzkumu. V roce 2016 dále probíhal sběr a
prvotní zpracování odborných zdrojů českých i zahraničních, vč. vytěžování časopiseckých
databází.
C. 4. Organizovaný zločin na území České republiky
(doba řešení: 2016–2017)
Byl zpracován projekt a byla zajištěna spolupráce s externím členem týmu. Proběhlo tradiční
expertní šetření k aktivitám a strukturám zločineckých organizací v ČR, byly provedeny
konzultace a sekundární analýza pramenů k nelegální migraci a byla uskutečněna anketa mezi
pracovníky orgánů činných v trestním řízení k nástrojům boje s organizovaným zločinem.
D. 1. Výzkum obětí trestné činnosti zaměřený na zkušenosti obyvatel České republiky s
vybranými druhy deliktů ve sledovaném období
(doba řešení: 2016–2019)
V roce 2016 probíhaly zejména práce na přípravě teoretické části (rešerše ohledně dosavadně
řešených výzkumů obětí v ČR i zahraničí) a příprava realizace fokusní skupiny. Projekt
výzkumu byl prezentován na mezinárodní odborné konferenci (poster „Victimization Survey What's going on in the Czech Republic“, 7th Annual Conference of the Victimology Society
of Serbia: Security and victimization: Challenges of social reaction and victims’ protection,
listopad 2016).
D. 2. Zacházení s uživateli drog ve vězení
(doba řešení: 2016–2019)
V prvním roce řešení byl zpracován a v oponentní radě obhájen projekt výzkumu, byla
zajištěna součinnost hlavního partnera výzkumu, Vězeňské služby ČR, a to na úrovni GŘ i
jednotlivých věznic. Výzkumný tým provedl proškolení odborných pracovníků
specializovaných oddělení věznic v sestavování výzkumného souboru a kontrolních skupin
z populace odsouzených ve výkonu trestu, a v administraci psychodiagnostického nástroje
PICTS-cz. Připraveny byly výzkumné nástroje pro tuto empirickou část výzkumu, která byla
následně v jednotlivých věznicích zahájena. Výzkumný tým též uskutečnil
polostandardizované rozhovory s odbornými pracovníky věznic a návštěvy specializovaných
oddělení zúčastněných na výzkumu. V teoretické části výzkumu byla zahájena analýza právní
úpravy, oficiálních dokumentů a statistických údajů zpracováním přehledu pramenů, jež
budou analyzovány.
D. 3. Kriminální historie a recidiva pachatelů závažných deliktů - recidiva nebezpečných
pachatelů
(doba řešení: 2016–2019)
Výzkumný úkol byl v roce 2016 zahájen, projekt výzkumu byl obhájen v oponentní radě.
Jednotlivé výzkumné aktivity probíhaly dle harmonogramu - vymezení „závažné“ násilné
kriminality, operacionalizace pojmu (trestněprávní a kriminologické vymezení), výběr kritérii
a sestavení základního a výzkumného souboru. Průběžně probíhala analýza dokumentů odborné literatury, oficiálních statistik a právní úpravy. V druhé půlce roku 2016 započaly
práce na sběru podkladů k analýze trestních spisů (spolupráce se soudy).

D. 5. Senioři – oběti i pachatelé trestné činnosti
(doba řešení: 2016–2019)
V roce 2016 byl připraven a oponován projekt výzkumu. Byly zahájeny práce na plnění
úkolu, a to především na jeho části, vyplývající pro IKSP z Národního akčního plánu
podporujícího pozitivní stárnutí na období 2013-2017, týkající se důvodů exekucí vůči
seniorům (viz dále).

II. Plnění výzkumných úkolů řešených mimo Střednědobý plán
Důvody exekucí vůči seniorům
(doba řešení: 2016-2017)
Úkol byl IKSP uložen Národním akčním plánem podporujícím pozitivní stárnutí pro období
let 2013 až 2017 (schválen usnesením vlády ČR ze dne 13. února 2013 č. 108, ve znění
usnesení vlády ČR ze dne 30. března 2015 č. 218) – Strategický cíl B2, Specifický cíl 1.,
Opatření d).
Byly zmapovány dostupné zdroje informací o důvodech exekucí, vedených vůči seniorům, a
byl zpracován materiál pro Ministerstvo spravedlnosti ČR. Byly zahájeny práce na přípravě
výzkumu důvodů exekucí vůči seniorům, který bude proveden v roce 2017. Poznatky z tohoto
úkolu budou následně rovněž využity v rámci výzkumu Senioři – oběti i pachatelé trestné
činnosti (úkol D. 5 Střednědobého plánu, viz výše).

