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ZPRÁVA O ČINNOSTI IKSP V ROCE 2013 
 

 
I. Plnění hlavních výzkumných úkolů Střednědobého plánu 2012-2015 
 
Rok 2013 byl druhým rokem aktuálního Střednědobého plánu výzkumné činnosti Institutu 
pro kriminologii a sociální prevenci na léta 2012-2015. Jednalo se o jediný rok střednědobého 
období, kdy byly souběžně řešeny všechny řádné výzkumné úkoly ze Střednědobého plánu 
(celkem 11). Výjimkou byl výzkumný úkol 1.3. „Problematika ukládání trestu za souběh 
trestné činnosti“, který měl být řešen výlučně externím spolupracovníkem IKSP, jemuž se 
z organizačně technických důvodů nepodařilo řešení úkolu v roce 2013 zahájit. Po dohodě 
s řešitelem úkolu a po projednání ve Vědecké radě IKSP a s Ministerstvem spravedlnosti byl 
uvedený úkol ze Střednědobého plánu výzkumné činnosti vypuštěn.  Kromě toho byly v roce 
2013 dokončeny a vydány další svazky zvláštní ediční řady „Vybrané metody 
kriminologického výzkumu“, věnované vícerozměrným statistickým metodám a 
selfreportovým šetřením.  
 
Nad rámec Střednědobého plánu pokračovala na základě Strategie prevence kriminality 
v České republice na léta 2012 – 2015 spolupráce IKSP na úkolu Republikového výboru pro 
prevenci kriminality „Zadat analýzu potřebnosti právní úpravy prevence kriminality, posoudit 
její výsledky a závěry předložit vládě ČR.“ Na základě téže Strategie bylo v roce 2013 ve 
spolupráci s Odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra dokončeno řešení 
výzkumného úkolu „Vnímání nežádoucích společenských jevů a ohrožení kriminalitou“. Nad 
rámec Střednědobého plánu byly také zahájeny práce na výzkumu viktimizace obyvatel ČR 
vybranými delikty. IKSP se dále podílel na mezinárodním projektu výzkumu „Study on the 
possibilities to exchange information between administrative bodies and traditional law 
enforcement organisations to apply administrative measures within EU MS and at EU level”. 
 
Následující pasáž obsahuje přehled stavu prací na jednotlivých výzkumných úkolech, 
řešených v roce 2013. Případné výstupy z těchto úkolů jsou uvedeny v částech této Zprávy, 
věnovaných publikační a další odborné činnosti pracovníků IKSP v roce 2013. Jednotlivé 
výzkumné úkoly jsou uváděny pod čísly podle Střednědobého plánu. 
 
 
1.1. Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních  
sankcí (projekt tohoto úkolu byl podán se žádostí o grant na Grantovou agenturu ČR) 
(doba řešení 2012 – 2015) 
Projekt je řešen s podporou Grantové agentury Č, číslo projektu  P408-12-2209. 
Spolunositelem projektu je Karlova univerzita v Praze, Fakulta filozofická. Spoluřešitelský 
tým je veden prof. JUDr. Helenou Válkovou, CSc. Jeho členy jsou dále prof. JUDr. Pavel 
Šámal, Ph.D., JUDr. Jana Hulmáková, Ph.D. a Mgr. Petr Škvain. 
Tým pracovníků z IKSP  pokračoval v roce 2013 podle projektu. Byla prováděna analýza 
pramenů, shromažďování a zpracování statistických dat a analýza dat z rejstříku trestů na 
anonymním vzorku více než 4000 odsouzených z pohledu účinku alternativních trestů na 
případnou recidivu. Bylo provedeno dotazníkové šetření mezi pracovníky justičních orgánů a 
Probační a mediační služby a uskutečněno expertní šetření u pracovníků Vězeňské služby z 
Generálního ředitelství a vybraných věznic.  Následně bylo provedeno dotazníkové šetření na 
vzorku 200 osob odsouzených k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Byla provedena již 
druhá sonda do názorů veřejnosti na sankční politiku v ĆR na vzorku 1001 respondentů.  Byla 
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zpracována první verze studie k modelovému odhadu nákladů na kriminalitu a studie k 
peněžitému trestu a zanedbání povinné výživy. 
Na základě průběžných výsledků byla vydána odborná kniha v edici IKSP: Scheinost, M. a 
kol.: Trestní sankce a jejich odraz v praxi, tisku a v názorech veřejnosti. (Teoretické a 
trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí I.). IKSP, Praha 
2013, ISBN 978-80-7338-135-6. Dalším publikačním výstupem byl článek v odborném 
recenzovaném časopise; další dva články byly do redakcí odborných recenzovaných časopisů 
zaslány k otištění.  
Úkoly předpokládané v projektu na rok 2013 byly splněny i týmem spoluřešitelů. 
 
 
1. 2. Zkrácené formy trestního řízení – možnosti a limity 
(doba řešení 2012 – 2013) 
Výzkum byl v souladu s harmonogramem úspěšně dokončen. V průběhu roku 2013 byly 
zpracovány výsledky expertního dotazníkového šetření, analýzy údajů z rejstříku trestů a 
analýzy trestních spisů, dokončena byla analýza statistických údajů a byla sepsána závěrečná 
zpráva z výzkumu. Výsledky výzkumu byly publikovány v odborné knize: Zeman, P. a kol.: 
Zkrácené formy trestního řízení – možnosti a limity. IKSP, Praha 2013, ISBN 978-80-7338-
133-2. Článek, shrnující některé výsledky výzkumu, je připraven k otištění v odborném 
recenzovaném časopise. Další výstupy z výzkumu budou realizovány v roce 2014, příp. 
v letech následujících. 
 
 
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. 12. 20131) 
Výzkum byl realizován s podporou z Programu bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra 
ČR pod č. VG20102012012. 
Úkol byl prodloužen do konce roku 2013 a dokončen. Byla zpracována závěrečná zpráva 
z výzkumu. Výsledky z výzkumu byly publikovány v odborné knize: Holas, J.: Politický 
radikalismus a mládež. IKSP, Praha 2013, ISBN 978-80-7338-131-8. Na základě Koncepce 
boje proti extremismu pro rok 2013 byla vypracována preventivní doporučení pro jednotlivé 
rezorty. S odpovědnými pracovníky Ministerstva vnitra, Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy, a Nejvyššího státního zastupitelství bylo dohodnuto zapracování výzkumných 
poznatků do připravovaných legislativních norem. 
Byl uspořádán specializovaný odborný seminář na téma politického extremismu a radikalismu 
a výsledky byly prezentovány též na jednání Republikového výboru pro prevenci kriminality. 
 
