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Zpráva o činnosti IKSP v roce 2012 

 

Činnost Institutu pro kriminologii a sociální prevenci  v roce 2012 byla zaměřena především 

na zahájení úkolů, obsažených v novém Střednědobém plánu  výzkumné činnosti Institutu pro 

kriminologii a sociální prevenci na léta 2012-2015.  Plán  respektuje základní priority resortu 

v oblasti legislativy, justice a činností organizací resortu. Rozsah úkolů vychází z  kapacity 

Institutu a zohledňuje zajištění výzkumných úkolů, uložených Ministerstvu spravedlnosti 

usneseními vlády nebo vyplývajících z dalších již schválených dokumentů. Jedná se zejména 

o Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 – 2012, 

Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2011-2014 a Strategii prevence 

kriminality na léta 2012-2015. Plán také pokrývá větší část z výzkumných potřeb, které 

Ministerstvo spravedlnosti formulovalo jako náměty do Programu bezpečnostního výzkumu.   

V činnosti Institutu se dále počítá se zpracováním podkladů, stanovisek, analýz a dalších  

materiálů na základě vyžádání Ministerstva spravedlnosti, případně na žádost dalších institucí 

a partnerů.  

Zpráva takto uvádí materiály a mimořádné úkoly IKSP zpracované v roce 2012, 

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 2012 - 2015. 
 
 
Rok 2012 byl prvním rokem aktuálního Střednědobého plánu výzkumné činnosti Institutu pro 
kriminologii a sociální prevenci na léta 2012-2015. V souladu s tímto Střednědobým plánem 
bylo v roce 2012 řešeno celkem 8 řádných výzkumných úkolů. U jednoho výzkumného úkolu 
došlo oproti Střednědobému plánu z organizačních důvodů k posunutí zahájení řešení na rok 
2013 (úkol 1.3. „Problematika ukládání trestu za souběh trestné činnosti“), přičemž původně 
stanovený termín dokončení úkolu bude zachován. Kromě toho v roce 2012 pokračovaly 
práce na přípravě dalších svazků zvláštní ediční řady „Vybrané metody kriminologického 
výzkumu“, věnovaných vícerozměrným statistickým metodám, analýze dokumentů a 
selfreportovým šetřením. Nad rámec Střednědobého plánu byl IKSP na základě Strategie 
prevence kriminality v České republice na léta 2012 – 2015 pověřen spoluprací na úkolu 
Republikového výboru pro prevenci kriminality „Zadat analýzu potřebnosti právní úpravy 
prevence kriminality, posoudit její výsledky a závěry předložit vládě ČR.“ 
 
Následující pasáž obsahuje přehled stavu prací na jednotlivých výzkumných úkolech, 
řešených v roce 2012. Případné první výstupy z těchto úkolů ke dni 6. 2. 2013 jsou uvedeny 
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v částech této Zprávy, věnovaných publikační a další odborné činnosti pracovníků IKSP 
v roce 2012. Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2012 byly s jedinou výjimkou všechny 
výzkumné úkoly nového Střednědobého plánu teprve zahájeny, bude převážná většina 
plánovaných výstupů z výzkumných úkolů realizována v následujících letech. Jednotlivé 
výzkumné úkoly jsou uváděny pod čísly podle Střednědobého plánu. 
 
 
1.1. Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních  
sankcí  
(doba řešení 2012 – 2015) 
Projekt výzkumu byl podán Grantové agentuře ČR se žádostí o podporu. GA ČR projekt 
akceptovala a vydala rozhodnutí o jeho podpoře pod registračním číslem projektu 
P408/12/2209. Spolunositelem projektu je Karlova univerzita v Praze, Fakulta filozofická.  
V roce 2012 byla provedena rešerše a následně sekundární analýza odborné literatury 
k jednotlivým vybraným institutům trestního práva (domácí vězení, obecně prospěšné práce, 
podmíněné odsouzení s dohledem), byly shromažďovány poznatky k peněžitému trestu včetně 
informací ze zahraničí a  statistické údaje z dostupných statistik. Ve spolupráci s Probační a 
mediační službou byly shromažďovány rovněž údaje týkající alternativních trestů a dohledu. 
Byly vyžádány údaje z Rejstříku trestů pro analýzu dopadů alternativních trestů a opatření na 
následnou případnou recidivu. 
Byla provedena plánovaná první fáze analýzy tisku, jejímž účelem bylo zjistit způsob 
informování o vstupu nového trestního zákoníku v platnost a způsob jeho komentování 
z hlediska dopadů na veřejné mínění. V souladu s projektem byly rovněž provedeny řízené 
rozhovory s vybranými pracovníky justice, Probační a mediační služby a advokacie, zaměřené 
na hodnocení změn, které přinesl nový trestní zákoník a jejich dopadu.  
Bylo provedeno šetření názorů veřejnosti na trestní politiku a trestání. Data byla sbírána od 
reprezentativního souboru 963 respondentů. 
Tým spoluřešitelů z FFUK zpracoval koncepci zhodnocení praxe soudů v oblasti 
alternativních sankcí za dvouleté období účinnosti nového trestního zákoníku v oblasti 
ukládání a výkonu krátkodobých trestů odnětí svobody (do jednoho roku), domácího vězení, 
podmíněného odsouzení s dohledem, obecně prospěšných prací a zabezpečovací detence, a to 
podle  hledisek, která byla projednána a schválena Nejvyšším soudem ČR. Shromažďování 
podkladů bylo provedeno prostřednictvím krajských soudů. Dále spoluřešitel ve dnech 23. a 
24. 11. 2012 uspořádal Mezinárodní expertní konference k výměně poznatků z kriminologie a 
trestní politiky ohledně vybraných trestních sankcí. Výstupy z konference byly publikovány 
na webových stránkách. Publikovány byly dva odborné články. 
 