III. Další materiály a mimořádné úkoly zpracovávané v roce 2016
a) zpracované na zadání MSp
Zpracování mimořádného úkolu vyplývajícího z plnění vládního usnesení k dokumentu
„Zpráva za rok 2014 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie pro rovnost mužů
a žen v ČR na léta 2014-2020“ – analýza současné situace ve vztahu k vymáhání výživného
(Mgr. Rozum)
Zpracování přehledu o registrovaných trestných činech souvisejících s hazardním hraním–
tento úkol byl formulován pod č. 2. 3. v Akčním plánu realizace národní strategie
protidrogové politiky na období 2015 - 2018 pro oblast hazardního hraní (Mgr.
Biedermanová)
Zpracování analýzy fungování alternativních trestů a dopadů nového trestního zákoníku na
počet odsouzených vykonávající trest odnětí svobody a návrh opatření ke snížení počtu
odsouzených osob ve výkonu tohoto trestu – zpracováno na základě usnesení vlády České
republiky č. 80 ze dne 3. února 2016 (Mgr. Rozum)
Analýza vlivu alkoholu na celkový objem trestné činnosti v kontextu ostatních
kriminogenních faktorů a návrh opatření - k úkolu z Akčního plánu boje proti alkoholismu –
(dr. Trávníčková)

Další podklady, připomínky a stanoviska:
Podklady ke Strategii rozvoje resortu Ministerstva spravedlnosti (dr. Scheinost, Mgr. Rozum,
dr. Zeman)
Podklady pro Komisi ministra spravedlnosti k věkové hranici trestní odpovědnosti mládeže
(dr. Scheinost, dr. Zeman, dr. Diblíková)

Podklad pro komisi pro nový trestní řád (Mgr. Rozum, dr. Zeman, Mgr. Vlach)
Příprava podkladů k problematice sankční politiky na první zasedání komise pro trvalé úsilí o
snížení vězeňské populace (Mgr. Rozum, Mgr. Biedermanová)
Zpracování podkladu pro Pracovní skupinu „Právo a legislativa“ - v rámci komise MSp pro
trvalé úsilí o snížení vězeňské populace (Mgr. Rozum)
Zpracování údajů pro dotazník United Nation Survey of Crime Trends and Operations of
Criminal Justice System (UN-CTS) (Country: Czech Republic) - 2016, část Victimization
Surveys Module - vyžádáno Ministerstvem spravedlnosti ČR a Českým statistickým úřadem
(dr. Martinková)
Zpracování analýzy pro Ministerstvo spravedlnosti ČR, týkající se tzv. víkendových vězení,
resp. nočních vězení, nazvané „Víkendová vězení, semi-liberty či semi-detence z pohledu
vybraných evropských právních úprav“ (dr.Hulmáková)
Podklad pro stanovisko k poslaneckému návrhu novely trestního zákoníku, zákona o
soudnictví ve věcech mládeže a některých dalších zákonů (dr. Zeman, dr. Scheinost, dr.
Diblíková)
Podklady pro vystoupení ministra ve vysílání TV – Sankční politika, vraždy (Mgr. Rozum, dr.
Scheinost, dr. Marešová)
Připomínky k návrhům pracovní skupiny právo a legislativa - v rámci komise MSp pro
trvalé úsilí o snížení vězeňské populace – vypořádání námětů členů skupiny (Mgr. Rozum,
Mgr. Biedermanová)
Připomínky k materiálům na jednání Rady pro probaci a mediaci (Mgr. Rozum)
Připomínky k návrhům metodických standardů PMS (Mgr. Rozum)
Stanovisko IKSP k důvodům zpracování Statistických ročenek kriminality (Mgr. Rozum)
Stanovisko a připomínky k materiálu „Vyhodnocení zkoušek spolehlivosti – analýza pro
případné rozšíření zkoušek na další osoby působící v orgánech veřejné moci“ (Mgr.
Biedermanová)
Připomínky k plánovanému pilotnímu projektu „Otevřená věznice“ (Mgr. Biedermanová)
Informace k plnění Národního akčního plánu prevence domácího násilí a genderově
podmíněného násilí na 2015-2018 (dr. Martinková)
Připomínky k návrhu novely trestního zákoníku a dalších souvisejících zákonů (dr. Zeman,
Mgr. Vlach)

