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Zpráva o činnosti IKSP v roce 2011 

Činnost Institutu pro kriminologii a sociální prevenci  v roce 2011 byla zaměřena 

především na dokončení úkolů, vyplývajících ze Střednědobého plánu na období 2008 – 

2011, který  byl schválen ministrem spravedlnosti dne 7.5.2008, č.j. 5/2008-OANA-SP/13.  

Plán obsahoval především jmenovité výzkumné úkoly, uložené Ministerstvu spravedlnosti 

usneseními vlády nebo vyplývající z dalších již schválených dokumentů.  

Tyto úkoly byly řešeny v rámci výzkumného programu „Spole čnost, sank ční politika, 

kriminalita“ ,  který byl součástí Střednědobého plánu. Program byl v souladu se zákonem č. 

130/2002 Sb. schválen Radou vlády pro výzkum a vývoj ČR schválen a byl účelově 

financován formou veřejné zakázky ve výzkumu a vývoji.  

Střednědobý plán obsahoval i další úkoly vyplývající ze závazných dokumentů a úkoly, 

navazující na potřeby resortu spravedlnosti. Dále předpokládal průběžné zpracovávání 

konkrétních krátkodobých studií a analýz řešených ad hoc dle zadání Ministerstva 

spravedlnosti, případně požadavků dalších subjektů včetně zahraničních.  

Výzkumné úkoly obsažené ve Střednědobém plánu byly splněny v souladu s projekty a 

ve stanovených termínech. Konkrétní výstupy z těchto úkolů jsou uvedeny v části I. Zprávy o 

činnosti.  

Zpráva následně uvádí další materiály a mimořádné úkoly IKSP zpracované v roce 

2011, přednáškovou, pedagogickou a konzultační činnost pracovníků IKSP,  práci a členství 

v odborných společnostech, komisích a dalších orgánech, aktivní účast na domácích a 

zahraničních odborných akcích a souhrnnou ediční a publikační činnost IKSP v roce 2011.  

 
I. Plnění hlavních výzkumných úkolů Střednědobého plánu 2008-2011. 

 
V rámci Střednědobého plánu výzkumné činnosti Institutu pro kriminologii a sociální 
prevenci na léta 2008-2010 bylo řešeno celkem 10 řádných výzkumných úkolů. Nad rámec 
Střednědobého plánu byly v uvedeném období realizovány dva další výzkumné úkoly, z nichž 
jeden byl ukončen v roce 2011 a druhý (řešený jako součást Programu bezpečnostního 
výzkumu pod č. VG20102012012)  bude podle harmonogramu ukončen v lednu 2013. Kromě 
toho zahájil IKSP v roce 2011 prvními třemi svazky vydávání zvláštní ediční řady „Vybrané 
metody kriminologického výzkumu“. 
Následující pasáž obsahuje přehled výstupů z jednotlivých výzkumných úkolů, řešených 
v období Střednědobého plánu 2008 – 2011. Vzhledem ke skutečnosti, že některé výzkumné 
úkoly byly ukončeny ke konci roku 2011, budou další výstupy produkovány v průběhu roku 
2012, příp. i v letech následujících. Přehled výstupů zachycuje stav ke dni 6. 2. 2012. 
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1. Výzkum uplatnění mediace v trestní justici  
(doba řešení 2008 – 2010) 
Tento úkol byl IKSP uložen Radou pro probaci a mediaci a následně bylo zpracování 
výzkumu účinnosti alternativních trestů v oblasti PMS a institutu narovnání uloženo dopisem 
I. náměstka ministra spravedlnosti ze dne 11.10.2006. 
Výstupy z úkolu: 
Monografie: 
Rozum, J., Kotulan, P., Luptáková, M., Scheinost, M., Tomášek, J.: Uplatnění mediace v 
systému trestní justice I. IKSP, Praha 2009, ISBN 978-80-7338-090-8 
Rozum, J., Kotulan, P., Luptáková, M., Scheinost, M., Tomášek, J., Špejra, M.: Uplatnění 
mediace v systému trestní justice II. IKSP, Praha 2010, ISBN 978-80-7338-097-7 
Kapitola v knize: 

• Tomášek, J.: Mediace v České republice. In: Marešová, A. a kol: Analýza kriminality 
v roce 2009 a v předchozím dvacetiletém období. Praha: IKSP, 2010, str. 93-104. 
ISBN 978-80-7338-107-3. 

Články a příspěvky ve sborníku: 
• Rozum, J., Scheinost, M., Tomášek, J., Luptáková, M., Kotulan, P.: Mediace z 

pohledu občanů České republiky. Trestněprávní revue 12/2009, str. 372-375. Praha: 
C.H.Beck, ISSN 1213-5313 

• Rozum, J., Tomášek, J.: Mediace z pohledu recidivy. Trestněprávní revue 12/2010, str. 
391-394. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313 

• Tomášek, J. – Rozum, J.: Zkušenosti poškozených a pachatelů s mediací. 
Trestněprávní revue 10/2010, str. 319-326. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313 

• Tomášek, J.: Mediace a veřejné mínění (aneb má restorativní justice šanci u 
krvelačných a na tresty orientovaných občanů?). In: Večerka, K. (ed.): Kdo slyší hlas 
volajícího na poušti?: Sborník příspěvků ze semináře sekce sociální patologie MČSS, 
Vranov nad Dyjí, 14.-16. dubna 2010. Praha: Masarykova česká sociologická 
společnost, 2010, ISBN 978-80-903541-7-3, str. 50-56  

• Tomášek, J.: Mediace z pohledu obětí a pachatelů. In: Večerka, K. (ed.): Propojení 
teorie a praxe při studiu sociálních deviací: Sborník příspěvků ze semináře sekce 
sociální patologie MČSS, Blansko - Skalní mlýn, 27.-29. dubna 2011. Masarykova 
česká sociologická společnost, Praha 2011, ISBN 978-80-903541-8-0, str. 82-88  

Další prezentace výzkumu: 
• Referáty  „Názory veřejnosti na mediaci“ (dr. Scheinost), „Statistické údaje k mediaci 

a poznatky z analýzy údajů z rejstříku trestů“ (mgr. Rozum), „Výsledky 
dotazníkového šetření mezi pachateli a poškozenými, kteří podstoupili mediaci“ (dr. 
Tomášek ), přednesené na semináři IKSP a Probační a mediační služby „Vybrané 
poznatky z výzkumu uplatnění mediace v systému trestní justice“ (2010)  

• Informace o výsledcích výzkumu uplatnění mediace v systému trestní justice pro 
Republikový výbor pro prevenci kriminality (RVPPK) a její prezentace na jednání 
RVPPK (mgr. Rozum) 

• Referát „Mediace z pohledu obětí a pachatelů“, přednesený na semináři sekce sociální 
patologie Masarykovy české sociologické společnosti, Kašperské Hory, 22.-24. dubna 
2009 (dr. Tomášek) 

• Referát „Mediace a veřejné mínění (aneb má restorativní justice šanci u krvelačných a 
na tresty orientovaných občanů?)“, přednesený na semináři sekce sociální patologie 
Masarykovy české sociologické společnosti, Vranov nad Dyjí, 14.-16. dubna 2010 (dr. 
Tomášek) 
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• Referát „Mediace z pohledu kriminologického výzkumu“, přednesený na konferenci 
„Trestní spravedlnost – skandinávská inspirace“, pořádané PMS ČR, Praha, 24. 
11. 2010 (dr. Tomášek)    

• Referát „Victim-offender mediation and public opinion in the Czech Republic“, 
předsený na konferenci Evropské kriminologické společnosti, Liege, 8. - 11. 9. 2010 
(dr. Tomášek)  

• Referát „Victim-offender mediation from the participant`s point of view“, přednesený 
na konferenci Evropské kriminologické společnosti, Vilnius, 21. - 24. 9 2011 (dr. 
Tomášek)  

• Referát „Mediace z pohledu obětí a pachatelů trestné činnosti“, přednesený na 
konferenci Mediace – kultivovaný způsob řešení sporů, Olomouc, 14. - 15. října 2011 
(dr. Tomášek) + v tisku příspěvek ve sborníku 

 
2. Probační a mediační činnost podle zákona č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za 
protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže – Probační programy pro mladistvé 
(doba řešení 2009 – 2011) 
Úkol byl uložen usnesením vlády ČR  č. 1150 ze dne 15.10.2007 ke Strategii prevence 
kriminality na léta 2008-2011. 
Výstupy z úkolu: 
Monografie: 
Rozum, J., Kotulan, P., Tomášek, J., Špejra, M.: Probační programy pro mladistvé. IKSP, 
Praha 2011, ISBN 978-80-7338-114-1 
Článek a příspěvek ve sborníku: 
Rozum, J.; Tomášek, J.; Špejra, M.: Probační programy pro mladistvé a jejich efektivita. In: 
Státní zastupitelství, 1/2012, ročník X., str. 44-51, ISSN 1214-3758. 
Další prezentace výzkumu: 

• Referát „Probační programy pro mladistvé a jejich efektivita“, přednesený na 
konferenci Perspektivy práce s delikventní mládeží, pořádané o.s. Ratolest, Brno, 25. - 
26. května 2011 (dr. Tomášek) + v tisku příspěvek ve sborníku 

• V tisku článek Rozum, J., Tomášek, J., Špejra, M.: „Probační programy pro 
mladistvé“ v časopise Státní zastupitelství, č. 1/12  

