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Abstrakt: 

Diplomová práce se zabývá pedagogickými aspekty péče o odsouzené v souvislosti 

s užíváním návykových látek. Charakter práce je teoreticko-empirický. Teoretická část vychází 

z odborné literatury a legislativy. Zaměřením se zabývá základními informacemi o činnosti 

Vězeňské služby České republiky, o systému a pojetí výkonu trestu odnětí svobody a aspektech 

pedagogiky v penitenciární péči. Detailně se pak zabývá specializovaným oddělením výkonu 

trestu pro odsouzené s poruchou chování v souvislosti s užíváním návykových látek, z pohledu 

metodiky, předpisů a jednotlivých pojmů jako jsou drogy, odborné zacházení s odsouzenými, 

průběhem o podmínkách terapeutického programu.     

Cíl empirické části je zaměřen na zjištění, jak probíhá resocializace odsouzených 

na specializovaném oddělení výkonu trestu pro odsouzené s poruchou chování v souvislosti 

s užíváním návykových látek, a to z pohledu odborných zaměstnanců. Výzkum má kvalitativní 

charakter. Sběr dat proběhl polostrukturovanými rozhovory s psychologem, speciálním 

pedagogem, vychovatelem – terapeutem, vychovatelem a vychovatelem aktivit. Na základě 

odpovědí z výzkumu jsou zjištění, že klíčovými faktory v úspěšné resocializaci odsouzených 

je postavení celé metodické soustavy terapeutického programu na specializovaném oddělení. 

Ta úzce souvisí s intenzitou a délkou působení odborných zaměstnanců na odsouzené. 

Ze strany odsouzených se zejména jedná o jejich osobní přístup v celém průběhu terapeutického 

programu. Největší bariérou v úspěšnou resocializaci jedinců je přístup odsouzených 

k terapeutickému programu a systémová omezení, která souvisí s vězeňským prostředím. 

Dále bylo zjištěno z odpovědí respondentů, že terapeutický program je praktikován 

dynamickou formou ze strany odborných zaměstnanců, kteří následně svou činností mohou 

určitým způsobem přizpůsobovat aktuálním požadavkům, které vznikají v aktivitách 

terapeutického programu. V návaznosti na dále uvedené výzkumné šetření bylo vytvořeno 

doporučení pro specializované oddělení a práci s odsouzenými ve stávající praxi.  
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 Abstract: 

The thesis deals with the pedagogical aspects of the care for convicts in connection 

to the use of addictive substances. Its character is theoretical-empirical. The theoretical part 

is based on professional literature and legislation. It focuses on general information about 

the Prison Service of the Czech Republic, on the system and the concept of imprisonment, 

as well as the aspects of pedagogy in penitentiary care. In detail, the thesis deals with 

a specialized prison ward for convicts with behavioural disorders caused by the use of addictive 

substances, namely from the point of methodology, regulations, and individual terms such 

as drugs, professional treatment of convicts, and the course of the conditions of the therapeutic 

programme.  

The empirical part aims to find out the course of the rehabilitation of convicts 

in a specialized ward for convicts with behavioural disorders caused by the use of addictive 

substances, namely from the point of professional employees. The research is qualitative. 

Data collection was carried out by semi-structured interviews with a psychologist, a special 

remedial teacher, an instructor – therapist, an instructor, and an activity instructor. 

The responses in the research ascertained that the key factor in the successful rehabilitation 

of convicts is the structure of the whole methodical system of the therapeutic programme 

in a specialized ward. This is closely related to the intensity and duration of work of professional 

employees with convicts. Regarding the convicts, their approach within the whole course 

of the therapeutic programme plays the most important role. The biggest barrier 

in the successful rehabilitation of individuals is the approach of convicts to the therapeutic 

programme and the systemic constraints related to the prison environment. Furthermore, 

it has been ascertained from the respondents’ answers that the therapeutic programme 

is practised dynamically by professional employees who can subsequently adapt their steps 

to current requirements arising from the activities of the therapeutic programme. Finally, 

the above research gave rise to a recommendation for the specialized ward and the work with 

convicts in the current practice. 
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ÚVOD 

Téma diplomové práce jsem si zvolil v návaznosti na téma mé bakalářské práce, 

která pojednávala o vlivu prizonizace na odsouzené ve výkonu trestu. Klíčovým aspektem 

je má osobní pracovní zkušenost ve Vězeňské službě České republiky na pracovní pozici 

spojaře Generálního ředitelství, kde jsem se seznámil se základními činnostmi Vězeňské 

služby. V souvislosti s touto pracovní pozicí jsem absolvoval nástupní kurz v Institutu 

vzdělávání Vězeňské služby. Později jsem změnil pracovní prostředí a přešel jsem 

do služebního poměru dozorce výkonu trestu odnětí svobody. Po nástupu na místo dozorce 

výkonu trestu odnětí svobody jsem prošel základním kurzem pro příslušníky v Akademii 

Vězeňské služby. Zajímavou zkušeností bylo, že jsem si zažil různé situace při odborném 

zacházení s odsouzenými. Různé povinnosti dozorce výkonu trestu jsou také zaměřeny 

na spolupráci s odbornými zaměstnanci výkonu trestu, kteří vykonávají výchovné, vzdělávací 

i terapeutické aktivity s odsouzenými. Z důvodu praxe a úhlu pohledu na průběh výkonu trestu 

obecně, ale i na specializovaném oddělení jsem se rozhodl, že svou prací rozšířím danou 

problematiku o uvedené téma. Záměrně se ve své práci nezabývám výkonem vazby a výkonem 

zabezpečovací detence, jelikož výkon těchto typů omezení osobní svobody nejsou cílem 

mé práce. 

Diplomová práce se zaobírá pedagogickými aspekty v péči o odsouzené, kteří mají 

diagnostikovanou změnu chování v souvislosti s užíváním návykových látek. V úvodu 

teoretické části práce se věnuji základnímu fungování Vězeňské služby České republiky 

z pohledu legislativy, metodiky i osobní zkušenosti. Zejména jde o metodiku, funkci a členění 

zaměstnanců ve věznicích či diferenciaci věznic. Ve druhé kapitole uvádím výkon trestu odnětí 

svobody, jeho personálním zajištěním a hlavní zásady. Ve třetí kapitole je uvedena pedagogika, 

která je aplikována v penitenciární péči s jejími aspekty. Dále pak obory, které 

jsou implikované v penitenciární péči a zasahují do výchovného procesu odsouzených. Neméně 

podstatná je i část vzdělávání zaměstnanců a příslušníků Vězeňské služby. V samostatné čtvrté 

kapitole je pojednáváno přímo o specializovaném oddělení výkonu trestu pro odsouzené 

s poruchou chování v souvislosti s užíváním návykových látek. Zvláště pak o podmínkách 

zařazení odsouzených, a souvislostech drogové problematiky ve vězení i mimo ně. V dalších 

podkapitolách podrobněji uvádím odborné zacházení s odsouzenými, jednotlivé metody 

a konkrétní aktivity programu zacházení v rámci terapeutického programu. Důležitou částí 

je i „rozfázování“ terapeutického programu, jenž zvyšuje efektivitu terapeutického programu 
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jako i vhodné hodnocení odsouzených. Závěr teoretické práce je věnován ukončením 

terapeutického programu pro odsouzené a zajištění supervize odborným zaměstnancům.  

Cílem empirické části práce je získat náhled na průběh resocializace odsouzených 

na specializovaném oddělení pro odsouzené s poruchou chování v souvislosti s užíváním 

návykových látek, z pohledu odborných zaměstnanců, kteří pracují na tomto oddělení 

s odsouzenými. Tato část práce vznikla především díky ochotě odborných zaměstnanců věznice 

Příbram, kteří souhlasili s provedením polostrukturovaných rozhovorů v kvalitativním designu. 