Podklad k plnění Národního akčního plánu pro pozitivní stárnutí (dr. Scheinost)
Podklad k plnění Strategie sociálního začleňování (MPSV) (dr. Scheinost)
Připomínky k návrhu Akčního plánu Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období
2016-2020 (dr. Zeman, dr. Scheinost, dr. Večerka)
Podklad k plnění Národní strategie boje proti obchodování s lidmi (dr. Scheinost)
Podklad k plnění Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním
postižením (dr. Scheinost)
Podklad ke Zprávě o boji proti extremismu (Mgr. Holas)
Spolupráce na přípravě podkladového materiálu
pracoviště (dr. Zeman, dr. Scheinost, Mgr. Rozum)

Předpoklady vytvoření penologického

Připomínky k návrhu novely zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve
věcech trestních, a některých dalších zákonů (dr. Zeman)
Podklady k možnostem evidence činů jinak trestných spáchaných dětmi mladšími 15 let zadavatel Komise MSp pro odpovědnost dětí a mládeže za protiprávní činy (dr. Zeman)
Připomínky k návrhu vyhlášky ČSÚ o Programu statistických zjišťování na rok 2017 (dr.
Zeman)
Podklady pro vyjádření MSp k materiálu Ministerstva financí o zaměření programu
Finančních mechanismů EHP a Norska pro oblast justice (dr. Zeman)
Podklady ke Zprávě o stavu obchodování s lidmi v ČR za rok 2015 (dr. Zeman, dr.
Blatníková)

b) zpracované na žádost dalších institucí domácích i zahraničních
Zpracování Rozvojového programu výzkumné organizace na léta 2017-2023 - zadavatel MV
(dr. Scheinost, dr. Zeman, Mgr. Rozum)
Připomínkování soudních rozhodnutí ve věcech trestních, navrhovaných k uveřejnění ve
Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek - zadavatel Nejvyšší soud ČR (dr. Zeman, dr.
Štefunková, dr. Diblíková, dr. Hulmáková, Mgr. Biedermanová, Mgr. Vlach, Mgr.
Přesličková)
Podklady pro Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku za rok 2015
(dr. Cejp, dr. Marešová, Mgr. Holas, dr. Zeman, dr. Martinková)
Připomínky ke Zprávě o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území
České republiky v roce 2015 ve srovnání s rokem 2014- Ministerstvo vnitra (dr. Cejp)
Podklad pro Hodnocení situace organizovaného zločinu na území ČR pro MV (dr. Cejp)
Připomínky k materiálu Ministerstva vnitra „Vyhodnocení situace organizovaného zločinu v
ČR“ (dr. Cejp)

Vyhledání relevantních kontaktů a podkladů k zavádění principů restorativní justice do praxe,
zejména belgické zkušenosti a role „konzultanta pro restorativní justici“ - projekt Křehká
šance II (dr. Diblíková)
Připomínky k Akčnímu plánu realizace Koncepce vězeňství do roku 2025 - GŘ VS (dr.
Zeman)
Připomínky k Akčnímu plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období
2016 až 2018 v oblasti nelegálních návykových látek – RVKPP (dr. Zeman)
Připomínky k návrhu Národního akčního plánu drogového informačního systému (NAPDIS)
na r. 2016–2018 -zadavatel Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
NMS (dr. Zeman)
Připomínky k Vyhodnocení Národního akčního plánu drogového informačního systému
(NAPDIS) na r. 2013–2015 zadavatel NMS (dr. Zeman)
Podklady ke statistikám primární drogové kriminality pro Krajský úřad Jihomoravského kraje
(dr. Zeman)
Účast v mezinárodním dotazníkovém šetření World Homicide Survey zadavatel French
National Supervisory Body on Crime and Punishment - ONDRP, Francie (dr. Zeman, Mgr.
Přesličková, dr. Scheinost)
Podklady k projektu Resilienčního výzkumného centra (dr. Zeman, Mgr. Vlach, dr.
Scheinost)
Konzultace pro Association Internationale de Droit Pénal k tématu Food Regulation and
Criminal Justice (dr. Zeman)
Konzultace pro University of Leeds (K. Gudmunson) pro účely výzkumu „Comparative
Effects of Drug Decriminalisation Policies on Drug-related and Organised Crime in the Czech
Republic“ (dr. Zeman, dr. Scheinost)
Podklady pro Akční plán ke Strategii prevence kriminality na léta 2016-2020 (dr. Scheinost,
dr. Zeman)
Jednání s Agenturou pro sociální začleňování o zřízení pracovní skupiny k prevenci
extremismu (Mgr. Holas)