 
2.2. Odhalování a postih drogové kriminality po přijetí trestního zákoníku 
(doba řešení 2013 - 2015) 
Výzkum probíhá podle harmonogramu. Byl zpracován a před oponentní radou IKSP obhájen 
projekt výzkumu. Byly zahájeny práce na analýze právní úpravy, statistických údajů, 
oficiálních dokumentů a odborné literatury. Byl sestaven panel expertů pro expertní 
dotazníkové šetření. Pro tentýž účel byl připraven dotazník ve čtyřech verzích pro jednotlivé 
skupiny expertů (soudci, státní zástupci, policisté, pracovníci Celní protidrogové jednotky) a 
provedena jeho pilotáž. Byly vyžádány údaje z rejstříku trestů k ověření predikčního 
                                                 
1 Původní termín ukončení výzkumu (31. 1. 2013) byl poskytovatelem podpory prodloužen za účelem zajištění 
implementace výsledků výzkumu v souladu s projektem. 
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instrumentu. V roce 2014 bude výzkum pokračovat terénní fází dotazníkového šetření, 
analýzou právní úpravy, statistických údajů, oficiálních dokumentů a odborné literatury. 
Pokračovat bude i práce s daty z rejstříku trestů a ve spolupráci s Národní protidrogovou 
centrálou SKPV PČR proběhne výběr případů a sběr dat pro kasuistiky. 
 
 
2.3. Sexuální kriminalita - sexuálně motivované kriminální jednání s komponentou násilí 
a reakce státu na ni (trestná činnost, delikty a pachatelé) 
(doba řešení: 2012 – 20142) 
Výzkum je realizován s podporou z Programu bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra 
ČR BV II/2-VS pod č. VG20122014084. 
V roce 2013 byla dokončena analýza mediálních sdělení, jejímž cílem bylo zachycení kvality, 
kvantity a charakteru mediálních sdělení o pachatelích znásilnění v ČR. Dále byl v průběhu 
roku 2013 sestaven výzkumný soubor odsouzených pachatelů trestného činu znásilnění a 
sexuálního nátlaku (cca 700 osob). U podsouboru vězněných pachatelů znásilnění byla v 
rámci empirického šetření provedena administrace psychodiagnostické testové baterie. 
Zahájena byla podrobná analýza trestních spisů, v rámci které se sledují nejen proměnné 
související s uloženou sankcí či právní kvalifikací, ale mapují se také charakteristiky, 
vztahující se k osobě pachatele (zejména z analýzy soudně znaleckých posudků z oblasti 
psychiatrie, psychologie a sexuologie). Podrobná analýza se dále týká kriminální historie 
pachatele, průběhu spáchání násilného deliktu, a také viktimologických proměnných. 
Výzkumný úkol bude probíhat i v roce 2014, ukončení úkolu je aktuálně plánováno na konec 
roku 2015. 
Průběžné výsledky výzkumu byly dosud publikovány formou dvou článků v českých 
odborných recenzovaných časopisech a jednoho článku zahraničním odborném časopise,  
 
 
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 analýza trendů kriminality v ČR v roce 2012. Výsledky analýzy byly 
publikovány jako odborná kniha: Marešová, A. a kol.: Analýza trendů kriminality v roce 
2012. IKSP, Praha 2013, ISBN 978-80-7338-136-3. Výsledky byly též prezentovány na 
odborném semináři IKSP a na jednání Republikového výboru pro prevenci kriminality. 
V rámci řešení úkolu zařazeného v tomto projektu „Vývoj závažné trestné činnosti ve vztahu 
ke společenským vlivům a rizikům“ bylo realizováno XX. expertní šetření k organizovanému 
zločinu na území ČR mezi policisty a expertní šetření k rizikovým faktorům mezi pracovníky 
justice. Byla připravena a realizována terénní fáze průzkumu veřejného mínění, zahájeno bylo 
zpracování výsledků. Průběžně byly zpracovávány podklady ke kasuistické části, 
kriminogenním faktorům, hodnotových orientacím a sekundárním analýzám výsledků 
dřívějších výzkumů. 
Průběžné výsledky této části výzkumu byly publikovány v odborné knize: Pojman, P.: Ruský 
a ukrajinský organizovaný zločin. IKSP, Praha 2013, ISBN 978-80-7338-129-5.  
 
 
 

                                                 
2 Z důvodu nepředvídatelného několikanásobného rozšíření výzkumného souboru byl počátkem roku 2014 
poskytovatel podpory požádán o prodloužení termínu řešení do 31. 12. 2015 
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3.2. Nové jevy v násilné kriminalitě včetně domácího násilí 
(doba řešení: 2012 – 2015; část věnovaná domácímu násilí 2012 - 2014) 
V roce 2013 pokračoval sběr materiálů a příprava dotazníků (pro soudní znalce a policisty). 
Byla dopracována a aktualizována analýza zahraniční literatury a pokračovalo zpracování 
poznatků z odborné české literatury. V rámci sběru vhodných kazuistik byl analyzován případ 
z Českých Budějovic a dohodnuta spolupráce s Policií ČR v Severočeském kraji. 
Problematika domácího násilí je zpracovávána jako samostatná součást projektu. V roce 2013 
proběhla příprava, terénní fáze a vyhodnocení dotazníkového šetření. Provedena byla analýza 
právní úpravy a statistických údajů, a rozbor vybraného souboru trestních spisů. Výzkum byl 
ke konci roku dokončen a byla zpracována závěrečná zpráva. V roce 2014 se předpokládá 
publikace výsledků výzkumu ve formě odborné knihy.  
 
 
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. VG20122014077. 
Výzkumný úkol je řešen v souladu s projektem. V roce 2013 byly provedeny práce na 
interpretaci poznatků z první a druhé fáze výzkumu SVI. Předběžné výsledky byly 
prezentovány na specializovaném odborném semináři IKSP „Ohrožená mládež ve světle 
výzkumů a praxe preventivního zacházení“. 
 
 
4.2. Regionální rozložení a podmíněnost kriminality, problematika a výskyt tzv. hot-
spots 
(doba řešení 2013 – 2015) 
Výzkum byl v roce 2013 zahájen, byl zpracován projekt výzkumu. Byla zpracována rešerše 
dostupné české i anglicky psané odborné literatury na dané téma. Výzkumný tým začal s 
přípravou specializovaného sociologického šetření na téma kriminality v regionech. 
 
 
5.1. Analýza změn struktury, trend ů a charakteristik vývoje vězeňské populace 
(doba řešení: 2012 – 2015) 
V roce 2013 pokračoval sběr materiálů k výzkumu. Řešitelé pokračovali ve sběru informací 
z věznic – uskutečnily se pracovní návštěvy věznic Ruzyně a Valdice. Byla dohodnuta 
spolupráce s pracovníky Generálního ředitelství Vězeňské služby. Byla zpracována osnova 
závěrečné zprávy. Byly určeny okruhy pro expertní šetření mezi zahraničními odborníky pro 
účely mezinárodního srovnání výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody ve vybraných 
státech.  
 