 
1. 2. Zkrácené formy trestního řízení – možnosti a limity 
(doba řešení 2012 – 2013) 
Výzkum byl zahájen a pokračuje podle harmonogramu, vyplývajícího z projektu výzkumu. 
V roce 2012 byl zpracován projekt výzkumu, proveden sběr podkladových materiálů a dat, 
připraven rozbor právní úpravy, realizováno expertní dotazníkové šetření a uskutečněna 
analýza trestních spisů. V roce 2013 proběhne zpracování výsledků dotazníkového šetření, 
analýzy údajů z rejstříku trestů a analýzy trestních spisů, dokončení analýzy statistických 
údajů, a sepsání závěrečné zprávy. 
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2.1. Současná situace v oblasti extremistických hnutí v ČR s důrazem na jejich 
potenciální podporu u mladistvých a na šíření extremistických ideologických obsahů po 
Internetu 
(doba řešení 1. 11. 2010 – 31. 1. 2013) 
Výzkum je realizován s podporou z Programu bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra 
ČR pod č. VG20102012012. 
V rámci úkolu byla vyhodnocena data z výzkumu názorů středoškoláků, zpracován expertní 
průzkum mezi policejními specialisty na problematiku extremismu. Za přispění externí 
spolupracovnice byl proveden monitoring a analýza českých internetových stránek s 
extremistickým obsahem. Uvedené tři tematické bloky byly zpracovány do závěrečné zprávy, 
která je připravena k oponentnímu řízení. 
 
 
2.3. Sexuální kriminalita - sexuálně motivované kriminální jednání s komponentou násilí 
a reakce státu na ni (trestná činnost, delikty a pachatelé) 
(doba řešení: 2012 – 2014) 
Výzkum je realizován s podporou z Programu bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra 
ČR pod č. VG2VS/230. 
V prvním roce výzkumu byla pozornost zaměřena zejména na vymezení a definování násilné 
sexuální kriminality pro potřeby výzkumu, na sestavení výzkumného souboru (cca 500 
osob/pachatelů násilných sexuálních deliktů) a zahájeny byly práce na analýze trestních spisů. 
Proběhl také rozbor relevantní právní úpravy a započato bylo s analýzou mediálních sdělení 
za účelem poznání intenzity a úrovně mediálního pokrytí problematiky násilné sexuální 
kriminality v ČR. Analýze byla podrobena odborná literatura - za účelem získání přehledu o 
aktuálním stavu poznatků ve zkoumané oblasti včetně identifikace aktuálně používaných 
nástrojů k posouzení nebezpečnosti/rizikovosti pachatele sexuálního násilí. Sběr dat o 
kriminálním sexuálně motivovaném násilí a jeho pachatelích v ČR bude pokračovat i v roce 
2013. 
 
 
3.1. Vývoj kriminality v ČR –  každoroční sledování a analýza (včetně sledování vývoje 
organizovaného zločinu a dalších forem závažné kriminality, skladby pachatelů a obětí 
atd.) 
(doba řešení: 2012 – 2015) 
Byla zpracována a publikována analýza trendů kriminality v ČR v roce 2011, jakož i anglická 
verze analýzy trendů kriminality v ČR v roce 2010. 
V rámci řešení podúkolu „Vývoj závažné trestné činnosti ve vztahu ke společenským vlivům 
a rizikům“ proběhlo zpracování části výsledků XIX. expertního šetření o organizovaném 
zločinu na území České republiky v roce 2011, a rekapitulace (sekundární analýza) 
kriminogenních faktorů. 
Průběžně jsou pořizovány výpisy aktuálních kriminogenních faktorů z tisku. Byla dokončena 
externí studie Ruský a ukrajinský organizovaný zločin v České republice.   
 
 
3.2. Nové jevy v násilné kriminalitě včetně domácího násilí 
(doba řešení: 2012 – 2015; část věnovaná domácímu násilí 2012 - 2014) 
Zpracována byla literární část vstupu do výzkumu a poznatky z odborné české literatury. 
Proběhlo jednání na Policejním prezídiu ČR o zprostředkování sběru dat od kriminalistů z 
úseku násilné kriminality. Přípraven byl dotazník k novým formám násilné kriminality. Bylo 
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zahájeno jednání s pražskými státními zástupci zpracovávajícími závažné násilné trestné činy 
o možnostech sběru jejich poznatků o nových formách násilné kriminality. 
Problematika domácího násilí je zpracovávána jako samostatný podúkol. Byl vytvořen 
vyhodnocovací formulář k analýze spisových materiálů a bylo zahájeno vyhodnocování 
spisových materiálů. Byl vypracován dotazník k výzkumu v azylových zařízeních a proveden 
pilotážní sběr dat, na jehož základě došlo k vytvoření definitivní verze dotazníku. Byly 
zahájeny přípravné práce ke sběru dat v terénu.   
 
 
4.1. Kriminální kariéra mladistvých, nové jevy v kriminalit ě mladistvých, uplatňování 
Systému včasné intervence 
(doba řešení: 2012 – 2015) 
Výzkum je realizován s podporou z Programu bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra 
ČR pod č. VG2VS/244. 
V prvním roce řešení tohoto výzkumného úkolu se práce zaměřila na zmapování rozsahu 
působnosti dosavadního Systému včasné intervence v ČR. Naván byl kontakt s odpovědnými 
pracovníky na místní úrovni a výzkumný záměr byl projednán s příslušnými pracovníky 
ministerstev. Na základě vytvořeného záznamového archu proběhlo první výzkumné šetření 
problematiky fungování systému z hlediska rozsahu problematiky, kterou systém 
zaznamenává. 
 
5.1. Analýza změn struktury, trend ů a charakteristik vývoje vězeňské populace 
(doba řešení: 2012 – 2015) 
Po celý rok probíhal sběr materiálů, zejména k navrhovaným změnám ve vězeňství (novému 
zákonu o výkonu trestu odnětí svobody, změnám ve vnější diferenciaci věznic apod.). Byl 
zpracován dotazník k mezinárodnímu srovnání výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody 
ve vybraných státech. Projekt výzkumu  bude vzhledem k provedené amnestii ještě upraven a 
doplněn. 
 
6. Metodologie kriminologického výzkumu  
Byla dokončena externí studie Vybrané metody vícerozměrné statistiky se zvláštním 
zaměřením na kriminologický výzkum, probíhaly práce na studii k využití analýzy 
dokumentů v kriminologickém výzkumu a na studii k využití selfreportů v kriminologickém 
výzkumu.  
 
Zpracování analýzy potřebnosti právní úpravy prevence kriminality  
Spolupráce na plnění tohoto úkolu Republikového výboru pro prevenci kriminality byla IKSP 
uložena na základě Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 – 2015.  
Na základě obeslání členů RVPPK a obdržených materiálů došlo ke zpracování komplexního 
přehledu právních norem užívaných jednotlivými dotázanými subjekty v oblasti prevence (jak 
souhrnného přehledu norem dle právní síly, tak uceleného přehledu pro jednotlivé subjekty) a 
k vypracování seznamu kontaktních osob zodpovědných za spolupráci na tomto úkolu. Další 
doplňující otázky těmto kontaktním osobám pro druhé kolo dotazování byly rozeslány, 
připraveny jsou rovněž dotazy pro případný kulatý stůl či expertní nebo dotazníkové šetření. 
 