IV. Přednášková činnost v rámci MSp v roce 2016
a) semináře IKSP
30. listopadu 2016, Praha, odborný seminář IKSP „Probace jako efektivní nástroj
snižování recidivy“, příspěvky na téma „Principy efektivní probace pohledem
kriminologických výzkumů“ a „Vliv probace na faktory recidivy a desistence: poznatky z
dotazníkového šetření“ (dr. Tomášek), „Předpoklady pro práci probačního pracovníka – jak je
vidí sami probační pracovníci“ (dr.Scheinost), “Aktuální problémy praxe očima probačních
pracovníků“ (dr. Diblíková)

13. října 2016, Praha, odborný seminář IKSP „Vybrané aspekty kybernetické
kriminality“, příspěvek „Kybernetická kriminalita ve výzkumech IKSP“ (Mgr. Vlach)
b) další semináře a přednášky v rámci MSp
Seminář Justiční akademie Kroměříž, 8. dubna „Trestní sankce“, referát K postojům médií,
veřejnosti a vězňů k trestní politice (dr. Scheinost), „Návrhy a opatření pro praxi“ (Mgr.
Rozum), „Recidiva jako měřítko účinnosti sankční politiky“ (dr. Tomášek), „Sankční politika
ve světle statistik a uplatňování nových alternativních sankcí“ (Mgr. Vlach)
Přednáška pro Justiční akademii v Praze, 5. května 2016, na téma „Sankce a recidiva“ (dr.
Tomášek)
Seminář Justiční akademie - Drogová problematika, Kroměříž, 18. dubna 2016 - příspěvek
„Drogová kriminalita a trestní zákoník: vybrané poznatky z výzkumu (dr. Zeman)
Organizace školícího semináře pro garanty programů zacházení s uživateli drog a další
odborné pracovníky specializovaných oddělení pro uživatele drog ve věznicích (organizátoři
GŘ VS a IKSP, Praha, 24. října), prezentace výzkumu „Zacházení s uživateli drog ve vězení“,
prezentace metodologie a designu evaluace programů zacházení s uživateli drog ve věznicích
(dr. Zeman)
Přednáška v rámci školení pracovníků vězeňské služby na téma „prevence kriminality a
resocializace“ – 23. 5. 2016, Praha- Květnice (dr. Večerka)
V roce 2016 IKSP dvakrát hostil návštěvu pracovníků státního zastupitelství Korejské
republiky, s diskusí k právnímu a justičnímu systému v ČR.
V. Aktivní účast (referáty, vystoupení) na odborných akcích a zasedáních v ČR v roce
2016
25.-26. 1. 2016, IV. Kriminologické dny, Brno, Česká kriminologická společnost
Příspěvky pracovníků IKSP:

Blatníková, Š. Zeman, P.: Pachatelé znásilnění v ČR: devianti, nebo prostě
delikventi?

Cejp, M.: Moderování panelu: Cizinci, kriminalita a otázky bezpečnosti v
postmoderní době, dále příspěvek Kriminogenní faktory vyplývající z mezinárodního
vývoje.

Rozum, J.: Návrhy a opatření pro praxi

Tomášek, J.: Účinnost trestů z pohledu recidivy: kde jste udělali chybu,
výzkumníci?

Štefunková, M.: Drogy a spol. v českém trestním zákoníku“

Háková, L.: Prezentace kriminality a trestních sankcí v televizním
zpravodajství

Háková, L., Holas, J., Krulichová, E.: Sociální dezorganizace, viktimizace a
obavy z kriminality: Kriminalita dětí a mládeže



Zeman, P.: Epidemie drogové kriminality v ČR?

20.-22. 4. 2016, Konference sekce sociální patologie MČSS, Svratka
Příspěvky pracovníků IKSP:
Scheinost, M.: Evidovaná trestná činnost klesá – a jak si to vysvětlit?
Večerka, K.: Úvahy nad socializací, sociálně patologickými jevy a obtížemi
resocializace

