
                                     

                                                    

                                            

 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci 

ve spolupráci s 

Probační a mediační službou 

 

pořádají dne 22. května 2019 odborný seminář na téma 

 

„Rodinné skupinové konference“ 

  

Akce se uskuteční v prostorách zotavovny Vězeňské služby ČR 

(Na Květnici 1105/10, Praha 4)  

 

Na semináři budou prezentovány výsledky výzkumného projektu, který se zabýval možnostmi 

uplatňování a efektivitou rodinných skupinových konferencí při řešení trestné činnosti dětí a 

mládeže v České republice. 

Začátek semináře bude v 10:00 (registrace od 9:30). Pro účastníky je zajištěno občerstvení. 

Poplatek za účast se nevybírá, vzhledem k omezené kapacitě sálu je ale nutné přihlášení 

předem, a to nejpozději do 14. května na adrese: lcerna@iksp.justice.cz 

Zájemci o problematiku restorativní justice jsou současně zváni i na diskuzní setkání 

k mezinárodnímu projektu „Restorative justice: Strategies for Change“, které na seminář 

plynule naváže od cca 13:30 (viz program na další straně). 
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Program semináře 

 

 

10:00-10:15  Zahájení  
PhDr. Miroslav Scheinost (ředitel Institutu pro kriminologii a sociální 

prevenci) 

Mgr. Kamila Špejrová (vedoucí oddělení pro koncepční, analytické a 

metodické činnosti PMS) 

JUDr. Klára Cetlová (náměstkyně sekce dohledu a justice Ministerstva 

spravedlnosti ČR) 

 

10:15-10:40 Rodinné skupinové konference: teorie a praxe ve světle 

kriminologických výzkumů 

   PhDr. Jan Tomášek, Ph.D. (IKSP) 

 

10:40-11:00 Metodika rodinných skupinových konferencí  

  Mgr. Lenka Tomiková (lektorka projektu „Na správnou cestu II“) 

 

11:00-11:20 Zkušenosti s realizací rodinných skupinových konferencí 

 Mgr. Martina Krajíčková (PMS Vsetín) 

 

11:20-11:50 Efektivita rodinných skupinových konferencí z pohledu obětí a 

pachatelů 

 PhDr. Jan Tomášek, Ph.D. (IKSP) 

 

11:50-12:05 Recidiva pachatelů jako měřítko účinnosti rodinných skupinových 

konferencí 

 Mgr. Jan Rozum (IKSP)  

 

12:05-12:20   Rodinné skupinové konference: poznatky z expertního 

dotazníkového šetření mezi facilitátory 

 JUDr. Simona Diblíková (IKSP)  

 

12:20-12:30 Diskuse a závěr první části semináře 

  

12:30 Občerstvení pro účastníky 

 

13:30-15:00 Představení mezinárodního projektu „Restorative justice: 

Strategies for Change“  a diskuse účastníků k možnostem dalšího 

rozvoje restorativní justice v České republice 

 Moderátor: JUDr. Petra Masopust Šachová, Ph.D. (Právnická fakulta 

UP Olomouc) 


