KANDIDÁTI DO VÝBORU ČKS
1. Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Jiří Buriánek studoval na katedře sociologie FF UK, na kterou nastoupil v roce 1978 a v letech
1992 až 2013 ji vedl; přednáší zde kurzy ze sociologické metodologie, je garantem oboru a
předsedou oborové rady. V posledních třiceti letech se věnuje výzkumu v oblasti kriminologie,
od roku 2019 je předsedou České kriminologické společnosti. V období 2013-2015 byl členem
řídicího výboru Evropské kriminologické společnosti, v minulosti byl několikrát zvolen
předsedou České sociologické společnosti. V současnosti je členem vědecké rady Univerzity
Karlovy. V Radě vědeckých společností působí jako místopředseda.
Podílel se na významných mezinárodních projektech v oblasti kriminologie, například
výzkumu násilí na ženách nebo delikvence mládeže, dlouhodobě se věnuje také výzkumu
pocitu bezpečí a obav ze zločinu nebo zkoumání korupčního klimatu ve společnosti. K těmto
tématům se váže i jeho publikační činnost, např. monografie Krulichová, E., Buriánek J. a kol.
(2020). Obavy ze zločinu: mýty a realita, Praha, Karolinum; Moravcová, E., Podaná, Z.,
Buriánek, J. a kol. (2015): Delikvence mládeže. Trendy a souvislosti, Triton; Buriánek, J.,
Pikálková, S., Podaná, Z. (2015): Abused, Battered, or Stalked: Intimate Violence Gendered.
Praha, Karolinum Press. Je autorem řady článků i několika učebnic sociologie.
2. JUDr. Jakub Drápal, M.Phil., Ph.D.
Jakub Drápal po studiu práv v Praze nejdříve vystudoval kriminologii v Cambridge, aby se
následně vrátil na doktorát na pražská práva. V současné době pracuje na Právnické fakultě
Univerzity Karlovy a na Ústavu státu a práva AV ČR; na každém pracovišti působí jako hlavní
řešitel grantů GA ČR. Výzkumně se zaměřuje na trestání – zejména ukládání trestů – a na trestní
politiku. Blízké mu jsou kvantitativní metody, kterými rád zkoumá platnost doktrinálních
závěrů právní vědy. Zabývá se zejména post-komunistickými kontinentálními evropskými
právními systémy, jejichž specifika rád vnáší do zahraničního kriminologického diskurzu. Byť
většinu času pracuje na základním výzkumu, rád se věnuje i tomu aplikovanému, např. v rámci
Legal Data Hubu. Pravidelně publikuje v českých i zahraničních kriminologických a
trestněprávních periodicích (Česká kriminologie, Státní zastupitelství, Trestněprávní revue,
Justice Quarterly, European Journal of Criminology a další), pro které i recenzuje. Napsal jako
autor či spoluautor několik knih; tou poslední je České vězeňství, jejímž spolueditorem byl s
Václavem Jiřičkou a Terezou Raszkovou. Je ženatý a již 25 let fandí Ocelářům.
3. Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Ilona Gillernová brzy po vystudování oborů pedagogika a psychologie na FF UK v Praze v roce
1981 nastoupila jako odborný asistent na Katedru psychologie FF UK, v roce 2009 habilitovala
v oboru pedagogická, poradenská a školní psychologie na FSVaZ UKF Nitra. V letech 2002 –
2008 a 2010 – 2018 plnila funkci vedoucí katedry psychologie, v letech 2008 – 2012 byla
proděkankou FF UK. Je členka oborových rad FF UK – obecná psychologie, sociální
psychologie, klinická psychologie, didaktika, dějepisu (od 2009); na MUP obor mediální studia.
