
1 
 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI IKSP V ROCE 2010 
 
 

Střednědobý plán výzkumné činnosti Institutu pro kriminologii a sociální 

prevenci na léta 2008-2011 

Střednědobý plán na období 2008 – 2011 byl schválen ministrem spravedlnosti dne 

7.5.2008, č.j. 5/2008-OANA-SP/13.  Plán vzal v úvahu redukci počtu výzkumných a 

ostatních pracovníků IKSP a byl proto předkládán s cílem zajistit přednostně jmenovité 

výzkumné úkoly, uložené Ministerstvu spravedlnosti usneseními vlády nebo vyplývající 

z dalších již schválených dokumentů. Dále předpokládal vyčlenění určité pracovní kapacity 

na zpracování konkrétních krátkodobých studií a analýz řešených ad hoc dle zadání 

Ministerstva spravedlnosti, případně požadavků dalších subjektů včetně zahraničních.  

Návrh plánu zohlednil, že Ministerstvu spravedlnosti byl Radou vlády pro výzkum a vývoj 

ČR schválen v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. výzkumný program nazvaný 

„Společnost, sankční politika, kriminalita“, jehož řešení probíhá v letech 2008-2011. 

Program je účelově financovaný formou veřejné zakázky ve výzkumu a vývoji. Plán obsahuje 

i další úkoly vyplývající ze závazných dokumentů a úkoly, navazující na potřeby resortu 

spravedlnosti.  

S ohledem na nutnou racionalizaci při řešení výzkumných úkolů byla některá obsahově 

příbuzná zadání v návrhu spojena do jednoho výzkumného úkolu. Pod úkol Analýza trendů 

kriminality a vývoje latentní kriminality   stanovený usnesením vlády č.  1150/2007 ke  

Strategii prevence kriminality byly zařazeny dílčí úkoly, které jej konkretizují. 

Rok 2010 byl pro IKSP mimořádný tím, že v tomto roce oslavil Institut padesáté výročí svého 

založení. K této příležitosti byla uspořádána dvoudenní mezinárodní odborná konference 

“Trestní politika, kriminalita a kriminologie: zkušenosti a nové výzvy“ ve dnech 16. a 17.9. 

Konference se zúčastnilo na šedesát předních odborníků z ČR i ze zahraničí. Záštitu nad 

konferencí převzal ministr spravedlnosti ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 

U příležitosti výročí také IKSP připravil a vydal knižní publikaci „Kriminalita očima 

kriminologů“. 
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I. Plnění hlavních výzkumných úkolů  Střednědobého plánu 

 

A. Úkoly výzkumného programu „Společnost, sankční politika, kriminalita“ 

1. Výzkum uplatnění mediace v trestní justici  

Odpovědný řešitel : Mgr. Jan Rozum  

Řešitelé: PhDr. Tomášek, PhD., Mgr. Kotulan, PhDr. Scheinost, PhDr. Luptáková 

Doba řešení. 2008-2010 

Výzkum byl dokončen ve stanoveném termínu.. Vzhledem k rozsahu shromážděných 
poznatků byl výzkum prezentován ve dvou studiích, které  již vyšly v edici IKSP. Poznatky 
byly též prezentovány na semináři IKSP uspořádaném ve spolupráci s Probační a mediační 
službou.  
 

2. Probační a mediační činnost podle zákona č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za 

protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže - efektivnost Probačních programů 

pro mladistvé z pohledu recidivy 

Odpovědný řešitel: Mgr. Jan Rozum 

Řešitelé: PhDr. Tomášek, PhD.,  Mgr. Kotulan 

Doba řešení: 2009-2011 

Jedná se o komplexní výzkumný úkol, u něhož se předpokládá řešení v těsné součinnosti 
s Probační a mediační službou a s průběžnými výstupy s termínem ukončení v roce 2011. 
V roce 2010 roce se uskutečnil sběr empirických poznatků, a to konkrétně analýza údajů z RT 
a bylo realizováno dotazníkové šetření u poskytovatelů probačních programů a bylo 
připraveno šetření mezi probačními úředníky. Dále byly analyzovány dostupné statistické 
údaje k probačním programům. Byla též zpracována studie k problematice zahraničních 
zkušeností s probačními programy pro mladistvé. 
 

3. Kriminální chování u dětí a mladistvých 

Odpovědný řešitel : PhDr. Kazimír Večerka, CSc.  

Řešitelé : Mgr. Holas, JUDr. Diblíková, PhDr. Štěchová 

Doba řešení : 2008-2011 

Průběžně bylo pracováno na všech čtyřech subúkolech (rozbor příkladů úspěšné preventivní 
práce mezi ohroženou mládeží, poznatky z případů selhání preventivní práce,  užití zákona č. 
218/2003 Sb. v praxi, dopad aplikace zákona 218/2003 Sb. na mladistvého). Pracovníci týmu 
vyhodnocovali shromážděný  empirický materiál a připravovali závěrečné empirické sondy.  
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4. Analýza trendů kriminality a vývoje latentní kriminality 

Odpovědná řešitelka : PhDr. Alena Marešová 

Řešitelé : PhDr. Cejp, CSc., PhDr. Martinková, CSc. PhDr. Tomášek, PhD. 

