Ochranné léčení a zabezpečovací detence

Abstrakt
Diplomová práce má za cíl shrnout instituty ochranných opatření, především ochranné
léčení a zabezpečovací detenci, do uceleného textu. Popsat jejich vývoj, ukládání a jejich
výkon. Dále bylo cílem zjistit, jaký vliv má tělesná aktivita na chovance respektive pachatele
trestných činů, kterým bylo uloženo ochranné léčení nebo zabezpečovací detence. Zjistit,
jaké mají psychiatrické léčebny a ústavy zabezpečovací detence možnosti k tělesným
aktivitám. Dále zjistit názor pracovníků v těchto zařízeních na tuto problematiku.
První část je věnována úvodu do problematiky. Následuje kapitola o trestech a
ochranných opatřeních, kde popisuji druhy ochranných opatření. V další části se věnuji
opatřením ukládaným mladistvým a dětem mladším 15 let s důrazem na ochrannou výchovu.
V další kapitole vysvětluji důležité pojmy, které prostupují touto problematikou. Věnuji se
nepříčetnosti, zmenšené příčetnosti, duševním chorobám a zneužívání návykových látek.
Dále je v práci popsáno ochranné léčení obecně, jaké existují druhy ochranného léčení,
jak ochranné léčení probíhá. Je zde popsáno ukládání ochranného léčení. V kapitole o
zabezpečovací detenci se věnuji zabezpečovací detenci obecně, zákonu o výkonu
zabezpečovací detence, ukládání zabezpečovací detence a okruhu pachatelů, kterým může
být uložena zabezpečovací detence. Dále se věnuji komparaci problematiky ochranných
opatření s jinými zeměmi: Německa a Rakouska. Zmiňuji se o vlivu pohybových činností na
člověka a pohybových činnostech, které se používají při terapeutických programech
v psychiatrických nemocnicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
Další důležitou částí je metodika práce. Na tuto kapitolu navazuje výsledková část, kde
jsou zpracována data získaná pomocí ankety. Zde popisuji možnosti a využívání pohybových
aktivit v praxi psychiatrických nemocnic a ústavů pro zabezpečovací detenci. Je zde
poukázáno na některé nedostatky, se kterými se pracovníci těchto zařízení setkávají, dále
jaký má tělesná činnost vliv na pacienty a chovance. Dále zjišťuji názory zaměstnanců těchto
zařízení na fungování těchto institutů v praxi. V další podkapitole pak některé z těchto
problémů detailněji rozeberu a navrhuji některá zlepšení de lege ferenda.
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