Štěchová, M.: Nová situace v sociálně-právní ochraně dětí

Cejp, M.: Kriminogenní rizika v oblasti politiky

Martinková, M.: Evidované oběti násilné kriminality v ČR

Holas, J.: Regionální kriminalita a její odraz v kvalitě života obyvatel,



Odborné informace přednesené na jednáních Republikového výboru pro prevenci kriminality
25. 2. 2016, věznice Příbram, zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality,
referát s názvem „Výzkumný projekt IKSP a FF UK k sankční politice ČR – efektivita trestů
z pohledu recidivy“ (dr. Tomášek)
28.4. Zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality, prezentace výsledků
výzkumu „Nové jevy v násilné kriminalitě (dr. Marešová)“
29. 9. 2016, Zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality prezentace výsledků
výzkumu „Odhalování a postih drogové kriminality po přijetí trestního zákoníku“ (dr. Zeman)
24.11. Zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality, prezentace „Regionální
kriminalita a její odraz v kvalitě života obyvatel“ (Mgr. Holas)

Další odborné akce:
7.- 8. 4. 2016, Brno: Workshop k prevenci pravicového extremismu „Local Derad“ v rámci
EUROPEAN FAIR SKILLS PROJECT. Příspěvky v panelové diskusi (Mgr. Holas)
20. – 21. 10. 2016 FF UP Olomouc – konference Sociologické rozpravy. Referát „Vztah
sociální dezorganizace a strachu z kriminality“ (Mgr. Holas)
8. 11. 2016 FF ZČU Plzeň– seminář Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit.
Aktivní účast ve workshopu „Násilí z nenávisti“ (Mgr. Holas)
25.-26. 2. 2016, odborná konference XXVIII. Bohnické sexuologické, Psychiatrická
nemocnice Bohnice a Sexuologická společnost, „Specifické skupiny pachatelů znásilnění:
pachatelé se zkušeností s ochranným léčením a pachatelky – ženy“ (dr. Blatníková, dr.
Zeman)
22. – 23. 3. 2016, Solenice, odborný seminář Národní protidrogové centrály SKPV PČR
„Drogová kriminalita a trestní zákoník – vybrané poznatky z výzkumu“ (dr. Zeman, dr.
Štefunková)

31. 3. 2016 jednání Komise pro omezování vězeňské populace – referát „Příčiny nárůstu
vězeňské populace a možnosti řešení“ (dr. Scheinost)
16. 2. 2016, seminář Aktuální dilemata českého, slovenského a polského vězeňství, Institut
mezioborových studií, s.r.o. v Brně. Přednesem příspěvek „Současná dilemata českého
vězeňství – české vězeňství na rozcestí“ (Mgr. Biedermanová)
17. - 18. 5. 2016, konference „Bezpečnostní hrozby současnosti“. Policejní akademie ČR.
Referát: Organizovaný zločin – rizika, trendy, prognózy (dr. Cejp), referát Spolupráce
policejních specialistů a justice na úseku extremismu (Mgr. Holas)
22. 2. 2016, seminář „Bagatelní kriminalita neexistuje“. Zorganizoval Ústavněprávní výbor
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Bílým kruhem bezpečí. Praha,
Parlament ČR, referát: „Viktimologický výzkum a tzv. méně závažné kriminální delikty“ (dr.
Martinková)
20. 5. 2016 seminář Nemám svatozář, mám práci, RUBIKON, Představení výzkumného
projektu a předběžné sdělení výsledků výzkumu (Mgr. Kostelníková)
5. 12. 2016 Setkání kriminologů IKSP, Praha; vystoupení k tématu „Společnost a závislosti“
(dr. Zeman)
6. 12. 2016, konference „Prevence před negativními jevy ohrožujícími mladé lidi opouštějící
ústavní zařízení – úloha obcí, obecních úřadů a spolupracujících subjektů II.,“ Magistrát
města Prahy ve spolupráci se Společností sociálních pracovníků ČR – sekce sociálních
kurátorů a Českou kriminologickou společností., příspěvek „ K rizikovým faktorům u
mladistvých propuštěných z výkonu trestního opatření nepodmíněného odnětí svobody“ (dr.
Hulmáková)
19. 1. seminář preventistů MV ČR, referát K možným příčinám poklesu evidované
kriminality (dr. Scheinost); prezentace výzkumu Mladiství recidivisté (dr. Diblíková)
29.3. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, vystoupení k věkové hranici trestní odpovědnosti
mládeže (dr. Scheinost)
20. 5. přednáška pro studenty University Tampa, Trends in Crime in the CR, Criminology in
the CR (dr. Scheinost)
31. 5. přednáška pro studenty University Colorado, Trends in Crime in the CR, Criminology
in the CR (dr. Scheinost)
19.-21.10. FF Olomouc – Sociologická konference, referát Migrace v ČR (dr. Scheinost)
22. 6. 2016, školení o prevenci kriminality a otázkách trestné činnosti mládeže pro krajské
preventisty (dr. Večerka)
3.– 4. 11. 2016, konference „20 let prevence kriminality v ČR“– referát na téma: „Komplexní
součinnostní program a Systém včasné intervence – naděje, úspěchy a zklamání“ (dr.
Večerka)