 

II.  Další mimořádné úkoly, podklady a analýzy  
a) zpracované na zadání MSp 
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Náměty pro přípravu Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 (dr. Cejp, 
dr.Scheinost ) 

Zpracování podkladů k: 
- zprávě MSp pro Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku  na 

území  ČR pro MV ČR (dr. Cejp, dr. Zeman, dr. Blatníková, dr. Marešová, 
dr.Martinková, mgr. Biedermanová), 

- připomínkovému řízení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 
proti nim  (dr. Zeman, dr. Blatníková) 

- problematice institutu zahlazení odsouzení (mgr. Rozum, mgr.Vlach), 
- příčinám nárůstu vězeňské populace (mgr. Rozum),  
- automatickému propouštění z výkonu trestu odnětí svobody (mgr. Rozum),  
- ukládání NEPO trestu a alternativních trestů (mgr. Rozum), 
- trestnému činu zanedbání povinné výživy (mgr. Rozum),  
- podmíněného propuštění včetně tabulek k praxi v jiných zemích (mgr. Rozum),  
- započítávání vazby do VTOS (mgr. Rozum), 
- problematice §§ 196 a 337 TrZ 
- možnostem řešení redukce počtu odsouzených osob (mgr. Rozum) 
- diskusi o změně započítávání vykonané vazby do trestu odnětí svobody (dr. Zeman) 
- problematice zabezpečovací detence (zahraniční zkušenosti – dr. Tomášek) 
- zprávě o plnění akčního plánu přípravy na stárnutí (dr. Zeman, mgr.Rozum, dr. 

Marešová)  
- zprávě pro Výbor pro odstranění diskriminace žen, konkrétně  k doporučením 

týkajících se domácího a sexuálního násilí (dr. Blatníková),  
- vyhodnocení plnění Národní strategie prevence násilí (dr. Blatníková),  
- provádění kastrací v ČR  (dr. Blatníková)  
- vnější diferenciaci věznic, systému rozhodování o zařazení odsouzených do věznic, 

přemísťování vězňů mezi věznicemi (s odkazy na paragrafové znění) – mgr. 
Biedermanová 

- analýze vězeňství v sousedních zemích se zaměřením na druhy a způsoby zařazování 
odsouzených do VTOS“ (mgr. Biedermanová, mgr. Vlach) 

- materiálu „Evaluace postupu orgánů veřejné správy při řešení eskalace napětí ve 
Šluknovském výběžku v období od června do listopadu roku 2011“ (mgr. Holas) 

 
 
Informace o problematice §§ 196 a 337 TrZ (mgr. Rozum) 
Informace o právní úpravě institutu podmíněného propuštění v Německu a Rakousku 
Vyhledání a překlad relevantních právních ustanovení týkajících se diferenciace věznic a 
zařazování odsouzených v Rakousku, přeložení obdržených odpovědí z Max-Planck Institutu 
a univerzity v Göttingenu, závěrečná syntéza (dr.Diblíková) 
Vyžádání podkladů k německé a rakouské úpravě zanedbání povinné výživy (dr.Diblíková) 
 
Zpracování připomínek k: 

- změně trestního zákona, trestního řádu a zákona o výkonu trestu odnětí svobody – 
změna se týkala problematiky vnitřní a vnější diferenciace (mgr. Rozum, dr. 
Marešová, mgr. Biedermanová), 

- instrukci o zadávání veřejných zakázek (mgr. Rozum), 
- materiálům předkládaných na Radě pro probaci a mediaci (mgr. Rozum), 
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- návrhu novely trestního zákoníku a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob 
(implementace evropské legislativy o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a 
o ochraně obětí (dr. Zeman, dr. Blatníková),  

- věcnému záměru zákona o státním zastupitelství (dr. Zeman) 
- zjištěným nedostatkům v resortních statistikách (dr. Zeman),  
- souhrnné zprávě za rok 2011 o plnění Národního akčního plánu prevence domácího 

násilí na léta 2011 až 2014 (dr. Martinková) 
- návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb. o Vězeňské službě a justiční 

stráži České republiky – problematika vnitřní diferenciace  a opakovaně k návrhu 
snížení počtu typů věznic v ČR ze čtyř na dva (dr.Marešová, dr.Zeman, mgr.Rozum, 
mgr.Biedermanová, mgr.Slavětínský) 

- připomínkovému řízení ve věci změny zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, 
změny zákona č.169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a změny dalších 
zákonů, tj. zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákona č. 361/2003 Sb., o 
služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a zákona č. 221/1999 Sb., o 
vojácích z povolání připomínkovému řízení ve věci změny zákona č. 141/1961 Sb., o 
trestním řízení soudním/trestním řádu (mgr. Slavětínský, dr. Marešová, mgr. 
Biedermanová), 

- komentář k případné využitelnosti certifikované metodiky v resortu MSp.  
- Posouzení projektu žadatele o podporu z BV MVČR „Věkové indikátory pro znalecké 

zkoumání v případech podezření na dětskou pornografii“ VG3VS/020, (dr. 
Blatníková), 

- novele zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (mgr. 
Biedermanová), 

- novele zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby a č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu 
odnětí svobody (mgr. Biedermanová, dr. Marešová). 

 
Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z priorit a postupů MS ČR při prosazování rovných 
příležitostí pro ženy a muže na rok 2011 (dr.Trávníčková,  mgr. Rozum, dr.Marešová) 
Odpověď na dotazníky MZ ohledně členství IKSP v mezinárodních organizacích (mgr. 
Rozum) 
Podklad pro hodnocení ukončeného programu RD  „Společnost, sankční politika, kriminalita“ 
(dr. Scheinost, dr. Zeman)  
Aktualizace výzkumných potřeb Ministerstva spravedlnosti  pro program bezpečnostního 
výzkumu (dr.Scheinost, dr.Zeman, mgr.Rozum)  
 
Připomínky k:  

- návrhu Metodiky  hodnocení výzkumných organizací,  
- návrhu Národních priorit orientovaného výzkumu a experimentálního vývoje,  
- návrhu novely zákona o podpoře výzkumu (dr.Scheinost, dr.Zeman, mgr.Rozum).  

