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Výroční zpráva 2009 
 

1. Cíle a poslání  

 

Posláním Centra pro veřejnou politiku je podpora „pluralismu" při hledání 
alternativních řešení společenských problémů a při tvorbě inovativních politik.  

 

Hlavním nástrojem pro dosažení těchto cílů jsou hloubkové analýzy stávajících 
problémů, interaktivní formy vzdělávání s účastí  předních  akademiků a odborníků 

na danou politiku, informační dialog, mezinárodní setkání a workshop. 
 

2. Základní informace o organizaci 

 

Centrum pro veřejnou politiku (CPVP) bylo založeno v roce 2003 jako nezávislá nevládní 
nepolitická a nezisková organizace. Cílem Centra pro veřejnou politiku je přispívat ke kvalitě 
realizace veřejné politiky, zejména prostřednictvím vzdělávání, které vychází z empirických 
výzkumů v domácím i mezinárodním prostředí. CPVP vytváří nezávislou platformu pro 
výměnu názorů mezi domácími i mezinárodními odborníky v oblasti aplikovaných 
společenských věd. CPVP se také podílí na definování nejlepší praxe v konkrétní oblasti, kterou 
se zabývá, a jejího přenosu do prostředí České republiky.  Centrum pro veřejnou politiku je 
akreditovaná vzdělávací instituce u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod č. 2008-221-1.  

 
  
 

V srpnu 2009, byla Centru pro veřejnou politiku, IČ 26645726, Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy udělena akreditace č. 14034/2009-25-267. Tato akreditace opravňuje instituci k 
provádění vzdělávacích programů "Vzdělávání v oblasti přenosu nejlepší praxe prevence 
kriminality" a vydávání osvědčení o jejich absolvování. 
  

 
  
V srpnu 2009, byla Centru pro veřejnou politiku, IČ 26645726, Ministerstvem školstvi mládeže 
a tělovýchovy udělena akreditace č. 15 816/2009-2. Tato akreditace opravňuje instituci k 
provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákoná č.563/2004 b. o 
pedagogických parcovnících a o změně některých zákonů.  
 

Správní rada: 
Mgr. Marcel Tomášek, MA 
Mgr. Marek Fér 
Mgr. Marek Havrda, MA, MPA, Ph.D. 

 

Zaměstnanci: 
Egle Havrdová, MA, Ph.D. 
Zděna Horajsová 
Helena Košťálová 
Šimona Mullerová 
Martin Pospíšil    
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3. Partneři projektů „Vzdělávání v oblasti prevence kriminality mládeže“ 

 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci: 

IKSP je teoretické, analytické a výzkumné pracoviště mezioborového zaměření zřizované Ministerstvem 
spravedlnosti ČR. Má zkušenosti jak se školící a přednáškovou činností, tak především s výzkumnou a 
publikační činností. IKSP rozvíjí kriminologický výzkum zaměřený na vytváření a aktualizaci 
poznatkové základny o stavu a vývoji kriminality, sociálně patologických jevů a trestní politiky v ČR. 
Plní úlohu expertního pracoviště pro Republikový výbor pro prevenci kriminality v rámci přípravy a 
realizace Strategie prevence kriminality. Podílí se na doškolování a přípravě pracovníků justičních 
orgánů, spolupracuje při přípravě pracovníků orgánů činných v trestním řízení i odborných pracovníků 
v sociální oblasti.  
 

Zahraniční experti  

NACRO, Anglie: 

Organizace se zaměřuje na témata jako je spolupráce školy s rodinou, či volnočasové aktivity pro ohrožené 

děti a mládež. 

 

V současnosti se NACRO zabývá: 

 

• Podporou projektů v celé Anglii a Walesu s cílem zamezit věznění mladých lidí  

• Výzkumem využití a efektivity trestů odnětí svobody v celé zemi  

• Vydávání pracovních manuálů pro úředníky na téma ochrany mladistvých  

• Poskytování podpory a poradenských služeb 

• Spoluprací s mládežnickými organizacemi  

 

Nacro realizuje již více než 20 let projekty zaměřené na poskytování služeb v oblasti získávání nových 

kompetencí a dovedností pro mladé lidi.  