 
5.2. Nebezpečnost a násilí ve výkonu trestu a vazby 
(doba řešení 2013 – 2015) 
V roce 2013 byl tento výzkumný úkol zahájen zpracováním projektu a jeho projednáním 
oponentní radou IKSP, která projekt schválila. Hlavním cílem výzkumu je získat 
kriminologické poznatky a informace o násilném jednání mezi obviněnými a odsouzenými ve 
výkonu trestu odnětí svobody a vazby, o opatřeních proti takovým projevům násilí, a o 
problémových (nebezpečných, vysoce rizikových) vězněných osobách. Z povahy úkolu 
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vyplývá, že cíle mohou být dosaženy pouze při úzké spolupráci s Generálním ředitelstvím 
Vězeňské služby ČR, s jehož pracovníky bylo zaměření výzkumu při jeho přípravě 
konzultováno. V průběhu roku 2013 byl sestaven výzkumný soubor, vymezen okruh 
sledovaných proměnných a byla vydefinována základní témata k teoretické části. Ve 
spolupráci s resortními institucemi byla vyžádána data pro prvotní analýzy.  
 
 
6. Metodologie kriminologického výzkumu 
I v roce 2013 pokračovaly práce na postupném zpracování podrobného přehledu metod, 
používaných v kriminologickém výzkumu. V průběhu roku byly ve zvláštní ediční řadě IKSP 
„Vybrané metody kriminologického výzkumu“ vydány dvě odborné knihy: Košťál, J.: 
Vybrané metody vícerozměrné statistiky. (Vybrané metody kriminologického výzkumu - 
svazek 4). IKSP, Praha 2013, ISBN 978-80-7338-128-8; Tomášek, J.: Self-reportové studie 
kriminálního chování. (Vybrané metody kriminologického výzkumu - svazek 5). IKSP, Praha 
2013, ISBN 978-80-7338-130-1. 
 
 
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.  
V roce 2013 byla vyžádána podle osnovy stanoviska jednotlivých resortů a institucí, 
zapojených do systému prevence v ČR ke stavu platné legislativy vztahující se k prevenci, byl 
zpracován rozbor a syntéza poskytnutých materiálů. Analyzována byla stanoviska 
respondentů k otázkám, zda jsou existující normy postačující, jsou-li provázané nebo se 
překrývají, a jestli se v praxi vyskytují aplikační problémy. Následně bylo provedeno další 
kolo dotazování k výsledkům této analýzy. Koncem roku proběhla příprava panelové diskuse 
odborníků a pracovníků z praxe k tématu a k dosavadním zjištěním, která se následně 
uskutečnila v lednu 2014.  
 
 
Zpracování výzkumného úkolu „Vnímání nežádoucích společenských jevů a ohrožení 
kriminalitou“ 
Řešení tohoto úkolu ve spolupráci s Odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra bylo 
IKSP uloženo na základě Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 – 
2015. 
V roce 2013 byly výsledky terénní části výzkumu, realizované v listopadu 2012 
(reprezentativní průzkum veřejného mínění na souboru 3080 respondentů – občanů ČR 
starších 15 let) publikovány v odborné knize: Holas, J. - Večerka, K.: Stát a občan v prevenci 
kriminality. IKSP, Praha 2013, ISBN 978-80-7338-137-0. 
 
 
Výzkum viktimizace obyvatel ČR vybranými delikty 
V roce 2013 byly zahájeny práce na výzkumu zasažení obyvatel ČR vybranými delikty. Byl 
připraven dotazník a realizována terénní fáze dotazníkového šetření na souboru 3000 
respondentů, reprezentativního podle věku, vzdělání, pohlaví, velikosti místa bydliště a kraje. 
Bylo zahájeno zpracovávání získaných dat. 
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Mezinárodní výzkum „Study on the possibilities to exchange information between 
administrative bodies and traditional law enforcement organisations to apply 
administrative measures within EU MS and at EU level” 
Výzkum podporovaný z programu Evropské komise Prevention of and Fight Against Crime 
(ISEC), hlavní řešitelé Universita v Tilburgu a Universita v Leuvenu, číslo projektu 
HOME/2011/ISEC/AG/2511; IKSP plní roli národního partnera výzkumu za ČR 
V roce 2013 proběhlo pracovní setkání se zástupci hlavního výzkumného týmu a byla 
zpracována komplexní národní zpráva za ČR o možnostech využívání tzv. administrativního 
přístupu k (organizovanému) zločinu v českých podmínkách. Hlavnímu výzkumnému týmu 
bylo zprostředkováno jednání s relevantními institucemi a odborníky v ČR. 
 
 
II. Další materiály a mimořádné úkoly zpracovávané v roce 2013  
1. zpracované na zadání MSp 
 
Připomínky k rozhodnutím a stanoviskům Nejvyššího soudu (zadavatel Nejvyšší soud ČR, 
průběžně po celý rok); - dr.Zeman, mgr. Biedermanová, dr.Diblíková, mgr.Rozum, 
mgr.Vlach, mgr.Slavětínský, dr.Štefunková 
 
Připomínky k návrhu zákona o státním zastupitelství (č.j. 286/2011-LO-SP/51) – dr.Zeman 
 
Připomínky k návrhu novely trestního řádu a zákona o mezinárodní justiční spolupráci v 
trestních věcech (zadavatel MSp, č.j. 957/2012-LO-SP/22) – dr.Zeman 
 
Stanovisko k případné novelizaci právních předpisů s cílem zamezení zbytečným průtahům v 
trestním řízení – dr.Zeman 
 
Připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 
23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních 
zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných  právními čekateli, ve znění pozdějších 
předpisů (zadavatel MSp, č.j. 287/2013-LO-SP/3) – dr.Zeman 
 
Připomínky k návrhu změny zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v 
trestním řízení (zadavatel MSp, č.j. 932/2012-LO-SP/3) – dr.Zeman 
 
Připomínky k návrhu změny zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí 
v trestním řízení (č. j. 932/2012-LO-SP/3) (červenec 2013) – dr. Diblíková 
 
Připomínky k návrhu změny nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního 
zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, 
psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů (NMS) - dr.Zeman 
 
Stanovisko v rámci připomínkového řízení ve věci: Charakteristika věznice – nezbytná 
součást poznatků z penologického výzkumu - mgr. Slavětínský 
            
Připomínky k návrhu vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu 
státního zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných  právními čekateli, ve znění 
pozdějších předpisů - mgr. Slavětínský 
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Vyjádření k připravované vyhlášce o standardech kvality subjektů akreditovaných podle 
zákona o obětech trestných činů – dr.Martinková, mgr. Vlach 
 

       
 
Zpracování podkladů za IKSP ke Zprávě o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného 
pořádku na území České republiky v roce 2012 - dr.Cejp, dr.Blatníková, mgr.Holas, 
dr.Marešová, dr.Martinková, dr.Zeman 
 
Analýza nákladů a přínosů členství IKSP v mezinárodních organizacích - připomínky 
k materiálu ministerstva zahraničí o členství ČR v mezinárodních organizacích – mgr.Rozum 
 
Připomínky k materiálu PMS – Návrh dalšího postupu zavádění elektronického monitoringu 
ve spojení s trestně politickými sankcemi – mgr.Rozum 
 
Připomínky k návrhu aktualizované Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací 
(zadavatel Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace ); - dr.Scheinost, dr.Zeman, mgr.Rozum 
 