 
 

b) zpracované na žádost dalších institucí domácích i  zahraničních  
 
dr. Zeman, mgr.Rozum, dr.Diblíková, mgr.Vlach, mgr.Biedermanová - Připomínky k 
rozhodnutím a stanoviskům Nejvyššího soudu (zadavatel Nejvyšší soud ČR, průběžně po celý 
rok) 
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dr.Cejp, dr.Marešová - Připomínky ke Zprávě o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a 
veřejného pořádku  na území České republiky v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010; pro MV 
ČR 
 
mgr.Biedermanová, dr. Štefunková - Zpracování podkladů pro úkol „Vytvořit metodiku 
vyhodnocování efektivity dopadů preventivních opatření a stanovení standardů pro jejich 
realizaci“ – pro MV ČR 
 
dr.Blatníková - Podklady k počtu odsouzených pachatelů v souvislosti s dětskou pornografií 
(vyžádáno Sexuologickým ústavem) 
 
dr.Blatníková, dr. Marešová - Podklady-odpovědi na otázky z dotazníku polského MSp 
k recidivě mladistvých a výkonu trestu mladistvých pachatelů 
 
dr.Blatníková - Data k problematice sexuální delikvence v ČR, Eastern European Experts on 
Sexual violence vyžádáno: National Institute of Criminology (OKRI), Budapešť 
 
dr.Blatníková - Podklady k problematice realizovaných výzkumů v oblasti zneužívání dětí 
v ČR (vyžádáno odbor bezpečnostní politiky MV ČR, oddělení analýz a strategií) 
 
dr.Cejp - V rámci pracovní skupiny Úřadu vlády ČR, která vytvářela materiál „Analýza 
možností boje proti korupci v soukromé sféře“ autorské zpracování kapitoly „Protikorupční 
prostředí a atmosféra ve společnosti“ a oponentní připomínky ke kapitolám ostatních interních 
i externích autorek a autorů  
 

dr.Cejp - Posouzení souladu cílů navrhovaného „Programu bezpečnostního výzkumu České 
republiky 2015-2020“ s prioritami Závěrečné zprávy expertního panelu „Bezpečná 
společnost“ (pro odbor bezpečnostního výzkumu MV) 
 
dr.Cejp - Identifikace výsledkových kritérií v návaznosti na tematické oblasti a dílčí cíle 
programu bezpečnostního výzkumu na léta 2015-2020 (pro odbor bezpečnostního výzkumu 
MV) 
 
dr.Cejp - zpracování oponentního posudku na projekt Centra dopravního výzkumu „Vliv 
migračních a demografických změn české populace na růst sociálně patologických jevů ve 
městech“ (pro odbor bezpečnostního výzkumu MV) 
 
dr.Cejp - Písemná konzultace k ruskému organizovanému zločinu v ČR pro 
Bundeskriminalamt Wiesbaden 
 
dr.Diblíková - zpracování podkladů k páté edici European Sourcebook of Crime and Criminal 
Justice Statistics (definice a komentáře ke skutkovým podstatám, statistiky a časové řady 
z údajů Policie ČR, státních zastupitelství, soudů, Vězeňské služby ČR, personální informace, 
údaje o PMS ČR a viktimizačních výzkumech atp., za období 2007 – 2010 
 
dr.Diblíková - odpověď na dotaz ke stíhání trestného činu znásilnění v ČR pro Univerzitu 
v Toruni (Polsko)  
 
dr.Diblíková - zpracování materiálu pro EUCPN, týkajícího se problematiky vyšetřovaní 
trestných činů, policejních záznamů a zkráceného řízení v ČR 
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dr.Diblíková - zpracování a přeložení odpovědí do dotazníku k recidivě mladistvých 
zaslaného z polského Institutu ministerstva spravedlnosti 

 
mgr. Holas  - Zpracování podkladů za resort MSp ke Zprávě o problematice extremismu na 
území ČR za rok 2011 
 
dr.Marešová - Referát „Poznatky z výzkumu kriminální recidivy se zaměřením na pracovní 
uplatnění pachatelů“ pro slyšení v Senátu 13.3.  
 
dr.Marešová - Spolupráce na Sborníku o bezpečnostní situaci v ČR (6 příspěvků – trendy 
vývoje, kriminalita mládeže, návrhy na zkvalitnění statistického zpracování, o recidivě a 
recidivistech, o latentní kriminalitě, jak interpretovat současné statistiky o kriminalitě) a 
editování celého sborníku včetně zpracování připomínek k příspěvkům dalších spoluautorů 
 
dr. Martinková - Vypracování podkladů  za ČR za část týkající se národních výzkumů 
viktimizace  pro European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics  
 
dr. Martinková - Vypracování připomínek k publikaci MV ČR „ Analýza zkušeností států 
v oblasti přístupu k obětem teroristického útoku“  
 
dr. Martinková - Spolupráce s Českým statistickým úřadem k původně připravovanému 
výzkumu obětí kriminality (EU SASU) v rámci zemí Evropské Unie  
 
dr.Scheinost - Podklady pro Evaluační šetření Evropské sítě prevence kriminality (EUCPN) 
 
dr.Tomášek - Expertní člen týmu (výzkumník) pro vývoj programu „Rodinné skupinové 
konference“ v rámci projektu „Na správnou cestu!“, který realizuje Probační a mediační 
služba ČR 
 
dr.Trávníčková - Zpracování podkladů a oponentura „Národní strategie boje proti 
obchodování s lidmi v České republice na období 2012 – 2015 pro MV ČR 
 
dr. Trávníčková – příprava studie sociálně patologických dopadů hazardních her ve 
společnosti pro MF ČR 
 
dr.Večerka, mgr. Holas  - Zpracování mimořádného úkolu– dotazník pro empirické šetření 
výzkumu veřejného mínění na téma:  „Vnímání nežádoucích společenských jevů a ohrožení 
kriminalitou“ a výběr agentury pro uskutečnění terénního šetření a monitorování sběru dat pro 
RVPPK a odbor prevence MV 
 
mgr. Vlach - Vyhledání statistických údajů v systému CSLAV pro potřeby výzkumu 
domácího násilí prováděného NNO 
 
dr. Zeman - Vyjádření pro Research and Documentation Centre (WODC) nizozemského 
ministerstva spravedlnosti o způsobu hodnocení činnosti resortní výzkumné organizace v ČR 
 
dr. Zeman - Připomínky ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k návrhu novely zákona o 
návykových látkách a některých dalších předpisů (zadavatel Rada vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky) 
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dr. Zeman - 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 - Připomínky ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k návrhu novely zákona o 
návykových látkách a některých dalších předpisů (zadavatel Rada vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky) 
 
dr. Zeman - Podklady k česko-polské spolupráci v oblasti výzkumu (zadavatel Ústav 
mezinárodních vztahů) 
 