Doba řešení : 2008-2011 

Analýza kriminality v roce 2009 a v předchozím dvacetiletém období byla dokončena a 
publikována. 
 

B. Další úkoly Střednědobého plánu 

5. Analýza rozhodovací praxe soudů v oblasti ukládání ústavní a ochranné výchovy a 

analýza důvodů, z nichž vyplynou následná potřebná opatření 

Odpovědný řešitel: JUDr. Petr Zeman, PhD. 

Řešitelé: JUDr. Diblíková, Mgr. Kotulan, Mgr. Vlach 

Doba řešení. 2008 

Úkol byl v souladu s termínem ukončen v roce 2008 

 

6. Analýza možnosti využívání náhradních opatření za vazbu ve větším rozsahu než 

podle stávající právní úpravy, zejména pokud jde o možnost využít tzv. elektronické 

sledování jako náhradní opatření za vazbu mladistvého  

Odpovědný řešitel: JUDr. Petr Zeman, Ph.D. 

Řešitelé: JUDr. Diblíková, Mgr. Biedermanová, Mgr. Holas, Mgr. Vlach  

Doba řešení: 2009-2010 

Výzkum byl ve stanoveném termínu ukončen. Výsledky výzkumu byly publikovány ve studii 
„Opatření nahrazující vazbu v trestním řízení“, která vyšla v edici IKSP. Část výsledků byla 
prezentována na semináři sekce sociální patologie MČSS, Vranov nad Dyjí, 14.-16. dubna 
2010, a publikována ve sborníku ze semináře (Holas, J.: Opatření nahrazující vazbu. 
Předběžné výsledky průzkumu názorů českých soudců).  
 

7. Výzkum příčin komerčního sexuálního zneužívání dětí 

Odpovědná řešitelka: PhDr. Šárka Blatníková. 

Doba řešení: 2008-2009 

Úkol byl dokončen v prosinci 2009. Samostatná publikace „Pachatelé komerčního sexuálního 
zneužívání děti“ vyšla v lednu 2010 v edici IKSP.  
Výsledky výzkumu byly prezentovány na Republikovém výboru pro prevenci kriminality 
21.10. 2010. 
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8. Výzkum a analýza závažných forem trestné činnosti 

Odpovědný řešitel : PhDr. Martin Cejp, CSc.  

Řešitelé: PhDr. Scheinost, JUDr. Zeman, PhD., PhDr. Trávníčková, CSc., PhDr .Blatníková, 

PhDr. Luptáková,  JUDr. Karabec, CSc. 

Doba řešení : 2008-2010 

Úkol byl v roce 2010 dokončen, pět samostatných studií bylo publikováno v edici IKSP. 

V rámci výzkumu byly dokončeny studie: 

Český organizovaný zločin v mezinárodním kontextu 

PhDr. Miroslav Scheinost 

Vývoj organizovaného zločinu na území České republiky 

PhDr. Martin Cejp, CSc. 

Sexuální vykořisťování jako forma závažné organizované kriminality 

PhDr. Šárka Blatníková 

Účinnost právních nástrojů proti organizované kriminalitě a možnosti jejich zlepšení 

(použití agenta) 

JUDr. Zdeněk Karabec, CSc. 

Kriminální kariéra pachatelů drogové kriminality 

PhDr. Ivana Trávníčková, CSc., JUDr. Petr Zeman Ph.D. 

Úkol „Zneužívaní azylové a migrační politiky organizovaným zločinem na území České 
republiky“ (řešitel: PhDr. Marina Luptáková) byl z důvodu omezeného přístupu k původně 
plánovaným zahraničním datům redukován na studii „Ukrajina jako zdrojová a tranzitní 
země v rámci procesů mezinárodní migrace obyvatelstva: sociální a bezpečnostní aspekty 
problematiky z hlediska zájmů České republiky“. Výsledek bude publikován formou článku v 
zahraničním časopisu. 
 

9. Veřejnost a trestní politika 

Odpovědný řešitel: JUDr. Petr Zeman, Ph.D. 

Řešitelé: JUDr. Diblíková, PhDr. Trávníčková, CSc., PhDr. Tomášek, Ph.D.  

Doba řešení: 2009-2011 

Výzkum probíhá podle harmonogramu. V roce 2010 byly zpracovány výsledky průzkumu 
veřejného mínění a pokračovaly práce na literární studii a sekundární analýze dosavadních 
výzkumných poznatků. Byla zpracována a v edici IKSP publikována první studie z výzkumu 
pod názvem „Názory a postoje občanů v oblasti trestní politiky“, jež shrnuje výsledky 
průzkumu veřejného mínění. V roce 2011 bude dokončena literární studie a sekundární 
analýza poznatků z dosavadních výzkumů, bude zpracována podrobnější a hlubší analýza 
výsledků průzkumu veřejného mínění a sepsána závěrečná zpráva.  
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10.  Penologický výzkum 

Odpovědná řešitelka: PhDr. Alena Marešová 

Doba řešení 2008-2011 

V rámci celkového úkolu jsou řešeny tři dílčí subúkoly: 
a) Recidiva a recidivisté  

Odpovědná řešitelka: PhDr. Alena Marešová.. 