VI. Zahraniční odborné akce v roce 2016
4. dubna 2016, Bratislava, Právnická fakulta Univerzity Komenského, konference Sankcie trestnoprávné a kriminologické podnety pre trestnú politiku, Mgr. Rozum „Poznatky expertů
k vybraným alternativním sankcím v ČR“, dr. Tomášek „Účinnost sankční politiky z pohledu
recidivy: zkušenosti z České republiky“, Mgr. Vlach „Nové alternativní tresty v České
republice – domácí vězení a trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské
akce“, dr. Scheinost „K postojům veřejnosti a vězňů k trestní politice“.
19.- 21. dubna 2016, Riga, Lotyšsko, Evropská organizace pro probaci - CEP, X. mezinárodní
konference „Electronic Monitoring in Europe: Back to the Future (účast dr. Diblíková, Mgr.
Vlach)
12. května 2016, Bratislava, Slovensko, Spoločnost pre trestné právo a kriminológiu, fakulta
práva Paneurópskej vysokej školy a Akadémia policajného sboru, konference „Monitoring
výkonu vybraných trestno-právných sankcií“, dr. Diblíková - informativní vystoupení
v diskusi o současné situaci v České republice při zavádění elektronického monitoringu, účast
Mgr. Vlach
Prezentace „Violent Sex Crime in the Czech Republic: Offences, Offenders, Treatment“, pro
odborné zaměstnance Vězeňské služby a Ministerstva spravedlnosti státu Victoria v Austrálii,
Melbourne, 10. května 2016 (dr. Zeman, spoluautorka dr. Blatníková)
Prezentace činnosti IKSP a výsledků výzkumu v oblasti drogové problematiky pracovníkům
odboru zdravotnických služeb Ministerstva spravedlnosti státu Victoria v Austrálii,
Melbourne, 10. května 2016 (dr. Zeman)
Prezentace činnosti IKSP a výsledků výzkumu násilné sexuální kriminality pro pracovníky
odboru zacházení se sexuálními delikventy Vězeňské služby a odboru evaluací Ministerstva
spravedlnosti státu Victoria v Austrálii, Melbourne, 10. května 2016 (dr. Zeman)
Příspěvek „An Increase in Figures on Drug Offences in the Czech Republic: An Epidemic of
Drug Crime or Something Else?“, přednesený na 10. výroční konferenci International Society
for the Study of Drug Policy, Sydney, 17. května 2016 (dr. Zeman)
24.-25. května 2016, Piešťany - SR, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Terciárna
prevencia kriminality v širšom sociálnom kontexte. Přednesem příspěvek „Penitenciární a
postpenitenciární zacházení s pachateli trestné činnosti očima Koncepce vězeňství do roku
2025“. (Mgr. Biedermanová)
6. – 8. června 2016, Magdeburg (SRN) - konference „21. Deutsches Praevention Tag“ (Mgr.
Holas)