 
 

III. P řednášková činnost v rámci MSp v roce 2012 (Justiční akademie, vězeňství, PMS) 
 
mgr.Holas - Justiční akademie Kroměříž 15.3. 2012: přednáška „Radikalismus dnešních 
středoškoláků“ na semináři Extremismus v evropském kontextu. 
 
dr.Večerka - Přednáška v rámci akce Justiční akademie (13.3.2012) na téma: „Kde selhala 
prevence“ 
 
dr. Zeman - Přednáška „Stav a vývoj drogové kriminality v ČR“ v rámci kursu Justiční 
akademie „Drogová problematika“ (Kroměříž, 12. 11. 2012) 
 
 

IV. Aktivní ú čast (referáty, vystoupení) na odborných akcích v ČR v roce 2012  
 
 
Odborný seminář IKSP: Co víme o trendech kriminality a sankční politice v ČR: Praha, 
20.6.2012.  Referáty  dr.Marešová:  l) Kriminalita v ČR na přelomu 19. a 20. stol., v období 1. 
světové války a první republiky a 2) Trendy kriminality v ČR v posledním cca 20letém 
období; Mgr.Rozum: Co víme o trendech kriminality a sankční politice v ČR; dr. Martinková: 
Výzkumy obětí kriminality a statistiky o kriminalitě  
 
Odborný seminář IKSP „Kriminalita související s drogami v ČR z perspektivy současného 
výzkumu“, Praha, 17. 10. 2012. Referáty dr. Zeman: 1) Co víme o kriminalitě související s 
drogami a co o ní dokážeme zjistit, 2) Kriminální kariéra pachatelů drogové kriminality; 
dr. Trávníčková:  Názory a postoje českých občanů v oblasti drogové problematiky  
 
Prezentace poznatků na Republikovém výboru pro prevenci kriminality: 

• dr.Marešová: Resocializace v podmínkách výkonu trestu odnětí svobody  a o současné 
kriminální recidivě 

• mgr.Rozum : Výsledky výzkumu probačních programů pro mladistvé 
• dr.Večerka: Názory mládeže ČR na kriminalitu ve světle výzkumu veřejného mínění 
• dr. Zeman: Výsledky výzkumu „Veřejnost a trestní politika“  
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Konference ČKS a PFUK Praha 26.9.2012 „Poškozený a oběť trestného činu 
z trestněprávního a kriminologického pohledu“ . Referáty dr. Martinková:  K výzkumům 
obětí kriminality v České republice;  dr.Marešová: Co také ovlivňuje skladbu obětí 
kriminality. 
 
Konference "Co víme a nevíme o korupci v ČR",  Transparency International a Česká 
kriminologická společnost,  18.12.2012.  Referát dr.Cejp:  Korupce jako vztah korumpujícího 
a korumpovaného.  
 
Konference k česko – texaské spolupráci v trestní justici, Kroměříž, 18. – 19. dubna 2012. 
Referáty dr. Zeman: prezentace Střednědobého plánu IKSP; dr.Scheinost: Činnost a úkoly 
IKSP 
 
Konference sekce sociální patologie MČSS „Životní styl směřující k delikvenci“, Skalní 
Mlýn, 25.-27.4.2012. Referáty: 

• dr.Večerka: Organizátor a odborný garant konference, referát  Jak smýšlí mladá 
generace o příčinách delikvence mladých lidí 

• Mgr. Biedermanová: Ženy ve výkonu trestu odnětí svobody – vliv vybraných faktorů 
na jejich životní dráhu 

• dr.Cejp: Korupce jako životní styl 
• mgr. Holas: Radikální politické postoje mládeže – výsledky výzkumu; podíl na 

organizačním zajištění konference 
• dr.Marešová: Jakou šanci na změnu životního stylu mají propuštění kriminální 

recidivisté? 
• dr. Martinková: Kriminální recidivisté – trestná činnost a kriminální dráha. 
• dr. Štěchová: Vybrané psychologické charakteristiky recidivních pachatelů – 

komparace souborů 
 
Konference „Kriminalita a drogy“, Magistrát hl. m. Prahy a Sananim o. s., 12. a 13. 4. 2012. 
Referát dr. Trávníčková: Kriminální kariéra pachatelů drogové kriminality 
 
Konference „Korupce neuvěřitelně hlasitá, extrémně blízká a přesto…“,  Evropská komise 
6.11.2012. Dr.Cejp: aktivní účast (v diskusi a u kulatého stolu)  
 
Konference „Rozpravy o institucionální péči“ , Malenovice, 10. – 11. května 2012. Referát dr. 
Večerka: Zanedbaná sociální prevence a klienti diagnostických ústavů 
 
Konference „Bezdomovectví v kontextu kriminality“, pořadatel Charita Olomouc. Referát dr. 
Štěchová: Bezdomovectví a bezdomovci z pohledu kriminologie  
 
Konference „Společně nejen proti extremismu“ Krajský úřad Ústeckého kraje. Ústí nad 
Labem 25. 9. 2012. Mgr. Holas: vystoupení v panelové diskusi s příspěvkem „Aktuální data o 
politickém radikalismu české mládeže“. 

 
Konference „Ideologie krajní pravice a její odraz v současných subkulturách“, FF UJEP Ústí 
n/Labem, 10. – 11. 10. 2012. Mgr. Holas: diskusní příspěvky. 
 
 

V. Zahraniční odborné akce v roce 2012  
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12. výroční konference Evropské kriminologické společnosti , Bilbao, 12. – 15. 9. 2012, 
dr. Zeman, dr.Blatníková - referát „The Security detention: the new way of dealing with 
dangerous offenders in the Czech Republic“; dr.Tomášek - „Public punitiveness in the Czech 
Republic on increase?“; Mgr. Holas - Referát „Tendencies of the Czech youth towards radical 
political attitudes“. 
 
