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Kriminalita patří bezesporu mezi hlavní problémy současného světa a týká se z různého úhlu
pohledu každého z nás. Abychom tento problém mohli efektivně řešit, musíme ho dobře znát.
Poznání kriminality, jako negativního jevu doprovázejícího společenský vývoj od nepaměti, je
nezbytně nutné pro návrhy a doporučení s cílem jejího potlačování především formou prevence.
Toto poznání v teoretickém rámci s jistým přesahem do praktické činnosti instancí kontroly
kriminality nabízejí různá vzdělávací zařízení. Kvalitní vzdělání je pak jedním z určujících
činitelů ovlivňujících efektivní a profesionální praktickou činnost odborníků daného oboru.
Setkávání se na různých seminářích, konferencích umožňuje diskusi nad odbornými tématy,
kterým prevence kriminality či jiných sociálně patologických jevů bezesporu je. Jedním
z takových odborných setkání byla též mezinárodní vědecká konference „ 20 let prevence
kriminality v ČR“.
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze společně s Odborem bezpečnostní
politiky a prevence kriminality MV a Policejním prezidiem České republiky Oddělením tisku
a prevence uspořádalo u příležitosti dvacátého výročí systémově pojatého fungování prevence
kriminality na území České republiky ve dnech 3. 11. – 4. 11. 2016 mezinárodní vědeckou
konferenci „20 let prevence kriminality v ČR“. Konference jako vhodná platforma
pro zamyšlení nad oborem i pro diskusi nad důležitými, palčivými a aktuálními otázkami
kriminologického oboru též umožnila představit činnost jednotlivých subjektů prevence
kriminality. Cílem konference nebylo jen ohlédnutí se zpět na uplynulých 20 let, ale zaměřili
jsme se též na přítomnost a péči o budoucnost.
Velký počet přihlášených účastníků potvrdil atraktivnost tohoto tématu a velký zájem o
prezentaci výsledků práce v oblasti prevence kriminality. Mimo plenárního zasedání, kde
zazněla klíčová, zásadní témata na konferenci diskutovaná, zaznělo v dalších sedmi odborných
sekcích na šedesát erudovaných příspěvků. Souběžně probíhal též workshop policejní prevence,
na kterém Policie ČR prezentovala své úspěšné preventivní projekty.