 
3. Kriminální chování u dětí a mladistvých 
(doba řešení 2008 – 2011) 
V tomto úkolu byly s ohledem na obsahovou návaznost sloučeny dva jmenovité úkoly zadané 
jednak usnesením vlády ČR  č. 1150 ze dne 15.10.2007 ke Strategii prevence kriminality (Role 
stávajících preventivních opatření a stávající legislativy v předcházení  kriminalitě, resp. 
recidivě kriminálního chování u dětí a mladistvých) a dále usnesením vlády ČR č. 1151 ze dne 
15.10.2007 k Hodnocení systému péče o ohrožené děti (Vyhodnocení uplatňování a účinnosti 
zákona č. 218/2003 Sb. ve vztahu k vývoji trestné činnosti dětí). 
Výstupy z úkolu: 
Monografie: 
Večerka, K., Holas, J., Štěchová, M., Diblíková, S., Luptáková, M.: Ohrožená mládež mezi 
prevencí a represí“, IKSP, Praha 2011, ISBN 978-80-7338-118-9 
Článek a příspěvek ve sborníku: 

• Diblíková, S.: K problémovým otázkám zákona o soudnictví ve věcech mládeže. In: 
Večerka, K. (ed.): Propojení teorie a praxe při studiu sociálních deviací: Sborník 
příspěvků ze semináře sekce sociální patologie MČSS, Blansko - Skalní mlýn, 27. - 
29. dubna 2011. Masarykova česká sociologická společnost, Praha 2011, ISBN 978-
80-903541-8-0, str. 82 – 88 
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• Štěchová, M.: Recidivní chování mladistvých zlodějů a probační dohled. 
Trestněprávní revue, v tisku  

• Luptáková,M., Kriminální chování mladistvých, AUSPICE, v tisku 
Další prezentace výzkumu: 

• Referát „Současné problémy kriminality mládeže“, přednesený na konferenci ELSA, 
Plzeň 7. 4. 2009 (dr. Večerka) 

• Přednáška „Trestná činnost mládeže“ pro školení Justiční akademie „Kriminalita a 
prekriminalita mládeže“, Kroměříž, 22. 5. 2009 (dr. Večerka, mgr. Holas) 

• Přednáška „Prevence delikvence mládeže“ pro Institut dalšího vzdělávání Vězeňské 
služby ČR, Stráž pod Ralskem, leden 2010 (dr. Večerka, mgr. Holas) 

• Diskusní příspěvek „Morální zrání a sociální patologie“, přednesený na mezinárodní 
konferenci „Etika ve vědách o výchově“, pořádané Českou pedagogickou společností 
a UP Olomouc, Olomouc, 10. - 11. 2. 2010 (mgr. Holas) 

• Referát „Základní rysy delikvence mladistvých v ČR“, přednesený na VII. Konferenci 
bezpečnostního managementu, pořádané  ASIS International, Praha, 25. – 26. 5. 2010 
(mgr. Holas) 

• Přednáška „Kriminalita mládeže“ pro Městskou policii Příbram v rámci jejího 
profesního vzdělávání, Příbram, 7. 10. 2010 (mgr. Holas) 

• Informace o výsledcích výzkumu „Kriminální chování mladistvých a zákon č. 
218/2003“ pro Republikový výbor pro prevenci kriminality (RVPPK) a její prezentace 
na jednání RVPPK dne 24. 2. 2011 (dr. Štěchová) 

• Referát „Sociálně patologické jevy u dětí a mládeže“, přednesený na semináři Senátu 
Parlamentu ČR k problematice kriminality mládeže, Praha 2. 3. 2011 (dr. Večerka) 

 
 
4. Analýza trendů kriminality a vývoje latentní kriminality  
(doba řešení 2008 – 2011) 
Úkol byl uložen usnesením vlády ČR  č. 1150 ze dne 15.10.2007 ke Strategii prevence 
kriminality na léta 2008-2011. Jeho součástí bylo také omnibusové šetření zaměřené na 
zjištění viktimizace obyvatel České republiky v roce 2009 vybranými delikty. 
Výstupy z úkolu: 
Monografie: 
Marešová, A., Cejp, M., Karabec, Z., Martinková, M., Zeman, P.: Criminality in 2006. IKSP, 
Praha 2008, ISBN 978-80-7338-070-0 
Marešová, A., Cejp, M., Holas, J., Martinková, M.: Kriminalita v roce 2007. IKSP, Praha 
2009, ISBN 978-80-7338-083-0 
Marešová, A., Cejp, M., Karban, M., Martinková, M., Vlach, J.:  Analýza trendů kriminality 
v roce 2008: IKSP, Praha 2009, ISBN 978-80-7338-092-2 
Marešová, A., Cejp, M., Martinková, M, Tomášek, J.: Analýza trendů kriminality v roce 2009 
a v předchozím dvacetiletém období. IKSP, Praha 2010, ISBN 978-80-7338-107-3 
Marešová, A., Cejp, M., Martinková, M., Scheinost, M.,Vlach, J.: Analýza trendů kriminality 
v roce 2010. IKSP, Praha 2011, ISBN 978-80-7338-117-2 
Články a příspěvky ve sborníku: 

• Marešová, A.: Trendy kriminality v ČR. In: Lubelcová, G., Džabazovič, R., (eds.) 
Sociálne deviácie a kriminalita jako aktuálne spoločenské problémy. Sborník z 
mezinárodní konference FF UK Bratislava, 28. 11. 2008, Bratislava. Bratislava: IRIS, 
2008. ISBN 978-80-89238-23-1, str. 9-26 

• Marešová, A.: Jsou statistické údaje dostatečným zdrojem informací o stavu a vývoji 
kriminality v ČR? Kriminalistika 1/2010, str. 3-11. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150 
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• Marešová, A.: Končí kontinuita statistických dat o kriminalitě? Trestně právní revue 
6/2010, str. 181-183. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313 

• Cejp, M.: Metodologická východiska jednotlivých etap prognózování kriminality v 
České republice. In: Aktuálne problémy kriminologickej prognostiky. VI. Sborník ze 
stálého mezinárodního semináře, 21. – 23. 10. 2009, Bratislava. Bratislava: Akadémia 
policajného zboru, 2010, ISBN 80-8054-494-2, str. 39 – 51 

• Cejp, M.: Pokusy o předvídání možného vývoje kriminality. Trestněprávní revue 
4/2010, str. 111-116. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313 

• Marešová, A.: Trendy kriminality v ČR z pohledu roku 2009. In: Aktuálne problémy 
kriminologickej prognostiky. VI. Sborník ze stálého mezinárodního semináře, 21. – 
23. 10. 2009, Bratislava. Bratislava: Akadémia policajného zboru, 2010, ISBN 80-
8054-494-2, str. 26 - 32 

• Cejp, M., Karabec, Z., Marešová, A., Scheinost, M.: Czech Republic. In: Aebi M. F. 
& Jaquier V. (Eds.): Crime and Punishment around the World. Volume 4: Europe (pp. 
75-85). Santa Barbara / Denver / Oxford: ABC-CLIO 2010. ISBN 978-0-313-35141-9 

• Martinková, M.: Zpětný pohled na evidované oběti trestné činnosti vyššího věku. In: 
Záhora, J. et Kart, R. (Eds.): Obete kriminality – victims of crime. Proceedings of the 
International Conference, 25.10.2010, Pan European University Bratislava. Bratislava: 
Eurokódex 2010, str. 248-251, ISBN 978-80-89447-36-7 

• Martinková, M.: Senioři jako oběti trestné činnosti. In: Večerka, K. (ed.): Kdo slyší 
hlas volajícího na poušti?: Sborník příspěvků ze semináře sekce sociální patologie 
MČSS, Vranov nad Dyjí, 14.-16. dubna 2010. Praha: Masarykova česká sociologická 
společnost, 2010, ISBN 978-80-903541-7-3, str. 184 - 188 

• Marešová, A.: Statistické údaje o kriminalitě v roce 2010 začínají od roku „0“. In: 
Večerka, K. (ed.): Kdo slyší hlas volajícího na poušti?: Sborník příspěvků ze semináře 
sekce sociální patologie MČSS, Vranov nad Dyjí, 14.-16. dubna 2010. Praha: 
Masarykova česká sociologická společnost, 2010, ISBN 978-80-903541-7-3, str. 161 – 
165 

• Marešová, A., Martinková, M.: Oběti jako možný zdroj informací o výskytu latentní 
kriminality a sociálně patologických jevů. Kriminalistika, v tisku 

Další prezentace výzkumu: 
• Referáty „Trendy kriminality“ (dr. Marešová) a „České obyvatelstvo a jeho zkušenosti 

s kriminalitou“ (dr. Martinková), přednesené na semináři Justiční akademie a IKSP 
„Trendy kriminality a trestní politika“, 10. 3. 2008, Praha 

• Přednáška „Trendy kriminality v roce 2008“ pro Institut dalšího vzdělávání Vězeńské 
služby ČR, Stráž pod Ralskem, leden 2009 (dr. Marešová) 

• Referát „Senioři jako možný objekt špatného zacházení v rodině“, přednesený na 
semináři Justiční akademie „Domácí násilí se zaměřením na problematiku seniorů“, 
Praha, únor 2009 (dr. Martinková) 

• Materiál „Předcházení trestné činnosti a boj proti ní. Zpráva z terénního šetření mezi 
tazateli viktimologického pilotážního výzkumu“ pro Český statistický úřad, září 2009 
(dr. Martinková, dr. Štěchová) 

• Referát „Metodologická východiska jednotlivých etap prognózování kriminality v 
České republice“, přednesený na mezinárodním semináři „Aktuálne problémy 
kriminologickej prognostiky“, 21. - 23. 10. 2009, Omšení, SR (dr. Cejp) 

• Referát „Trendy kriminality v ČR z pohledu roku 2009“, přednesený na mezinárodním 
semináři „Aktuálne problémy kriminologickej prognostiky“, 21. - 23.10. 2009, 
Omšení, SR (dr. Marešová) 
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• Referát „Úskalí interpretace statistických dat“, přednesený na mezinárodní konferenci 
„Trestní politika, kriminalita a kriminologie“, uspořádané k 50. výročí založení IKSP, 
Praha 16. 9. 2010 (dr. Marešová) 