Připomínky k alternativnímu návrhu Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací 
2014-2016 (zadavatel MPO); - dr.Zeman, mgr.Rozum 
 
Připomínky k Aktualizaci Národní politiky VVI - dr.Scheinost 
 
Připomínky k návrhu rozpočtu výzkumu, vývoje a inovací na léta 2014 – 2020 – mgr.Rozum 
 
Připomínky k „Vyhodnocení Národního akčního plánu drogového informačního systému na 
léta 2011-2012“ a k návrhu Národního akčního plánu drogového informačního systému na 
léta 2013-2015 (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti Úřadu vlády 
ČR); -dr.Zeman 
 
Připomínky k materiálu dislokace pražských justičních složek – mgr.Rozum 
 
 
Mimořádný úkol „Laický prvek v trestní justici“ pro potřeby MSp – mgr.Vlach 
 
Informace o podílu recidivistů mezi pachateli trestné činnosti – dr.Marešová 
 
Zpracování informace o dopadech amnestie prezidenta v roce 1990 a výsledcích výzkumu 
IKSP o recidivě v tu dobu amnestovaných odsouzených. – dr.Marešová 
 
Podklad IKSP za rok 2012 pro zpracování závěrečné zprávy o plnění opatření národního 
plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením – mgr.Rozum 
 
Podkladová informace k plnění Národního akčního plánu prevence domácího násilí na léta 
2011-2014 za rok 2012 - o plnění úkolu IKSP prováděného v rámci tohoto národního akčního 
plánu – dr.Martinková 
 
Podklady k vyhodnocení plnění resortních priorit a postupů Ministerstva spravedlnosti při 
prosazování rovných příležitostí pro muže a ženy – plnění úkolů v roce 2012 – mgr.Rozum, 
dr.Trávníčková, dr.Blatníková, dr.Marešová, dr.Martinková 
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Podklady pro Zprávu o stavu obchodování s lidmi 2012 – dr. Trávníčková 
 
Účast v dotazníkovém šetření „Mapování zdrojů dat o Romech“ (zadavatel Agentura EU pro 
základní práva); -dr.Zeman 
 
Účast v dotazníkovém šetření „Analytici v ústřední státní správě České republiky: praktiky, 
profesní hodnoty a identita“ (zadavatel FSV UK v Praze); - dr.Zeman 
 
Zpracování Národní zprávy za ČR o administrativním přístupu k (organizovanému) zločinu 
(projekt podporovaný z programu Evropské komise ISEC, hlavní řešitelé Universita v 
Tilburgu a Universita v Leuvenu); - dr.Zeman 
 
 
 
2. zpracované na žádost dalších institucí domácích i  zahraničních  

 
The European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics - průběžné doplňování a 
poskytování vysvětlujících komentářů na základě dotazů národního koordinátora, verifikace 
dat a interpretace cca 150 položek (srpen 2013), další kolo kontroly dat (říjen 2013), vyžádání 
podkladů poskytovaných ČSÚ pro EUROSTAT a CTS pro komparaci – dr. Diblíková 
 
Zpracování výzkumného úkolu „Vnímání nežádoucích společenských jevů a ohrožení 
kriminalitou“, který IKSP připravil ve spolupráci s OPK MV ČR. Výstupem je monografie 
Stát a občan v prevenci kriminality. – mgr.Holas 
 
Poskytnutí informací o trendech v kriminalitě mládeže a věkové skladbě pachatelů za 
posledních 10 let pro mezinárodní komparaci na žádost výzkumného odboru dánského 
ministerstva spravedlnosti – dr. Diblíková 
 
Poskytnutí informaci a kontaktů k viktimologickému výzkumu náhrady škod lotyšskému 
centru PROVIDUS – dr. Diblíková 
 
Odborná redakce překladu publikace „Pouliční násilí v Evropské unii“ (výběr oddílů 
k překladu, komunikace s držiteli autorských práv, jazyková úprava dodaného překladu); 
zpracování předmluvy k českému vydání – mgr.Holas 
 
Zpracování požadavku prof. Manozzi k projektu: Italian reform of sanction system 
(„Principles of restorative justice in the Criminal Proceedings of  the Czech Republic”) – dr. 
Štefunková 
 
Účast na jednání expertní komise Úřadu vlády ČR zaměřené na zpracování studie o 
problematice gamblingu -  dr.Trávníčková 

Příspěvek pro Senát k prezidentské amnestii v roce 1990 – dr.Marešová 
 
Dokončovací práce v pracovní skupině Úřadu vlády „Analýza možností boje proti korupci v 
soukromé sféře“. Opravy tabulek do konečného znění - dr.Cejp 
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Zpracování konceptu možného zaměření výzkumu korupce na léta 2014 - 2015 pro Úřad 
vlády ČR včetně zjišťování postojů a názorů obyvatelstva a různých specifických skupin na 
korupci ve státní správě - dr.Scheinost, dr.Cejp 
 
Zpracování připomínek k Programu bezpečnostního výzkumu na léta 2015-2020 pro 
Ministerstvo vnitra – dr.Cejp 

 
Zpracování podkladů o mezinárodních organizovaných zločineckých skupinách na území ČR 
k internetové on-line diskusi pro MEDIA CONSULTA International Holding AG –  dr.Cejp 

 
Recenzní posudek na monografii „Ideologie krajní pravice a její odraz v současných 
subkulturách“- autor: Jan Charvát a kol. – mgr.Holas 

 
 

III. P řednášková činnost v rámci MSp v roce 2013 (Justiční akademie, vězeňství, PMS) 
 
Kurs Justiční akademie „Kriminologické aspekty drogové trestné činnosti a medicínské 
aspekty drogových závislostí“, Praha, 28. 3. 2013; přednášky „Drogová kriminalita očima 
kriminologa“ - dr.Zeman; „Výzkum nákladů spojených s užíváním drog a s drogovou trestnou 
činností“ - dr.Štefunková 
 
Kurs „Program restorativní justice Rodinné skupinové konference“, 12. 6., přednáška pro 
pracovníky PMS na téma evaluace restorativních programů v rámci projektu Vzdělávání pro 
systémový rozvoj probačních programů a programů restorativní justice  – dr.Tomášek 
 
 
 
IV. Aktivní ú čast (referáty, vystoupení) na odborných akcích v ČR v roce 2013   
 
Příprava a realizace společného semináře IKSP a BIS „Nové trendy v organizovaném 
zločinu. Možnosti spolupráce BIS a IKSP“, 19. 3. vystoupení dr.Scheinost, dr.Cejp, 
dr.Blatníková, dr.Trávníčková, dr.Zeman  
 
19.6. 2013  seminář  IKSP „Politický radikalismus jako téma státní politiky a vědeckého 
studia“. Referát Mgr. Holas „Tendence české mládeže k radikálním politickým postojům – 
výsledky výzkumu“ 
 
