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ediční řada STUDIE 
 

Kriminální historie pachatelů závažného násilí v ČR   
Blatníková, Š. a kol. 

Výzkumy opakovaně potvrzují, že významnou součástí znalostí o pachatelích 
trestné činnosti, např. i pro účely posuzování možnosti budoucí kriminální 
recidivy, jsou informace o jejich kriminální historii. Jeden z výzkumů, 
řešených v Institutu pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP), který 
mapoval oblast závažné násilné kriminality, se právě na oblast kriminální 
historie pachatelů, kteří se této trestné činnosti dopouští, zaměřil. Monografie, 
která byla vydaná v ediční řadě STUDIE a která nabízí vybrané výsledky 
tohoto empirického výzkumu, se zabývá mj. problematikou samotného 
definování kriminálního jednání, které lze pro účely celoplošného 
kriminologického výzkumu (v českém prostředí) označit za závažné násilné 
trestné činy v trestním právu nebo informacemi, které lze z oficiálních statistik 
o odsouzených pachatelích těchto deliktů získat (vzhledem k jejich kriminální 
historii). Samostatnou část pak tvoří analýza výzkumného souboru víc jak 
dvoutisícovky odsouzených pachatelů závažného násilí, u kterých byla 
mapována jejich kriminální historie, ve smyslu předchozích pravomocných 
odsouzení. 

ISBN 978-80-7338-194-3 
 

Vyhodnocení procesu spuštění elektronického monitorovacího 
systému v ČR 
Diblíková, S., Špejra, M., Vlach, J.    

Monografie je výstupem z výzkumného úkolu zaměřeného na evaluaci 
procesu přípravy implementace elektronického monitorovacího systému 
(EMS) v České republice, včetně zhodnocení samotného zavádění systému 
elektronické kontroly do praxe. Publikace obsahuje teoreticko-administrativní 
část představující relevantní prameny a resortní materiály, zejména z produkce 
Ministerstva spravedlnosti ČR, Probační a mediační služby a IKSP. Dále jsou 
prezentovány poznatky z expertního šetření mezi odborníky, kteří se podíleli 
v rámci pracovních skupin na přípravě spuštění EMS, případně v dané oblasti 
nadále aktivně působí. Pro zmapování mediálního obrazu procesu zavádění 
elektronického monitoringu byla uskutečněna analýza mediálních zpráv 
z období od roku 2009 do poloviny roku 2019 se zaměřením na vybrané 
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tematické okruhy. Data Probační a mediační služby sledovala časové období 
prvních dvou let chodu EMS a ilustrují (ne)naplnění predikcí počtu osob či 
kapacity systému. Závěr se zabývá fungováním EMS v období bezprostředně 
po spuštění a doporučeními expertů pro další provoz. 

ISBN 978-80-7338-195-0 

Zločin a trest v kriminálním zpravodajství   
Háková, L.    

Publikace se věnuje médiím jako dominantnímu zdroji informací  
o kriminalitě a trestání pro širokou veřejnost a jejich roli v procesu definování
kriminality jako jednoho z rizik soudobé společnosti. Přináší výsledky
kvantitativní obsahové analýzy reprezentace kriminality a trestání
v televizním zpravodajství. Součástí publikace je analýza divácké percepce
této mediální prezentace kriminality prostřednictvím fokusních skupin.
Aktuální výsledky výzkumných šetření pak publikace představuje v kontextu
teorií, zabývajících se kriminalitou v médiích, výběrem kriminálních zpráv
a vlivem mediální reprezentace kriminality.

ISBN 978-80-7338-190-5 

Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2020  
Scheinost, M. a kol.    

Institut pro kriminologii a sociální prevenci každoročně zpracovává  
a publikuje analýzu trendů kriminality v České republice, která přináší 
v soustředěné podobě soubor dat k vývoji kriminality z dostupných 
statistických databází v ČR, z vlastní výzkumné činnosti a poznatků z dalších 
pramenů. Zahrnuje komentáře k těmto datům, doplněné pohledem na delší 
vývojové řady. Analýza za rok 2020 obsahuje data, vybraná ze statistik Policie 
ČR a dále pohled na vývoj trestní politiky v ČR. Nově byla zařazena kapitola, 
týkající se prezentace kriminality a trestních sankcí v médiích, která navazuje 
na dokončený výzkum IKSP. Jako vždy je součástí kapitola o kriminalitě 
mládeže a trestní politice vůči mládeži. Analýza zachycuje též vliv pandemie 
covid-19 na základě statistik i vlastního šetření a s využitím analytických 
a výzkumných materiálů dalších institucí a organizací. Po delší době obsahuje 
analýza stať ke stavu a vývoji hospodářské kriminality, zpracovanou 
vedoucími pracovníky specializovaných útvarů Nejvyššího a vrchních státních 
zastupitelství. Díky externí spolupráci bylo možné do kapitoly 
k organizovanému zločinu zahrnout pohled na aktuální trendy v oblasti 
drogové trestné činnosti. Nově jsou zařazeny kapitoly vycházející z výzkumů 
IKSP ke stavu a vývoji kyberkriminality a k předsudečné trestné činnosti. 
Analýzu uzavírají tradiční kapitoly k trestné činnosti cizinců a k vývoji 
organizovaného zločinu. Přílohy ve formě tabulek a grafů doplňují 
faktografickou složku publikace. 