• Referát „Evidované oběti trestné činnosti vyššího věku a stíhané osoby za tuto 
trestnou činnost v České republice v letech 1994 – 2007“, přednesený na semináři 
sekce sociální patologie Masarykovy české sociologické společnosti, Vranov nad Dyjí, 
14.-16. dubna 2010 (dr. Martinková) 

• Referát „Kriminalita v médiích“, přednesený na semináři sekce sociální patologie 
Masarykovy české sociologické společnosti, Vranov nad Dyjí, 14.-16. dubna 2010 
(mgr. Vlach) 

• Referát „Zpětný pohled na evidované oběti trestné činnosti vyššího věku“, přednesený 
na semináři „Obete kriminality – Victims of Crime“. Bratislavská vysoká škola práva, 
Fakulta práva, říjen 2010, Bratislava (dr. Martinková)  

• Referát „Statistické údaje o kriminalitě v roce 2010 začínají od roku „0““, přednesený 
na semináři sekce sociální patologie Masarykovy české sociologické společnosti, 
Vranov nad Dyjí, 14.-16. dubna 2010 (dr. Marešová) 

• Referát „Oběti vyššího věku v policejních statistikách“, přednesený naVIII. 
Konferenci České asociace studentů psychologie „Za hranicemi dobra aneb 
psychologie zločinu“. Olomouc, březen 2011 (dr. Martinková) 

• Referát „Co nejnověji vypověděli obyvatelé ČR o své viktimizaci vybranými delikty“, 
přednesený na konferenci Bílého kruhu bezpečí „Spravedlnost pro oběti“, květen 2011 
(dr. Martinková) 

• Referát „Sociální patologie a její vliv na skladbu obětí kriminality“, přednesený na 
konferenci Bílého kruhu bezpečí „Spravedlnost pro oběti“, květen 2011 (dr. 
Marešová) 

• Informace o výsledcích výzkumu „Trendy kriminality za posledních cca 20 let“ pro 
Republikový výbor pro prevenci kriminality (RVPPK) a její prezentace na jednání 
RVPPK, září 2011 (dr. Marešová) 

 
5. Praxe v oblasti rozhodování o nařízení ústavní výchovy a uložení ochranné výchovy 
(doba řešení 2008) 
Úkol byl zadán usnesením vlády ČR č. 1151 ze dne 15.10.2007 k Hodnocení systému péče o 
ohrožené děti. 
Výstupy z úkolu: 
Monografie: 
Zeman, P. a kol.: Praxe v oblasti rozhodování o nařízení ústavní výchovy a uložení ochranné 
výchovy. IKSP, Praha 2009, ISBN 978-80-7338-081-6 
Článek a příspěvek ve sborníku: 

• Zeman, P., Diblíková, S., Kotulan, P., Vlach, J.: Poznatky z výzkumu rozhodování 
soudů o ochranné a ústavní výchově. Trestněprávní revue 7/2009, str. 202-208. Praha: 
C.H.Beck, ISSN 1213-5313 

• Diblíková, S.: Praxe v oblasti rozhodování o uložení ochranné výchovy mladistvým. 
In: Večerka, K. (ed.): Budoucnost a sociální patologie: Sborník příspěvků ze semináře 
sekce sociální patologie MČSS, Kašperské Hory, 22.-24. dubna 2009. Masarykova 
česká sociologická společnost, Praha 2009, ISBN 978-80-903541-6-5, str. 189-193 

Další prezentace výzkumu: 
• Referát „Praxe v oblasti rozhodování o uložení ochranné výchovy mladistvým“, 

přednesený na semináři sekce sociální patologie Masarykovy české sociologické 
společnosti, Kašperské Hory, 22.-24. dubna 2009 (dr. Diblíková) 
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• Informace o výsledcích výzkumu „Praxe v oblasti rozhodování o nařízení ústavní 
výchovy a uložení ochranné výchovy“ pro Republikový výbor pro prevenci 
kriminality (RVPPK) a její prezentace na jednání RVPPK dne 21. 4. 2009 (dr. Zeman) 

• Referát „Implementation of  protective measures in judicial  practice“, přednesený na 
Stockholmském kriminologickém sympoziu (Stockholm, 14. – 16. 6. 2010, dr. 
Diblíková) 

 
6. Náhrada za vazbu v trestním řízení 
(doba řešení 2009 – 2010) 
Úkol byl zadán usnesením vlády ČR č. 1151 ze dne 15.10.2007 k Hodnocení systému péče o 
ohrožené děti. 
Výstupy z úkolu: 
Monografie: 
Zeman, P. a kol.: Opatření nahrazující vazbu v trestním řízení. IKSP, Praha 2010, ISBN 978-
80-7338-100-8 
Článek a příspěvek ve sborníku: 

• Holas, J.: Náhrady vazby a elektronický monitoring (Průzkum názorů soudců). In: 
Večerka, K. (ed.): Kdo slyší hlas volajícího na poušti?: Sborník příspěvků ze semináře 
sekce sociální patologie MČSS, Vranov nad Dyjí, 14. - 16. dubna 2010. Masarykova 
česká sociologická společnost, Praha 2010, ISBN 978-80-903541-7-3, str. 86-91 

• Zeman, P., Biedermanová, E., Diblíková, S., Holas, J., Vlach, J.: Opatření nahrazující 
vazbu v trestním řízení: poznatky z výzkumu. Trestněprávní revue 5/2011, str. 142-
146. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313 

Další prezentace výzkumu: 
• Referát „Náhrady vazby a elektronický monitoring – průzkum názorů soudců“, 

přednesený na semináři sekce sociální patologie Masarykovy české sociologické 
společnosti, Vranov nad Dyjí, 14. - 16. dubna 2010 (mgr. Holas) 

• Informace o výsledcích výzkumu „Opatření nahrazující vazbu v trestním řízení“ pro 
Republikový výbor pro prevenci kriminality (RVPPK) a její prezentace na jednání 
RVPPK dne 30. 6. 2011 (dr. Zeman) 

 
7. Výzkum příčin komerčního sexuálního zneužívání dětí 
(doba řešení 2008 – 2009) 
Tento úkol byl uložen resortu spravedlnosti unesením vlády č. 949 ze dne 16.8.2006, kterým 
byl schválen Národní plán boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí.  
Výstupy z úkolu: 
Monografie: 
Blatníková, Š: Pachatelé komerčního sexuálního zneužívání dětí. IKSP, Praha 2009, ISBN 
978-80-7338-091-5 
Články: 

• Blatníková, Š.: Pachatelé komerčního sexuálního zneužívání dětí v ČR - informace z 
výzkumu. Trestněprávní revue 11/2010, str. 335-361. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-
5313 

• Blatníková, Š.: Sexuální vykořisťování dětí. Kriminalistika 2/2011, str. 91-99. Praha: 
MVČR, ISSN 1210-9150 

Další prezentace výzkumu: 
• Referát „Předběžné poznatky z výzkumu pachatelů komerčního sexuálního zneužívání 

dětí“, přednesený na semináři Justiční akademie „Mravnostní kriminalita“, Praha,  22. 
4. 2009 
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• Informace o výsledcích výzkumu pro Republikový výbor pro prevenci kriminality 
(RVPPK) a její prezentace na jednání RVPPK dne 21. 10. 2010 (dr. Blatníková) 

• Referát „Pachatelé komerčního sexuálního násilí“, přednesený na konferenci Bohnické 
sexuologické dny, Praha, 24. 2. 2011 

• Referát „Pachatelé komerčního sexuálního zneužívání“, přednesený na semináři 
Justiční akademie „Typologie pachatele“, Praha 12. 4. 2011 

 
 
8. Výzkum a analýza závažných forem trestné činnosti 
(doba řešení 2008 – 2010) 
Tento úkol vycházel z Koncepce boje s organizovaným zločinem, schválené usnesením vlády 
ČR č. 64/2008 ze dne 23.1.2008, a Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR, která 
stanovila podíl Ministerstva spravedlnosti na realizaci již schváleného Programu 
bezpečnostního výzkumu. 
Výstupy z úkolu: 
Monografie: 
Scheinost, M., Netík, K.: Český organizovaný zločin v mezinárodním kontextu. IKSP, Praha 
2010. ISBN 978-80-7338-104-2 
Cejp, M.: Vývoj organizovaného zločinu na území České republiky. IKSP, Praha 2010. ISBN 
978-80-7338-105-9 
Blatníková, Š.: Sexuální vykořisťování jako forma závažné organizované kriminality. IKSP, 
Praha 2010. ISBN 978-80-7338-103-5  
Karabec, Z.: Účinnost právních nástrojů proti organizované kriminalitě (použití agenta). 
IKSP, Praha 2010. ISBN 978-80-7338-099-1 
Trávníčková, I. - Zeman, P.: Kriminální kariéra pachatelů drogové kriminality. IKSP, Praha 
2010. ISBN 978-80-7338-101-1 
Články a příspěvky ve sborníku: 

• Cejp, M.: Metodologie výzkumu ohrožení společnosti závažnými formami trestné 
činnosti. In: Lubelcová, G., Džambazovič, R., (eds.) Sociálne deviácie a kriminalita 
jako aktuálne spoločenské problémy. Sborník z mezinárodní konference FF UK 
Bratislava, 28. 11. 2008, Bratislava. Bratislava: IRIS, 2008. ISBN 978-80-89238-23-1, 
str.114 - 126 

• Cejp, M.: Trendy v organizovaném zločinu v České republice. In: Večerka, K. (ed.): 
Trendy sociálně patologických jevů: Sborník příspěvků ze semináře sekce sociální 
patologie MČSS, Kašperské Hory, 23. - 25. dubna 2008. Masarykova česká 
sociologická společnost, Praha 2008, ISBN 978-80-903541-5-9, str.164-173 