Řešitelé: PhDr. Blatníková, Mgr. Kotulan, PhDr.Martinková, Csc. PhDr. Štěchová 

V roce 2010 byla zpracována analýza rozsudků respondentů-recidivistů, zpracovány a 
vyhodnoceny kazuistiky vybraných recidivistů zvlášť majetkové a zvlášť násilné kriminality a 
provedeno srovnání obou skupin pro zjištění případných odlišnostech v charakteristikách. 
Bylo ukončen sběr informací a materiálů z vyšetření všech respondentů – recidivistů. 
Pokračovalo zpracování poznatků ze zahraniční literatury a zpracování statistických dat o 
recidivistech obecně, včetně informací z historických materiálů.  
V roce 2011 bude zpracována závěrečná zpráva z výzkumu a připravena studie o provedeném 
výzkumu pro publikování v edici  IKSP.  
b) Možnosti a problémy resocializace vězňů, účinnost programů zacházení  

Odpovědná řešitelka: - PhDr. Alena Marešová 

Řešitelka: Mgr. Biedermanová 

Byla odevzdána a oponována průběžná zpráva. V roce 2011 bude sledována případná recidiva 
dvou skupin zkoumaných respondentů (zkoumané vzorky čítají po 148 osobách) po jejich 
propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Konečná verze zprávy o výzkumu bude 
publikována po dokončení výzkumu v roce 2011. 
c) Pilotážní průzkum k potenciálním klientům pro detenční ústav 

Odpovědná řešitelka: - PhDr. Alena Marešová  

Řešitelka: PhDr. Blatníková 

Byla odevzdána závěrečná zpráva „Problematika zabezpečovací detence“ a po oponentuře 
předána do tisku v edici IKSP.  
 

II. Úkoly realizované nad rámec střednědobého plánu 

Výzkumy veřejného mínění. 

Díky přidělení tzv. institucionálních prostředků od Ministerstva vnitra mohly být mimo jiné 
financovány čtyři omnibusová reprezentativní šetření a dva rozsáhlejší průzkumy veřejného 
mínění.  
 

Omnibusová šetření:  

Cejp, M., Scheinost, M.: Názory občanů na organizovaný zločin 

Šetření bylo provedeno koncem roku 2010. Některé výsledky byly zařazeny do publikace 
„Vývoj organizovaného zločinu na území ČR“.Vyhodnocení dat a jejich publikace budou 
provedeny v roce 2011.   
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Cejp, M.: Názory občanů na korupci ve státní správě 

Šetření bylo provedeno koncem roku 2010. Vyhodnocení dat a jejich publikace budou 
provedeny v roce 2011.   

Holas, J.: Názory na oblast tzv. duševního vlastnictví  

Šetření bylo provedeno koncem roku 2010. Vyhodnocení dat a jejich publikace budou 
provedeny v roce 2011.   

Martinková. M.: Výzkum viktimizace obyvatel ČR  

Omnibusové terénní šetření se týkalo viktimizace obyvatel ČR starších 15 let vybranými 
delikty během jednoho roku. Šetření bylo provedeno koncem roku 2010. Vyhodnocení dat a 
jejich publikace budou provedeny v roce 2011.   

 

Rozsáhlejší šetření: 

Večerka, K.: Názory mladých lidí na kriminalitu  

Výsledky šetření budou využity v rámci úkolu Střednědobého plánu „Kriminální chování u 
dětí a mladistvých“. 
 
Trávníčková, I., Zeman, P.: Názory občanů na drogovou problematiku (výsledky budou 

využity v rámci řešení dále uvedeného úkolu) 

 

Nad rámec Střednědobého plánu bylo v roce 2010 zahájeno řešení dvou výzkumných úkolů 

1. Vybrané aspekty drogové problematiky z pohledu občanů  

Odpovědný řešitel: JUDr. Petr Zeman, Ph.D. 

Řešitelé: PhDr. Trávníčková, CSc., JUDr. Štefunková, Ph.D. (externí spolupracovnice) 

Doba řešení: 2010-2011 

Nad rámec Střednědobého plánu výzkumných úkolů byl v roce 2010 zahájen výzkum, 
zaměřený na zkoumání postojů a názorů veřejnosti na některé aspekty drogové problematiky. 
Výzkum byl připraven ve spolupráci s Úřadem vlády ČR – Národním monitorovacím 
střediskem pro drogy a drogové závislosti a jeho součástí je též průzkum prevalence užívání 
návykových látek v populaci. Byla připravena a s využitím externí agentury realizována 
terénní fáze průzkumu veřejného mínění. V roce 2011 dojde k vyhodnocení výsledků 
průzkumu, bude zpracována teoretická část výzkumu a sepsána závěrečná zpráva. 