14. sympozium Světové viktimologické společnosti, Haag, 21.-24.5.2012; účast dr. 
Martinková, mgr. Vlach 
 
Pracovní jednání národních právních korespondentů při Evropském monitorovacím 
středisku pro drogy a drogovou závislost. EMCDDA, Lisabon, 28. - 29. 6. 2012. 
Vystoupení dr. Zeman: prezentace stavu a vývoje v oblasti protidrogové legislativy v ČR  
 
6. výroční konference International Society for the Study of Drug Policy, Canterbury 30. - 
31. 5. 2012; účast dr. Zeman 
 
2. pracovní konference EMCDDA, EK a Europolu o indikátorech snižování nabídky 
drog, Lisabon, 22. – 23. 11. 2012; účast dr. Zeman 
 
Konference Mezinárodní strategie proti korupci – partnerství veřejného a soukromého 
sektoru a trestní politika ISPAC (poradní orgán OSN v oblasti prevence a kontroly 
kriminality - International Scientific and Professional Advisory Council), Courmayeur (Itálie), 
14. – 16. prosince 2012, účast dr.Diblíková 
 
Stockholmské kriminologické sympózium, 11.-13. června 2012, Stockholm (Švédsko) , 
účast dr.Tomášek, mgr.Biedermanová  
 
Konference Německé dny prevence (17. Deutsche Praeventionstag) „Žít bezpečně ve městě 
a v zemi“.  Mnichov (SRN), 16. - 17. 4. 2012, účast Mgr. Holas 

 
Cross-border Crime Colloquium, Manchester, University of Manchester, 20.-22.5.2012. 
Referát dr. Scheinost: Organised crime in the country of  transition after twenty years  
 
Mezinárodní seminář k problematice zpráv a posudků Probační a mediační služby 
vyhotovovaných před rozhodnutím soudu - Pre-sentence Work and Assessment Evropská 
organizace pro probaci (CEP) ve spolupráci s Norwegian Correctional Services, Oslo 
(Norsko), 10. a 11. května 2012, účast dr. Diblíková 

 
VII. mezinárodní konference Connecting people – Victims, Offenders and Communities 
in Restorative Justice, Evropské fórum pro restorativní justici, Helsinki (Finsko), 14. – 16. 
června 2012, účast dr.Diblíková, mgr.Vlach  

 
V. mezinárodní konference Criminality or Social Exclusion? Justice for Children in a 
Divided World , International Juvenile Justice Observatory (IJJO), Londýn (Velká Británie),  
6. - 7. listopadu 2012, účast dr.Diblíková 
 
Konference „Sociálna patológia  optikou sociologického  skúmania“ (česko-slovenské 
sociologické dni), pořadatel Masarykova česká sociologická společnost, Slovenská akademie 
věd a Universita Komenského Bratislava. Modra (SR) 4.10.2012. Referáty: 

• dr. Štěchová: Recidivní pachatelé -  komparace dvou skupin 



12 
 

 

• mgr.Biedermanová: Vězeňství - opomíjená i zatracovaná instituce aneb Problematika 
podmínek nepodmíněného výkonu trestu odnětí svobody v českých věznicích očima 
kriminologa 

• dr. Večerka: Vztah mladých lidí v ČR k některým životním zásadám  
• mgr. Holas: Tendence české mládeže k politické radikalizaci  
• dr.Scheinost: Organizovaný zločin očima médií a společnosti 

 
Kolokvium o sociológii kriminality a vybraných spoločensky nežiaducich javoch. 
Universita Konštantína Filozofa, 2. – 3. 5. 2012 Nitra (SR). Referáty mgr. Holas: Aktuální 
výzkumné úkoly řešené IKSP; dr.Scheinost: Stav a výhledy české kriminologie  
 
XI. ro čník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o 
člověku, Bratislava, 23. - 24. ledna 2012; účast dr. Zeman 
 
Mezinárodní vědecká konference „Prevence kriminality – výzva společnosti“ , APZ  
v Bratislavě, 11. a 12. dubna 2012.  Referáty dr. Marešová: Jaké jevy znesnadňují u českých 
recidivistů ukončení jejich kriminální kariery, Mgr. Biedermanová:  Terciární prevence – 
působení resocializačního programu na recidivisty 
 
Stálý mezinárodní seminář kriminologické prognostiky v Bratislavě (APZ). 27. – 29. 
11.2012. Referáty dr.Marešová: Aktuální problémy mezinárodního srovnání stavu a trendů 
vývoje kriminality, dr. Cejp:  Změny v charakteru a činnostech skupin organizovaného 
zločinu na území České republiky, účast mgr. Holas 
 
 

VI. Pedagogická, konzultační, oponentní činnost  
 
Dr. Cejp 
Fakulta sociálních věd UK: Výuka v rámci kurzu Kriminalita a současná česká společnost 
(zimní semestr) – 40 hodin. Vedení bakalářských, diplomových prací a jedné doktorské práce. 
Policejní akademie ČR: Přednáška „Předvídání budoucího vývoje kriminality“. Konzultace.  
Trivis: Přednáška o organizovaném zločinu. Vedení absolventské práce o organizovaném 
zločinu. 
  
Mgr. Holas  
PF UK, v rámci kurzu kriminologie: přednáška „Extremismus, zločiny z nenávisti“  
FF UK, katedra sociologie: přednáška „Sociologické aspekty extremismu mládeže“ 
Organizace studentské vědecké soutěže Benes Award 
 
Dr. Marešová 
Právnická fakulta UK – každoročně v rámci výběrového předmětu Kriminologie přednáška 
Osobnost pachatele trestného činu. Vedení dvou DP a oponování 5 dalších.  
PA – každoročně přednášky o kriminalitě mládeže pro bakalářské a magisterské studium 
včetně seminářů 
Konzultace: cca 10 - 12 studentů PrF UK, FF UK, PA, Institut mezioborových studií Brno 
 
Mgr. Rozum 
přísedící u absolutorií v. o. š. Trivis z oboru Kriminologie a prevence kriminality 
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Dr. Scheinost 
Výuka v dvousemestrálním předmětu Kriminologie na Právnické fakultě UK 
(přednáška  Organizovaný zločin) 
Přednášky pro studenty amerických universit v rámci jejich studijních pobytů v ČR (téma 
Trends in Crime, Criminology in the CR) 
Oponentura publikace Jelínek,J., Gřivna,T., Poškozený a oběť trestného činu 
Recenze diplomových prací studentů Právnické fakulty UK 
Recenze článků pro časopisy Kriminalistika, Trestněprávní revue 
 
Dr. Štefunková 
Výuka předmětu Kriminologie v adiktologii v rámci oboru adiktologie, 1. LF a VFN UK 
v Praze 
Vedení a oponování kvalifikačních prací oboru adiktologie, 1. LF a VFN UK v Praze 
 
Dr. Tomášek 
Výuka předmětu kriminologie a prevence kriminality na Vyšší odborné škole prevence 
kriminality a krizového řízení Trivis (celoročně) 
Přednáška pro studenty sociologie Filozofické fakulty UK v rámci kurzu „Vybrané kapitoly 
ze sociálních deviací“ na téma restorativní justice a mediace 
Oponentní posudek na diplomovou práci „Sociální aspekty ukládání alternativních trestů“ pro 
FSV UK. 
 