• Cejp, M.: Ohrožení společnosti organizovaným zločinem. In: Vybrané bezpečnostní 
hrozby a rizika 21. století, str. 257-266. Brno: MU, 2009. ISBN 978-80-210-5288-8 

• Cejp, M.: Organised crime in the Czech Republic in 2006 compared with 
developments between 1993 and 2005. Trends in Organized Crime. Volume 12, No 
1/2009, pp 30 - 58. New York: Springer Science, ISSN 1084-4791 

• Cejp, M.: Criminological research into organised crime in the Czech Republic. In: 
Toettel,U., Buechler,H. (eds.): Research Conferences on Organised crime at the 
Bundeskriminalamt in Germany 2008-2010. Luchterhand: Wolters Kluwer, 2011. 
ISBN 978-3-472-08066-4, str. 21 - 33 

• Cejp, M.:  Od obecného pojetí k některým dílčím poznatkům z výzkumu veřejného 
mínění o korupci ve státní správě. Trestněprávní revue 9/2011, str. 256-260. Praha: 
C.H.Beck, ISSN 1213-5313 

• Karabec, Z.: Použití agenta proti organizovanému zločinu. Trestněprávní revue 
8/2011, str. 224-231. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313 



9 
 

 

• Karabec, Z.: Agent v trestním řízení. Justičná revue 8-9/2011, str. 224-231. Bratislava: 
MS SR, ISSN 1335-6461 

• Karabec, Z.: Použití agenta v "předpolí zločinu". In: Vanduchová, M., Hořák, J. (eds.): 
Na křižovatkách práva. Pocta Janu Musilovi k 70. narozeninám. Praha: C.H.Beck, 
2011. ISBN 978-80-7400-388-2, str. 165-177 

• Luptáková, M.: Legal and Ilegal Migration from Ukraine: An Analysis of Social and 
Security Issues. International Journal of Criminal Justice Sciences (IJCJS). July-
December Vol. 4(2), 2009: pp 144-159. ISSN 0973-5089 

• Luptáková,M., Názory české veřejnosti na problematiku organizovaného zločinu a 
vliv denního tisku na utváření těchto názorů? Trestněprávní revue 2/2012, ISSN 1213-
5313 

• Scheinost, M., Karabec, Z.: Zneužití identity a trestná činnost s tím spojená. In: 
Kriminalistika 4/2009, s. 241-251. ISSN 1210-9150 

• Scheinost, M.: Trends in crime and organized crime in the Czech Republic. CRIMEN, 
broj 2, godina 1. Beograd 2010, str. 270-285. ISSN 2217-219X 

• Scheinost, M.: Jak je v praxi využíváno ustanovení § 361 trestního zákoníku o  účasti 
na organizované zločinecké skupině? Trestněprávní revue 11/2011, str. 315-321, ISSN 
1213-5313 

• Scheinost, M.: Organised Crime in the Czech Republic. In: Toettel,U., Buechler,H. 
(eds.): Research Conferences on Organised crime at the Bundeskriminalamt in 
Germany 2008-2010. Luchterhand: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-3-472-08066-4, 
str. 13 - 20 

• Scheinost, M.: Organised Crime, the Media and the Sentiments of the Public. In: 
Antonopoulos, G. et al. (eds.): Usual and unusual organising criminals in Europe and 
beyond. Maklu, Appeldorn 2011. Pp. 207-214. ISBN 978-90-466-0429-8 

• Scheinost, M.: Organizovaný zločin, média a postoje veřejnosti. In: Vanduchová,M., 
Hořák, J. (eds.): Na křižovatkách práva. Pocta  Janu Musilovi k 70. 
narozeninám.C.H.Beck, Praha  2011. ISBN 987-80-7400-388-2, , str. 477-486 

• Scheinost, M.: Kdo je český pachatel organizovaného zločinu? In: Večerka,K. (ed.), 
Propojení teorie a praxe při studiu sociálních deviací. Sborník příspěvků ze sekce 
sociální patologie MČSS Blansko, 27.-29.4.2011. MČSS, Praha 2011. ISBN 978-80-
903541-8-0, str. 181-185 

• Trávníčková Ivana - Zeman Petr: Pachatelé drogové kriminality z perspektivy jejich 
kriminální kariéry. Kriminalistika 2/2011, str. 81-90. Praha: MVČR. ISSN 1210-9150 

Další prezentace výzkumu: 
• Referáty „Organizování prostituce a obchod s lidmi - vybrané charakteristiky 

organizovaných kriminálních skupin“ (dr. Blatníková), „Vývoj organizovaného 
zločinu v ČR od počátku devadesátých let“ (dr. Cejp), „Trestněprávní definice 
organizovaného zločinu a její uplatňování v praxi“ (dr. Scheinost), „Kriminální kariéra 
pachatelů drogové kriminality“ (dr. Zeman), přednesené na semináři „Organizovaný 
zločin jako nejzávažnější forma trestné činnosti“, který pořádal Institut pro 
kriminologii a sociální prevenci 10. 11. 2011 v Praze  

• Referáty „Kriminologický výzkum organizovaného zločinu v České republice“ (dr. 
Cejp), „Výzkum organizovaného zločinu v České republice“ (dr. Scheinost), 
přednesené na konferenci „Research conference on Organized Crime“, konané 17. - 
18. 11. 2008 ve Frankfurtu nad Mohanem, Německo. Pořadatel: BKA Wiesbaden 
Forschungs und Beratungsstelle fur OK und Wikri  
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• Referát „Ohrožení společnosti organizovaným zločinem“, přednesený na semináři 
„Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století“, konaném Centrem pro 
bezpečnostní a strategická studia Masarykovy univerzity v Brně 9. 4. 2009 (dr. Cejp) 

• Referát „Můžeme prognózovat zločinnost?“, přednesený na Valném shromáždění 
Masarykovy české sociologické společnosti, Olomouc, leden 2009 (dr. Cejp) 

• Referát „Organised crime - wording of law and the state of its enforcement“, 
přednesený na Stockholmském kriminologickém sympoziu, 22. - 24. 6. 2009, 
Stockholm (dr. Scheinost) 

• Referát „Czech Drug Offenders: Some Aspects of their Criminal Career“, přednesený 
na Stockholmském kriminologickém sympoziu, 14. - 16. 6. 2010, Stockholm (dr. 
Zeman) 

• Referát „Korupce z druhé strany“, přednesený na semináři k problematice korupce, 
který pořádala v březnu 2011 ARC – Vysoká škola politických a společenských věd, 
s.r.o. v Kolíně (dr. Cejp) 

• Referát „Názory veřejnosti na korupci ve státní správě“, přednesený na mezinárodní 
konferenci „Dny práva 2011“ v Brně 23. - 24. 11. 2011 (dr. Cejp) 

• Referát „Who is the Czech perpetrator of organised crime?“, přednesený na konferenci 
Usual and Unusual Organising Criminals in Europe: Profitable Crimes, from 
Underworld to Upperworld.  Cross-Border Crime Colloquium. Tilburg, 14. 3. 2011 
(dr. Scheinost) 

• Referát „Kdo je český pachatel organizovaného zločinu?“, přednesený na semináři 
sekce sociální patologie Masarykovy české sociologické společnosti, Blansko, 28. 4. 
2011 (dr. Scheinost)  

• Referáty „Organised crime, the Media and the Public Attitudes“ (dr. Scheinost), „The 
Course and the Structure of the Criminal Career of Czech Drug Offenders“ (dr. 
Zeman), přednesené na 16. Světovém kriminologickém kongresu, Kóbe, 8. 8. 2011 

 
 
9. Veřejnost a trestní politika 
Úkol se týkal výzkumu názorů a postojů veřejnosti ke kriminalitě, mírám punitivity a 
tolerance, názorů na trestání a platnou legislativu a také mravního a právního vědomí 
občanů. Úkol byl odůvodněn dlouhodobým nesouladem mezi trestně politickou praxí a 
představami občanů, i nízkou informovaností občanů o trestně politických záměrech a 
opatřeních  v naší společnosti.  
Výstupy z úkolu: 
Monografie: 
Zeman, P. a kol.: Názory a postoje občanů v oblasti trestní politiky. IKSP, Praha 2010, ISBN 
978-80-7338-098-4 
Zeman, P. a kol.: Veřejnost a trestní politika. IKSP, Praha 2011, ISBN 978-80-7338-113-4 
Články a příspěvky ve sborníku: 

• Zeman, P.: Fungování orgánů systému trestní justice očima občanů. Státní 
zastupitelství 5/2011, str. 14-20. Praha: Novatrix, ISSN 1214-3758 

• Zeman, P., Diblíková, S., Trávníčková, I., Tomášek, J.: Kriminalita, trestní justice a 
veřejné mínění. Trestněprávní revue 3/2011, str. 79-83. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-
5313 

• Trávníčková, I.: Trestní politika očima občanů ČR. Trestněprávní revue 7/2011, str. 
204-209. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313 

• Tomášek, J.: Kriminalita a česká veřejnost. Kriminalistika 4/2011, str. 273-282. Praha: 
MVČR, ISSN 1210-9150 
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Další prezentace výzkumu: 
• Informace o výsledcích výzkumu bude v průběhu roku 2012 prezentována na jednání 