2.10. 2013 seminář IKSP „Ohrožená mládež ve světle výzkumů a praxe preventivního 
působení“,  referáty dr.Večerka  „Názory mladých lidí na kriminalitu a negativní jevy na 
základě výzkumu veřejného mínění“, dr.Marešová  „Současný stav a vývoj kriminality 
mladých lidí“, dr.Štěchová  „Systém včasné intervence“  
 
30.1. 2013 I. Kriminologické dny  – konference České kriminologické společnosti, Policejní 
akademie Praha; příspěvky: 
mgr.Biedermanová - „Jsou problémy českého "světa za mřížemi" řešitelné?“ 
dr.Cejp  - „Organizovaný zločin v České republice - minulost, přítomnost, budoucnost“  
mgr.Holas  -  „Radikalizuje se naše mládež?“ 
dr.Marešová - „České vězeňství očima našich spoluobčanů“; 
mgr.Rozum – „Zamyšlení nad sankční politikou v ČR“ 
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dr.Scheinost  - „Jaká je a kam směřuje česká kriminologie“; a „Organizovaný zločin, média a 
společnost“ 
dr.Štefunková - „Společenské náklady související s alkoholovou a drogovou kriminalitou“  
dr.Tomášek - „Punitivita českých občanů a její kriminálně politické souvislosti“  
dr.Zeman - „Postoje české veřejnosti k užívání a uživatelům drog: z čeho pramení a co z nich 
lze vyčíst“; vedení panelu „Drogy pohledem kriminologů“ 
dr.Večerka - vedení kulatého stolu k problematice prevence v rámci Kriminologické 
konference 
 
17.-19.4. 2013 seminář sekce soc. patologie MČSS „Prevence sociálních deviací –přání, 
naděje a realita“, příspěvky: 
Dr.Večerka - obsahové a organizační zajištění semináře Sekce sociální patologie MČSS, 
editorská práce na sborníku sekce sociální patologie „Prevence sociálních deviací – Přání, 
naděje, realita, Praha 2013“, referát „Lesk a bída prevence“ 
Dr.Marešová  „Amnestie 2013 z pohledu kriminologického šetření amnestie 1990“  
mgr.Holas  „Názory policejních expertů na politický radikalismus u nás“ 
mgr.Slavětínský „Několik úvah nad problematikou domácího násilí.“  
Dr.Cejp  „Může analýza kriminogenních faktorů přispět k prevenci závažné trestné činnosti?“  
Dr.Biedermanová „Působí terciární prevence opravdu preventivně?“ 
 
Prezentace výsledků výzkumů IKSP na Republikovém výboru pro prevenci kriminality: 
28.2. mgr. Holas „Extremismus mládeže„ 
26.9. dr. Marešová „Trendy kriminality jak je neznáme“  
28.11. dr. Večerka, mgr. Holas „Vnímání nežádoucích společenských jevů a ohrožení 
kriminalitou“  
 
 
24.4. 2013 Červená n. Vltavou, prezentace výzkumu „Odhalování a postih drogové 
kriminality po přijetí trestního zákoníku“ na Instrukčně metodickém zaměstnání TOXI 2013, 
pořádaném Národní protidrogovou centrálou SKPV PČR - dr.Zeman 
 
21.5. 2013 přednáška pro studenty University Tampa  „Trends in Crime in the CR, 
Criminology in the CR“ – dr. Scheinost 
 
24.5. 2013, seminář pro čekatele na soudně znalecké oprávnění, Asociace forenzních 
psychologů Čech, Moravy a Slezska; FF UK Praha, příspěvek: „Predikce, prognóza a 
nebezpečnost při posuzování pachatelů trestné činnosti“ – dr. Blatníková 
 
29.5. 2013 přednáška pro studenty University Colorado  „Trends in Crime in the CR, 
Criminology in the CR“ – dr. Scheinost 

 
30.5. 2013 seminář o.s. Za branou s tematikou vězeňství a alternativních trestů, diskusní 
příspěvek dr.Marešová 
 
4.-5.10. 2013 Hradec Králové, konference UHK Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století, 
referát „Vzdělání mladistvých vězňů v proměnách času“ – dr.Marešová 
 
8.10. 2013 Brno, seminář k Městskému programu prevence kriminality v Brně na rok 2014 a 
ke Dnu Manifestu z Aubervilliers a Saint Denis, referát dr. Scheinost „Kriminologické 
základy prevence kriminality“ 
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10.–11. 10. 2013 Brno, konference Společně proti extremismu, Brno. Diskusní vystoupení –
mgr. Holas 
 
17.-19.10. 2013 Olomouc, Česko-slovenské sociologické dny, referát dr. Scheinost společně s 
doc.dr. Lubelcovou, UKo Bratislava „Kriminalita v ČR a SR: paralely a odlišnosti“ 
 
22.–23. 10. 2013 Herlíkovice, seminář pro krajské manažery prevence, pořádal Odbor 
prevence kriminality MV ČR. Referáty Mgr. Holas „Názory občanů na kriminalitu, 
viktimizace a pocit bezpečí“, dr.Večerka „Vnímání nežádoucích společenských jevů a 
ohrožení kriminalitou“ dr.Scheinost „K efektivitě preventivních programů a práci IKSP“. 
 
7.11. 2013 seminář pro pracovníky OSPODu a soc. kurátory, Sociálně patologické jevy a 
kriminalita u české mládeže – dr.Marešová 
 
18.11. 2013 konference Hate crime (kriminalita z nenávisti), Magistrát hl. města Prahy. 
Referát „Tendence české mládeže k radikálním politickým postojům“ – mgr. Holas 
 
22.11. 2013 Brno, konference České kriminologické společnosti „Bezdomovectví a 
kriminalita“, prezentace výsledků výzkumu „Bezdomovectví a bezdomovci z pohledu 
kriminologie“ – dr.Štěchová 
 
26.11. 2013 Workshop pro bloggery, pořádalo Centrum bezpečnějšího internetu, FSV UK 
Praha. „Postoje k politickému radikalismu českých středoškoláků“ - přednáška a diskuse mgr. 
Holas 
 
4.12. 2013, seminář Asociace forenzních psychologů, GŘ Cel, Praha, příspěvek: „Inventář 
PICTS-CZ v posuzování a výzkumu pachatelů násilné sexuální kriminality“ – dr. Blatníková 
 
2x účast na zasedáních v Senátu: Novinky v prevenci online kriminality a Vzdělávání 
odsouzených – podpora začlenění do společnosti – účast v diskusi. – dr.Marešová 
 
Účast na regionální konzultaci o problematice vztahů Romů a majority v Duchcově (spolu 
s odborem prevence MV ČR – Mgr. Jiránek) – návrh zmapování problematiky, následné 
konzultace s výzkumníky (Mgr. Z. Andrš), účast na výzkumné akci v Duchcově – 
brainstorming – dr. Večerka 
 
 
V. Zahraniční odborné akce v roce 2013  
 
13.–15.2. 2013, Haag/Voorburg, Nizozemí, Evropská komise, projekt DECODEUR, pracovní 
setkání národních korespondentů pro The European Sourcebook of Crime and Criminal 
Justice Statistics, účast dr. Diblíková 
 