Jednotlivé nahrávky rozhovorů i nenahrávané rozhovory jsem převedl do textové podoby, 

které jsem poté využil otevřeného kódování, a určil jsem jednotlivé kategorie a subkategorie 

jednotlivých témat. V diskusi a závěru práce jsou porovnány poznatky s výsledky výzkumu. 

Dále pak uvádím navrhovaná doporučení pro stávající praxi. 
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I. Teoretická část 

1. Vězeňská služba České republiky 

Vězeňská Služba České republiky je zřízena zákonem České národní rady č. 555/1992 

Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o vězeňské službě“). Vznikem tohoto zákona, dnem 31. prosince 1992 zanikl Sbor nápravné 

výchovy a dne 1. ledna 1993 byla zřízena Vězeňská služba České republiky 

(dále jen „VSČR“), výše uvedeným zákonem byl zajištěn kontinuální chod výkonu trestu odnětí 

svobody po rozpadu Československa. Protože zákonné podmínky a metodické řízení v těchto 

typech omezení osobní svobody je v mnoha ohledech rozdílné. Základní organizační členění 

VSČR je ukotveno v zákoně o vězeňské službě. 

 

1.1 Generální ředitelství 

Nejvyšším organizačním článkem VSČR je generální ředitelství (dále jen „generální 

ředitelství“), které vytváří a kontroluje metodiku prakticky uplatňovanou ve věznicích na území 

České republiky (dále jen „věznice“). V čele generálního ředitelství, je nejvyšším 

představitelem generální ředitel, který za činnost VSČR odpovídá ministru spravedlnosti. 

Generální ředitelství je garantem dodržování všech právních, materiálních a lidských aspektů 

výkonu trestu odnětí svobody (dále jen „výkon trestu“) a resocializační péče ve všech 

jejích aspektech. Neméně důležitou pravomocí generálního ředitele je kázeňská pravomoc 

nad odsouzenými. Tuto pravomoc však svým nařízením delegoval i na zaměstnance 

a příslušníky oddělení výkonu trestu (vedoucí oddělení výkonu trestu, speciální pedagog, 

vychovatel). 

Základem vytváření metodiky komplexní péče o odsouzené jsou zejména tyto obory: 

právo, ekonomie, logistika, medicína, teologie, psychologie, penologie, penitenciaristika 

a pedagogika. Zákon o vězeňské službě stanovuje dle §3 – Organizace a řízení Vězeňské služby 

v šestém odstavci, že „správní služba rozhoduje ve správním řízení podle zvláštních předpisů 

a zabezpečuje organizační, ekonomickou, vzdělávací, výchovnou, zdravotnickou a další 

odbornou činnost“1 Z metodických a právních potřeb se i postupem nových a nových 

požadavků na tvorbu metodiky kontinuálně formuje i organizační struktura generálního 

ředitelství. Současná organizační struktura je uvedena v příloze č. 1.  

                                                 
1 Zákon České národní rady č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži, ve znění pozdějších předpisů  
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Na generálním ředitelství je stanovována metodika v těchto oblastech: 

• Správní služba 

o Legislativa a právo  

o Bezpečnost a kontrola 

o Ekonomické řízení 

o Logistické řízení v oblastech informačních technologií 

o Zdravotnická služba a sociální zabezpečení 

o Personální řízení 

o Sociální zabezpečení 

• Odborné zacházení s odsouzenými 

o Duchovní péče 

o Odborné psychologické působení 

o Odborné pedagogické působení a vzdělávání odsouzených 

• Vzdělávání zaměstnanců a příslušníků VSČR 

o Akademie Vězeňské služby České republiky 

o Následné vzdělávání 

 

Tvorba metodiky  

V tomto přehledu nastíním základní a nezbytné funkcionální agendy pro fungování 

VSČR jako organizační složky státu. Při tvorbě různých metodik a předpisů se jednotlivé obory 

propojují a vytváří komplexní strukturovanou organizaci, kde se každý obor spolupodílí 

na ostatních metodikách. Tím je dosaženo vysoké úrovně metodických i jiných předpisů,  

a to vždy s ohledem na všechny uvedené obory.  

Pedagogikou v penitenciární péči, konkrétně odborné zacházení s odsouzenými 

a vzdělávání zaměstnanců a příslušníků, se podrobněji zabývám v kapitole 3. Pedagogika 

v penitenciární péči a její aspekty. 

 

Legislativa a právo 

Jako hlavní garant je generální ředitelství, které je odpovědné ministerstvu spravedlnosti 

za dodržování všech zákonem stanovených podmínek v celém rozsahu výkonu trestu odnětí 

svobody. Pohledem mé osobní několikaleté praxe na pozici dozorce ve výkonu trestu odnětí 

svobody ve věznici pro odsouzené muže mohu tvrdit, že ve VSČR je vždy dbáno na všechny 

právní aspekty zbavení odsouzeného svobody, tedy ode dne nástupu do věznice, v průběhu 
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výkonu trestu odnětí svobody až po propuštění odsouzeného. Jsou tedy dodržovány všechny 

zákonem stanovené podmínky, které se vážou k výkonu trestu v demokratickém právním státě.  

Základní podmínkou pro přijetí odsouzeného do výkonu trestu, je založena na právním 

principu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní 

zákon“) „Nulla poena sine lege“ – „žádný trest bez zákona“. Každý nástup výkonu trestu 

je vždy prověřován tak, aby nebyla učiněna záměna osoby – odsouzeného za jinou osobu, 

či ověřování platnosti a nabytí účinnosti soudního rozhodnutí. Pouze při splnění předešlých 

podmínek, lze nastoupit výkon trestu.  

Právním pramenem upravující výkon trestu je zákon č. 169/1999 Sb., O výkon trestu 

odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o výkonu trestu“). Tento zákon 

vznikl vzhledem k novému politickému zřízení České republiky, zejména pro větší míru 

humanizace českého vězeňství. Neméně důležitým právním pramenem je i prováděcí vyhláška 

ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 sb. Řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „řád výkonu trestu“), který upravuje vnitřní podmínky 

systémového řešení výkonu trestu, práva a povinnosti zacházení s odsouzenými. Obě právní 

normy vznikly s ohledem na dokument Evropských vězeňských pravidel. Dále na základě 

nových poznatků v oboru penitenciaristiky a v souladu s požadavky demokratické společnosti. 

V celistvé míře tyto právní normy reagují na Kompendium úmluv, doporučení a usnesení Rady 

Evropy, které se přímo dotýkají penitenciární sféry.2 

Důležitou úlohu má generální ředitelství v připomínkovém řízení nových zákonů 

v rámci normotvorných procesů v České republice v oblasti penitenciární a postpenitenciární 

péče. Jako hlavní garant je generální ředitelství tvůrcem vnitřních předpisů, které vytvářejí 

souhrnnou metodiku výkonu trestu. Generální ředitelství tvoří převážně tyto předpisy: nařízení 

generálního ředitele, pokyny generálního ředitele, metodické listy, pokyny ředitelů odborů.  

Neopomenutelnou částí výkonu práva je i obor správní, který se odvíjí od správního 

práva. Obor správní spravuje veškerou agendu výkonu trestu od osobních údajů vězněných 

osob, až po správní řízení.  

 

 

 

 

                                                 
2 Vězeňská služba České republiky [online]. © 2019 [cit. 2019-06-04] Dostupné z: https://www.vscr.cz/wp-

content/uploads/2017/03/Kompendium2009_final.pdf 
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Odbor ekonomie 

Fungování organizací je závislé na finančních prostředcích. Na generálním ředitelství 

je oblast financí zabezpečována odborem ekonomickým. Ten má na starosti přerozdělování 

finančních prostředků z rozpočtu VSČR. Podstatnou část tvoří mzdy zaměstnanců 

a příslušníků, náklady na údržbu a provoz (budov, vozového parku, informačních technologií 

atd.). Bez správného a přesného přerozdělování finančních prostředků by systém resocializace 

odsouzených nemohl kontinuálně a efektivně fungovat. 