 

www.nacro.org.uk 

Jugendhilfe Göttingen e.V., Německo: 

Organizace provozuje reintegrační programy intervence pro delikventní mládež, zabývá se převážně 

sekundární prevencí kriminality. Též se zaměřuje se na práci s mladými delikventy uvnitř a vně věznice pro 

mladistvé. 

Jugendhilfe Göttingen e.V. je zapojena do několika mezinárodních projektů prevence kriminality s partnery z 

Francie, Itálie, Španělska, Rumunska, České republiky a Němmecka.  

 

http://www.jugendhilfe-goettingen.de 
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Remet, Maďarsko: 

Organizace se zabývá otázkou role policie v prevenci kriminality dětí a mladistvých. Též vydává příručky pro 

užitele pracující s dětmi ohroženými sociální exkluzí. 

REMET je organizace zaměřená na informování společnosti o problematice prevence kriminality, jakož i 

konkrétní a systematiocku podporou komunitního plánování. Je postavena na demokratickém systému řízení. 

Jejími cíli jsou prevence kriminality, veřejný pořádek a veřejná bezpečnost. 

REMET se v sou?asné době zabývá: 

• zajištěním vědeckých výzkumů a šetření v oblasti zjištování příčin kriminality, poskytuje doporučení a 

konkrétní publikace, organizuje a pořádá odborná školení o programech prevence 

• podporou policie a místní samosprávy, prevencí trestné činnosti, poskytováním poradenství 

• zjištování trendů shromaždování mezinárodních zkušeností a nejlepší praxe, spolupráce s podobnými 

organizacemi v Maďarsku a zahraničí 

• poskytování pomoci a podpory orgánům místní správy, jakož i nevládním organizacím se stejným 

zaměřením, tedy předcházení trestné činnosti 

• pravidelně informuje organizace a celou společnost o svých úspěších 
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4. Finanční zpráva 

 

Rozpočet projektu reg. č. CZ.1.07/1.3.08/01.0014 "Vzdělávání v oblasti přenosu nejlepší praxe 
prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže" v Plzeňském kraji byl 2 250 213 Kč. 
  
Rozpočet projektu reg. č. CZ.1.07/1.3.04/01.0008 "Vzdělávání v oblasti přenosu nejlepší praxe 
prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže" ve Středočeském kraji. 2 178 000 Kč.  
 
Rozpočet projektu European Spring/Summer Institute byl  440 000 Kč. 
 
Rozpočet projektu Summer School on Crime, Law and Psychology byl  680 000 Kč. 
 
Rozpočet projektu Summer School on Cultural Dimensions of Politics in Europe byl  300 000 Kč. 
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5. Přehled činností 

 

Mezinárodně vzdělávací projekty 
 
Mezi hlavní aktivity Centra pro veřejnou politiku se řadí letní a jarní školy zaměřující se na různé oblasti 
veřejné politiky. CPVP zve několikrát ročně vysokoškolské studenty z celého světa, aby strávili v Praze 
příjemný, ale intenzivním programem naplněný, týden. Každý ročník s sebou přináší specifická témata, 
která určují obsah akademických přednášek. Cílem škol je poskytnout studentům příležitost pro 
prohloubení jejich znalostí, umožnit jim diskutovat s mezinárodními odborníky na přednesená témata i 
konfrontovat své pohledy lišící se v závislosti na rozdílných kulturních zázemích studentů. Školy v sobě 
spojují intenzivní přednášky a workshopy s kulturními společenskými a odpočinkovými aktivitami. 
 