14.-16. června 2016, Stockholm, Swedish National Council of Crime Prevention, „The
Stockholm Criminology Symposium“, příspěvek dr. Štefunková: „Czech drug legislation –
evergreens and new challenges”, poster Mgr. Biedermanová „Education and Training of
Persons Serving a Sentence in Czech Prisons.”
16.–18. června 2016, Tallinn, Estonsko, právnická fakulta Tartu, XXIX. Baltský
kriminologický seminář „Crime, Culture, and Social Control“, účast dr. Diblíková, prezentace
výzkumu Juvenile Recidivists in the Czech Republic
5.- 8. července 2016, Toulouse, Francie, Evropská asociace pro psychologii a právo (EAPL),
Mezinárodní 26. výroční konference - New Challenges in Psychology and Law: Science into
Practice. Poster – Zeman, P., Blatníková, Š.: „Psychological and Sexuological Characteristics
of Violent Sex Offenders“
27.června - 8. července 2016, Lisabon, EMCDDA, „EUROPEAN SUMMER SCHOOL 2016:
Illicit drugs in Europe: demand, supply and public policies“, dr. Štefunková příspěvek „Drug
Offences and the Penal Code - remarks from the Czech Republic“
22.–25. srpna 2016, Vídeň, Rakousko organizace FICE (International Federation of Educative
Communities) & CYC Net (The International Child and Youth Care Network) mezinárodní
konference „Together Towards a Better World for Children, Adolescents and Families“ (účast
dr. Diblíková)
7.- 10. září 2016, Kodaň, Dánsko, Mezinárodní asociace pro zacházení s pachateli sexuálního
násilí (International Association for the Treatment of Sexual Offenders), 14. mezinárodní
konference IATSO, příspěvek: Zeman, P., Blatníková, Š.: „Violent Sex Offenders and the
Quasi-Compulsory Treatment in the Czech Republic: Findings of the Empirical Research“
21.-24. září 2016, Münster (Německo), konference Evropské kriminologické společnosti,
prezentace posteru „Criminal recidivism in the Czech Republic“; Mgr. Háková poster „Crime
and Media in the Czech Republic: The Representation of Crime, Punishment, and Criminal
Sanctions in Television News”; dr. Scheinost referát Migration wave, organised crime and its
impact on the Czech Republic, dále účast Mgr. Přesličková, Mgr. Kostelníková
6.–7. října 2016, Bukurešť, Rumunsko, Evropská organizace pro probaci - CEP, mezinárodní
konference „Alternatives to Detention” (účast dr. Tomášek, dr. Diblíková, dr. Hulmáková)
21. - 22. října 2016, Slovenská republika, Bratislava, Právnická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislavě, mezinárodní konference - Bratislavské právnické fórum 2016, dr.
Hulmáková příspěvek „Aplikace alternativních sankcí v České republice - trendy a limity“
3.-4. listopadu 2016, Dabrowa Górnicza - Polsko, Socialia 2016, pořádané Univerzitou
Mateja Bela v Banskej Bystrici, Wyszsi szkolou biznesu w Dabrowie Górniczej a Univerzitou

Hradec Králové. Přednesen příspěvek Bezpečnější svět ve vizích Koncepce českého
vězeňství. (Mgr. Biedermanová)
25. listopadu 2016, FFUKo Bratislava, konference „Aktuálne trendy v rozvoji sociologickej
teórie a praxe“, (dr. Večerka, Mgr. Holas, dr. Scheinost)
24.-25. listopadu 2016, Bělehrad, Victimology Society of Serbia, „7th Annual Conference of
the Victimology Society of Serbia: Security and victimization: Challenges of social reaction
and victims’ protection“, poster dr. Štefunková a Mgr. Kostelníková Victimization Survey What's going on in the Czech Republic

VII. Pedagogická, konzultační, oponentní činnost
V IKSP jsou pravidelně vykonávány stáže českých a zahraničních studentů, resp. doktorandů.
Mgr. Biedermanová
Odborný posudek k článku Uplatňování trestních sankcí vůči osobám seniorského věku,
Časopis pro právní vědu a praxi vydávaný Masarykovou universitou - Právnická fakulta.
Dr. Cejp
Jednosemestrový cyklus přednášek „Kriminalita v současné české společnosti“ na FSV UK.
Vedení diplomových a bakalářských prací.
Přenášky Kriminologický výzkum I. a II. na Právnické fakultě UK.
Zpracování posudků k výzkumnému záměru Perspektiva vývoje vědeckých a výzkumných
aktivit FBP ČR na léta 2016 – 2020 a návrhu profilového institucionálního výzkumného
úkolu na léta 2016–2020. „Aktuální bezpečnostní hrozby antropogenního charakteru a
možnosti jejich eliminace“ (Celkem 14 dílčích projektů.)Recenzní posudek příspěvku
Zpracování posudku - Kriminologický pohľad na ekonomickú trestnú činnost, pro Časopis
pro právní vědu a praxi (ČPVP), Právnická fakulta, Brno
Dr. Diblíková
Recenzní posudek pro časopis Česká kriminologie - “Problémy odsouzených po propuštění
z výkonu trestu odnětí svobody“
Recenzní posudek pro Časopis pro právní vědu a praxi – „Alternatívne tresty v aplikačnej
praxi v Slovenskej republike“
Mgr. Háková
Recenze publikace pro Sociologický časopis (Sociologický časopis 5/2016): Tereza Mašková,
Vojtěch Ripka. 2015. Železná opona v Československu. Usmrcení na československých
státních hranicích v letech 1948-1989. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů a
Sociologický ústav AV ČR.