Dr. Večerka  
Přednášení na katedře sociální práce FFUK: 
semestr - Problematika sociálních deviací (pro navazující magisterský kurs) 
semestr – Rizikové skupiny a rizikové chování (pro kombinované studium bakalářské) 
Přednáška na PF UK v rámci kursu kriminologie (kriminalita mládeže, prevence kriminality) 
Vedení diplomových prací, konzultace v rámci fakult, konzultace pro pracovníky prevence 
kriminality  
 
Mgr. Vlach 
Přísedící u absolutorií v. o. š. Trivis z oboru Kriminologie a prevence kriminality 
Zpracování oponentních posudků k absolventským pracem tamtéž. 
 
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; 
Oponentní posudek na bakalářskou práci studentky oboru adiktologie, 1. LF a VFN UK v 
Praze; 
Recenzní posudek na publikaci „Plecitá, K. (ed): Česká republika 2002 – 2012: hodnoty, 
postoje, chování. Sociální report projektu European Social Survey“. Sociologický ústav AV 
ČR; 
 
 

VII. Práce a členství v odborných společnostech, poradních sborech, komisích, 
radách, pracovních skupinách včetně zahraničních 

 
Mgr. Biedermanová 
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Členka České kriminologické společnosti 
 
Dr. Blatníková 
Členka Českomoravské psychologické společnosti 
Členka prezidia Asociace forenzních psychologů 
Soudní znalkyně v odvětví psychologie jmenovaná Městských soudem v Praze 
Členka České kriminologické společnosti 
Členka pracovní skupiny pro tvorbu probačního programu Proti násilí (PMS). 
 
Dr. Cejp 
Práce v poradní komisi pro bezpečnostní výzkum Ministerstva vnitra. 
Člen dotační komise Ministerstva vnitra pro projekty týkající se korupce. 
Člen pracovní skupiny Úřadu vlády ČR „Analýza možností boje proti korupci v soukromé 
sféře“  
Člen Masarykovy české sociologické společnosti 
Člen České kriminologické společnosti 
 
Dr. Diblíková  
Národní korespondent The European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics 
Členka České kriminologické společnosti 
 
Mgr. Háková 
Členka  České kriminologické společnosti 
 
Mgr. Holas 
Člen Masarykovy české sociologické společnosti  
Člen České kriminologické společnosti 
 
Dr. Marešová 
Členka Českomoravské psychologické společnosti 
Členka poradního sboru ředitelky Věznice Světlá nad Sázavou 
Členka České kriminologické společnosti 
 
Dr. Martinková 
Členka Českomoravské psychologické společnosti  
Členka České kriminologické společnosti 
   
Mgr. Rozum 
Člen Rady pro probaci a mediaci 
Člen výboru České kriminologické společnosti 
 
Dr. Scheinost 
Člen Republikového výboru pro prevenci kriminality  
Předseda České kriminologické společnosti 
Člen The Colloquium Group on Cross-border Crime in Europe 
Člen European Working Group on Organisational Crime (EUROC) 
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  
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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 
 
Mgr. Slavětínský 
Člen České kriminologické společnosti 
 
Dr. Štefunková 
Členka české kriminologické společnosti 
 
Dr. Štěchová 
Členka  Masarykovy české sociologické společnosti 
Členka České kriminologické společnosti 
 
Dr. Tomášek 
Člen redakční rady časopisu European Journal of Probation 
Výkonný tajemník České kriminologické společnosti 
 
Dr. Trávní čková 
Členka pracovní skupiny k rovným příležitostem pro ženy a muže v resortu justice 
Členka Meziresortní koordinační skupiny pro oblast boje proti obchodování s lidmi 
Předsedkyně revizní komise Masarykovy české sociologické společnosti 
 
Dr. Večerka 
Člen řídícího výboru  Masarykovy české sociologické společnosti - Předseda sekce sociální 
patologie MČSS 
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  
 
Mgr. Vlach 
Člen České kriminologické společnosti 
 
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 „Zákon o mezinárodní 
justiční spolupráci ve věcech trestních“, Praha, 18. 10. 2012 
Národní právní korespondent za ČR při Evropském monitorovacím středisku pro drogy a 
drogovou závislost (EMCDDA); 
Člen Rady Ceny adiktologie (Klinika adiktologie PK 1. LF a VFN UK); 
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Člen pracovní skupiny Úřadu vlády ČR (Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky) pro 
systém vzdělávání protidrogových koordinátorů; 
Člen České kriminologické společnosti 
 
 
 

VIII. Edi ční a publikační činnost v roce 2012 
 

a) edice IKSP – STUDIE 
 

Cejp,M. (ed.): Selected Results of Research Activities of ICSP in the Years 2008-2011. ISBN 
978-80-7338-122-6  
 
Marešová,A. - Cejp,M. - Martinková,M. - Tomášek,J. - Vlach,J. - Zeman,P.: Crime in the 
Czech Republic in 2010. ISBN 978-80-7338-123-3  
 
Večerka,K.: Mládež o kriminalitě a etice každodennosti. ISBN 978-80-7338-124-0  
 
Marešová,A. - Biedermanová,E. - Cejp,M. - Holas,J. - Martinková,M. - Tomášek,J.: Analýza 
trendů kriminality v roce 2011. ISBN 978-80-7338-127-1  
 

b) edice IKSP – PRAMENY 
 

Britské strategické dokumenty k prevenci a potírání závažné trestné činnosti. ISBN 978-80-
7338-120-2  
 
Goodeyová,J. - Aromaa,K. (eds.): Trestné činy z nenávisti  (příspěvky ze Stockholmského 
kriminologického sympozia 2006 a 2007) ISBN 978-80-7338-121-9  
 
Marešová,A. (ed.): Trendy kriminality ve světě a nové problémy a reakce v oblasti prevence 
kriminality a trestní justice. ISBN 978-80-7338-125-7  
 
Rada Evropy a International Juvenile Justice Observatory k soudnictví nad mládeží. ISBN 
978-80-7338-126-4  
 
c) články 

Cejp Martin: Cizinci v organizovaném zločinu páchaném na území ČR. Trestněprávní 
revue 7-8/2012, str. 173-175. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313 