 

2. Současná situace v oblasti extremistických hnutí v ČR s důrazem na jejich potenciální 

podporu u mladistvých a na šíření extremistických ideologických obsahů po Internetu 

Odpovědný řešitel: Mgr. Jakub Holas  

Termín : 2010 – 21.1.2013 

Jedná se o úkol řešený na základě veřejné zakázky v rámci Programu bezpečnostního 
výzkumu, identifikační kód VG20102012012. V roce 2010 byl zpracován projekt a byla 
dohodnuta spolupráce s externími pracovníky. 
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III. Další materiály a mimořádné úkoly  

a) zpracované na zadání MSp 

Analýzy k příčinám počtu vězněných osob a možnosti jeho redukce a  k diferenciaci ve 
vězeňství - dr. Scheinost, mgr. Rozum,  dr. Karabec, dr. Marešová, dr. Tomášek, Mgr. 
Biedermanová, dr. Zeman, dr. Diblíková  

 
Návrh výzkumných potřeb resortu pro Program bezpečnostního výzkumu - dr. Scheinost, 
dr.Cejp, Mgr. Rozum  

 

Informace o detenčních ústavech - dr. Marešová  
 
Připomínky k návrhu novely trestního řádu týkající se zejména úpravy vazebního řízení - dr. 
Zeman, Mgr. Kotulan 
 
Podklady pro řešení problematiky zřízení „Databáze sexuálních delikventů“ - dr. Blatníková  

Stanovisko k návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim - dr. 
Karabec  
     
Připomínky k novele zákona č. 218/2003 Sb. - dr. Diblíková  

Zpracování informace o zapojení IKSP do podpory výzkumu mezinárodních vztahů a 
zahraniční politik - dr. Cejp  
 
Připomínky k návrhu MS ČR na změnu trestního řádu v ustanovení § 275/4, Připomínky ke 
stanovisku NS ČR k souhrnnému trestu – dr. Zeman, Mgr. Kotulan 
 

Připomínky k materiálu Doporučení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů k  
Národnímu plánu prevence domácího násilí na léta 2010-2014 - dr. Martinková  
 
Vyhodnocení části získaných dat z terénního omnibusového šetření zaměřeného na 
viktimizaci obyvatel ČR trestnou činností v průběhu jednoho roku /listopad 2009-říjen 2010 - 
dr. Martinková  
 
Připrava vybraných souhrnných statistických údajů o policií evidovaných obětech trestné 
činnosti v ČR za poslední desetiletí z podkladů PP ČR pro Pracovní skupinu pro přípravu 
návrhu zákona o obětech kriminality ustanovenou ministrem spravedlnosti ČR - dr. 
Martinková   
 
Podklady a připomínky k Návrhu směrnice o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a 
ochraně obětí - dr. Trávníčková - 
 
Připomínky k Instrukci k směrnici o boji proti obchodování s lidmi pro účely jednání 
COREPERu - dr. Trávníčková  
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Připomínky k Návrhu mandátu ke směrnici o boji proti obchodování s lidmi pro účely jednání 
justiční Rady pro spravedlnost a vnitřní věci - dr. Trávníčková  
 
Přehled právních úprav týkajících se obětí kriminality ve vybraných zahraničních zemích pro 
pracovní skupinu pro přípravu návrhu zákona o obětech kriminality  - Mgr. Vlach   
 
 
Vypracování přehledu právní úpravy právního styku s cizinou v rámci trestního řízení pro 
potřeby MSp - Mgr. Vlach  
 
 

b) zpracované na žádost dalších institucí domácích i  zahraničních  

Dr. Blatníková 

Podklady ke zprávě o hodnocení a plnění úkolů Národní strategie násilí na dětech (zadavatel 
Rada vlády pro lidská práva)  
 

Dr. Cejp 

Připomínky ke Zprávě o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území 
ČR v roce 2009 
Účast v dotazníkovém šetření v rámci projektu „Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a 
inovací v České republice“. pro Ministerstvo školství 
Zpracovávání podkladů a stanovisek pro Program bezpečnostního výzkumu ČR 2010-2015 
BV II/2-VS  
 
Dr. Diblíková 
Zpracování dotazníku Homicide in Europe k právní úpravě trestného činu vraždy pro 
mezinárodní srovnávací výzkum nizozemského ministerstva spravedlnosti  
 
Dr. Marešová 
Připomínky k novému materiálu PP ČR „Čtvrtletně o kriminalitě“ a zpracování oponentního 
posudku  
Spolupráce na projektu Policejní akademie ČR A „ Rozhodování pachatelů trestné činnosti 
vzhledem k situační prevenci“ 
Statistiky o kriminalitě,  o stíhaných, obžalovaných, odsouzených a vězněných osobách v roce 
2009 pro Masarykovu univerzitu Brno 
 

Dr. Martinková 

Odborné vyjádření ke znění různých verzí dotazníků vyhotovených anglicky Intervictem (pro 
Eurostat) k mezinárodnímu viktimologickému výzkumu plánovanému v členských zemích 
Evropské unie – vyžádáno Českým statistickým úřadem (červenec 2010) 
Odborné vyjádření k některým zkoumaným problémovým okruhům sledovaným v dalších 
upravených  verzích dotazníků Intervictu (pro Eurostat) k mezinárodnímu viktimologickému 
výzkumu plánovanému k realizaci v rámci Evropské unie - vyžádáno Českým statistickým 
úřadem (srpen 2010) 
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Mgr. Rozum 
Informace o hlavních poznatcích z výzkumu uplatňování mediace v systému trestní justice 
v ČR pro členy RVPK; písemná zpráva a vystoupení  v září na jednání výboru 
Připomínky k projektu PMS a VS – komise pro podmíněné propuštění 
 

dr. Scheinost  

Připomínky k návrhu zákona o prevenci pro MV 
 
Dr. Štěchová 

Podklady k připravovanému projektu Policejní akademie  ČR „Problematika radikalismu a 
extremismu v ČR.“ 
 