22.-24. 4. 2013 Bielefeld, SRN, konference Německé dny prevence (18. Deutsche 
Praeventionstag). Hlavní téma: „Více prevence – méně obětí“, účast mgr.Holas 

24.-25.4. 2013 Bratislava, konference Trestnoprávne a kriminologické aspekty kriminality 
mládeže v Bratislavě, pořadatel – Fakulta práva Panaeuropské vysoké školy a Spoločnosť pre 
trestné právo a kriminológiu. Referáty dr.Tomášek „Probační programy pro mladistvé – 
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zkušenosti z České republiky“, dr. Diblíková „Zákon o soudnictví ve věcech mládeže v praxi 
- Vybrané výstupy z dotazníkového šetření“; další účast dr.Štefunková a mgr.Rozum 

14.5. 2013 Cambridge, Cross-border Crime Colloquium, John Ruskin University; referát 
dr.Scheinost „Shadows of corruption and bribery – can we see through?“ 
 
10.-12.6. 2013, Stockholm „The Stockholm Criminology Symposium 2013 (Stockholmské 
kriminologické sympozium 2013)“, Švédská národní rada pro prevenci kriminality (Brå), 
účast dr. Štefunková, dr.Zeman 
 
4.-7.9. 2013 Budapešť, Maďarsko, 13. výroční konference Evropské kriminologické 
společnosti: Beyond Punitiveness: Crime and Crime Control in Europe in a Comparative 
Perspective, referát dr.Scheinost „Corruption and bribery in the eyes of public opinion“, účast 
mgr.Holas, dr.Diblíková dr.Tomášek 
 
9.-11.10 2013 Londýn, I. světový kongres o probaci, pořadatel CEP, účast dr.Tomášek a 
mgr.Rozum   
 
10.–11.10. 2013, Bratislava, Akadémia Policajného zboru, Mezinárodní seminář „Terciárna 
prevencia kriminality v širšom sociálnom kontexte“. Referát dr.Večerka „Některé aspekty 
vnímání prevence mladými lidmi v ČR“, mgr.Holas „Stát a občan v prevenci kriminality – 
názory na preventivní programy“, účast Mgr.Biedermanová 
 
21.-22.10. 2013, Ustroň, Polsko, Socialia 2013 – XVI. Mezinárodní vědecká konference 
„Člověk tváří v tvář velké změně“, Wyszsa szkola biznesu w Dabrowie Górniczej, Univerzita 
Slaski w Katowicach, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. 
Referát mgr.Biedermanová „Jakým způsobem nepodmíněný trest odnětí svobody působí na 
osobu jej vykonávající - několik příkladů z penitenciaristiky - teorie a praxe“, dr.Marešová 
„V dospívání se sklízí, co se v dětství zaselo“. 
 
14.11. 2013 Toruň, mezinárodní konference „Criminal Law in the situation of cultural 
differentiation of the society“, Universita Mikuláše Koperníka, referát dr.Scheinost „Czech-
Romani conflict in criminological aspect“ 
 
27.11.2013 Trnavská universita, referát na setkání studentů a doktorandů „Stav a úkoly české 
kriminologie“ – dr. Scheinost 
 
27.–28. 11. 2013 Bratislava, konference Fakulty práva PEVŠ: „Oběti kriminality 2013“, 
referát dr.Štefunková: „Čo nám môžu výskumy obetí prezradiť o kriminalite“; účast 
dr.Scheinost, mgr.Slavětínský 
 
13.-15.12. 2013 Courmayeur „International Conference on Protecting Cultural Heritage as 
Common Good of Humanity: A Challenge for Criminal Justice”, ISPAC, účast dr. Štefunková 
 

 
VI. Pedagogická, konzultační, oponentní činnost  

 
Mgr. Biedermanová 
UK Fakulta sociálních věd, téma vězeňství a programy zacházení ve věznicích.  
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Ministerstvo spravedlnosti Korea, téma pohlavní zneužívání dětí v České republice (právní 
úprava plus statistika)  
 
Dr.Cejp 
Fakulta sociálních věd UK, Katedra veřejné a sociální politiky. Výuka povinně volitelného 
předmětu „Kriminalita v současné společnosti“ zimní semestr. Vedení a oponování 
studentských prací.  
Právnická fakulta UK. Přednáška „Kriminologický výzkum“ 
Policejní akademie ČR. Přednáška „Prognózování kriminality“ 
 
Dr.Diblíková 
Beseda s australskými studenty prof. Beneše k systému trestního práva a soustavě státního 
zastupitelství v ČR 
 
Mgr.Holas 
PF UK: „Extremismus, zločiny z nenávisti“ v rámci kurzu kriminologie: přednáška  
FSV UK Praha: „Politické subkultury mládeže“ v rámci bakalářského kurzu Okrajové 
skupiny  
FSV UK Praha: „Trestné činy z nenávisti“ v rámci magisterského kurzu Sociální deviace  
 
Dr.Marešová 
Výuka: 

• PA ČR - trendy kriminality (a konzultace) 
• FFUK, katedra soc.práce včetně zpracování požadovaných informací o kriminalitě 

v roce 2013  
• PFUK  Osobnost pachatele - výběrová přednáška v rámci předmětu Kriminologie a 

konzultace studentům, vedení 3 diplomových prací 
Další konzultace a oponentní posudky pro VŠERS, Přírodovědeckou fakultu UK, Historickou 
geografii  
 
Dr.Martinková 
Průběžně konzultace pro studenty různého odborného zaměření - hlavně k tématu oběti tr.č.  
 
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) 
Recenze článků pro časopisy Kriminalistika, Trestněprávní revue 
 
Dr.Štefunková 
1. LF UK obor Adiktologie - Pravidelná výuka – denní i kombinované studium (předměty: 
Základy práva, Právní normy a minimum, Kriminologie v adiktologii), vedení a oponování 
kvalifikačních prací, pravidelná účast v komisích jako předseda nebo člen (příjímací řízení, 
státní závěrečné zkoušky),  
Policejní akademie – jednorázové zpracování oponentského posudku diplomové práce  
 
Dr.Tomášek 
Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Trivis, přednášky z kriminologie 
a prevence kriminality. 
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Přednáška pro studenty sociologie Filozofické fakulty UK v rámci kurzu „Vybrané kapitoly 
ze sociálních deviací“ na téma restorativní justice a mediace (9. dubna 2013) 
Oponentní posudek na článek „Jaká je ochota občanů spolupracovat s policií a co ji 
ovlivňuje?“ pro časopis Naše společnost. 
Oponentní posudek na článek „Výzkum zločinu v Česku z pohledu geografie“ pro časopis 
Historická geografie. 
Oponentní posudek na celkem šest příspěvků do tematického čísla časopisu Acta Universitatis 
Carolinae, řada Studia sociologica XVIII – „Studies on Criminology“. 
 
