
POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE 

Fakulta bezpečnostně právní 

________________________________________________________ 

 
 

Policejní akademie ČR v Praze, Fakulta bezpečnostně právní,  

Česká kriminologická společnost a RUBIKON Centrum 

si Vás dovolují pozvat na  

vědeckou konferenci s mezinárodní účastí 

 

Postpenitenciární péče  

– možnosti, limity a perspektivy 

Záštitu nad konferencí převzala ministryně práce a sociálních věcí 

Mgr. Michaela MARKSOVÁ 

 

Termín konání:  16. října 2015 

 

Místo konání:  Policejní akademie ČR,  Lhotecká 559/7, Praha 4 

 

Konference je určena pro odbornou veřejnost, studenty, pracovníky veřejného 

sektoru i neziskových organizací. 

 

Termín pro zaslání přihlášky je do 10. října 2015 pro aktivní účastníky s příspěvkem, 

pro ostatní účastníky do 14. října 2015. 

Z konference bude vydána recenzovaná kolektivní monografie. 



Cíl konference:  

Problematika postpenitenciární péče – zacházení s osobami po výkonu trestní sankce především trestu 

odnětí svobody přináší řadu otázek, úskalí a problémů, které je třeba intenzivně řešit. Jedná se o 

problematiku interdisciplinární, jež vyžaduje komplexní, koordinovaný, integrovaný přístup založený 

na výměně poznatků, zkušeností a dobré praxe mnoha odborníků. Setkání profesionálů penitenciární 

teorie a praxe má potenciál přispět k otevření závažných otázek, k erudované diskusi nad příslušným 

tématem a tím i k následnému efektivnímu řešení.    

 

Přihlášku zasílejte elektronicky na adresu firstova@polac.cz 

 

Členové vědeckého výboru konference: 

Mgr. Michaela MARKSOVÁ – ministryně práce a sociálních věcí 

Prof. JUDr. Helena Válková , CSc. – členka ústavně právního výboru 

plk. doc.  JUDr. David Zámek, Ph.D. – děkan FBP PA ČR v Praze 

doc. PhDr. Vratislava Černíková, CSc. – proděkanka pro vědu a výzkum FBP PA ČR v Praze 

Prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D. – Univerzita Komenského Bratislava 

plk. JUDr. PhDr. Jana Firstová, Ph.D.  –  FBP PA ČR v Praze 

pplk. doc. PhDr. Magdaléna Ondicová, PhD. – APZ Bratislava (Slovensko) 

PhDr. Miroslav Scheinost – ředitel Institutu pro kriminologii a sociální prevenci 

Doc. JUDr. Roman Svatoš, Ph.D. – Vysoká škola evropských a regionálních studií 

PhDr. Jan Tomášek, Ph.D. – Česká kriminologická společnost 

 

Členové organizačního výboru konference: 

plk. JUDr. PhDr. Jana Firstová, Ph.D.  –  FBP PA ČR v Praze (předseda organizačního výboru) 

Šárka Trampotová – FBP PA ČR v Praze 

Karla Fišerová  – FBP PA ČR v Praze 

 

Jednací jazyky konference: 

čeština, slovenština 

mailto:firstova@polac.cz