 

Odbor logistiky 

Hlavní úlohu v tomto oboru plní odbor logistiky, který zabezpečuje informační 

technologie, energie, bezpečnostní a zabezpečovací systémy, správu majetku 

(movitého a nemovitého). Tedy všechny materiální části, které jsou zásadní pro správné 

fungování VSČR. Ve výsledku tedy i správného fungování nastavených resocializačních 

programů a pedagogického působení na odsouzené. 

 

Odbor zdravotnické služby 

V běžném životě je velmi jednoduché navštívit lékaře a nechat se vyšetřit. 

Ve specifickém prostředí věznice to ovšem jednoduché není. Proto je v každé věznici zdravotní 

oddělení, které je metodicky řízeno zdravotnickým odborem generálního ředitelství.  

Metodika je stanovována v oblastech lékařských prohlídek při přijímání odsouzených 

do výkonu trestu, průběh lékařské péče během výkonu trestu a výstupní prohlídky odsouzených 

při propuštění z výkonu trestu. Metodika se dále týká epidemiologických zajištění, podmínek 

pro nařízení eskort do zdravotnických zařízení, vedení zdravotnické dokumentace, nastavení 

kontrolních mechanismů a preventivní péče.  

 

Odbor personální 

Odbor personální generálního ředitelství má na starosti agendu vlastních zaměstnanců 

generálního ředitelství. Dále vytváří a koncipuje systemizaci služebních a pracovních míst 

ve věznicích tak, aby bylo dosaženo dostatečné pracovní síly pro plnění všech úkolů VSČR. 

Vytváří metodiku, která je uplatňována při přijímání zaměstnanců a příslušníků do VSČR. 

Zejména se jedná o stanovení určitého stupně, zaměření vzdělání či hodnocení osobnosti 

psychologickým vyšetřením uchazečů o volná služební a pracovní místa.   
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Odbor sociálního zabezpečení 

Odbor sociálního zabezpečení má na starosti řízení ve věcech příslušníků v oblasti 

sociálního zabezpečení. Jedná se o výsluhové nároky a starobní důchody. 3 

 

Odbor výkonu vazby a výkonu trestu  

 Tento odbor vytváří a kontroluje metodiku v jednotlivých věznicích a vazebních 

věznicích. Podílí se na vytváření prevence v různých oblastech, které úzce souvisí s průběhem 

výkonu trestu. Zejména se jedná o odborné zacházení s odsouzenými, drogová prevence 

ve věznicích, psychologické a pedagogické působení na odsouzené. 

 

Odbor kontroly 

 Odbor kontroly vytváří metodiku pro řešení prevence páchání trestných činů ve věznici 

v návaznosti na to, že se jedná o policejní orgán, který má právo prověřování trestných činů 

spáchaných ve věznici.  Dále pak tento odbor řeší stížnosti, které mohou být ze strany 

odsouzených i široké veřejnosti. Svým působením se podílí na řešení vzniku krizových situací 

ve věznicích, jako je například útěk odsouzeného či závažné porušení zákona ze strany 

zaměstnanců. 

1.2 Věznice 

Prvořadým úkolem věznice je zabezpečit výkon trestu takovým způsobem, aby plnil 

svůj účel a byl vykonáván v souladu se všemi právními normami České republiky, jakož 

i s mezinárodními smlouvami a úmluvami, ke kterým se Česká republika zavázala. Hlavním 

právním pramenem, který tvoří základní podstatu výkonu trestu je Zákon o výkonu 

trestu. Neméně podstatnou právní normou je i Řád výkonu trestu, na který vždy navazuje 

Vnitřní řád věznice. 

V České republice je v současné době 25 věznic. V každé věznici je nejvyšším 

představitelem ředitel věznice, který odpovídá za činnost celé věznice generálnímu řediteli. 

Mapa věznic je uvedena v příloze č. 2. Tyto věznice jsou přímo podřízené generálnímu 

ředitelství jako nadřazenému organizačnímu článku.  

 

                                                 
3 Vězeňská služba České republiky [online]. © 2019 [cit. 2019-06-04] Dostupné z: https://www.vscr.cz/wp-

content/uploads/2018/01/2017_09_d%C5%AFchody_web-VS.pdf 

https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2018/01/2017_09_d%C5%AFchody_web-VS.pdf
https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2018/01/2017_09_d%C5%AFchody_web-VS.pdf
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1.2.1 Personál zajištující elementární chod věznice 

Ve věznici pracují civilní zaměstnanci a příslušníci. Jedná se o zaměstnance VSČR, 

kterým vznikl pracovně právní vztah na základě zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, 

ve znění pozdějších předpisů. Dále jsou to příslušníci VSČR, kterým vznikl služební poměr 

k VSČR na základě zákona č. 361/2003 Sb. O služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o služebním poměru“). 

Zákon o služebním poměru příslušníkům vytváří výhodnější podmínky pro donucení 

odsouzených k dodržování zákonů a předpisů. Na druhou stranu příslušníkům vznikají 

povinnosti a omezení, které občanští zaměstnanci nemají. V následujícím přehledu uvádím 

organizační strukturu zaměstnanců a příslušníků pracujících ve věznici. 

 

a) Vedení věznice 

Ředitel věznice  

1. Zástupce ředitele věznice 

Zástupce ředitele věznice 

Vedoucí oddělení 

b) Vězeňská stráž  

Dozorčí služba – příslušníci dozorčí služby zajišťují vnitřní chod 

věznice, zejména dodržování vnitřního řádu věznice, bezpečnosti 

a pořádku ve výkonu trestu. Předvádění a prohlídek odsouzených. 

Strážní služba – příslušníci strážní služby zajišťují ozbrojené střežení 

objektů věznice, kontrolu vstupujících a vystupujících osob, vjíždějících 

a vyjíždějících vozidel ze střeženého objektu. Strážní služba se dále člení 

na kynologickou službu, která se podílí na ozbrojeném střežení objektů 

věznice i zajišťování pořádku ve výkonu trestu. V celém rozsahu 

kynologické činnosti se zabývá i vyhledáváním výbušnin, omamných 

a psychotropních látek.  

Eskortní služba – příslušníci eskortní služby zajištují ozbrojené 

eskortování odsouzených do jiné věznice, k soudům, do zdravotnických 

zařízení a k orgánům činných v trestním řízení mimo věznici.  
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Pověřený orgán – příslušníci pověřeného orgánu vyšetřují spáchané 

trestné činy odsouzených ve výkonu trestu. Pověřený orgán dále provádí 

šetření při podání stížnosti odsouzeného, které se týká výkonu trestu. 

Postavení tohoto orgánu ve věznici je rovno policejnímu orgánu. 

 

c) Správní služba – podílí se na základním zabezpečení chodu celé věznice 

i specifických činnostech ve výkonu trestu. Správní službu lze rozdělit do dvou 

kategorií: Zaměstnanci pracující mimo výkon trestu a zaměstnanci, kteří pracují 

ve výkonu trestu.  

 

1.2.2 Zaměstnanci a příslušníci (pracující mimo výkon trestu) 

Civilní zaměstnanci, kteří nejsou zařazeni ve výkonu trestu, pracují zejména 

v administrativních funkcích, které zabezpečují běžný chod věznice. Jedná se o zástupce 

ředitele – pro ekonomiku, personální oddělení, správní oddělení, právník, asistentka ředitele, 

technik požární ochrany a bezpečnosti práce, oddělení logistiky (referát stavební, referát 

materiálně-technického zabezpečení, referát stravování a výživy, referát zabezpečovacích 

a komunikačních technologií) zdravotnické středisko, ekonomické oddělení, oddělení 

zaměstnávání odsouzených, provozovna střediska hospodářské činnosti a oddělení 

informatiky).4 Všechny tyto pozice prakticky vytvářejí podmínky pro bezpečný a stálý chod 

výkonu trestu.  