Republikového výboru pro prevenci kriminality 
 
 
10. Penologický výzkum 
(doba řešení 2008 – 2010) 
Do tohoto souhrnného úkolu byla zařazena výzkumná témata reagující na potřeby a náměty 
Vězeňské služby ČR, konkrétně se jednalo o následující úkoly : 
• Recidiva a recidivisté – charakteristika, projevy, možnosti trestní justice. 
• Možnosti a problémy resocializace vězňů, účinnost programů zacházení. 
• Pilotážní průzkum směřující k orientačnímu zjištění počtu potenciálních klientů pro 

detenční ústav VS ČR.  
Výstupy z úkolu: 
Monografie: 
Blatníková, Š.: Problematika zabezpečovací detence. IKSP, Praha 2010, ISBN 978-80-7338-
106-6  
Marešová, A. a kol.: Kriminální recidiva a recidivisté. IKSP, Praha 2011, ISBN 978-80-7338-
119-6 
Biedermanová, E., Petras, M.: Možnosti a problémy resocializace vězňů, účinnost programů 
zacházení, IKSP, Praha 2011, ISBN 978-80-7338-115-8 
Článek a příspěvky ve sborníku: 

• Biedermanová, E.: Efektivita programů zacházení. (E.Biedermanová) In: Večerka, K. 
(ed.): Kdo slyší hlas volajícího na poušti?: Sborník příspěvků ze semináře sekce 
sociální patologie MČSS, Vranov nad Dyjí, 14. - 16. dubna 2010. Masarykova česká 
sociologická společnost, Praha 2010, ISBN 978-80-903541-7-3, str. 92 - 96 

• Marešová, A., Tamchyna, M.: Několik kritických připomínek k současným pokusům o 
resocializaci pachatelů trestných činů. Trestněprávní revue 9/2011, str. 260-263. 
Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313 

• Marešová, A.: O resocializaci trochu jinak. In: Večerka,K. (ed.), Propojení teorie a 
praxe při studiu sociálních deviací. Sborník příspěvků ze sekce sociální patologie 
MČSS Blansko, 27.-29.4.2011. MČSS, Praha 2011. ISBN 978-80-903541-8-0, str. 
116 - 121 

• Biedermanová, E.: Brána vězení otevřená. In: Večerka,K. (ed.), Propojení teorie a 
praxe při studiu sociálních deviací. Sborník příspěvků ze sekce sociální patologie 
MČSS Blansko, 27.-29.4.2011. MČSS, Praha 2011. ISBN 978-80-903541-8-0, str. 
122 – 126 

Další prezentace výzkumu: 
• Referát „Jaká může být budoucnost nyní vězněných žen?“, přednesený na semináři 

sekce sociální patologie Masarykovy české sociologické společnosti, Kašperské Hory, 
22.-24. dubna 2009 (dr. Marešová) 

• Referát „První výsledky výzkumu recidivního chování se zaměřením na vybrané 
osobnostní rysy pachatelů“, přednesený na konferenci APPPS „Pospenitenciární péče 
a kriminální recidiva“, listopad 2009 (dr. Štěchová) 

• Referát „Efektivita programů zacházení“, přednesený na semináři sekce sociální 
patologie Masarykovy české sociologické společnosti, Vranov nad Dyjí, 14.-16. dubna 
2010 (mgr. Biedermanová) 
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• Referát „Predikce vývoje pachatele“, přednesený na semináři Asociace forenzních 
psychologů Čech, Moravy a Slezska „Prognóza resocializace, recidivy a 
nebezpečnosti“, říjen 2010 (dr. Blatníková) 

• Referát „Několik kritických připomínek k současné resocializaci vězňů“, přednesený 
na VIII. Konferenci České asociace studentů psychologie „Za hranicemi dobra aneb 
psychologie zločinu“. Olomouc: březen 2011 (dr. Marešová) 

• Referáty „Brána vězení otevřená“ (mgr. Biedermanová), „Již hořela, když jsem do ní 
lehala“ (dr. Marešová), přednesené na semináři sekce sociální patologie Masarykovy 
české sociologické společnosti, Blansko, 28. 4. 2011 

• Referát „K čemu směřuje současné penitenciární zacházení s pachatelem“, přednesený 
na mezinárodním odborném semináři APZ „Terciální prevence kriminality v širším 
sociálním kontextu“, Bratislava, duben 2011 (dr. Marešová) 

• Referát „Brána vězení otevřená“, přednesený na semináři občanského sdružení Za 
branou, říjen 2011 (mgr. Biedermanová) 

• Referát „Výsledky z výzkumu IKSP – zabezpečovací detence“ v rámci kurzu forenzní 
psychologie pro soudní znalce a uchazeče o znalecký dekret, Asociace forenzních 
psychologů Čech, Moravy a Slezska, listopad 2011 (dr. Blatníková) 

• Referáty „Komu byla (ne)uložena zabezpečovací detence“ (dr. Blatníková), 
„Recidivisté pohledem odborných pracovníků – penologů“ (dr. Štěchová), „Možnosti 
a problémy resocializace vězňů“ (mgr. Biedermanová), „Kriminální recidiva a 
recidivisté – vybrané výsledky výzkumu IKSP“ (dr. Marešová), přednesené na 
odborném penologickém semináři IKSP a VS ČR, prosinec 2011 

• Referát „Současný stav resocializace odsouzených pachatelů ve věznicích“, 
přednesený na semináři občanského sdružení Za branou, červenec 2011 (dr. 
Marešová) 

• Informace o výsledcích výzkumu „O recidivě a recidivistech“ pro Republikový výbor 
pro prevenci kriminality (RVPPK) a její prezentace na jednání RVPPK, listopad 2011 
(dr. Marešová) 

 
 
Výzkumné úkoly nad rámec Střednědobého plánu 
 
Nad rámec Střednědobého plánu byly v letech 2010 a 2011 řešeny další výzkumné úkoly: 
 
1. Vybrané aspekty drogové problematiky z pohledu občanů  
Doba řešení: 2010-2011 
Výzkum byl zaměřen na zkoumání postojů a názorů veřejnosti na některé aspekty drogové 
problematiky. 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.  
Výstup z úkolu: 
Monografie: 
Zeman, P., Trávníčková, I., Štefunková, M.: Vybrané aspekty drogové problematiky z 
pohledu občanů. IKSP, Praha 2011, ISBN 978-80-7338-112-7 
 
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 
Termín : 2010 – 21.1.2013 
Jedná se o úkol řešený na základě veřejné zakázky v rámci Programu bezpečnostního 
výzkumu, identifikační kód VG20102012012. Řešení probíhá, výstupy jsou připravovány. 
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3. Dále byl rovněž řešen kontinuální výzkumný úkol „Aplikace nejpoužívanějších 
výzkumných metod a technik v kriminologii“. Jeho výstupem je ediční řada „Vybrané 
metody kriminologického výzkumu“1 
Monografie: 
Cejp, M.: Aplikace výzkumných metod a technik v kriminologii. Obecná část. (Vybrané 
metody kriminologického výzkumu - svazek 1) IKSP, Praha 2011. ISBN 978-80-7338-108-0  
Marešová, A.: Resortní statistiky - základní zdroj informací o kriminalitě v České republice. 
(Vybrané metody kriminologického výzkumu - svazek 2) IKSP, Praha 2011. ISBN 978-80-
7338-110-3  
Blatníková, Š.: Aplikace klinických a testových metod v kriminologickém výzkumu. 
(Vybrané metody kriminologického výzkumu - svazek 3) IKSP, Praha 2011. ISBN 978-80-
7338-109-7  
 
 

II.  Další materiály a mimořádné úkoly v roce 2011  
a) zpracované na zadání MSp 

 
• Vnitřní a vnější diferenciace věznic a možnosti snížení počtů vězňů - dr.Marešová, 

mgr.Biedermanová, mgr.Rozum, mgr.Vlach, dr.Diblíková  
• Informace o ukládání NEPO trestu a alternativních trestech - mgr.Rozum,dr.Tomášek  
• Podklady k diskusi o možné dekriminalizaci trestného činu zanedbání povinné výživy 
• mgr.Rozum, dr.Marešová, mgr.Vlach, mgr.Biedermanová 
• Zpracování připomínek k návrhu novely trestního řádu, týkající se odklonů, institutu 

dohody o vině a trestu atd. - dr.Zeman, mgr.Rozum, mgr.Kotulan, mgr.Vlach 
• Účast v expertní skupině MSp a zpracování podkladů za účelem přípravy 

„Vyhodnocení aplikace vybraných podzákonných právních  předpisů provádějících 
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník“ (úkol uložen usnesením vlády č. 1550 ze dne 
14. 12. 2009) - dr.Zeman 

• Podklad ke zprávě MSp pro Zprávu o bezpečnostní situaci v ČR pro MV ČR (dr.Cejp, 
dr.Marešová, dr.Večerka, dr.Blatníková, dr.Martinková, dr.Zeman, 
mgr.Biedermanová, dr.Trávníčková, dr.Štěchová) 

• Vyhodnocení plnění resortních priorit a postupu při prosazování rovných příležitostí 
pro muže a ženy - mgr.Rozum, dr.Marešová, dr.Trávníčková 

• Stanoviska  a podklady k problematice automatického podmíněného propuštění - 
mgr.Rozum, dr.Tomášek 

• Připomínky k analýze zřízení registru přestupků - mgr. Biedermanová 
• Připomínky k Návrhu krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých opatření na roky 

2012 –2015 ke Strategii boje proti sociálnímu vyloučení. - dr.Štěchová, mgr.Holas 
• Připomínkování materiálů tvořených při navrhování zákona o obětech trestné činnosti 

- dr.Martinková, mgr.Vlach   
• Podklady pro zprávu k vyhodnocení strategie boje proti stárnutí populace - 

mgr.Rozum, dr.Martinková 
• Účast na jednání komise MSp a zpracování podkladů „Strategie vlády v boji proti 

korupci na období let 2010 až 2012“ – dr. Cejp 

                                                 
1 Jedná se o výstupy z kontinuálního výzkumného úkolu „Aplikace nejpoužívanějších výzkumných metod a 
technik v kriminologii“, který IKSP realizuje nad rámec střednědobých plánů výzkumné činnosti. 