Dr.Večerka 
FFUK – katedra sociální práce: 

• Semestrový kurz pro bakalářské studium „Rizikové skupiny a rizikové chování“ 
• Semestrový kurz pro magisterské studium „Problematika sociálních deviací“ 

PFUK - přednášení v rámci kurzu „Kriminologie“ – témata: Kriminalita mládeže,                   
Prevence kriminality   
Recenze knihy JUDr. Jany Hulmákové: Trestání delikventní mládeže, 236 str., publikace pro 
nakladatelství C.H.BECK 
Školení pro učitele na téma prevence kriminality (3.5.2013 Chotěšov) 
Školení o problematice preventivní práce pro pracovníky OSPOD v ČR   

 
 

Dr.Zeman 
Přednášková činnost v rámci kursu kriminologie na PF UK v Praze; 
Vedení diplomových prací na katedře trestního práva PF UK v Praze; 
Člen zkušební komise pro státní souborné závěrečné zkoušky pro obor adiktologie, 1. LF a 
VFN UK v Praze; 
Zajištění odborného programu pro studenty kriminologie a trestní justice z Royal Melbourne 
Institute of Technology v rámci jejich studijního pobytu v ČR; 
Oponentní posudek na bakalářskou práci studentky oboru adiktologie, 1. LF a VFN UK v 
Praze; 
Recenzní posudek na článek „Umírněná krutost – trest smrti v České republice“ (časopis Naše 
společnost, vydavatel CVVM SÚ AVČR v.v.i.); 
 
 
VII. Práce a členství v odborných společnostech, poradních sborech, komisích, radách, 
pracovních skupinách včetně zahraničních 
 
Mgr. Biedermanová 
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. 
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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 
Podíl na organizačním zajištění konference Sekce sociální patologie Masarykovy české 
sociologické společnosti, organizace soutěže studentských odborných prací s tematikou 
sociálních deviací - Benes Award 
 
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  
Člen redakční rady časopisu Trestněprávní revue 
Člen redakční rady časopisu Fórum sociální práce  
Člen redakční rady časopisu Bezpečnostní teorie a praxe 
Člen Masarykovy české sociologické společnosti 
 
Mgr. Slavětínský 
Člen České kriminologické společnosti 
 
Dr. Štefunková 
Členka české kriminologické společnosti 
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Dr. Štěchová 
Členka  Masarykovy české sociologické společnosti 
Členka České kriminologické společnosti 

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 
Výkonný tajemník České kriminologické společnosti 
Člen redakční rady European Journal of Probation 
 

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  
Člen  Certifikačního výboru MŠMT pro programy primární prevence 
 
Mgr. Vlach 
Člen České kriminologické společnosti 
 
Dr. Zeman 
Člen pracovní skupiny „Data trestněprávního sektoru“ Národního monitorovacího střediska 
pro drogy a drogové závislosti (NMS); 
Člen a tajemník České národní skupiny Mezinárodní společnosti pro trestní právo (mj. 
příprava a organizace diskusního setkání národní skupiny na téma „První poznatky z aplikace 
institutu dohody o vině a trestu“, Praha, 24. 10. 2013); 
Člen Rady Ceny adiktologie (Klinika adiktologie PK 1. LF a VFN UK); 
Člen pracovní skupiny Úřadu vlády ČR (Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky) pro 
systém vzdělávání protidrogových koordinátorů; 
Člen pracovní skupiny pro revizi legislativy, týkající se drogových trestných činů (Rada vlády 
pro koordinaci protidrogové politiky); 
Člen České kriminologické společnosti; 

 
VIII. Edi ční a publikační činnost v roce 2013  
a) edice IKSP  

 
Studie 
 
Košťál,J.: Vybrané metody vícerozměrné statistiky. ISBN 978-80-7338-128-8 (Vybrané 
metody kriminologického výzkumu - svazek 4)  
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Pojman,P.: Ruský a ukrajinský organizovaný zločin. ISBN 978-80-7338-129-5  
 
 Tomášek,J.: Self-reportové studie kriminálního chování. ISBN 978-80-7338-130-1 (Vybrané 
metody kriminologického výzkumu - svazek 5)  
 
Holas,J.: Politický radikalismus a mládež. ISBN 978-80-7338-131-8  
 
Zeman,P. - Diblíková,S. - Slavětínský,V. - Štefunková,M.: Zkrácené formy trestního řízení – 
možnosti a limity. ISBN 978-80-7338-133-2  
 
 Scheinost,M. a kol.: Trestní sankce a jejich odraz v praxi, tisku a v názorech veřejnosti. 
(Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí I.) 
ISBN 978-80-7338-135-6  
 
 Marešová,A. - Cejp,M. - Holas,J. - Kuchařík,K. - Martinková,M. - Scheinost,M.: Analýza 
trendů kriminality v roce 2012. ISBN 978-80-7338-136-3  
 
 Holas,J. - Večerka,K.: Stát a občan v prevenci kriminality. ISBN 978-80-7338-137-0  

 
Prameny 
 
Odhad nezákonných finančních toků plynoucích z obchodu s drogami a jiného nadnárodního 
organizovaného zločinu (výzkumná zpráva UNODC). ISBN 978-80-7338-132-5  
 
Světová zpráva o obchodování s lidmi 2012. ISBN 978-80-7338-134-9  
 
Pouliční násilí v EU: Skupiny mladistvých a násilí na veřejnosti. ISBN 978-80-7338-138-7  

 
b) články 

Biedermanová Eva: Je možné resocializovat osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, jsou 
standardizované programy zacházení účinné? Trestněprávní revue 7-8/2013, str. 180-184. 
Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313 

Blatníková Šárka: Tři roky zabezpečovací detence v ČR (situace v ukládání nového 
ochranného opatření). Státní zastupitelství 1/2013, str. 24-30. Praha: Wolters Kluwer, ISSN 
1214-3758 

Blatníková Šárka - Holas Jakub - Tomášek Jan - Zeman Petr: Aktuální trendy evropské 
kriminologie – hledání rovnováhy mezi svobodou a bezpečností. Trestněprávní revue 
2/2013, str. 42-45. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313 

Blatníková Šárka - Zeman Petr: Pachatelé sexuálních trestných činů a zacházení s nimi – 
současné problémy z pohledu výzkumu. Trestněprávní revue 4/2013, str. 95-99. Praha: 
C.H.Beck, ISSN 1213-5313 

Blatníková Šárka - Zeman Petr: Sicherungsverwahrung: eine neue Sanktion für 
gefährliche Straftäter in der Tschechischen Republik. Bewährungshilfe: Soziales, 
Strafrecht, Kriminalpolitik. Forum Verlag Godesberg GmbH. Jg. 60, 2013, Heft 4, str. 363–
376. ISSN 0405-6779 
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Cejp Martin: Aktuální výsledky expertizy o charakteru a činnostech skupin 
organizovaného zločinu na území ČR za rok 2011. Kriminalistika 1/2013, str. 38-44. Praha: 
MVČR, ISSN 1210-9150 

Cejp Martin: Experti o zaměření zahraničních skupin organizovaného zločinu v roce 
2011. Trestněprávní revue 10/2013, str. 237-239. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313 

Diblíková Simona: Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, v praxi. 
Trestněprávní revue 9/2013, str. 213-217. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313 