ISBN 978-80-7338-196-7 
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Institut pro kriminologii a sociální prevenci šedesátiletý   
Scheinost, M. (ed.). 

Publikace byla vydána k 60. výročí založení Institutu pro kriminologii  
a sociální prevenci. Připomíná činnost Institutu a oblasti, kterým se výzkumně 
věnuje, ale také nabízí pohled na jeho historii a vývoj. Zmiňuje význam práce 
Institutu pro kriminologii i pro praxi trestní politiky, a to včetně pohledu 
třiceti českých i zahraničních osobností, které komentují svoje osobní 
setkávání a spolupráci s IKSP. Závěrečná část je připomenutím působení 
Miroslava Scheinosta, jenž byl dvacet let jeho ředitelem.  
 
Publikace vyšla mimo ediční řadu STUDIE, není přístupná na webu IKSP. 

ISBN 978-80-7338-192-9 
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ediční řada PRAMENY 

Dokumenty OSN k dopadům pandemie covid-19 na kriminalitu 
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 

Publikace Dokumenty OSN k dopadům pandemie covid-19 na kriminalitu, 
vydaná Institutem pro kriminologii a sociální prevenci v ediční řadě 
PRAMENY, byla přeložena z výzkumných zpráv, zpracovaných 
a zveřejněných Úřadem Organizace spojených národů pro drogy a kriminalitu 
(UNODC) ve Vídni v roce 2020. UNODC shromáždil relevantní data 
a analyzoval dopady pandemie na vývoj kriminality včetně produkce  
a obchodování s drogami. Byla provedena řada aktuálních výzkumných 
šetření zaměřených na sběr dat, na nichž se podílelo 36 mezinárodních  
a regionálních organizací. Pro tuto překladovou publikaci byly vybrány čtyři 
výzkumné zprávy, které přinášejí poznatky o velmi závažných kriminálních 
aktivitách, resp. o tom, do jaké míry se do těchto aktivit a jevů promítla 
pandemie covid-19. Publikace obsahuje výsledky studie k dopadu pandemie 
na vraždy, loupeže, krádeže a vloupání, studie k dopadu pandemie covidu-19 
na nahlášené násilí na ženách a dívkách, studie k dopadu pandemie na 
organizovaný zločin a konečně výsledky studie zaměřené na nelegální 
obchodování se zdravotnickými produkty spjatými s covidem-19. Témata 
publikovaných studií jsou předmětem zájmu odborné i široké veřejnosti  
s ohledem na jejich význam. Zpřístupnění poznatků shromážděných díky 
aktivitě UNODC nesporně pomůže naše zjištění o nich porovnat a případně 
začlenit do širšího kontextu. 

ISBN 978-80-7338-191-2 

Zabezpečovací detence a trest odnětí svobody  
(Empirický výzkum výkonu zabezpečovací detence a trestu odnětí svobody 
předcházejícího zabezpečovací detenci) 
Dessecker, A., Leuschner, F. 

Historie právního zakotvení institutu zabezpečovací detence je ve Spolkové 
republice Německo, resp. v jednotlivých spolkových zemích, dlouhá 
a doprovázená řadou změn, ať už daných politickou situací či postoji 
veřejného mínění. Přestože trestněprávní normy našich zemí jsou v mnohém 
velmi odlišné, sledování vývoje v této oblasti u našich sousedů může být pro 
nás jen přínosem. I proto se Institut pro kriminologii a sociální prevenci 
rozhodl přeložit do českého jazyka a vydat v ediční řade PRAMENY 
monografii autorů Axela Desseckera a Fredericke Leuschner, kteří působí 
v kriminologickém výzkumném pracovišti ve Wiesbadenu (KrimZ). Pod 
názvem „Zabezpečovací detence a trest odnětí svobody (Empirický výzkum 
výkonu zabezpečovací detence a trestu odnětí svobody předcházejícího 
zabezpečovací detenci)“ tak vychází studie, která nabízí pohled nejen např. na 
vývoj praxe v oblasti výkonu zabezpečovací detence ve Spolkové republice 
Německo či na profesní strukturu zaměstnanců v zařízeních, kde se toto 
opatření vykovává, ale třeba i na využívání jednotlivých dílčích opatření či 
aktivit v rámci výkonu zabezpečovací detence, která směřují k jeho 
„postupnému rozvolňování“. Text je doplněn tabulkovou částí a přehledy 
z oficiálních kriminálních statistik. 

ISBN 978-80-7338-193-6 
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