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Vzpomínka na Zdeňka Karabce (1932 - 2018)
Miroslav Scheinost
Institut pro kriminologii a sociální prevenci
V červnu tohoto roku nás ve věku 86 let opustil čelný představitel české kriminologie JUDr.
Zdeněk Karabec, CSc. Jeho vědecká a odborná činnost, včetně bohaté činnosti publikační, je
spjata především s jeho činností v Institutu pro kriminologii a sociální prevenci (dříve Výzkumný ústav kriminologický), kam nastoupil po praxi prokurátora a podnikového právníka
v roce 1966. Patřil ke generaci zakladatelů české kriminologie, kteří začali ve VÚK po jeho
vzniku v šedesátých letech minulého století slibně rozvíjet kriminologický výzkum.
V osobě JUDr. Karabce se sešly kvality vzdělaného teoretika a odborníka znalého
praxe kontroly kriminality. Odborná a osobní autorita se staly po roce 1989 základem pro jeho
jmenování generálním ředitelem Vězeňské služby ČR. Za pět let působení v této funkci přispěl
podstatně ke koncepční přeměně českého vězeňství v instituci schopnou přizpůsobovat se moderním trendům zacházení s pachateli trestných činů.
Po odchodu z této funkce se dr. Karabec vrátil ke kriminologickému výzkumu, kde v
Institutu pro kriminologii a sociální prevenci působil až do roku 2011. Vedl řadu výzkumných
projektů, zaměřil se zejména na otázky trestní politiky a jejího uplatňování a penologie. Svojí
aktivní účastí na domácích, zahraničních i mezinárodních vědeckých akcích vnášel českou
kriminologii do povědomí odborné veřejnosti domácí i zahraniční. Byl spoluautorem učebnice
kriminologie a publikoval řadu studií a odborných článků v ČR i v zahraničí.
Byl členem Mezinárodní společnosti pro trestní právo a Evropské kriminologické
společnosti, členem Grémia Jednoty českých právníků, členem redakční rady časopisu Kriminalistika, členem řídícího výboru Národní skupiny Mezinárodní společnosti pro trestní právo
(AIDP). Byl také čestným členem České kriminologické společnosti. Podílel se na výuce kriminologie a trestního práva, významná byla jeho účast na přípravě rekodifikace trestního zákona.
JUDr. Zdeněk Karabec patřil k předním osobnostem české kriminologie a penologie a pro
rozvoj těchto oborů vykonal jak ve výzkumu, tak v praxi nesmírně mnoho. Bylo nám ctí s ním
spolupracovat.
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