Dr. Tomášek 

Posudek na publikaci „Pachatelé vloupání: osobnost, agrese a strategie“ autorek 
V.A.Polišenské, M. Borovanské a S. Koubalíkové (vydal Psychologický ústav AV ČR) 
 
Dr. Trávníčková  
Připomínky a návrhy pro MV Č R  k materiálu  „ Zpráva o stavu obchodování s lidmi v ČR za 
rok 2009 
 
Dr. Zeman 
Připomínky k rozhodnutím a stanoviskům Nejvyššího soudu (zadavatel Nejvyšší soud ČR, 
průběžně po celý rok) + dr. Karabec, Mgr. Kotulan, Mgr. Vlach 
Podklady a připomínky za ČR pro síť národních právních korespondentů Evropského 
monitorovacího střediska pro drogy a drogovou závislost (zadavatel EMCDDA, resp. Úřad 
vlády ČR – Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, průběžně) 
Připomínky k návrhu metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací 

 

 
IV. Přednášková činnost v rámci MSp  

20.4. seminář IKSP a Probační a mediační služby „Vybrané poznatky z výzkumu uplatnění 
mediace v systému trestní justice“ – referáty:  dr. Scheinost - Názory veřejnosti na 
mediaci, Mgr. Rozum - Statistické údaje k mediace a poznatky z analýzy údajů z RT, 
dr. Tomášek -Výsledky dotazníkového šetření mezi pachateli a poškozenými, kteří 
podstoupili mediaci“ 

dr. Zeman - Tři přednášky (nový trestní zákoník, stav a vývoj drogové kriminality, ochranné 
léčení a zabezpečovací detence) pro pracovníky Vězeňské služby ČR v rámci kursu 
„Výcvik personálu poraden drogové prevence a pro výkon ambulantní ochranné 
protitoxikomanické a protialkoholní léčby ve věznicích ČR“ (Stráž p. Ralskem, 23. 2. 
2010); 
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V. Aktivní účast (referáty, vystoupení) na odborných akcích v ČR  

Mezinárodní konference „Trestní politika, kriminalita a kriminologie“ uspořádaná k 50. 
výročí založení IKSP, 16.9. Praha. Referáty: 

dr. Scheinost- úvodní referát „Kriminologie v ČR“ 

dr. Marešová - Úskalí interpretace statistických dat 

dr. Karabec  -  Proměny trestní politiky 

dr.Cejp - Výzkum kriminogenních faktorů 

 

14. – 16. dubna 2010, konference Masarykovy české sociologické společnosti, Vranov nad 
Dyjí. Příspěvky: 
• Mgr. Biedermanová -  Efektivita programů zacházení 
• dr. Marešová -Úskalí interpretace statistických dat 
• dr. Tomášek - Mediace a veřejné mínění aneb má restorativní justice šanci u krvelačných 

a na tresty orientovaných občanů? 
• dr. Martinková - Evidované oběti trestné činnosti vyššího věku a stíhané osoby za tuto 

trestnou činnost v České republice v letech 1994-2007 
• Mgr. Vlach - Kriminalita v médiích 
• Mgr. Holas - Náhrady vazby a elektronický monitoring – průzkum názorů soudců 
dr. Večerka - Organizace a řízení konference  
 
dr. Blatníková  
• 5.10.2010, seminář „Prognóza resocializace, recidivy a nebezpečnosti”, pořadatel 

Asociace forenzních psychologů Čech a Moravy, příspěvek: „Predikce vývoje pachatele“  
 

dr. Cejp  

• Přednáška pro CESES o organizovaném zločinu.  

• Přednáška „Kriminologie o kriminalitě“ pro občanské sdružení Zenta 

Mgr. Holas  
• 10.2. - 11.2. 2010, Olomouc, Mezinárodní konference „Etika ve vědách o    výchově“, 

Česká pedagogická společnost a UP Olomouc. Diskusní vystoupení na  téma Morální 
zrání a sociální patologie 

• 25.5. – 26.5. 2010 Praha, VII. Konference bezpečnostního managementu, ASIS 
International. Referát „Základní rysy delikvence mladistvých v ČR“. 

• 7.10. 2010 Příbram, přednáška pro Městskou policii Příbram v rámci jejího profesního 
vzdělávání. Téma: kriminalita mládeže 

• 11.10. 2010 Příbram, přednáška pro Městskou policii Příbram v rámci jejího profesního 
vzdělávání. Téma: Extremismus, radikalismus – kriminologické aspekty 

 

dr. Karabec  
• Příspěvek “Trestní zákoník a účel trestání“ (vystoupení v diskusi) na konferenci pořádané 

PF ZČU v Plzni (18.10). 
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• Vystoupení v diskusi (k průběhu přípravy kodifikace trestního zákoníku) na konferenci 

„Dny práva“ pořádané PF MU v Brně (10.-11.11.). 
 
dr. Marešová  
• 23.-24.4.2010 2.mezinárodní slovensko-česká konference, Praha SVSES  - Jaké 

společenské   jevy jsou dnes označovány jako závažné 
 
Mgr. Rozum  
• vystoupení na RVPPK – Informace z výzkumu uplatnění mediace v systému trestní justice 
 
dr. Tomášek  
• Konference „Trestní spravedlnost – skandinávská inspirace“, pořádaná PMS ČR, Praha, 