Cejp Martin: Změny v charakteru a činnostech skupin organizovaného zločinu na území 
ČR za období 1993-2010. Kriminalistika 3/2012, str. 201-209. Praha: MVČR, ISSN 1210-
9150 

Luptáková Marina: Názory české veřejnosti na problematiku organizovaného zločinu a 
vliv denního tisku na utváření těchto názorů. Trestněprávní revue 2/2012, str. 37-42. 
Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313 
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Marešová Alena - Martinková Milada: Oběti jako možný zdroj informací o výskytu 
latentní kriminality a sociálně patologických jevů. Kriminalistika 2/2012, str. 81-89. Praha: 
MVČR, ISSN 1210-9150 

Martinková Milada: K současnému stavu poznávání zasažení obyvatel České republiky 
kriminalitou.  Trestněprávní revue 4/2012, str. 88-92. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313 

Martinková Milada: K výzkumům obětí kriminality v ČR. in: Poškozený a oběť trestného 
činu z trestněprávního a kriminologického pohledu, str. 180-183. Praha: Leges, ISBN 978-80-
87576-39-7 

Hulmáková Jana-  Rozum Jan: Aktuální trendy sankční politiky v ČR. Trestněprávní revue 
11-12/2012, str. 256-262. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313 

Rozum Jan - Tomášek Jan - Špejra M.: Probační programy pro mladistvé a jejich 
efektivita. Státní zastupitelství 1/2012, str. 44-51. Praha: Novatrix, ISSN 1214-3758 

Štěchová Markéta: Majetková recidiva a majetkoví recidivisté. Kriminalistika 3/2012, str. 
185-200. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150 

Tomášek Jan: Roste punitivita českých občanů? Trestněprávní revue 9/2012, str. 205-209. 
Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313 

Trávníčková Ivana - Zeman Petr: Pachatelé drogové kriminality z perspektivy jejich 
kriminální kariéry.  Bulletin Národní protidrogové centrály 3/2012, str. 3–9, ISSN 1211-
8834 

Zeman Petr: Trestní odpovědnost právnických osob v mezinárodním kontextu - diskusní 
setkání České národní skupiny Mezinárodní společnosti pro trestní právo. Trestněprávní revue 
2/2012, str. 50-51. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313 

Zeman Petr: Využívání konopí pro léčebné účely z pohledu práva. Revue České lékařské 
akademie, Issue 8, Vol. 2012, str. 34-36, ISSN 1214-8881 

Zeman Petr: Tresty a trestání v názorech českých občanů. Státní zastupitelství 6/2012, 
Praha: Novatrix, str.43-48.ISSN 1214-3758 

Zeman Petr - Trávníčková Ivana - Štefunková Michaela: Znalosti, názory a postoje občanů 
v oblasti drogové problematiky. Adiktologie 4/2012, str. 302-310, ISSN 1213-3841 

Zeman, P.: Obavy české veřejnosti ze sexuálně motivované kriminality.  Bezpečnostní 
teorie a praxe 4/2012, ISSN 1801-8211, str. 41 - 51; 
 
 
d) Kapitola v knize nebo sborníku 
 

Cejp Martin - Scheinost Miroslav: Organized and Economic Crime: A Common Problem. 
In: Šelih,A., Završnik,A. (eds.): Crime and Transition in Central and Eastern Europe. Springer 
2012, ISBN 978-1-4614-3516-1, pp. 157-178 
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Životní styl směřující k delikvenci: Sborník příspěvků z konference sekce sociální patologie 
MČSS, Blansko - Skalní mlýn, 25.-27. dubna 2012. Večerka Kazimír (ed.), Praha: 
Masarykova česká sociologická společnost, 2012, ISBN 978-80-903541-9-7 (připravuje se)  
Příspěvky pracovníků IKSP:  

• Biedermanová, E.: Ženy ve výkonu trestu odnětí svobody – vliv vybraných faktorů na 
jejich životní dráhu, str.192-195 

• Cejp, M.: Úplatek jako životní styl, str.36-44 
• Hnátová,  P.: Představy veřejnosti o pachatelích znásilnění a pohlavního zneužívání, 

str.124-133 
• Holas, J.: Radikální politické postoje naší mládeže dnes a v devadesátých letech, 

str.100-106 
• Luptáková, M.: Nesnesitelná tíha bytí, aneb co přivádí k chování, jenž směřuje k 

delikvenci, str.196-206 
• Marešová. A.: Jakou šanci na změnu životního stylu mají propuštění kriminální 

recidivisté? str.187-191 
• Martinková, M.: Kriminální recidivisté – trestná činnost a kriminální dráha, str.166-

169 
• Štěchová, M.: Poznámky ke komparaci psychologických charakteristik vybraných 

recidivistů, str.170-176 
• Večerka, K.: Jak smýšlí mladá generace o příčinách delikvence mladých lidí, str.56-60 

Marešová, A. et al.: Bezpečnostní situace v České republice. Praha: MVČR, 2012. ISBN 
978-80-260-3275-5  

• Stolín, V. – Marešová,A.: Dlouhodobý vývoj kriminality v ČR. str.13-25 
• Krulík,O. – Marešová,A.: Latence kriminality a nejčastější důvody neoznamování 

případů podezření na spáchání trestného činu nebo přestupku. str.78-97 
• Marešová,A.: Problematika recidivy. str.128-137 
• Marešová, A.: Příčiny radikálního poklesu evidované kriminality mládeže. str.139-145 
• Martinková,M.: Přínos některých typů výzkumů obětí trestné činnosti pro oficiální 

statistiky kriminality, včetně odhadů kriminality latentní. str.166-174 
• Marešová,A. – Stolín,V.: Jak správně interpretovat data v kriminálních statistikách? 

str.178-190 
• Stolín,V. – Marešová,A.: Rozbor základního členění kriminality v policejních 

statistikách dle TSK a možnosti jeho úpravy. str.191-196 

Prevencia kriminality - výzva spoločnosti (sborník z mezinárodní konference, 11.-
12.IV.2012), Bratislava: Akadémia policajného zboru, 2012, ISBN 978-80-8054-xxx-x  
Příspěvky pracovníků IKSP:  

• Biedermanová, E.: Terciární prevence - působení resocializačního programu na 
recidivisty, str. *-* 

• Marešová, A.: Jaké jevy znesnadňují u českých recidivistů ukončení jejich kriminální 
kariéry, str. *-* 

 