14 
 

 

• Připomínky k podkladům pro jednání pracovní skupiny k Alianci proti dluhům - 
mgr.Rozum 

• Připomínky k podkladům projektu komisí pro podmíněné propuštění - mgr.Rozum 
• Podklady pro vyhodnocení plnění Národní strategie prevence násilí - dr.Blatníková 
• Připomínky k materiálu MV ČR „Prevence v oblasti pravicového extremismu“ - 

Mgr.Holas  
• Podklady k hodnocení výzkumných organizací z hlediska institucionální podpory - 

mgr.Rozum 
• Připomínky k informačnímu systému výzkumu a vývoje - mgr.Rozum 
• Připomínky k metodice hodnocení výsledků výzkumu pro rok 2012 - mgr.Rozum 
• Připomínky k výroční zprávě Rady vlády pro vědu a výzkum a k výroční zprávě 

Technologické agentury ČR - mgr.Rozum 
 
 

b) zpracované na žádost dalších institucí domácích i  zahraničních  
 

• Připomínky k rozhodnutím a stanoviskům Nejvyššího soudu (zadavatel Nejvyšší soud 
ČR, průběžně po celý rok) - dr.Zeman, mgr.Vlach, mgr.Kotulan 

• Připomínky pro komisi pro reformu správního řízení a správního trestání - návrh 
novely přestupkového zákona – mgr. Biedermanová  

• 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) - dr.Zeman 

• Opakované připomínky dalších dílů materiálu PP ČR „Čtvrtletně o kriminalitě“ - dr. 
Marešová 

• Podíl na výzkumu Policejní akademie „ Rozhodování pachatelů trestné činnosti 
vzhledem k situační prevenci“ - dr. Marešová 

• Podklady pro zprávu o stavu obchodování s lidmi v ČR za rok 2011 - dr.Trávníčková  
• Přehled české právní úpravy pro příspěvek do mezinárodního sborníku “Immigration/ 

Migration policing, Nationality and Crime Policing: A World Perspective” - 
mgr.Vlach 

• Aktualizace publikace „Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe - Česká 
republika“ - mgr.Vlach 

• Podklad pro Úřad služby kriminální policie a vyšetřování o recidivujících pachatelích 
- dr. Marešová, dr. Blatníková 

• Podkladový materiál o realizaci a přínosu mezinárodních viktimologických výzkumů,  
vyžádáno Čs. statistickým úřadem  - dr.Martinková 

• Odborné vyjádření k provádění a užitečnosti i na národní úrovni provedeného    
mezinárodního viktimologického výzkumu (na území ČR) pro Čs. statistický úřad - 
dr.Martinková  

• Informační stať Mezinárodní výzkumy obětí kriminality a Česká republika pro Čs. 
statistický úřad – dr.Martinková  

• Statistiky o kriminalitě, o stíhaných, obžalovaných, odsouzených a vězněných osobách 
v roce 2010 pro MU Brno - dr. Marešová 

• Zodpovězení dotazů univerzity v Tel Avivu k novému trestnímu zákoníku a překlad 
požadovaných ustanovení do AJ - dr.Diblíková 

• Vyhledání a překlad relevantních ustanovení o elektronickém monitoringu dle žádosti 
z Lublaně - dr.Diblíková 
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• Zpracování podkladů podle požadavků prof. Levaye – komparativní údaje k trestní 
politice a systému trestů, statistické údaje + vysvětlivky - dr.Diblíková 

• Vyhledaní podkladů pro dotaz prof. Bojarskiho z univerzity v Toruni k postihu 
vybraných přestupků v silničním provozu - dr.Diblíková 

 
 

III. P řednášková činnost v rámci MSp v roce 2011 (Justiční akademie, vězeňství, PMS) 
 
Odborný penologický seminář pořádaný IKSP  a GŘ VS,  Praha, 6.12. 2011. Referáty mgr. 
Biedermanová „Z provedeného výzkumu Možnosti a problémy resocializace vězňů, účinnost 
programů zacházení“, dr. Marešová „Vnímání vězeňství v ČR (výsledky omnibusového 
šetření)“ a „Kriminální recidiva a recidivisté (charakteristika, projevy a možnosti trestní 
justice)“, dr.Štěchová „Recidivisté pohledem odborných pracovníků - penologů“,  
dr.Blatníková „Komu byla uložena zabezpečovací detence“ 
 
Seminář IKSP „Organizovaný zločin jako nejzávažnější forma trestné činnosti“ . Referáty 
dr.Cejp „Vývoj organizovaného zločinu v ČR od počátku devadesátých let“, dr. Scheinost 
„Trestněprávní definice organizovaného zločinu a její uplatňování v praxi“, dr.Blatníková 
„Organizování prostituce a obchod s lidmi - vybrané charakteristiky organizovaných 
kriminálních skupin“, dr. Zeman „Kriminální kariéra pachatelů drogové kriminality v ČR“ 
 
Konference „Spravedlnost pro oběti“, BKB a Justiční akademie ČR, Praha 17.5.2011, referáty 
dr.Martinková „Co nejnověji vypověděli obyvatelé ČR o své viktimizaci vybranými delikty“, 
dr. Marešová „ Sociální patologie a její vliv na skladbu obětí trestných činů“  
 
Seminář pro soudce „Typologie pachatele“, Justiční akademie 12.4.2011, referát 
dr.Blatníková „Pachatelé komerčního sexuálního zneužívání“ 
 
Školení soudců a státních zástupců, Justiční akademie 21.6.2011, referáty dr.Večerka „Systém 
včasné intervence a prevence trestné činnosti mládeže v ČR“, mgr.Holas „Principy Systému 
včasné intervence“  
 
 

IV. Aktivní ú čast (referáty, vystoupení) na odborných akcích v ČR v roce 2011  
 
Vědecká konference Sekce sociální patologie MČSS Blansko „Propojení teorie a praxe při 
studiu sociálních deviací“ 27.-29.4. Dr.Večerka - odborný garant a organizátor konference, 
editor sborníku z konference s názvem : Propojení teorie a praxe při studiu sociálních deviací. 
Referáty dr.Scheinost „Kdo je český pachatel organizovaného zločinu?“ , mgr.Biedermanová 
„Brána vězení otevřená“, dr.Marešová „O resocializaci jinak“, dr.Diblíková "K některým 
problémovým otázkám zákona o soudnictví nad mládeží", dr.Tomášek  „Mediace z pohledu 
obětí a pachatelů, dr. Luptáková „Obrana konkrétního vědění, aneb příběh jedné myšlenkové 
deviace“, mgr.Holas „Vnímání ochrany duševního vlastnictví občany ČR“ 
 
Republikový výbor pro prevenci kriminality:  30. 6. 2011 dr.Zeman prezentace výsledků 
výzkumu „Opatření nahrazující vazbu v trestním řízení“, 24.2.2011  dr.Štěchová prezentace 
výsledků výzkumu „Kriminální chování mladistvých a zákon č. 218/2003“, 22.9. dr.Marešová 
prezentace   výzkumu „Trendy kriminality“, 24.11. dr.Marešová prezentace výzkumu 
„Recidiva a recidivisté“. 
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Seminář Senátu ČR k problematice kriminality mládeže 2.3.2011, dr. Večerka vystoupení na 
téma „Sociálně patologické jevy u dětí a mládeže“ 
 
Konference Perspektivy práce s delikventní mládeží, o.s. Ratolest v Brně 25.-26. 5. 2011,  
dr.Tomášek příspěvek „Probační programy pro mladistvé a jejich efektivita“ 
 
Konference Mediace – kultivovaný způsob řešení sporů, Olomouc, 14.-15. 10. 2011, dr. 
Tomášek příspěvek „Mediace z pohledu obětí a pachatelů trestné činnosti“  
 
VIII. konference České asociace studentů psychologie „Za hranicemi dobra aneb psychologie 
zločinu“. Olomouc, 25. -27. 3.2011, dr.Marešová vystoupení „Několik kritických připomínek 
k současné resocializaci vězňů“, dr.Martinková „Oběti vyššího věku v policejních 
statistikách“ 
 
Seminář  k problematice korupce, ARC - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. 
v Kolíně, referát dr.Cejp „Korupce z druhé strany“ + zpracování pro publikaci  
 
Mezinárodní konference „Dny práva 2011“ , MU Brno 23.24.11,  dr.Cejp referát „Názory 
veřejnosti na korupci ve státní správě“  
 
Konference „Nová sociální rizika“ 17.5. 2011 Ostrava, mgr. Holas referát „Strach 
z kriminality“ 
 
Konference k problematice prevence kriminality, 23.5. 2011 Brno, mgr. Holas - referát „Co je 
to prevence viktimnosti, viktimizace občanů v ČR“ 
 
Konference „Třetí město“, 4.-5.11. 2011 MU Brno, mgr. Holas diskusní příspěvek v bloku 
„Kriminalita a bezpečí ve městě“ 
 
Konference „Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života“ 
v regionech ČR dle sociologických aspektů a sociálních negativ“, Přírodovědecká fakulta UK, 
únor 2011, dr. Večerka účast v diskusi 
 
Účast na veřejném slyšení v Senátu PS k problematice sociálně vyloučených lokalit, 
12.7.2011 mgr. Holas   
 
 

V. Zahraniční odborné akce v roce 2011  
 
Příprava publikace „Crime Problems in Central and Eastern Europe“, Lublaň, 19.-20.1. Účast 
dr.Scheinost 
 
Cross-Border Crime Colloquium „Usual and Unusual Organising Criminals in Europe: 
Profitable Crimes, from Underworld to Upperworld“, Tilburg, 13.-14.3. Referát dr.Scheinost   
„Who is the Czech perpetrator of organised crime?“ 
 