24. 11. 2010. Příspěvek na téma „Mediace z pohledu kriminologického výzkumu“ 
• Seminář „Šikana pedagogických pracovníků“ – pořádalo o.s. Barevný svět dětí – referát 

na téma „Násilí vůči učitelům“ (1.4.2010) 
     
dr. Večerka  
• Vystoupení na valné hromadě asociace náhradní výchovy na téma: Prevence kriminality a 

náhradní výchova. (27.ledna 2010) 
• Vystoupení na semináři krajských manažerů prevence – (Praha 19.5.2010) 
• Hlavní referát na Krajské konferenci k problematice preventivní práce v regionech 

(Sokolov 22- 23. září 2010) 
• Referát v rámci akce IKSP – setkání kriminologů na téma preventivní práce v současných 

podmínkách (24.11.2010) 
 
dr. Zeman  
• Příspěvek „ Právní aspekty možného využití konopí pro léčebné účely v ČR“. Seminář 

„Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika.“ Poslanecká sněmovna 
Parlamentu ČR, 8. 4. 2010. 

 
 

VI. Zahraniční odborné akce  

 
21.–24. 4. dr. Diblíková - Hammamet, Tunis.  Mezinárodní Asociace soudců pro rodinu a 
mládež (IAYFJM), XVIII. světový kongres United in Diversity: Juvenile Justice and Child 
Protection in the Principal Judicial Systems 
 
23.-24.3. Mgr. Holas – Bratislava, SR. Úřad vlády Slovenské republiky, Mezinárodní 
konference o extremizmu při příležitosti ročního předsednictví Slovenské republiky v rámci 
programu Dekáda začleňování rómské populace 2005 – 2015. Diskusní vystoupení. 
 
22.4. dr. Štěchová -  Bratislava, SR. Katedra kriminologie Akademie Policejního sboru 
v Bratislavě, konference  Prevencia kriminality – výzva spoločnosti. Referát: „K možnostem 
prevence bezdomovectví“ 
 
7.-8.5. dr. Scheinost – Bělehrad, Srbsko.Universita Bělehrad,  přednáška Trends in crime and 
organised crime in the CR  
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10.-11.5. Mgr. Holas – Berlin, SRN. 15. Deutscher Praeventionstag, v rámci toho konference 
European Forum for Urban Safety. 
 
17.-21.5. dr. Scheinost  - Vídeň, Rakousko.19. zasedání Komise OSN pro prevenci 
kriminality a trestní justici – člen delegace ČR   
 
14. –16.6. dr. Zeman – Stockholm, Švédsko. Stockholmské kriminologické sympozium,  
referát Czech Drug Offenders: Some Aspects of their Criminal Career; dr. Diblíková: 
Implementation of  protective measures in judicial  praxis 
 
21. 6. dr. Zeman – Lisabon, Portugalsko. Pracovní jednání národních právních korespondentů 
při Evropském monitorovacím středisku pro drogy a drogovou závislost a prezentace stavu a 
vývoje v oblasti protidrogové legislativy a legislativy proti organizovanému zločinu v ČR 
(EMCDDA) 
 
8-11.9. Liege, Belgie. Konference ESC – účast a referáty: 

dr. Scheinost:  Trends in Crime in the CR - Criminogenic factors  
dr. Tomášek: Victim-offender mediation and public opinion in the Czech Republic  
Mgr. Vlach: Media, Crime and Public Opinion in the Czech Republic  
dr. Luptáková: Policy of the Czech Republic in the Field of International Labour Migration: 
the Social and Security Issues  
 
23.-24.9. Mgr. Kotulan, Mgr. Vlach - Trnava, SR. Mezinárodní vědecká konferenci  
"Trnavské  právnické dni - Právo v európskej perspektíve"  
 
24.9. dr. Scheinost, dr.Karabec - Budapešť, Maďarsko. Konference k 50 letům OKRI. Referát 
dr. Scheinost Development of crime in Czech Republic and the Institute of Criminology and 
Social Prevention   
 

9.–10.11. dr. Diblíková - Řím, Itálie. IV. mezinárodní konference International Juvenile 
Justice Observatory (IJJO): Tvorba integračního systému soudnictví nad mládeží: Metodiky a 
přístupy při duševních poruchách a závislosti na návykových látkách.  
     
25.11. dr. Martinková - Bratislava, SR. Bratislavská vysoká škola práva, Fakulta práva. 
Seminář Obete kriminality – Victims of Crime. Referát: „Zpětný pohled na evidované oběti 
trestné činnosti vyššího věku“ 
 
10-12.12. dr. Karabec – Courmayeur, Itálie. Konference ISPAC (International Scientific 
Prevention Advisory Commitee) na téma „ Mezinárodní organizovaný zločin: Africká 
zkušenost“  
 

VII. Pedagogická, konzultační, oponentní činnost 

Dr. Cejp 

Výuka předmětu „Kriminalita a  současná společnost“ v zimním semestru na Fakultě 
sociálních věd University Karlovy, 
Vedení cca 15 studentských prací doktorandských, diplomových, bakalářských a seminárních 
prací. 