European Spring/Summer Institute v rámci svého akademického programu  nabízí 
studentům témata týkající se rozvoje Evropské unie, role jednotlivých členských států v tomto procesu 
a jejich možností aktivně na něm participovat a těžit z něj. Během prvního bloku přednášek získají 
účastníci informace o hlavních bodech z historie a vývoje EU včetně nejaktuálnějších změn a budou 
seznámeni s předpoklady jejího dalšího směřování. Díky přednáškám by měli porozumět jak situaci 
uvnitř unie, tak i jejím vztahům navenek a nakolik se obojí změnilo po rozšíření EU v roce 2004. V 
diskusi se pak studenti věnují otázkám potenciálu unie pro další rozšiřování. Druhý blok pak poskytne 
pohled na EU z odlišné perspektivy, z perspektivy jednotlivých členů jakožto samostatných hráčů v 
rámci tohoto společenství. Přijdou tak na řadu otázky kolem prosazování národních zájmů na úrovni 
unie, získávání vlivu jednotlivých států na této úrovni a přerozdělování evropského rozpočtu.  
Mezi dlouhodobé spolupracovníky pravidelně přednášející na letních školách patří zejména Dr. Miloslav 
Had z Rady pro mezinárodní vztahy, bývalý poradce ministra zahraničí, člen vědecké rady Fakulty 
mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a účastník mnoha mezinárodních výzkumů 
(např. Security for Europe, Brown University, Foreign Policies in Central Europe, Central European 
University, různé projekty Phare) a člen ediční rady měsíčníku Mezinárodní politika. Dále Dr. Justus 
Schönlau, působící jednak jako poradce člena Evropského parlamentu, Jo Leinena, a zároveň také jako 
výzkumný pracovník v Centre for European Policy Studies. V neposlední řadě na naší letní škole 
přednáší také Patrik Zoltvany, MA z Amrop Jenewein Group z Bratislavy, mezi jehož hlavní úkoly patří 
poradenství při navazování kontaktů v Bruselu, prosazování národních zájmů, vytváření projektových 
návrhů a hledání evropských zdrojů pro jejich financování.  
V průběhu minulých ročníků se navíc mezi hostujícími přednášejícími objevila taková jména jako Jiří 
Dienstbier, bývalý ministr zahraničí a místopředseda federální vlády bývalého Československa, Ing. 
Edvard Outrata, (bývalý) místopředseda Senátu ČR, Dr. David Coen ze School of Public Policy at 
University College London či Prof. JUDr.Vojtech Cepl, CSc. z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 
 

Summer School on Crime, Law and Psychology je setkáním určeným studentům z 
různých koutů světa a různého zaměření (psychologie, právo, kriminologie apod.), které spojuje zájem o 
aplikaci psychologických přístupů a výzkumných metod do trestního právního řádu. Týdenní seminář 
má formu letní školy a sestává z přednášek, workshopů, exkurzí a diskusí a je zároveň doplněn 
atraktivním volnočasovým programem. Výuka je zaštítěna jak přednášejícími z britských univerzit The 
University of Aberdeen a Warwick University, tak i nejlepšími odborníky z českého prostředí. Studenti, 
kteří se účastní škol, přijíždějí z Evropy, Kanady, Spojených států a Asie.  
Mezi hostujícími přednášejícími se objevili například Amina Memon, PhD., Professor of Psychology z 
University of Aberdeen, která se zabývala otázkou, nakolik se může psychologický výzkum lidských 
kognitivních schopností projevit v práci policejních vyšetřovatelů při sběru důkazů od očitých svědků, 
jejich vyhodnocování a uplatnění. Amina Memon se specializuje na sociální a kognitivní psychologii a 
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její projekty, realizované v Austrálii, Brazílii, severní Americe, Švédsku a Novém Zélandu, byly 
podpořeny např. těmito institucemi: Economic and Social Research Council, National Science 
Foundation, Nuffield Foundation, Leverhulme Trust, British Academy a Royal Society. Dále Andrew 
Roberts, M. Phil z University of Warwick, který se zaměřuje na pravidla policejních vyšetřovacích 
rozhovorů, které předcházejí soudnímu jednání, a na mechanismy, jimiž se řídí přípustnost jednotlivých 
svědectví. Andrew Roberts se věnuje kriminologii a kromě svého současného působiště také učil na 
University of Leeds a York University. A Kimberley Wade, PhD., také z University of Warwick, hovořila 
na téma mylného svědectví, důvodů jeho objevení a podob, v jakých se s ním můžeme setkat. Všichni tři 
hlavní přednášející patří mezi uznávané odborníky ve svých oborech. Kimberley Wade se dlouhodobě 
zabývá fenoménem klamné paměti a falešných vzpomínek. Její výzkum již podpořily například 
Netherlands Organization for Scientific Research, New Zealand federation of Graduate Women a 
American Psychological Society. Dále PhDr. Veronika A. Polišenská, PhD., MSc. z Ústavu psychologie 
Akademie věd České republiky nebo PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA, která přednáší na Katedře 
psychologie Univerzity Karlovy v Praze.  
 