Od roku 1996 je členkou Asociace forenzní psychologie ČMPS a od roku 2012 působí v
České kriminologické společnosti (jeden ze zakládajících členů, byla členkou prvního

předsednictva).Vědecko-výzkumné činnosti zaměřuje do oblasti pedagogické a sociální
psychologie, dlouhodobě se zajímá o edukační interakce dospělých a dětí (rodičovské styly
výchovy, edukační styly učitelů), sociální psychologie školy; dále psychologie komunikace a
v neposlední řadě kriminalistická psychologie (komunikace ve vyšetřování, analýza interakce
v procesních úkonech aj.). Do roku 2021 byla garantkou za katedru psychologie
mezioborového projektu PROGRES Q15 – Životní dráhy, životní styly a kvalita života z
pohledu individuální adaptace a vztahu aktérů a institucí (hlavní řešitel: prof. PhDr. Marek
Blatný, DrSc, později doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.2017-2021) a ještě v tomtéž období
garantkou dalšího mezioborového projektu PROGRES Q06 -Rozvoj psychologických věd na
Univerzitě Karlově v intervenční a preventivně-léčebné teorii a praxi (hlavní řešitel prof. PhDr.
Michal Miovský, Ph.D.). Její publikační činnost je zaměřena zejména na interakce dospělých a
dětí, sociální dovednosti a jejich rozvoj (spoluautorka 3 českých monografií).
Z oblasti forenzní lze připomenout publikaci Gillernová,I., Boukalová, H. a kol. (2006)
Vybrané kapitoly z kriminalistické psychologie. Karolinum, na kterou navazuje další úspěšná
kolektivní monografie Boukalová, H., Gillernová, I. a kol. (2020). Kapitoly z forenzní
psychologie. Karolinum.
4. Mgr. Petr Kupka, Ph.D.
Petr Kupka působí jako odborný asistent na Katedře antropologie na Západočeské
univerzitě Plzni a na Katedře sociální práce na Ostravské univerzitě, kde bude od podzimu 2022
vyučovat v navazujícím magisterském programu Sociální práce a kriminologie. Odborně se
zabývá městskou marginalitou a kontrolou kriminality. Je autorem či spoluautorem několika
monografií a řady studií publikovaných v českých i zahraničních kriminologických časopisech
jako je European Journal of Criminology, Trends in Organized Crime nebo International
Journal of Law, Crime, and Justice. Členem České kriminologické společnosti je od jejího
vzniku v roce 2012, v jejím Výboru pak působí od roku 2019. V rámci dalšího funkčního
období by se rád soustředil na popularizaci kriminologie mezi odbornou i laickou veřejností a
na rozvoj časopisu Česká kriminologie.
5. Mgr. Martina Novopacká
Martina Novopacká působí jako výzkumný pracovník v Institutu pro kriminologii a sociální
prevenci. Ve výzkumu se věnuje především problematice domácího násilí, vězeňství,
restorativní justice a viktimologii. Je doktorandkou na katedře sociologie Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy a studovala kriminologii na University of Miami. Podílí se na výuce
kriminologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Fakultě sociálních věd Univerzity
Karlovy a na Policejní akademii v Praze. V současné chvíli je členkou výboru České
kriminologické společnosti, kde od roku 2019 působí jako tajemník.
6. Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D.
Zuzana Podaná pracuje na katedře sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, aktuálně
v roli vedoucí katedry. Ve svém výzkumu se věnuje různým kriminologickým tématům, a to
především delikvenci a viktimizaci mládeže, domácímu násilí a vězeňství. Podílela se již na
řadě národních i mezinárodních projektů, je členkou projektu International Self-Report
Delinquency a výsledky svých výzkumů publikuje v domácích i zahraničních oborových
žurnálech (European Journal of Criminology, Journal of Interpersonal Violence aj.). Aktuálně
je členkou výboru České kriminologické společnosti a působí také v redakčních radách
časopisů Česká kriminologie, International Criminology a Sociologický časopis.