13 
 
Přednáška na Policejní akademii ČR (metody kriminologického výzkumu). 
Přednášky na Právnické fakultě v Praze (metody kriminologického výzkumu).  
 

Mgr. Holas  

Vyšší odborná škola, Dušní, Praha 1, přednáška Extremismus mládeže - současná situace. 
Oponentura a připomínky k dotazníkové akci „Průzkum rizikového chování a bezpečnosti v 
ZŠ na území hl. m. Prahy a v jejich okolí", zpracovávané pro MHMP občanským sdružením 
ASIS CZ. 
Oponentní posudek článku „Antifašistická akce: od subverze k vigilantismu" pro časopis 
Rexter (www.rexter.cz <http://www.rexter.cz>) 
Konzultace s manažerem prevence kriminality města Příbram a občanským sdružením Tilius 
ohledně odborné úrovně přednáškového cyklu o nebezpečí extremismu. 
 
Dr. Karabec 
Přednášky a zkoušení z oboru Kriminologie na Právnické fakultě UK. 
Činnost v oborové radě pro doktorandské studium na Policejní akademii (hodnocení plnění 
studijních programů ). 
Člen komise pro státní doktorské zkoušky na Právnické fakultě UK ve specializaci “Veřejné 
právo“. 
Vypracování několika oponentních posudků disertačních a habilitačních prací pro     obhajoby 
na PF UK. 
 

Dr. Luptáková 

Přednášky z psychologie  na HTF UK - celoročně 

 
Dr. Marešová 

PrFUK –  pravidelně - přednáška pro výběrový předmět Kriminologie 
Policejní akademie (katedra kriminologie) –  pravidelné přednášky o kriminalitě mládeže, 
jednorázová o Drogy ve věznicích 
Vedení diplomových prací  studentů  PrF UK, PA, Přírodovědné F UK, Institutu 
mezioborových studií v Brně, Univerzity T.Bati ve Zlíně 
Konzultace: studenti PA, Přír.F UK, PrF UK, MU, Institutu mezioborových studií v Brně, 
Univerzity T.Bati ve Zlíně 
Oponentní činnost:  oponentura rigorózní práce UP Olomouc, katedra psychologie FF, 
oponentní posudek na výzkum neziskové organizace Vedení stáže dr. Kotradyové v IKSP 
(Katolická univerzita Košice) 
 

Mgr. Rozum 

Posudek na práce studentky FSV UK v Praze - Probační a mediační služba České republiky, 
její význam a povědomí o ní  - Bc. Eva Vyhnalová 
Člen zkušební komise u absolutorií na VOŠ prevence kriminality a krizového řízení – Trivis 
Zpracování oponentních posudků absolventských prací studentů VOŠ prevence kriminality a 
krizového řízení – Trivis; jednorázově –  4 oponentní posudky 
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Dr. Scheinost  

Centrum pro veřejnou politiku – 4 přednášky k systému prevence v ČR v rámci vzdělávání 
pracovníků prevence a školství  
Přednášky pro studenty amerických universit (N.York, Colorado, Florida - Czech criminology 
and trends in crime – celkem 3x 
 

Dr. Tomášek 

Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Trivis, přednášky z kriminologie 
a prevence kriminality (celoročně). 
Posudek na práce studentů FSV UK v Praze  „Šikana učitelů – zvyšující se výskyt šikany 
učitelů základních škol ze strany žáků v České republice“ (autorky A. Tůmová, H. Kuncová, 
J. Mitrová a M. Francová) a „Šikana učitelů – Návrh řešení problému v České republice“ 
(autorky M. Francová, J. Mitrová a A. Tůmová). 
 

Dr. Trávníčková  

Policejní akademie ČR  - semestr  - přednášky týkající se drogové problematiky       

 

Dr. Večerka 

Přednášení v rámci výuky na FFUK – katedra sociální práce 
Přednášení v kurzu kriminologie na PFUK 
Vedení magisterských a bakalářských prací – průběžně 
Účast na rigorózních zkouškách 
Poskytování konzultací pro akademický sektor i pro terénní pracovníky z oblasti prevence  
Školení pedagogů k problematice prevence ve školských zařízeních (CPVP) – přednáška a 
seminář  4x 
Školení policistů k problematice preventivní práce – pořadatel MV ČR – 2x (7.10. a 
11.10.2010) 
 
Mgr. Vlach 

Zpracování oponentních posudků absolventských prací studentů VOŠ prevence kriminality a 
krizového řízení – Trivis; jednorázově – 5 oponentních posudků  
Člen zkušební komise u absolutorií na VOŠ prevence kriminality a krizového řízení – Trivis 

Dr. Zeman  

Přednáška „Changing Drug Markets and the Response of Criminal Justice System in the 
Central and Eastern Europe after the fall of iron curtain: the Czech Republic case” pro 
studenty programu Global Crime a akademické pracovníky university RMIT v Melbourne; 
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VIII. Práce a členství v odborných společnostech, poradních sborech, 
komisích, radách, pracovních skupinách včetně zahraničních 
Dr. Blatníková 
Členka Českomoravské psychologické společnosti 
Členka prezidia Asociace forenzních psychologů 
Soudní znalkyně v odvětví psychologie jmenovaná Městských soudem v Praze 
Členka meziresortní pracovní/expertní skupiny, Rada vláda ČR pro lidská práva, Strategie 
prevence násilí na dětech 2008-2018 
 

Dr. Cejp 
Člen poradní komise pro bezpečnostní výzkum na léta 2010-2015 Ministerstva vnitra 
Člen Masarykovy české sociologické společnosti 
Člen rady programů bezpečnostního výzkumu 
Člen dotační komise MV pro projekty týkající se korupce 
 

Dr. Diblíková 
Národní korespondent pro The European Sourcebook 

 
Mgr. Holas 

Člen Masarykovy české sociologické společnosti – podíl na organizačním zajištění 
konference Sekce sociální patologie MČSS, organizace studentské vědecké soutěže Benes 
Award. 
 