Mezinárodní odborný seminář Terciální prevence kriminality v širším sociálním kontextu, 
Akadémia Policajného zboru Bratislava, 11.-12.4. Referát dr.Marešová „K čemu směřuje 
současné penitenciární zacházení s pachatelem“, vystoupení v diskusi dr. Večerka, mgr. Holas 
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VII.  mezinárodní konference Evropské organizace pro probaci (CEP) o elektronickém 
sledování „Electronic Monitoring and Probation: Offender Rehabilitation and the Reduction 
of Prison Population“, Évora, Portugalsko, 5.-7. 5. Účast dr.Diblíková 
 
5. výroční konference International Society for the Study of Drug Policy, Utrecht, 23.-24. 5. 
Účast dr. Zeman 
 
Deutsche Praeventionstag (DPT): 16. Německé dny prevence. Hlavní téma: „Nové mediální 
světy - výzva pro prevenci kriminality“, Oldenburg, 30.5.-1.6. Účast mgr. Holas  
 
Stockholm Criminology Symposium 2011 + Stockholm Prize in Criminology, Swedish 
National Council for Crime  Prevention. Stockholm, 12.-15. 6. Příspěvek  mgr. Holas v poster 
session: „Attitudes to Intellectual Property Protection in the Czech Republic" 
 
XXIV. Mezinárodní Baltská kriminologická konference „Zločin a trest v současném světě“; 
Petrohrad, 24.-26.6. Referát dr. Luptáková „Zločin a trest podle F. M. Dostojevského: 
percepce současným vědomím“  
 
Příprava publikace „Crime Problems in Central and Eastern Europe“, Lublaň, 7.-8.7. Účast 
dr.Scheinost 
 
16. světový kongres International Society of Criminology, Kóbe, 5.-9. 8. Referáty dr. 
Scheinost „Organised crime, the Media and the Public Attitudes“, dr. Zeman „The Course and 
the Structure of the Criminal Career of Czech Drug Offenders“ 
 
XI. konference ESC „Přehodnocování postojů ke zločinu a trestu v Evropě“, Vilnius, 21.-
24.9. Referáty dr.Diblíková „Practitioners about the Juvenile Justice Act - some outcomes 
from the Questionnaire“, dr.Tomášek „Victim-offender mediation from the participant`s point 
of view“, mgr.Vlach  „Media and sanction policy in the CR“ 
 
Mezinárodní seminář k 30. výročí institutu HEUNI „New Crime Types“, Helsinki, 20.10. 
Účast dr.Scheinost 
 
Pracovní jednání národních právních korespondentů při Evropském monitorovacím středisku 
pro drogy a drogovou závislost, EMCDDA, Lisabon 20.- 21.10. Prezentace stavu a vývoje v 
oblasti protidrogové legislativy v ČR, dr. Zeman 
 
Public Policy Exchange: seminář „Sad Kids, Not Bad Kids: Shaping a Europe-Wide Youth 
Violence Prevention Strategy“, Brusel, 29.11. Účast mgr.Holas   
 
Konference „Kriminológia jako samostatný vedný obor v rovine vedeckovýskumnej a 
akademickej výučby  na vysokých školách v Slovenskej republike, Českej republike a Polskej 
republike“, Bratislava, Policejní akademie SR, 7.-8.12. Referát dr.Scheinost  „Stav a úkoly 
české kriminologie“ 
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VI. 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 doktorandských, 
diplomových, bakalářských a seminárních prací. 
Přednášky na Policejní akademii ČR (metody kriminologického výzkumu). 
Přednášky na Právnické fakultě v Praze (kriminologický výzkum).  
 
Dr.Diblíková 
Oponentní posudek na diplomovou práci studenta FSV 
 
Mgr.Holas  
PF UK, v rámci kurzu kriminologie: přednáška „Extremismus, zločiny z nenávisti“  
Konzultace s manažerem prevence kriminality města Příbram ohledně primární prevence 
extremismu ve městě. 
 
Dr.Karabec 
Přednášky a zkoušení z oboru kriminologie na PFUK 
Vypracování několika posudků na disertační a habilitační práce na PFUK 
Člen komise pro státní doktorské zkoušky na PFUK ve specializaci „Veřejné právo“ 
Činnost v oborové radě pro doktoranské studium na PA 
 
Dr.Luptáková 
Celoroční přednášky z psychologie v rámci HTF UK, vedení diplomových práci, oponentní 
činnost pro GA UK (obor kriminologie) 
Posudek na publikaci Mgr. Zuzany Podané „Fenomén delikvence mládeže v České republice 
a středoevropském regionu“  
Posudek na článek "Inteligence a agresivita pachatelů majetkové trestné činnosti" pro časopis 
Československá psychologie (Autorky Polišenská, V.; Koubalíková, S. a Borovanská, M.) 
 
Dr.Marešová 
PrFUK –  přednáška pro výběrový předmět Kriminologie Pachatel trestného činu 
Policejní akademie (katedra kriminologie) –  pravidelné přednášky o kriminalitě mládeže pro 
bakalářské a magisterské studium,  
Vedení diplomových prací studentů  PrF UK, PA, Institutu mezioborových studií v Brně,  
Konzultace: studenti PA, Přír.F UK, PrF UK, MU, Institutu mezioborových studií v Brně,  
Oponentní činnost: oponentura 2 diplomových prácí PrF UK  
 
Mgr.Rozum 
přísedící u absolutorií v. o. š. Trivis z oboru Kriminologie a prevence kriminality 
 
Dr.Scheinost 
Výuka v dvousemestrálním předmětu Kriminologie na PF UK 
Přednášky pro studenty amerických universit v rámci jejich studijních pobytů v ČR 
Oponentura publikace Nožina,M., Kraus,F., Bossové, vojáci a zrnka rýže 
Oponentura výstupu z výzkumného úkolu „Vyvinutí nových metod v oblasti zabavování 
výnosů z trestné činnosti a boje proti praní špinavých peněz“ pro MV ČR 
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Dr.Tomášek 
Výuka předmětu kriminologie a prevence kriminality na Vyšší odborné škole prevence 
kriminality a krizového řízení (celoročně) 
Přednáška pro studenty sociologie Filozofické fakulty UK v rámci kurzu „Vybrané kapitoly 
ze sociálních deviací“ na téma restorativní justice a mediace 
Recenzní posudek na příspěvek do sborníku z konference "Nové sociálně prostorové 
nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života" pro Přírodovědeckou fakultu UK Praha (název 
příspěvku - Kriminalita a riziková místa v rezidenčním prostředí centrálního a vnitřního 
města: sonda do názorů obyvatel vybraných pražských čtvrtí)  
 
Dr.Trávní čková 
Policejní akademie – přednášky na téma  drogové problematiky 
 
Dr.Večerka  
Semestrální přednášení „Rizikové chování a rizikové skupiny“ na katedře sociální práce 
FFUK, včetně zkoušení 
Semestrální přednášení pro kombinované studium na katedře sociální práce FFUK, vedení 
seminárních prací a zkoušení 
Vedení diplomových prací na FFUK 
Přednáška „kriminalita mládeže na PFUK ( v rámci předmětu „Kriminologie“ – katedra 
trestního práva) 
Kurs pro učitele na téma: „Prevence sociálně patologických jevů“,pořadatel VOŠ SP – říjen 
2011 
Člen zkušební státnicové komise na Pražské vysoké škole psychosociálních studií – květen 
2011 
 
Mgr.Vlach 
Přísedící u absolutorií v. o. š. Trivis z oboru Kriminologie a prevence kriminality 
 
Dr.Zeman 
Přednášková činnost v rámci kursu kriminologie na PF UK v Praze; 
Člen zkušební komise pro státní souborné závěrečné zkoušky pro obor adiktologie, 1. LF a 
VFN UK v Praze; 
 
 

VII. 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 
 
Dr.Cejp 
Práce v poradní komisi pro bezpečnostní výzkum na léta 2010-2015 Ministerstva vnitra 
Člen dotační komise Ministerstva vnitra pro projekty týkající se korupce 
Zástupce MSp na jednání řídící komise Ministerstva vnitra pro zadání bezpečnostního 
výzkumu 2010-2015  
Člen Masarykovy české sociologické společnosti 
Člen komise MSp „Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2010 až 2012“ 
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Dr.Diblíková  
Národní korespondent The European sourcebook of crime and criminal justice 
 
Mgr. Holas 
Účast na jednání s kanadskými experty - problematika emigrace Romů; pořádal mezinárodní 
odbor Ministerstva spravedlnosti ČR. 
Účast na panelovém jednání na OBP MV ČR k problematice pojmu extremismu, hate crime. 
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. Luptáková 
Členka Masarykovy české sociologické společnosti 

 
Dr. Marešová 
Členka Českomoravské psychologické společnosti 
Členka poradního sboru ředitelky Věznice Světlá nad Sázavou 
 
Dr.Martinková 
Členka Českomoravské psychologické společnosti  
Členka Pracovní skupiny pro přípravu návrhu zákona o obětech trestné činnosti (ustanovená 
ministrem spravedlnosti, případný zástup mgr.Vlach) 
Členka Pracovní skupiny připravující vydání zvláštního sborníku k bezpečnostní situaci v ČR 
- při odboru bezpečnostní politiky MV ČR   
 
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 
Člen European Working Group on Organisational Crime (EUROC) 
Člen International Editorial Board of On-line Quarterly Review of Crime, Ethics and Social 
Philosophy 
Čestný člen Srbské kriminologické společnosti 
Člen vědecké rady fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie ČR 
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 
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Dr.Štěchová 
Členka  Masarykovy české sociologické společnosti 
 