Příslušníci, kteří taktéž nejsou přímo zařazeni ve výkonu trestu, jsou v řídících 

funkcích věznice a dále jsou zařazeni pod odděleními vězeňské stráže (strážní služba, eskortní 

služba) nebo prevence a stížností (policejní orgán).  

 

1.2.3 Zaměstnanci a příslušníci (pracující ve výkonu trestu) 

Výkon trestu svou specifičností vyžaduje od příslušníků i občanských zaměstnanců, 

kteří se přímo účastní resocializace odsouzených určitý typ osobních vlastností a rysů, nadále 

určitý druh vzdělání, odborného výcviku či u příslušníků navíc fyzickou kondici a psychickou 

odolnost. Proto je nezbytné každého zájemce o práci ve VSČR ve výkonu trestu podrobit 

psychologickému testování. Neméně důležitou stránkou je i získané nejvyšší dosažené 

vzdělání. 

                                                 
4 Vězeňská služba České republiky [online]. © 2019 [cit. 2019-06-04] Dostupné z: https://www.vscr.cz/veznice-pribram/wp-

content/uploads/sites/30/2018/02/zde.pdf 

https://www.vscr.cz/veznice-pribram/wp-content/uploads/sites/30/2018/02/zde.pdf
https://www.vscr.cz/veznice-pribram/wp-content/uploads/sites/30/2018/02/zde.pdf
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Odsouzení často pokoušejí nové zaměstnance a příslušníky různými způsoby 

korupčního jednání nebo je nabádají k nepovolenému jednání. Novodobá penitenciární péče 

se již odklonila od Foucaultova tvrzení že, „ve vězení dochází k rostoucí korupci, 

které se dopouštějí odsouzení v důsledku stálého dohledu pouze několika dozorců. Kteří nemají 

vzdělání, pochopení a jejich výkon práce je ryze materiální.“5  

 

1.3 Diferenciace věznice 

1.3.1 Vnější diferenciace 

Novelizací trestního zákona, začala platit nová forma vnější diferenciace věznic. 

Podstatou této novely bylo získání větší dynamiky v umísťování odsouzených v průběhu 

trestu v rámci vnitřní diferenciace.  

V roce 2015 byla stanovena VSČR koncepce vězeňství do roku 2025, která tuto změnu 

zahrnovala.6 Výsledkem nové vnější diferenciace je snížení 4 typů věznic na 2 typy: Věznice 

s ostrahou a Věznice se zvýšenou ostrahou.7 Pokud budeme hledat rozdílnosti v typech věznic 

jedná, se dle Sochůrka,8 zejména o stupeň zabezpečení v ohledu stavebním (zdi, ploty, 

žiletkový drát, rozmístění strážních věží a zajišťování vnějšího perimetru) a technickém 

(zabezpečovací systémy, kamerové systémy, signalizace, komunikační prostředky).  

Dle úrovně zabezpečení jsou soudem umísťováni odsouzení, a to dle typu trestného 

činu, za který byli odsouzeni. Podstatnou část tvoří personální zajištění výkonu trestu, 

kde jsou odsouzení v různých typech věznic pod podrobnějším či méně podrobným dozorem 

zaměstnanců.  

 

1.3.2 Prostupná vnitřní diferenciace  

Prostupná vnitřní diferenciace je podmnožinou vnější diferenciace ve věznici 

s ostrahou. Ve věznici se zvýšenou ostrahou je pouze vysoký stupeň zabezpečení, proto nelze 

na základě návrhu vychovatele tento stupeň měnit v dikci VSČR, ale přeřazením odsouzeného 

se musí zabývat soud. Podstatným rozdílem je, že další umístění odsouzených v prostupné 

                                                 
5 FOUCAULT, Michel. Dohlížet a trestat: kniha o zrodu vězení. Přeložil Čestmír PELIKÁN. Praha: Dauphin, 2000. Studie (Dauphin). ISBN 

80-86019-96-9. str. 368. 

6 Vězeňská služba České republiky [online]. © 2019 [cit. 2019-06-04] Dostupné z: https://www.vscr.cz/wp-

content/uploads/2017/06/Koncepce-vezenstvi.pdf str. 155. 

7 Vězeňská služba České republiky [online]. © 2019 [cit. 2019-06-04] Dostupné z: https://www.vscr.cz/o-nas/zmena-vnejsi-diferenciace/ 

8SOCHŮREK, Jan. Kapitoly z penologie II. díl. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. ISBN 9788073722036. str. 38. 

https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2017/06/Koncepce-vezenstvi.pdf
https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2017/06/Koncepce-vezenstvi.pdf
https://www.vscr.cz/o-nas/zmena-vnejsi-diferenciace/
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vnitřní diferenciaci je plně v kompetenci VSČR, konkrétně je tento krok na řediteli věznice. 

Pro přemístění odsouzených v rámci prostupné vnitřní diferenciace je ředitelem ustanovena 

odborná komise, jejíž předsedou je 1. zástupce ředitele věznice a ostatními členy komise jsou 

speciální pedagog, psycholog, sociální pracovník a vychovatel, který je současně 

i navrhovatelem pro změnu umístění odsouzeného. Odborná komise při svém jednání 

o přeřazení odsouzeného v rámci prostupných skupin vnitřní diferenciace hodnotí rizika (vnější 

i vnitřní), která jsou součástí Vězeňského informačního systému.  

Dalším důležitým faktorem je u odsouzeného zpracovaná analýza SARPO, 

je to nástroj pro „Souhrnnou analýzu rizik a potřeb odsouzených“9. Ta je základním 

stavebním článkem zpracování komplexní zprávy odsouzeného při nástupu do výkonu trestu. 

Hodnotí kriminogenní rizika u jednotlivých odsouzených a napomáhá koncipovat odborné 

zacházení s odsouzeným. Zejména napomáhá při stanovení jednotlivých prvků programů 

zacházení tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší možné míry vhodného pedagogického působení. 

V příloze č. 3 je uvedena prezentace nástroje SARPO jak ji uvádí VSČR 10.  

Základní rozdělení prostupné vnitřní diferenciace je ve výkonu trestu s ostrahou 

stanoveno na tři typy:  

a) Nízký stupeň zabezpečení 

Nedbalostní trestné činy s rozsudkem do 3 let odnětí svobody. Úmyslné trestné činy 

do 1 roku odnětí svobody, současně za podmínky, že odsouzený dosud nebyl trestán. 

Oblast trestných činů nesmí souviset s činy proti lidské důstojnosti, sexuální oblasti, 

omamných a psychotropních látek nebo byl-li tím ohrožen život nebo zdraví. 

Násilné trestné činy, včetně způsobu spáchání pod pohrůžkou.11 

b) Střední stupeň zabezpečení 

Nedbalostní trestné činy s rozsudkem na dobu delší 3 let odnětí svobody. Úmyslné 

trestné činy do 3 roků odnětí svobody, současně za podmínky, že odsouzený byl 

trestán maximálně potřetí. Oblast trestných činů nesmí souviset s činy proti lidské 

důstojnosti, sexuální oblasti, omamných a psychotropních látek nebo byl-li 

tím ohrožen život nebo zdraví. Násilné trestné činy, včetně způsobu spáchání 

pod pohrůžkou.11 

                                                 
9 Vězeňská služba České republiky [online]. © 2019 [cit. 2019-06-04] Dostupné z: https://www.vscr.cz/wp-

content/uploads/2017/06/Koncepce-vezenstvi.pdf str. 50. 

