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Studie
Sankční politika pohledem praxe
Scheinost, M. a kol.

Monografie přináší shrnutí a analýzu názorů soudců, státních zástupců a
probačních úředníků na praktické zkušenosti s aplikací vybraných
sankcí. Názory byly shromážděny formou expertního dotazníkového
šetření uskutečněného v rámci výzkumného projektu „Teoretické a
trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních
sankcí“. Toto šetření bylo doplněno zhodnocením praxe soudů v oblasti
ukládání a výkonu vybraných trestních sankcí v letech 2010 a 2011,
které ve spolupráci s výzkumným týmem a v rámci tohoto výzkumného
projektu realizoval Nejvyšší soud ČR. Publikace navazuje na
monografii, publikovanou v roce 2013 „Trestní sankce a jejich odraz
v praxi, tisku a názorech veřejnosti“. Po zhodnocení role médií a
názorů veřejností tedy tato další publikace přináší analýzu názorů
odborníků a poznatků z aplikační praxe.
Násilná sexuální kriminalita - téma pro experty i veřejnost
Blatníková, Š., Faridová P., Zeman, P.

Autoři v monografii shrnují výsledky vstupní části svého výzkumu v
oblasti násilné sexuální kriminality v ČR. Kniha nabízí podrobný
teoretický rozbor vybraných aspektů problematiky s využitím
různorodých pramenů, od právní úpravy, odborné literatury a
oficiálních dokumentů, přes dostupné statistické přehledy, až po
průzkum veřejného mínění a analýzu médií. Monografie by měla
čtenářům poskytnout pohled na současný stav poznání ve vybraných
oblastech problematiky násilné sexuální kriminality, zpracovaný s
kritickým odstupem, který by zároveň měl být příspěvkem do
probíhající diskuse o vhodných přístupech k pachatelům sexuálního
násilí a opatřeních na ochranu společnosti před nimi (např. o ochranném
léčení nebo registraci pachatelů).

Analýza trendů kriminality v roce 2013
Marešová, A., Cejp, M., Holas, J., Martinková, M., Rozum, J.

Publikace se věnuje základním statistickým ukazatelům o kriminalitě
(policejním i statistikám resortu MSp ČR). Nabízí informace o
pachatelích, v členění podle pohlaví, věku, recidivy, změny v počtu
evidovaných obětí, některé informace o sebevraždách a také poznatky o
organizovaném zločinu na území ČR v jeho vývoji až do roku 2013.
Zvláštní kapitola je věnována vývoji obav z konkrétních forem trestné
činnosti mezi občany, a to na podkladě šetření provedených Institutem.
V závěru analýzy je řešena problematika recidivy u trestného činu
krádeže, včetně návrhu na případnou změnu trestního zákona
vycházející ze zjištěných skutečností. Součástí publikace je mnoho
doplňujících grafů a tabulek včetně příloh, navazujících na předchozí
analýzy trendů kriminality.
Systémový přístup k prevenci kriminality mládeže
Štěchová, M., Večerka, K.

Monografie se věnuje analýze pokusu o systémový přístup k prevenci
kriminality mládeže v České republice a zkušenostem s tímto systémem
v praxi. Zabývá se dosavadními výsledky výzkumu s názvem „Systém
včasné intervence jako nástroj omezování kriminality“ (dále SVI),
realizován v letech 2012-2015. Výzkumný úkol je zaměřen na
fungování SVI v jednotlivých lokalitách, na zmapování zkušeností
pracovníků v obcích s rozšířenou působností s tímto systémem a též na
zmapování konkrétních postupů sociálních pracovnic a pracovníků v
terénu při práci s problémovými klienty v rámci tohoto systému.
Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, zda a za jakých podmínek jsou
aplikované postupy zacházení s ohroženými dětmi a mladistvými v
rámci Systému včasné intervence schopny eliminovat či alespoň zmírnit
nástup delikventních aktivit v životě ohrožených mladých jedinců.
Vybrané problémy z oblasti domácího násilí v České republice
Martínková M., Slavětínský V., Vlach, J.

Monografie přináší data získaná ze dvou výzkumů zaměřených na
partnerské domácí násilí. Jeden z těchto výzkumů se týká žen - obětí
partnerského domácího násilí, které vyhledaly ubytování v azylových
zařízeních, protože se k nim jejich životní partner choval násilně či
jinak nepřístojně. Druhý výzkum je zaměřen na zkoumání případů
partnerského domácího násilí prostřednictvím analýzy soudních
trestních spisů (pravomocně skončené věci). Práce obsahuje rovněž
celorepublikové údaje ze statistik státních rezortů (MV ČR a MSP ČR)
o výskytu evidovaných případů domácího násilí v posledních několika
letech (podle vybraných ustanovení příslušných právních předpisů) a
přináší informaci o právních úpravách v oblasti ochrany před domácím
násilím v ČR. Informuje o tom, jak je v současnosti na
pachatele/pachatelky domácího násilí nápravně působeno.

Prameny
Problémy trestního soudnictví: evaluace programů, prevence
kriminality, strach z kriminality a recidiva – pohledem australských
kriminologů
Benes, M., Astbury, B. (eds.)

Netradičně v ediční řadě PRAMENY vyšel soubor původních textů
australských kriminologů z Univerzity RMIT v Melbourne. Kniha je
unikátní i z toho důvodu, že většina častí, připravených přímo pro edici
Institutu, je publikována vůbec poprvé. Myšlenka připravit původní
publikaci australských odborníků a vydat ji v edici Institutu zrála
několik let a nyní je výsledek předkládán české odborné veřejnosti.
Autoři Brad Astbury, Michael Montalto, Ray Carroll a Michael Benes
se ve svých textech zaměřují na jednu ze stěžejních oblastí
kriminologického zájmu – prevenci kriminality a prevenci strachu
z kriminality, která je českému čtenáři přibližována z různých aspektů.
Poznatky australských kolegů rozhodně stojí za to, abychom je sdíleli
a nechali se jimi inspirovat.

Plné texty všech publikací včetně anglického resumé jsou dostupné na webu
kriminologie.cz v sekci publikace.