Holas Jakub: Ochrana duševního vlastnictví - zajímá u nás vůbec někoho? Kriminalistika 
1/2013, str. 46-54. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150 

Marešová Alena: Jak současná česká veřejnost vnímá problematiku vězeňství. 
Kriminalistika 2/2013, str. 91-102. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150 

Marešová Alena: Mezinárodní srovnání stavu a trendů vývoje kriminality (staré a nové 
problémy s jeho vypovídací hodnotou). Bezpečnostní teorie a praxe 3/2013, str. 19-32. 
Praha: PA ČR, ISSN 1801-8211 

Marešová Alena: Výsledky šetření provedeného mezi recidivisty - klienty sociálních 
služeb. Kriminalistika 4/2013, str. 270-274. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150 

Scheinost Miroslav: Organised crime in the country of transition after twenty years. In: 
Van Duyne,P.C., et al. (eds.): Human dimension in organised crime, money laundering and 
corruption. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers, 2013. ISBN 978-90-5850-983-3. str. 51-68 

Scheinost Miroslav: The public and mediation. In: Ambrož,M., Filipčič,K., Završnik,A.: 
Essays in honour of Alenka Šelih: criminal law, criminology, human rights. Ljubljana: Inštitut 
za kriminologijo pri pravni fakulteti, 2013. ISBN 978-961-6503-23-5. str. 369-380 

Štefunková Michaela: História výskumov obetí kriminality.  In: Holomek,J. a kol.: Výskum 
obetí kriminality v Slovenskej republike. Žilina: Eurokódex, 2013. 208 s. ISBN 978-80-8155-
014-0. str. 9-42. 

Štěchová Markéta: Mladiství pachatelé majetkových deliktů a zákon č. 218/2003 Sb. 
Trestněprávní revue 6/2013, str. 142-147. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313 

Špejra M. - Tomášek J.: Mediace mezi pachatelem a obětí trestné činnosti v České 
republice. In: Holá, L. a kol.: Mediace a možnosti využití v praxi. Praha, Grada 2013, str. 
327-344. ISBN 978-80-247-4109-3 

Trávníčková Ivana: Drogová problematika a veřejné mínění. Trestněprávní revue 5/2013, 
str. 124-128. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313 

Večerka Kazimír: Názory mladých lidí v ČR na příčiny kriminality vrstevník ů. Státní 
zastupitelství 1/2013, str. 34-37. Praha: Wolters Kluwer, ISSN 1214-3758 

Vlach Jiří: Média v kriminologické perspektivě. Kriminalistika 2/2013, str. 130-138. Praha: 
MVČR, ISSN 1210-9150 
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Zeman Petr: Drogami rozdělená společnost – realita nebo mediální zkreslení? Bulletin 
Národní protidrogové centrály 2/2013, str. 3-15. ISSN 1211-8834 

 

Kapitoly v knize: Zoubková,I., Firstová,J. a kol.: Kriminologie – aktuální problémy. Praha: 
Policejní akademie ČR, 2013. ISBN 978-80-7251-395-6  

• Scheinost Miroslav: Jaká je a kam směřuje česká kriminologie. str.24-29 
• Tomášek Jan: Punitivita českých občanů a její kriminálně politické souvislosti. str.93-

99 
• Biedermanová Eva: Jsou problémy českého "světa za mřížemi" řešitelné? str.100-104 
• Cejp Martin: Organizovaný zločin v České republice - minulost, přítomnost, 

budoucnost. str.158-162 
• Štefunková Michaela: Společenské náklady související s alkoholovou a drogovou 

kriminalitou. str.189-195 

Kapitoly v knize: Walancik,M., Hroncová,J.: Pedagogika spoleczna wobec procesów 
zywiolowych i zachowań ryzykovnych. Toruń: AKAPIT, 2013. ISBN 978-83-63955-17-5  

• Marešová Alena: V dospívání se sklízí, co se v dětství zaselo. str.97-106 
• Biedermanová Eva: Jakým způsobem nepodmíněný trest odnětí svobody působí na 

osobu jej vykonávajících - několik příkladů z penitenciaristiky - teorie a praxe. 
str.413-418 

Prevence sociálních deviací – přání, naděje a realita: Sborník příspěvků z konference sekce 
sociální patologie MČSS, Červená nad Vltavou, 17.-19. dubna 2013. Večerka Kazimír (ed.), 
Praha: Masarykova česká sociologická společnost, 2013, ISBN 978-80-905443-0-7  
Příspěvky pracovníků IKSP:  

• Biedermanová Eva: Působí terciární prevence opravdu preventivně? str.111-115 
• Cejp Martin: Může analýza kriminogenních faktorů přispět k prevenci závažné trestné 
činnosti? str.202-206 

• Holas Jakub: Extremismus? Radikalismus? Nebezpečí? (výsledky expertního šetření 
mezi specialisty PČR), str.147-155 

• Marešová Alena: Amnestie 2013 z pohledu kriminologického šetření amnestie 1990, 
str.116-119 

• Slavětinský Vladan: Několik úvah nad problematikou domácího násilí, str.177-183 
• Večerka Kazimír: Lesk a bída prevence, str.42-46 

Sociálna patológia optikou sociologického skúmania (slovensko-české sociologické dni) 
(zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Modra, 3.-5. X. 2012), Bratislava: Stimul, 
2013, ISBN 978-80-8127-077–2 (CD)  
Příspěvky pracovníků IKSP:  

• Biedermanová Eva: Vězeňství – opomíjená i zatracovaná instituce aneb problematika 
podmínek nepodmíněného výkonu trestu odnětí svobody v českých věznicích očima 
kriminologa, str. 168-176 

• Holas Jakub: Radikalismus české mládeže. Jak se liší postoje studentů a jejich 
vrstevníků nenavštevujících školu, str. 347-359 
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• Luptáková Marina: Paradigmata deviantologie v době postmoderny: trendy a omyly, 
str. 18-27 

• Scheinost Miroslav: Organizovaný zločin očima médií a společnosti, str. 203-216 
• Štěchová Markéta: Poznámky ke komparaci vybraných charakteristik recidivistů, str. 

157-167 
• Večerka Kazimír: Vztah mladých lidí v ČR k některým životním zásadám, str. 322-

334 

Trestnoprávne a kriminologické aspekty kriminality mládeže (sborník z konference s 
mezinárodní účastí, 24.–25. dubna 2013, Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v 
Bratislave), Žilina: Eurokódex, 2013, ISBN 978-80-8155-025-6  
Příspěvky pracovníků IKSP:  

• Diblíková Simona: Český zákon o soudnictví ve věcech mládeže v praxi (Vybrané 
výstupy z dotazníkového šetření), str. 201-211 

• Tomášek Jan: Probační programy pro mladistvé – zkušenosti z České republiky, str. 
213-223 

Holas, J.: Aktuální výzkumné úkoly IKSP In: Sociológia kriminality a vybraných 
spoločensky nežiaducich javov UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Nitra 
2013 ISBN 978-80-558-0260-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