10 Vězeňská služba České republiky [online]. © 2019 [cit. 2019-06-04] Dostupné z: https://www.vscr.cz/o-nas/sarpo/ke-stazeni/ 

11 Vězeňská služba České republiky [online]. © 2019 [cit. 2019-06-04] Dostupné z: https://www.vscr.cz/o-nas/zmena-vnejsi-

diferenciace/zakladni-otazky/ 

https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2017/06/Koncepce-vezenstvi.pdf
https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2017/06/Koncepce-vezenstvi.pdf
https://www.vscr.cz/o-nas/sarpo/ke-stazeni/
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c) Vysoký stupeň zabezpečení 

Je určen odsouzeným, kteří nesplňují podmínky pro umístění do mírnějšího stupně 

vnitřní prostupné diferenciace.12  

 

Každé zařazení odsouzeného do vnitřní prostupné diferenciace je VSČR důkladně 

hodnoceno. Zejména je bráno na zřetel zjištění některých skutečností, které by vedly k zařazení 

do vyššího či nižšího stupně zabezpečení. V obecné rovině se hodnotí vnitřní a vnější rizika. 

V užším kontextu můžeme hovořit o zjišťování průběhu předchozího výkonu trestu 

odsouzeného, jeho nebezpečnost, chování v průběhu současného trestu, plnění programu 

zacházení, dodržování vnitřního řádu věznice apod.13 

Hodnocení předchozího výkonu trestu u odsouzeného se zdá být diskutabilní, nicméně 

pokud nějaký odsouzený během předešlého výkonu trestu se pokusil uprchnout, nebo napadl 

zaměstnance věznice, je veden v seznamu nebezpečných odsouzených a útěkářů.14 

Po určitou dobu je veden jako „útěkář“ či „nebezpečný“. S přihlédnutím k tomuto označení 

může VSČR zajistit bezpečnost společnosti tím, že bude plněn účel výkonu trestu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Vězeňská služba České republiky [online]. © 2019 [cit. 2019-06-04] Dostupné z: https://www.vscr.cz/o-nas/zmena-vnejsi-

diferenciace/zakladni-otazky/ 

13 Vězeňská služba České republiky [online]. © 2019 [cit. 2019-06-04] Dostupné z: https://www.vscr.cz/o-nas/zmena-vnejsi-

diferenciace/zakladni-otazky/ 

14 NGŘ č. 29/2009 O indexu útěkářů a nebezpečných osob. 

https://www.vscr.cz/o-nas/zmena-vnejsi-diferenciace/zakladni-otazky/
https://www.vscr.cz/o-nas/zmena-vnejsi-diferenciace/zakladni-otazky/
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2. Výkon trestu odnětí svobody 

2.1 Personální zajištění výkonu trestu odnětí svobody 

Základní povinnosti odborných zaměstnanců a příslušníků, zařazených do výkonu trestu 

jsou stanoveny v NGŘ č. 5/2016 o zaměstnancích a příslušnících Vězeňské služby České 

republiky zabezpečujících výkon vazby, výkon trestu odnětí svobody a výkon 

zabezpečovací detence. Toto nařízení úzce souvisí s pedagogikou výkonu trestu, zahrnuje 

všechny povinnosti, které jsou primární pro naplnění účelu výkonu trestu. Současně je důsledně 

vyžadováno s odsouzenými jednat dle etických norem jednotlivých profesí a oborů.   

V následující tabulce je znázorněna hierarchická struktura zaměstnanců a příslušníků, 

kteří přímo ovlivňují podobu a procesy ve výkon trestu. 

 

 

Tabulka 1 – Organizační struktura věznice 
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2.1.1 Vedení věznice  

Vedení věznice rozhoduje v důležitých otázkách výkonu trestu, které výhradně patří 

do jejich kompetence. Ředitel a jeho 1. zástupce, dle Sochůrka, přichází do přímého kontaktu 

s osobami ve výkonu trestu při řešení úkolů a kontrolách průběhu výkonu trestu.15  

 

2.1.2 Vedení oddělení výkonu trestu odnětí svobody 

 

Vedoucí oddělení výkonu trestu  

Oddělení výkonu trestu je vedeno vedoucím oddělení výkonu trestu, který řídí 

a kontroluje činnost výkonu trestu v celé škále dílčích procesů. Je odpovědný za tvorbu 

plánu odborného zacházení s odsouzenými. Uplatňuje svou kázeňskou pravomoc v souvislosti 

s trestáním a odměňováním odsouzených. Předkládá řediteli věznice návrhy, které se týkají 

odsouzených (přeřazení na specializované či jiné oddělení, přeřazování odsouzených 

v prostupných skupinách vnitřní diferenciace).  

Zástupci vedoucího výkonu trestu mají rozdělené kompetence na činnost odborných 

zaměstnanců a výkon dozorčí služby. 

  

Zástupce vedoucího výkonu trestu pro výkon dozorčí služby 

 Zejména řídí a kontroluje činnost dozorčí služby, vede dokumentaci a zajišťuje chod 

jednotlivých dozorčích směn prostřednictvím inspektora dozorčí služby. Nejpodstatnějším 

úkolem pro dozorčí službu, kterou vykonává, je zpracovávání denního rozkazu, kterým 

se určují dozorčí stanoviště a služby příslušných dozorců výkonu trestu na těchto stanovištích.  

 

Zástupce pro činnosti odborných zaměstnanců  

V první řadě kontroluje a řídí práci odborných zaměstnanců, zajišťuje návrhy 

na materiální nebo personální zabezpečení a organizaci programů zacházení s odsouzenými. 

V rámci prevence kriminality a protidrogového programu koordinuje poradnu pro drogovou 

prevenci.  

 

 

 

                                                 
15 SOCHŮREK, Jan. Kapitoly z penologie II. díl. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. ISBN 9788073722036. str. 11. 
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2.1.3 Příslušníci dozorčí služby 

 

Inspektor dozorčí služby 

Funkce inspektora dozorčí služby (dále jen „IDS“) vyžaduje mnoho zkušeností, 

pro kvalitní zastávání této, mnohdy velmi náročné pozice. Jeho zkušenosti a znalost prostředí 

věznice je velmi důležitá pro řízení a koordinaci výkonu dozorčí služby. Ten řídí 

a koordinuje její činnost. Je odpovědný za hladký průběh všech činností dozorčí služby, 

které se řídí vnitřním řádem věznice dle denního (nočního) časového plánu a dalšími 

vnitřními předpisy a nařízeními. Před zahájením směny je IDS odpovědný za kontrolu 

výstroje a výzbroje a připravenosti dozorců z oddělení výkonu trestu. Na základě rozkazu 

vedoucího oddělení výkonu trestu provádí rozdílení směny. Vyhlášením rozkazu vedoucího 

oddělení výkonu trestu s určením dozorců na jednotlivá stanoviště. Neméně podstatnou částí 

povinností IDS je komunikace s IDS, kterého má vystřídat, aby zjistil všechny potřebné 

informace pro zajištění další směny. Zejména se jedná o vzniklé krizové situace (napadení 

příslušníka či zaměstnance, napadení mezi odsouzenými, pokus či zdařilá automutilace, pokus 

o útěk, závady na stavebně-technickém zařízení a jiné), které se staly během předešlé směny. 

IDS spolupracuje s odbornými zaměstnanci a zaměstnanci věznice.  

 

Dozorce výkonu trestu  

Pozice dozorce ve výkonu trestu (dále jen „dozorce“) je velmi specifické a náročná. 