Mgr. Holas
Recenze článku „Násilí z nenávisti v ČR“ pro Časopis pro právní vědu a praxi
Přednáška „Extremismus a hate crime“ v rámci výuky kriminologie na PF UK (14. 3. 2016)
Přednášky „Extremismus jako sociální deviace“. FSS UK Praha (28. 4. 2016, 29. 11. 2016)
Dr. Hulmáková
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor - sociální práce, vedení přednášek z
Úvodu do práva Trestního práva a kriminologie, vedení a oponování diplomových a
bakalářských prací, konzultační činnost, celoročně - ZS – Trestní právo, Úvod do trestního
práva a kriminologie, LS – Úvod do práva, základy kriminologie a trestní politiky
Mgr. Kostelníková
Přednášková, oponentská a organizační činnost spojena s doktorandským studiem na katedře
psychologie FF UK (obor sociální psychologie, forenzní psychologie)
Mgr. Rozum
Recenzní posudek příspěvku „ Efektivní sankční politika – trendy a limity“ - Časopis pro
právní vědu a praxi (ČPVP) Právnická fakulta, Brno
Dr. Tomášek
Vysoká škola regionálního rozvoje – výuka předmětů kriminologie a prevence kriminality
(celoročně), vedení bakalářských prací
Policejní akademie ČR – externí spolupráce (přednášky na téma základní kriminologické
směry a školy, média a kriminalita)
Právnická fakulta UK – přednášky v rámci předmětu kriminologie (na téma kriminologické
školy a směry)
Filozofická fakulta UK - účast v komisi pro doktorské zkoušky oboru sociologie
Recenzní posudek na publikaci Polišenská, V. a kol.: Psychologické aspekty resocializace
pachatelů majetkové trestné činnosti a jejich reintegrace do společnosti (vydal Psychologický
ústav AV ČR v roce 2016)
Dr. Scheinost
Přednáška v rámci kursu kriminologie na PF UK – letní semestr.
Dr.Štefunková
Externí spolupracovník a člen státní zkušební komise pro studijní programy akreditované na
Policejní akademii ČR
Vypracovávání oponentských posudků článků zaslaných k publikování v odborných
časopisech (Časopis pro právní vědu a praxi; Adiktologie)

Dr. Večerka
Recenze publikace Moravcová, Poddaná, Buriánek a kol.: Delikvence mládeže (pro Českou
kriminologii 2/2016)
Člen státnicové komise FFUK
Přednášky na katedře sociální práce FFUK – téma „Problematika sociálních deviací“- 1x 2
hodiny každý týden
Přednášky pro studenty tzv. Kombinovaného studia na katedře sociální práce FFUK
Přednáška v rámci výuky kriminologie na PFUK – „Kriminalita mládeže“ - 11.4.2016
Mgr. Vlach
Zpracování recenzního posudku k příspěvku "Aktuální problémy počítačové kriminality
včetně její prevence" pro Časopis pro právní vědu a praxi
Dr. Zeman
Přednášková činnost v rámci kursu kriminologie na PF UK v Praze (jedna přednáška);
Přednášková činnost v rámci kursu Drugs and Economics na VŠE 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).
Přednáška „Research on Violent Sex Crime in the Czech Republic“, pro účastníky odborného
semináře Research Design, Melbourne University, Melbourne, 5. května 2016 (spoluautorka
dr. Blatníková);
Prezentace činnosti IKSP a výsledků kriminologického výzkumu v ČR na James Cook
University (dr. G. Coventry) a District Court (soudce S. Durward) v Townsville, 25. května
2016

VIII. Práce a členství v odborných společnostech, poradních orgánech a sborech,
komisích, radách, pracovních skupinách včetně zahraničních
Mgr. Biedermanová
Členka České kriminologické společnosti
Komise pro trvalé úsilí o snižování počtu vězněných osob, Pracovní skupina Resocializace a
sociální systém - zpracování konkrétních návrhů k zadaným úkolům, podrobnější komentář
k vybraným návrhům na snížení recidivy
Dr. Blatníková
Pracovní skupina při Ministerstvu spravedlnosti pro ochranné léčení – členka,
místopředsedkyně
Poradní sbor ministra spravedlnosti pro psychiatrii, sexuologii, psychologii – členka

Asociace forenzních psychologů – členka prezidia
Soudní znalkyně pro odvětví psychologie, specializace kriminální psychologie zapsaná u
Městského soudu v Praze (IČ:69801428)
Členka Českomoravská psychologická společnost
Dr. Cejp
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Člen výboru České kriminologické společnosti
Člen organizačního výboru konference V. kriminologické dny
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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.
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