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Konference VII. kriminologické dny
(Ústí nad Labem, 21. - 22. 1. 2019)
Martina Pešková
Institut pro kriminologii a sociální prevenci
V pořadí již sedmé kriminologické dny, které tradičně pořádá Česká kriminologická společnost, se tentokrát uskutečnily v Ústí nad Labem pod záštitou Univerzity J. E. Purkyně
(UJEP).
Stejně jako v dřívějších ročnících byla i tento rok kapacita události naplněna. Zúčastnilo se jí 120 účastníků, kteří přednesli v součtu 46 příspěvků. Celkem se sešli zástupci z 12
vysokých škol, z nichž nejhojněji byly zastoupeny Univerzita Karlova v Praze, Mendelova
univerzita v Brně, Policejní akademie ČR a Vysoká škola podnikání a práva. Mezi účastníky
byli dále zástupci z Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby ČR, Akademie věd ČR,
Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, Ministerstva spravedlnosti ČR, Ministerstva
vnitra ČR, Mezinárodního vězeňského společenství ČR, Kanceláře Generálního štábu či
Bezpečnostní informační služby ČR. Zúčastnili se také reprezentanti neziskových organizací (In IUSTITIA, Člověk v Tísni, RUBIKON) a v neposlední řadě také policisté, advokáti,
soudci, státní zástupci či zástupci obcí.
Slavnostního zahájení konference se ujal prorektor Zdeněk Radvanovský společně s vedoucím katedry sociální práce FSE UJEP Pavlem Kuchařem a předsedou České kriminologické
společnosti Miroslavem Scheinostem.
Po zahájení následovalo první plenární zasedání, které se věnovalo tématu geografických a psychologických aspektů kriminality a jejího vnímání. Zasedání zahájil Pavel Kuchař
se svým zajímavým příspěvkem o vnímání bezpečí v sociálně rizikovém regionu. Následovala podnětná prezentace dua Jany Jíchové (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy)
a Martina Šimona (Sociologický ústav AV ČR) věnovaná geografické složce kriminality.
Plenární zasedání uzavřeli sourozenci Veronika a Jan Polišenští z Vysoké školy finanční a
správní, kteří seznámili účastníky konference s výsledky výzkumu vlivu strachu z kriminality na strach z vnějšího aktéra.
Odpolední část prvního konferenčního dne byla velmi pestrá. Na programu bylo
celkem 40 příspěvků rozdělených do devíti tematických panelů. Posluchači si mohli poslechnout poznatky z oblastí kontroly kriminality (prevence, represe, systém); mládeže a
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kriminality; obětí trestných činů a restorativní justice; vězeňství a penologie; kriminality,
veřejného mínění a kompliance se zákonem; dluhového poradenství; korupce, hospodářské
kriminality a organizovaného zločinu; resocializačních programů pro dospělé pachatele a v
neposlední řadě také z oblasti drog a kyberkriminality.
Po bohatém programu následovala tradiční neformální společenská událost, kde
byla příležitost pokračovat v diskuzích k předneseným příspěvkům. Společenský večer se
uskutečnil v prostorách univerzity a jeho součástí byla například tombola, v níž bylo možné
vyhrát zajímavé kriminologické publikace.
Následující konferenční den byl věnován plenárnímu zasedání, na kterém zazněly tři
příspěvky na téma: „Kriminologie a trestní politika: Aktuální výzvy domácí i mezinárodní“.
Zasedání zahájila profesorka Helena Válková, která posluchače seznámila s tématem Border
Criminology. Následovali dva zástupci Právnické fakulty Univerzity Karlovy. První z nich
byl Jaromír Hořák, který vystoupil se zamyšlením se nad legitimitou trestního práva v multikulturní společnosti. Plenární zasedání, a tím i celou konferenci, uzavřel Jakub Drápal, který
účastníky seznámil se svým výzkumem ukládání trestů. Po ukončení konference se konala
členská schůze České kriminologické společnosti, kde bylo Josefem Smolíkem představeno
místo konání dalších kriminologických dnů.
Nadcházející kriminologické dny se budou konat v Brně ve spolupráci s Fakultou
regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity, a to od 20. do 22. ledna
2020.
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