Letní škola Cultural Dimensions of Politics in Europe je jednotýdenní program pro 
studenty s ukončeným vysokoškolským studiem a pro studenty postgraduální formy studia z celého 
světa, různých nádorností a různého akademického zaměření (politologie, sociologie, mediální studie, 
antropologie a studium kultury, apod.). Tento program je určen pro ty, kteří mají zájem a chtějí se 
dozvědět více o kulturních aspektech politických institucí a jejich fungování.  
Program je cílen na získání přehledu o kulturní dimenzi politických institucí a procesů v Evropě (např. 
realizace politiky, politická komunikace, migrace a státní příslušnost v EU).  
 
Témata přednášek: 
Kurz 1: Politická kultura střední a  východní Evropy. 
Kurz 2: Antropologický přistup k politice 
Kurz 3: Výkonná politika 
Kurz 4: Antropologický europoizace 
Hostující přednáška: Kulturní důsledky evropského rozšíření  
Kurz 5: Politický projev v Evropě 
Kurz 6: Evropský politický diskurs    
Kurz 6: Konstitucionalismus a Evropská unie 
Kurse 7: Evropa v kulturním příběhu   
Hostující přednáška 2: Náboženská,“ gender“ a rodinná politika na západě 

6. Jarní a letní školy 

V roce 2009 vypsalo Centrum pro veřejnou politiku dva akademické programy v rámci jarních a letních 
škol: European Spring Institute, European Summer Institute a Summer School on Crime, Law and 
Psychology.  
V roce 2009 proběhly následující jarní a letní školy: 
 European Spring Institute v termínu od 29. března  do 4. dubna, na téma: Lobbying in Brussels. 

Akademického programu se zúčastnilo celkem 35 studentů z 18 zemí. 

 European Summer Institute ve dnech 28. června až 4. července 2009, kterého se zúčastnilo 33 

studentů z 15 zemí. 
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 Summer School on Crime, Law and Psychology se konal ve dnech 28. června až 4. července 2009. 

Tento program byl věnován fenoménu očitého svědectví a jeho roli v kriminologii a trestním řádu. 

Programu se zúčastnilo 52 studentů ze 14zemí. 

 Summer School on Cultural Dimensions of Politics in Europe se konal ve dnech 28. června až 4. 

července 2009. Programu se zúčastnilo 52 studentů z 14 zemí 
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ESF projekty realizované v roce 2009 

 
Vzdělávání v oblasti prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže 

 

 

Projekt "Vzdělávání v oblasti přenosu nejlepší praxe prevence kriminality a sociálního 
začlenění mládeže"    

Od ledna 2009  Centrum pro veřejnou politiku ve spolupráci s Institutem pro kriminologii a 
sociální prevenci realizovalo projekt "Vzdělávání v oblasti přenosu nejlepší praxe prevence 
kriminality a sociálního začlenění mládeže" ve Středočeském kraji a Plzenském kraji v rámci 
operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Projekt byl zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků základních a středních škol 
pracujících s mládeží ohroženou kriminální delikvencí a sociální exkluzí. Vzdělávání probíhato 
formou dvoudenních školení, rozdělených na část praktickou a teoretickou. Hlavními tématy 
školení: programy pro ohrožené děti a mládež, reintegrační programy, spolupráce školy s 
rodinou, pracovníky veřejné správy a policií. (Více informací o tétech školení a vystupy 
projektu naleznete ne internetových stránkách projektu prevence.cpvp.cz) 

Dne 31. 12. 2009 byla ukončena realizace projektu reg. č. CZ.1.07/1.3.04/01.0008 "Vzdělávání 
v oblasti přenosu nejlepší praxe prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže" ve 
Středočeském kraji. V rámci projektu bylo proškoleno 55 pedagogických pracovníků ze 
Středočeského kraje. 
   
Naši činnost podpořili: Evropský sociální fond a  Rozpočet České republiky  
 

http://prevence.cpvp.cz/