Dr. Karabec 
Člen řídícího výboru České národní skupiny Mezinárodní společnosti pro trestní právo 
(AIDP) 
Člen Grémia Jednoty českých právníků 
Člen Vědecké rady Policejní akademie ČR 
Člen Masarykovy České sociologické společnosti 

  

Dr. Marešová 
Členka Českomoravské psychologické společnosti 
Členka poradního sboru ředitelky Věznice  Světlá nad Sázavou 
 
Dr. Martinková  
Člen Masarykovy České sociologické společnosti 
Českomoravské psychologické společnosti - člen 
Pracovní skupina pro přípravu návrhu zákona o obětech trestné činnosti (ustanovená 
ministrem spravedlnosti) - člen 

Mgr. Rozum 
Člen Rady pro probaci a mediaci 

Dr. Scheinost 

Člen Republikového výboru pro prevenci kriminality  
Člen The Colloquium Group on Cross-border Crime in Europe 
Čestný člen Srbské kriminologické společnosti 
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Člen pracovní skupiny Evropské kriminologické společnosti „European Research Group on  
Crime, Ethics and Social Philosophy (ERCES)“, 
Člen Meziresortní hodnotící komise MŠMT pro hodnocení návrhů výzkumných záměrů 
Člen redakční rady časopisu Kriminalistika  
Člen redakční rady časopisu Trestněprávní revue 
Člen redakční rady časopisu Fórum sociální práce (FFUK-Matoušek) 
Člen Správní rady Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o.p.s. 
Člen Masarykovy české sociologické společnosti 
 
Dr. Štěchová 
Masarykova česká sociologická společnost - členka 

 
Dr. Tomášek 
Člen redakční rady časopisu European Journal of Probation 

 
Dr. Trávníčková 
Meziresortní koordinační skupina pro oblast boje proti obchodu s lidmi  při MV ČR- členka 
Pracovní koordinační skupina pro rovné příležitosti mužů a žen při MSp ČR – členka 
Masarykova česká sociologická společnost  - členka 
 
Dr. Večerka 
Člen komise PMS pro Výběrové   dotační   řízení   pro  poskytování  finančních  prostředků  
ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým subjektům realizujícím probační programy pro 
rok 2010 (dvě kola výběru – jarní a podzimní). 
Člen certifikačního výboru MŠMT v oblasti prevence 
Člen výboru hodnotitelů MČSS pro soutěž mladých sociologů o nejlepší odborný článek, 
který byl otištěn v recenzovaných odborných časopisech v roce 2010 
 
Dr. Zeman 
Člen pracovních skupin „Monitoring – výzkum – hodnocení“ a „Snižování nabídky“ pro 
tvorbu Národní strategie protidrogové politiky na období od r. 2010 a Akčního plánu realizace 
Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 – 2012 (při Radě vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky); 

Člen pracovní skupiny „Data trestněprávního sektoru“ Národního monitorovacího střediska 
pro drogy a drogové závislosti (NMS); 
Člen Rady Ceny adiktologie (Centrum adiktologie PK 1. LF a VFN UK); 
Člen pracovní skupiny Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti 
(Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky) pro přípravu a realizaci studie prevalence 
užívání drog v populaci uvězněných osob; 
Člen a tajemník České národní skupiny Mezinárodní společnosti pro trestní právo; 
Národní právní korespondent za ČR při Evropském monitorovacím středisku pro drogy a 
drogovou závislost (EMCDDA); 
Člen pracovní skupiny MV ČR pro systém vzdělávání protidrogových koordinátorů. 
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IX. Ediční a publikační činnost  

Edice IKSP: 
 
2010 PRAMENY 
Příručka základních principů a slibné praxe v oblasti alternativních opatření k uvěznění. ISBN 
978-80-7338-093-9  
 
Kriminální kariéry do věku 50 let a životní úspěšnost do věku 48 let. ISBN 978-80-7338-094-
6  
 
Self-reportové studie delikvence mládeže v Anglii a Walesu, v Nizozemí a ve Španělsku. 
ISBN 978-80-7338-095-3  
 
12. Kongres OSN o prevenci kriminality a trestní justici - Salvador, Brazílie, 12.-19. dubna 
2010. ISBN 978-80-7338-102-8  

 
2010  STUDIE  
Blatníková,Š.: Problematika zabezpečovací detence. ISBN 978-80-7338-106-6   
 
Blatníková,Š.: Sexuální vykořisťování jako forma závažné organizované kriminality. ISBN 
978-80-7338-103-5  
 
Cejp,M.: Vývoj organizovaného zločinu na území České republiky. ISBN 978-80-7338-105-9  
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