Od dozorce se očekává, že bude vždy psychicky a fyzicky připravený opravdu na cokoli. Během 

běžné služby, která obvykle trvá 12 hodin musí být neustále ve střehu pro případ nebezpečí 

možného napadení ze strany odsouzených. Dále v kognitivní rovině operuje se všemi úkoly 

a povinnostmi, které musí během dne plnit, současně dozorce musí mít během celé služby 

dokonalý přehled o všech odsouzených a jejich pohybu mimo oddělení.  

Dozorce při své práci provádí úkoly, které se ve specifickém prostředí postupem času 

stávají rutinními. Jedná se o kontroly oddílů a odsouzených ve stanovených časových 

intervalech. Nazpaměť zná denní řád věznice a vyžaduje jeho dodržování odsouzenými. 

Provádí osobní prohlídky odsouzených. Prohlídky osobních věcí odsouzených. Navádění 

a předvádění odsouzených k vězeňskému lékaři, na vycházky, na výdej stravy, k orgánům 

činných v trestním řízení, k pohovorům vedoucího výkonu trestu a jeho zástupců, na aktivity 

programů zacházení, na vnitřní střežené pracoviště (pokud je tam odsouzený zaměstnaný) 

či k nástupu na odjezd na vnější nestřežené (střežené) pracoviště.  
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Veškerým svým působením ve výkonu služby je dozorce nejvíce v kontaktu 

s odsouzenými. Především vzhledem k nepřetržitému systému služeb. Jeho pedagogické 

působení je spíše vyjádřením pokynů, příkazů a kontroly, které vždy směřují na adresu 

odsouzených. Pedagogické aspekty, kterými dozorce výkonu trestu působí na odsouzené, jsou 

primárně ve výchově, proto lze, dle Sochůrka, označit dozorce jako výchovného pracovníka16. 

Dozorce dbá na přísném dodržování zejména vnitřního řádu věznice, kde jsou přesně vymezena 

pravidla podoby výkonu trestu.   

 

2.1.4 Odborní zaměstnanci 

Jednotlivé zařazení odborných zaměstnanců se odvíjí od zaměření profese, s rozdílnými 

požadavky jejich středoškolského či vysokoškolského vzdělání. Jejich pedagogické působení 

na odsouzené je dáno náplní práce a kompetencí a dále v rozhodování o odsouzených. Toto 

rozhodování je vždy v souladu s tím, jak daný odsouzený plní program zacházení, jaké je jeho 

chování k zaměstnancům a ostatním odsouzeným, jaké má kázeňské odměny a tresty.  

Podstatným aspektem programů zacházení a práce odborných zaměstnanců 

s odsouzenými je motivace odsouzených. Touto motivací se myslí, snížení prostupné vnitřní 

diferenciace, kázeňské odměny (pochvala, zvýšení doby návštěv, nadlimitní nákupy 

ve vězeňské kantýně, věcná nebo peněžitá odměna, povolení opuštění věznice až na 24 hodin, 

přerušení výkonu trestu až na 20 dnů během jednoho kalendářního roku)17, jenž často vedou 

v možnost podmínečného propuštění. Udělením kázeňských odměn však automaticky nevzniká 

u soudu právní nárok na podmínečné propuštění!18  

Činnost odborných zaměstnanců je koncipována kooperací zaměřenou na odsouzené. Jednotliví 

zaměstnanci jsou činní na poradách ředitele věznice a vedoucího oddělení výkonu trestu. 

Dle své kompetence se podílí na hodnocení odsouzeného, které ústí v komplexní zprávu 

o odsouzeném. V návaznosti na komplexní zprávu poté odborná komise rozhoduje 

o umístění odsouzeného do oddělení, výstupního, krizového, specializovaného, se zesíleným 

stavebně-technickým zabezpečením nebo bezdrogové zóny. Dokumentace, kterou 

o odsouzených vedou odborní zaměstnanci, musí být zabezpečena před zneužitím, odcizením 

či zničením. 

                                                 
16 SOCHŮREK, Jan. Kapitoly z penologie II. díl. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. ISBN 9788073722036. str. 10. 

17 Zákon č. 169/1999 Sb., O výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů. §45 Odměny. 

18 Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. § 88 Podmínečné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. 
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Lékař, vedoucí oddělení výkonu trestu či ředitel věznice rozhoduje o zapsání 

odsouzeného do seznamů dle jednotlivých charakteristik odsouzeného. Jedná se o seznamy, 

které se vedou pro snížení rizika napadení mezi odsouzenými, a vhodnější zařazení 

odsouzeného na příslušné oddělení.  

Seznamy vytipovaných odsouzených jsou dle zkratek: „MON – možný objekt násilí, 

MPN – možný pachatel násilí, STH – snížená tělesná hmotnost, NMU – nízká mentální úroveň, 

DVO – další vytipovaná osoba, DVO – P – další vytipovaná osoba charakteristická výkonem 

profese (bývalý voják z povolání či příslušník bezpečnostního sboru).“ 19 

Popis všech následujících témat bude úzce souviset se samotným výkonem trestu, 

zejména pak se specializovaným oddělením pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování, 

způsobenou užíváním psychotropních látek (dále jen „specializované oddělení“), 

které jsem si vybral pro tuto práci.  

Ve výkonu trestu je několik dalších speciálních oddělení, které jsou specializované 

na odsouzené vzhledem k jejich osobnostním vlastnostem a závislostem. Sochůrek20 uvádí, 

že v rámci VSČR je: 

• Oddělení pro odsouzené sexuální devianty 

• Oddělení pro odsouzené závislé na alkoholu nebo drogách 

• Oddělení pro odsouzené trpící poruchami osobnosti 

• Oddělení pro trvale pracovně nezařaditelné vězně 

• Oddělení pro vězně se závažnými poruchami chování 

• Oddělení pro mentálně retardované vězně 

• Cizince 

Z kapacitních důvodů je zřizování a naplňování těchto oddělení jen příslušně 

odpovídajícími odsouzenými v některých případech nemožné. V konečném důsledku může 

nastat dilema, kam zařadit odsouzeného, který svými osobními vlastnostmi a závislostmi 

by patřil na více speciálních oddělení. Tuto otázku však jednoznačně vyvrátí důkladné 

prostudování soudního rozhodnutí, které je vydáno v souvislosti se spáchaným trestným činem, 

na jeho základě odsouzenému uloží například ochranné opatření.  

V praxi se běžně setkáváme, že na oddělení pro cizince je jen několik ložnic, kde jsou 

umístěni právě cizinci. VSČR se však snaží, aby ve vězení byl vždy zachováván humánní 

                                                 
19 NGŘ č. 2/2019., O předcházení, zabránění a včasném odhalování násilí mezi obviněnými, odsouzenými a chovanci. 

20 SOCHŮREK, Jan. Kapitoly z penologie II. díl. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. ISBN 9788073722036. str.48-49. 
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přístup. Zejména pro zachování a respekt k odlišnostem cizinců. Sochůrek k tomuto uvádí, 

že cizinci „pocházejí často se zemí s naprosto odlišnými kulturními, stravovacími 

i společenskými návyky, větší či menší jazykovou bariérou.“21 To je důvodem pro umísťování 

cizinců na stejné oddělení i ložnice (cely).  

 

Kaplan 

Pracovní činnost kaplana ve VSČR je prováděná buď na základě pracovního poměru, 

nebo na základě dobrovolné duchovní služby duchovenské vězeňské péče ve věznici nebo 

mimo ni. 

Kaplanem ve věznici se může stát pouze kvalifikovaná církevní osoba, která 

je pověřená příslušnou církví nebo náboženskou společností. Činnost vězeňského kaplana 

je velmi blízká činnostem kteréhokoliv jiného kaplana. Provádí individuální pastorační činnost 

u odsouzených, avšak může tuto činnost provádět i u zaměstnanců nebo příslušníků.  