7. PhDr. Miroslav Scheinost
Miroslav Scheinost absolvoval Filosofickou fakultu UK v letech 1967-1972, obor sociologieetnografie. Od roku 1990 až dosud je pracovníkem Institutu pro kriminologii a sociální
prevenci, od r. 1992 zástupce ředitele, od r. 2000 do roku 2020 ředitel Institutu. Nyní výzkumný
pracovník IKSP. V rámci kriminologie a kriminologického výzkumu se odborně zaměřuje na
prevenci kriminality, výzkum problematiky organizované kriminality, trendů kriminality,
kriminality cizinců, nelegální migrace. V letech 1994-1996 byl odpovědným řešitelem úkolu
"Výzkum struktury, forem a možností postihu organizovaného zločinu v ČR", řešeného za
finanční podpory Grantové agentury ČR. V letech 2000-2003 byl odpovědným řešitelem úkolu
„Výzkum ekonomické kriminality“, v letech 2002-2003 odpovědným řešitelem úkolu „Cizinci
v českých věznicích“. V období 2012 – 2015 byl odpovědným řešitelem projektu Teoretické a
trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí řešeného za finanční
podpory Grantové agentury ČR. Autorsky se podílel na učebnici Kriminologie, na učebních
textech Organizovaný zločin a na učebních textech k prevenci. Je editorem publikace
„Kriminalita očima kriminologů“, autorem nebo spoluautorem 16 výzkumných studií vydaných
IKSP, autorem 23 příspěvků v zahraničních publikacích a cca 40 článků v českých odborných
periodikách a sbornících. Je členem Republikového výboru pro prevenci kriminality, členem
České sociologické společnosti, členem The Colloquium Group on Cross-border Crime in
Europe, členem redakčních rad odborných časopisů. Je zakládajícím členem a od roku 2012 do
r. 2019 předseda České kriminologické společnosti; nyní místopředseda. Jako místopředseda
organizačního výboru se podílel na uspořádání Evropské kriminologické konference v roce
2014 v Praze.
8. PhDr. Jan Tomášek, Ph.D.
Jan Tomášek působí jako výzkumný pracovník v Institutu pro kriminologii a sociální
prevenci. Věnuje se zejména problematice probace, desistence a restorativní justice. Je autorem
řady odborných publikací. Jako externí spolupracovník katedry kriminologie přednáší na
Policejní akademii v Praze. Členem České kriminologické společnosti je od jejího založení, v
letech 2012-2019 zastával funkci výkonného tajemníka.

KANDIDÁTI DO KONTROLNÍ KOMISE ČKS
1. Gabriela Kabátová
Gabriela Kabátová je spoluzakladatelkou a výkonnou ředitelkou Mezinárodního vězeňského
společenství,z. s. které je křesťanských ekumenických hnutím v oblasti justice a součástí Prison
Fellowship International. Organizaci vedu dvanáctým rokem. Zaměřuje se na zvyšování
zapojení křesťanů do této oblasti, na rozšiřování aplikace restorativní justice v rámci programů
uvnitř věznic, zejména při přípravě na propuštění a v programech pro oběti tr. činů, na
problematiku postpenitenciární péče a na problematiku rodin a dětí odsouzených rodičů. V
AOOV se zaměřuje na využití principů restorativní justice. Její dřívější zkušenost se týkala
sociální práce a posléze zapojení v křesťanských nadacích v USA.

2. Mgr. Tomáš Najman
Tomáš Najman působí na Policejní akademii České republiky v Praze na pozici tajemníka
katedry kriminologie a rovněž vedoucího kanceláře děkana Fakulty bezpečnostně právní. Je
členem Legislativní komise a Komise pro vysoké školy vojenské a policejní Rady vysokých
škol. Spolupracuje s Institutem pro kriminologii a sociální prevenci v oblasti recenzování
vybraných publikací. Členem České kriminologické společnosti je od roku 2016.
3. Mgr. Jan Rozum
Jan Rozum je absolvent Právnické fakulty UK. V Institutu pro kriminologii a sociální prevenci
působí jako výzkumný pracovník od roku 1991, od roku 2000 ve funkci tajemníka. Věnuje se
problematice sankční a trestní politiky, alternativních trestů, recidivy, probace a mediace. Je
autorem řady publikací, publikuje v odborném domácím i zahraničním tisku. Je členem
poradních sborů Ministerstva spravedlnosti, například Rady pro probaci a mediaci. V letech
2012 -2019 byl členem výboru ČKS, od roku 2019 je členem kontrolního komise ČKS.

