
 
 

 

V rámci druhého dne workshopu tj. čtvrtek 11. 6. 2015 proběhne od 10:30 hod. pět diskusních panelů. Účastníci 

budou rozděleni do pěti skupin tak, aby v rámci diskusních panelů vystřídali všechna témata. Každé téma/diskusní 

panel bude mít přiděleného moderátora z řad zástupců realizačního týmu projektu. Cílem každé skupiny je na 

základě diskuse s ostatními členy navrhnout doporučení v daných tématech, která jsou popsána níže. 

 

POPIS JEDNOTLIVÝCH TÉMAT 

 

A. Potřeby, požadavky a očekávání cílových skupin 

Pokud by měly být implementovány prezentované nástroje a postupy pro mapování, analýzy a predikce 

kriminality, jakou funkcionalitu by měly splňovat dle vašich potřeb a požadavků? Co od nich očekáváte?  

Myslíte si, že pomohou snížit míru kriminality, zvýšit objasněnost trestných činů, snížit míru latentní kriminality?  

Podaří se zefektivnit, zrychlit, zlevnit činnost bezpečnostních složek či spolupracujících subjektů? 

B. Podmínky pro nasazení nástrojů a postupů pro mapování, analýzy a predikce kriminality u cílových 

skupin (legislativní, technické, finanční, personální možnosti) 

Jaké změny a opatření vnímáte jako důležité pro zavedení analytických nástrojů a postupů v rámci ČR?  

Co by jejich zavedení mělo předcházet, kdo by za jejich zavedení měl být zodpovědný a v rámci jakého 

územního uspořádání by měly být tyto nástroje a analýzy používány? 

C. Dostupnost dat o kriminalitě a souvisejících jevech a jejich kvalita 

Jak hodnotíte v současné době možnosti přístupu k datům/statistikám policejních složek o kriminalitě a dalších 

alternativních zdrojů dat o jevech ovlivňujících bezpečnostní situaci (např. rizikové místa jako jsou herny, bary, 

zastavárny, zastávky, nádraží nebo informace o nezaměstnanosti, dávkách hmotné nouze, drogové závislosti)  

a míru jejich kvality (bezchybnost, důvěryhodnost, integrita, spolehlivost, úroveň dle administrativního členění). 

D. Sdílení dat a výstupů s dalšími subjekty, zveřejňování údajů o kriminalitě 

Proč by měla/neměla být data a informace o kriminalitě sdílena s dalšími subjekty jako např. mezi  

Policii ČR a obecní policií? Případně také s jinými subjekty jako jsou univerzity, úřady, politici nebo neziskové 

organizace. Co si myslíte, že sdílení informací brání nebo jaké podmínky by v tomto směru měly být nastaveny? 

Měly by být zveřejňovány konkrétní informace o kriminalitě veřejnosti? Například jako je tomu ve Velké Británii, 

kde zobrazují v mapě agregované údaje o trestných činech až na úroveň ulic? Podařilo by se zvýšit důvěru 

občanů v bezpečnostní složky? 

E. Motivace a zapojení cílových skupin do práce s nástroji pro mapování, analýzy a predikce kriminality 

Popište, jak byste zapojili a motivovali především zástupce z řad cílových skupin (Policie ČR, obecní policie, 

obce), pro využívání těchto nástrojů a analýz v rámci své činnosti. Kdo by měl být primární cílovou skupinou 

využívající nástroje pro mapování a analýzu kriminality a příslušné výstupy? Myslíte si, že je potřeba změnit 

systém hodnocení práce policistů, případně jakým způsobem? 

 

 

Aktuální informace o konferenci i všechny výstupy projektu jsou po celou dobu projektu k dispozici rovněž na 

www.prevencekriminality.cz. 

http://www.prevencekriminality.cz/