Organizuje a provádí bohoslužebnou činnost, studium Bible a nauku o křesťanství. 

Vytváří podmínky pro zařazení odsouzených do občanského života, spolupodílí 

se na vytváření a samotné realizaci programů zacházení, které jsou velmi blízké oboru 

penitenciární pedagogiky.22   

V rámci pedagogického působení na odsouzené, je činnost kaplana zaměřena na morální 

aspekty víry a jejich adaptace do života ve vězení i mimo něj.  

 

Speciální pedagog 

Primární činnost speciálního pedagoga v oddělení výkonu trestu, se týká oblasti 

pedagogických aspektů výkonu trestu při realizaci programů zacházení s odsouzenými. 

Jeho činnost se přímo dotýká naplňování účelu výkonu trestu. Zpracovává souhrnné plány 

zacházení s odsouzenými, kde stanovuje cílové skupiny odsouzených, a jednotlivé aktivity 

zařazuje do programů zacházení.  Svým postavením metodicky usměrňuje vychovatele 

a pedagogy volného času. Navrhuje preventivní i eliminační opatření z pedagogického 

hlediska, která vedou k minimalizaci vzniku mimořádných událostí ve výkonu trestu.  

Pedagogická činnost speciálního pedagoga je obsažena v jeho přímém kontaktu 

s odsouzenými, při aktivitách programů zacházení, které vede. Při aktivitách programu 

zacházení sleduje změny v chování odsouzených. Kladné změny chování jsou vždy 

                                                 
21 SOCHŮREK, Jan. Kapitoly z penologie II. díl. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. ISBN 9788073722036. str.49. 

22 NGŘ č. 54/2017., O organizaci a výkonu duchovní služby ve Vězeňské službě České republiky.  
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podněcovány a upevňovány, záporné změny chování jsou analyzovány a transformovány 

v kladné. V případě neúspěchu transformace záporných změn je toto chování trestáno 

kázeňským trestem. Výsledkem této činnosti je průběžné hodnocení programu zacházení 

odsouzeného.23  

Funkce speciálního pedagoga ve věznici není totožná se zaměření speciální pedagogiky. 

Sochůrek k tomuto uvádí, že „Pojmenování „speciální pedagog“ v katalogu funkcí VS ČR 

není právě šťastné, protože člověk neznalý problematiky vězeňství se mylně domnívá, 

že jde o absolventy studia speciální pedagogiky, nejčastěji oboru etopedie“24 Dřívějším 

požadavkem na tuto funkci bylo pouze vysokoškolské vzdělání. Současná personální politika 

VSČR, však od této funkce již vyžaduje vysokoškolské vzdělání se zaměřením na obor 

pedagogiky, nikoliv však zmíněné speciální pedagogiky.  

Úloha speciálního pedagoga na specializovaném oddělení, je vedení komunitního 

setkání odsouzených (kde se probírají jednotlivé problémy vznikající na oddělení případně 

při aktivitách programů zacházení). Organizuje a vede pedagogické rady, ve kterých 

se scházejí odborní zaměstnanci a probírají zde různé aspekty práce s odsouzenými.25 

 

Psycholog 

Postavení psychologa ve věznici je zejména zaměřeno do oblasti psychologických 

aspektů, které se vážou k výkonu trestu a jeho dopadů na psychiku odsouzených. Činnost 

psychologa tvoří psychologická diagnostika, terapeutická činnost, posuzování 

odsouzených, psychologické pohovory (na základě vlastních podnětů psychologa 

či podnětů zaměstnanců nebo příslušníků výkonu trestu, i na základě žádostí samotných 

odsouzených). Dále poskytuje krizové intervence, psychologické poradenství v souvislosti 

s uvězněním nebo v souvislosti s propuštěním. Psycholog je navrhovatelem pro přeřazení 

odsouzeného na specializované oddělení.23 

Činnost psychologa na specializovaném oddělení je velmi důležitá. Jelikož je garantem 

terapeutického programu, je tedy v jeho kompetenci metodicky řídit vychovatele – terapeuty. 

Podílí se na zpracování konkrétních programů zacházení u jednotlivých odsouzených. Včetně 

osobní účasti na skupinových či individuálních terapií, které jsou součástí terapeutického 

                                                 
23 NGŘ č. 5/2016., O zaměstnancích a příslušnících Vězeňské služby České republiky zabezpečujících výkon vazby, výkon trestu odnětí 

svobody a výkon zabezpečovací detence.   
24 SOCHŮREK, Jan. Kapitoly z penologie II. díl. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. ISBN 9788073722036. str.13. 

25 Manuál specializovaného oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním psychotropních látek věznice 

Příbram. Vedený pod č.j.: VS 155/2010-04/Všeob./30 
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programu. V případech, kdy psycholog zjistí, že program zacházení není v souladu 

s pedagogickými a psychologickými aspekty práce s odsouzenými, nebo není vhodný 

pro konkrétního odsouzeného, učiní změny. V tom případě osobně participuje v návrhu 

na změnu programu zacházení.26  

Psycholog jako odborný pracovník se podílí na organizaci a náplni supervize, která 

probíhá zejména na specializovaných odděleních, pro dostatečnou míru reflexe 

v terapeutických programech. Supervize se váže k jednotlivým případům, případně 

odsouzeným a procesu práce na specializovaném oddělení.27  

Je kompetentní k provádění hospitací v jednotlivých aktivitách a poskytuje 

zpětnou vazbu zaměstnanci, který aktivitu vede.28  

 

Sociolog 

Činnost sociologa ve výkonu trestu je zaměřena na analýzu a poradenství v oblasti 

personalistiky, sociologických aspektů globálního pohledu na výkon trestu. Předmětem 

jeho práce jsou odsouzení, ale i zaměstnanci a příslušníci. Sociolog zkoumá a analyzuje 

neformální a formální vztahy, které probíhají ve výkonu trestu.29  

Dále zpracovává demografické údaje a analýzu všech sociologických dat, která získává 

na základech sociometrického šetření. Výstupy jeho práce jsou hodnocení sociální atmosféry 

ve výkonu trestu. Svým zkoumáním vytváří kritéria, která mají být objektivní při hodnocení 

činností zaměstnanců a příslušníků. Vyhledává příčiny vzniku mimořádných událostí 

ve výkonu trestu z pohledu sociologie a zabývá se primární prevencí a eliminací těchto událostí. 

V aktivitách programů zacházení je na specializovaném oddělení výkonu trestu aktivní. 

Vytváří vlastní aktivity programů zacházení a podílí se na individuální péči o odsouzené 

i zaměstnance. Zjišťuje sociální klima na specializovaném oddělení a dává podněty k jeho 

zlepšení.28 

 

 

 

 

                                                 
26 NGŘ č. 5/2016., O zaměstnancích a příslušnících Vězeňské služby České republiky zabezpečujících výkon vazby, výkon trestu odnětí 

svobody a výkon zabezpečovací detence.   

27 SOCHŮREK, Jan. Kapitoly z penologie II. díl. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. ISBN 9788073722036. str.49. 

28 Manuál specializovaného oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním psychotropních látek věznice 

Příbram. Vedený pod č.j.: VS 155/2010-04/Všeob./30 
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Sociální pracovník 

Jeho činnost zahrnuje sociální práci v oblasti pomoci a podpory odsouzených zejména 

v oblasti plynulého přechodu do civilního života po propuštění. Odsouzeným poskytuje 

sociálně-právní poradenství a pomoc. V rámci své působnosti je v kontaktu s institucemi 

(probační a mediační služba, úřad práce, orgán sociálně první ochrany dětí a jiné) 

a s neziskovými organizacemi, které se zabývají postpenitenciární péčí. 29 Současně se podílí 

na tvorbě koncepce programů zacházení s odsouzenými.  