Dr. Tomášek 
Člen redakční rady časopisu European Journal of Probation 
 
Dr.Trávní čková 
Členka Meziresortní koordinační skupiny pro oblast boje proti obchodování s lidmi       
Členka  Pracovní skupiny k rovným příležitostem pro ženy a muže v resortu justice 
Členka revizní komise Masarykovy české sociologické společnosti 
Dr. Večerka 
Člen řídícího výboru  Masarykovy české sociologické společnosti 
Předseda sekce sociální patologie MČSS 
Práce v Certifikačním výboru MŠMT – průběžně 
Člen Výběrové dotační  komise PMS  pro  poskytování  finančních  prostředků  ze státního 
rozpočtu ČR nestátním neziskovým subjektům realizujícím probační programy. 
Člen hodnotící komise pro  vyhodnocení žádostí o finanční prostředky ze státního rozpočtu 
podaných na MSp ČR /„dotační řízení“/  
 
Dr.Zeman 
Člen pracovní skupiny „Data trestněprávního sektoru“ Národního monitorovacího střediska 
pro drogy a drogové závislosti (NMS); 
Člen Společné pracovní skupiny sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
a Poslanecké sněmovny PČR pro legislativu a související předpisy upravující pěstování, 
zpracování, distribuci a použití netechnického konopí pro léčebné a výzkumné účely 
(místopředseda Podskupiny pro legislativní změny vedoucí k umožnění výroby, zpracování a 
distribuce konopí pro léčbu a výzkum v ČR); 
Člen a tajemník České národní skupiny Mezinárodní společnosti pro trestní právo (mj. 
příprava a organizace diskusního setkání národní skupiny na téma „Trestní odpovědnost 
právnických osob v mezinárodním kontextu“, Praha, 6. 10. 2011; 
Národní právní korespondent za ČR při Evropském monitorovacím středisku pro drogy a 
drogovou závislost (EMCDDA); 
Člen Rady Ceny adiktologie (Centrum adiktologie PK 1. LF a VFN UK); 
Člen pracovní skupiny MV ČR pro systém vzdělávání protidrogových koordinátorů. 
 
 

VIII. Edi ční a publikační činnost v roce 2011 
 
a) edice IKSP - STUDIE 

 
Cejp,M.: Aplikace výzkumných metod a technik v kriminologii. Obecná část. ISBN 978-80-
7338-108-0 (Vybrané metody kriminologického výzkumu - svazek 1)  
 
Blatníková,Š.: Aplikace klinických a testových metod v kriminologickém výzkumu. ISBN 
978-80-7338-109-7 (Vybrané metody kriminologického výzkumu - svazek 3)  
 
Marešová,A.: Resortní statistiky - základní zdroj informací o kriminalitě v České republice. 
ISBN 978-80-7338-110-3 (Vybrané metody kriminologického výzkumu - svazek 2)   
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Marešová,A. a kol.: Analýza trendů kriminality v roce 2010. ISBN 978-80-7338-117-2 
 
Marešová,A. a kol.: Kriminální recidiva a recidivisté. ISBN 978-80-7338-119-6 
 
Zeman,P. - Trávníčková,I. - Štefunková,M.: Vybrané aspekty drogové problematiky z 
pohledu občanů. ISBN 978-80-7338-112-7  
 
Zeman,P. - Diblíková,S. - Karabec,Z. - Tomášek,J. - Trávníčková,I.: Veřejnost a trestní 
politika. ISBN 978-80-7338-113-4  
 
Rozum,J. - Kotulan,P. - Tomášek,J. - Špejra,M.: Probační programy pro mladistvé. ISBN 
978-80-7338-114-1  
 
Biedermanová,E. - Petras,M.: Možnosti a problémy resocializace vězňů, účinnost programů  
zacházení. ISBN 978-80-7338-115-8 
 
Večerka,K. a kol.: Ohrožená mládež mezi prevencí a represí. ISBN978-80-7338-118-9 
 
b) edice IKSP - PRAMENY 
 
Karabec,Z. - Vlach,J. - Diblíková,S. - Zeman,P.: Criminal Justice System in the Czech 
Republic. ISBN 978-80-7338-111-0  
 
Karabec,Z. - Vlach,J. - Diblíková,S. - Zeman,P.: Systémy trestní justice v Evropě a Severní 
Americe: Česká republika. 
 
c) články 
Blatníková Šárka: Sexuální vykořisťování dětí. Kriminalistika 2/2011, str. 91-99. Praha: 
MVČR, ISSN 1210-9150 

Cejp Martin: Od obecného pojetí k některým dílčím poznatkům z výzkumu veřejného mínění 
o korupci ve státní správě. Trestněprávní revue 9/2011, str. 256-260. Praha: C.H.Beck, ISSN 
1213-5313 

Karabec Zdeněk: Použití agenta proti organizovanému zločinu. Trestněprávní revue 8/2011, 
str. 224-231. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313 

Karabec Zdeněk: Agent v trestním řízení. Justičná revue 8-9/2011, str. 224-231. Bratislava: 
MS SR, ISSN 1335-6461 

Luptáková Marina: Sociologie konfliktu: nástin vývoje teorie. AUSPICIA č.1, ročnik VIII, 
červen 2011, s.171-180. České Budějovice: VŠERS, ISSN 1214-4967 

Marešová Alena - Tamchyna Miroslav: Několik kritických připomínek k současným pokusům 
o resocializaci pachatelů trestných činů. Trestněprávní revue 9/2011, str. 260-263. Praha: 
C.H.Beck, ISSN 1213-5313 

Rozum Jan - Kotulan Petr - Tomášek Jan: The Effectiveness of Parole in the Czech Republic. 
In Kury, H.; Shea, E. (eds.): Punitivity - International Developments. Vol.3: Punitiveness and 
Punishment. Bochum: Universitätsverlag Dr. N. Brockmeyer 2001, str. 211-228. ISBN 978-3-
8196-0779-0 

Scheinost Miroslav: Organised Crime, the Media and the Sentiments of the Public. 
In:Antonopoulos,G. et al. (eds.): Usual and unusual organising criminals in Europe and 
beyond. Maklu, Appeldorn 2011. Pp. 207-214. ISBN 978-90-466-0429-8 
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Scheinost Miroslav: Jak je v praxi využíváno ustanovení § 361 trestního zákoníku o  účasti na 
organizované zločinecké skupině? Trestněprávní revue 11/2011, str. 315-321, ISSN 1213-
5313 

Tomášek Jan: Kriminalita a česká veřejnost. Kriminalistika 4/2011, str. 273-282. Praha: 
MVČR, ISSN 1210-9150 

Trávníčková Ivana - Zeman Petr: Pachatelé drogové kriminality z perspektivy jejich 
kriminální kariéry. Kriminalistika 2/2011, str. 81-90. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150 

Zeman Petr: Snahy o novou podobu mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech v 
rámci EU. Kriminalistika 2/2011, str. 146-150. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150 

Zeman Petr - Diblíková Simona - Trávníčková Ivana - Tomášek Jan: Kriminalita, trestní 
justice a veřejné mínění. Trestněprávní revue 3/2011, str. 79-83. Praha: C.H.Beck, ISSN 
1213-5313 

Zeman Petr - Biedermanová Eva - Diblíková Simona - Holas Jakub - Vlach Jiří: Opatření 
nahrazující vazbu v trestním řízení: poznatky z výzkumu. Trestněprávní revue 5/2011, str. 
142-146. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313 

Zeman Petr: Fungování orgánů systému trestní justice očima občanů. Státní zastupitelství 
5/2011, str. 14-20. Praha: Novatrix, ISSN 1214-3758 

 
d) Kapitola v knize nebo sborníku 
Zoubková Ivana - Cejp Martin - Marešová Alena - Moulisová Marcela - Nikl Jaroslav - 
Scheinost Miroslav: Kriminologický slovník. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. ISBN 978-80-7380-
312-4 
 
Kapitoly v knize: Vanduchová,M., Hořák,J. (eds.): Na křižovatkách práva. Pocta Janu 
Musilovi k 70. narozeninám. Praha: C.H.Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-388-2  

• Cejp Martin: Co vypovídají poznatky z kriminologického výzkumu o skutečné 
kriminalitě?, str.441-450  

• Karabec Zdeněk: Použití agenta v "předpolí zločinu", str.165-177  
• Scheinost Miroslav: Organizovaný zločin, média a postoje veřejnosti, str.477-486  
• Večerka Kazimír: Meditace nad prevencí, str. 495-499  
• Zeman Petr: Drogové trestné činy: nástrahy se skrývají (také) v detailech, str.311-320  
 

Kapitoly v knize: Toettel,U., Buechler,H. (eds.): Research Conferences on Organised crime at 
the Bundeskriminalamt in Germany 2008-2010. Luchterhand: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 
978-3-472-08066-4  

• Cejp Martin: Criminological research into organised crime in the Czech Republic. 
str.21-33  

• Scheinost Miroslav: Organised Crime in the Czech Republic. str.13-20  
 

Propojení teorie a praxe při studiu sociálních deviací: Sborník příspěvků ze semináře sekce 
sociální patologie MČSS, Blansko - Skalní mlýn, 27.-29. dubna 2011. Večerka Kazimír (ed.), 
Praha: Masarykova česká sociologická společnost, 2011, ISBN 978-80-903541-8-0  
Příspěvky pracovníků IKSP:  

• Biedermanová Eva: Brána vězení otevřená, str.122-126  
• Diblíková Simona: K problémovým otázkám zákona o soudnictví ve věcech mládeže, 

str.98-106  
• Holas Jakub: Postoje k ochraně duševního vlastnictví v ČR, str.145-152  
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• Luptáková Marina: Obrana konkrétního vědění aneb příběh jedné myšlenkové 
deviace, str.209-211  

• Marešová Alena: O resocializaci trochu jinak, str.116-121  
• Scheinost Miroslav: Kdo je český pachatel organizovaného zločinu?, str.181-185  
• Tomášek Jan: Mediace z pohledu obětí a pachatelů, str.82-88  
• Večerka Kazimír: Depistáž a prevence, str.77-81  

 