Navazuje kontakty s blízkými osobami odsouzených, čímž napomáhá utváření 

a udržování sociálních vztahů a vazeb v rodině. Rovněž také kontroluje oprávněnost návštěv 

odsouzených a povolení telefonních čísel, které mohou odsouzení, při svém nároku na telefonní 

hovor, volat.30 

V případě specializovaného oddělení vede vlastní aktivitu, která má zaměření 

na sociálně právní poradenství. Nabízí odsouzeným spolupráci s kurátory, neziskovými 

a charitativními organizacemi. Případně navrhuje spolupráci s organizacemi, které zajišťují 

následnou postpenitenciární péči v zařízeních jako jsou léčebny a komunity.31 Sociální 

pracovník svou činností vytváří vhodné podmínky pro postpenitenciární péči. Mnoho 

organizací, které se touto péčí zabývají, často poskytují informace odsouzeným formou 

přednášek, a právě prostřednictvím sociálních pracovníků. 

 

Vychovatel 

Vychovatel ve výkonu trestu je obvykle přiřazen k jednomu oddělení (oddílu) 

odsouzených. Základními činnostmi vychovatele je tvorba výchovné komplexní zprávy 

o odsouzeném, dále pak činnost preventivní, vzdělávací a diagnostická. Všemi svými 

činnostmi postupuje, dle pedagogických zásad, pro celkový rozvoj osobnosti odsouzeného, 

spojených se socializací, resocializací a reedukací.  

Výhodné postavení vychovatele výkonu trestu je v každodenním kontaktu se „svými“ 

odsouzenými. Vychovatel má přehled o dění na oddělení, může tak posuzovat jednotlivé 

odsouzené, proměnlivost sociálních vztahů (například v případě zařazení nového odsouzeného 

na oddíl). Svým pedagogickým a zejména lidským působením přímo konfrontuje odsouzené, 

                                                 
29 NGŘ č. 5/2016 O zaměstnancích a příslušnících Vězeňské služby České republiky zabezpečujících výkon vazby, výkon trestu odnětí svobody 

a výkon zabezpečovací detence. 

30 SOCHŮREK, Jan. Kapitoly z penologie II. díl. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. ISBN 9788073722036. str.15. 

31 Manuál specializovaného oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním psychotropních látek věznice 

Příbram. Vedený pod č.j.: VS 155/2010-04/Všeob./30 
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u kterých v dlouhodobém horizontu sleduje změny chování na základě tohoto působení. 

Využívá k tomu principy penitenciární pedagogiky. Ke kterým Jůzl dodává, že: „Penitenciárně 

pedagogické principy nebo také principy penitenciární pedagogiky jsou pravidla či zásady, 

jejichž uplatňování a dodržování podmiňuje efektivitu výchově vzdělávacího procesu.“32 

Mnoho těchto penitenciárně pedagogických pravidel vychází ze základních principů 

obecné pedagogiky. Pedagogické působení je vychovatelem také realizováno vlastními 

aktivitami programů zacházení. 

Neméně důležitou preventivní a ochranou funkci má vychovatel u odsouzených, kteří 

mají sebevražedné sklony či jsou zařazeni do seznamu vytipovaných odsouzených33 

nebo jsou na indexu útěkářů34 a nebezpečných odsouzených. 

Činnosti vychovatele jsou velmi pestré. Zejména se jedná o vyřizování veškeré 

dokumentace odsouzených (osobní karta, elektronický systém), spolupracuje na vytváření 

programů zacházení u jednotlivých odsouzených, zpracovává průběžná hodnocení 

odsouzených, zejména v plnění účelu výkonu trestu a programů zacházení. Samostatně vede 

některé aktivity programů zacházení. Dále kontroluje odsouzeným příchozí a odchozí 

korespondenci, mimo pošty úřední, která jediná zůstává pro vychovatele listovním 

tajemstvím.35 Zajišťuje vyřizování všech žádostí, podnětů i stížností odsouzených. Zajišťuje, 

aby odsouzení měli přístupné všechny právní normy, které se dotýkají výkonu trestu. 

Pokud vychovatel nalezne nedostatky na oddělení, které odsouzení svépomocí nedokážou 

odstranit, nebo vznikne-li potřeba nějakého technického vybavení, opravy či údržby, zajišťuje 

vychovatel formou žádosti všechny potřeby oddělení. 36 

Realizuje svou kázeňskou pravomoc nad odsouzenými, zejména motivačně uděluje 

pochvaly odsouzeným, kteří vzorně plní své povinnosti a ukládá tresty odsouzeným, kteří 

vědomě a často porušují řád věznice, případně zákon o výkonu trestu. 

V rámci činnosti vychovatele, jehož oddělení je zařazeno pod specializované oddělení, 

doplňují komplexní specializovanou činnost (psychologa, vychovatele – terapeuta, sociálního 

pracovníka, sociologa a pedagoga volného času) aktivitami programů zacházení, které jsou 

                                                 
32 JŮZL, Miloslav. Penitenciaristika jako věda žalářní. Vydání I. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2017. ISBN 9788074521317. 

str.371. 
33 NGŘ č. 2/2019 O předcházení, zabránění a včasném odhalování násilí mezi obviněnými, odsouzenými a chovanci. 

34 NGŘ Č. 29/2009 O Indexu útěkářů a nebezpečných osob. 

35 Zákon č. 169/1999 Sb., O výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů. §27 Omezení a zbavení některých práv a svobod. 

36 NGŘ č. 5/2016 O zaměstnancích a příslušnících Vězeňské služby České republiky zabezpečujících výkon vazby, výkon trestu odnětí svobody 

a výkon zabezpečovací detence. 
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základními socializačními činitely na oddělení. Jedná se především o osobní hygienu, 

stravovací návyky a aktivity spojené se sebeobsluhou. Tyto aktivity mohou probíhat i v rámci 

ostatních oddělení výkonu trestu. 

 

Vychovatel – terapeut 

Jedná se o specifickou funkci ve výkonu trestu.  Vychovatel – terapeut je přímo zařazen do 

specializovaného oddělení, ve kterém provádí terapeutické, výcvikové a psychoterapeutické 

programy zacházení s jednotlivci i skupinami odsouzených. Podílí se na projektech pro různé 

kategorie odsouzených a rovněž na vytváření programů zacházení cílených na odsouzené 

zařazené na specializované oddělení. Osobně vede s odsouzenými krizovou intervenci 

a speciálně výchovné aktivity, které jsou zaměřeny na práci s trestnou činností, redukci 

poruch, prevenci sociálně patologických jevů. Dále je odpovědný za zpracovávání 

průběžného hodnocení programu zacházení u jednotlivých odsouzených, včetně poskytování 

informací ostatním odborným zaměstnancům, které jsou rozhodující v programech zacházení 

a jejich celkové hodnocení.37  Informace, které vychovatel – terapeut získává při aktivitách 

programů zacházení v souvislosti s terapiemi jsou objektivní skutečnosti, které se váží 

k odsouzenému. Jedná se o jeho rodinný život, jeho náhled na realitu ve vězení 

či nástin reálných představ po propuštění. Vztah k omamným a psychotropním látkám 

v současnosti a v minulosti. Změny odsouzeného v oblasti poruchy chování v souvislosti 

s užíváním návykových látek, a jeho celkový přístup k řešení problémům a k hledání jejich 

příčin.  

Pedagogická činnost vychovatele – terapeuta se odráží v sociálně pedagogických 

metodách, které využívá v programech zacházení s odsouzenými. V terapeutické komunitě 

výkonu trestu účinně funguje jako dyáda s psychologem, který se aktivně účastní vybraných 

aktivit. Může svou činností upravovat a metodicky řídit podoby jednotlivých aktivit. 

Vychovatel – terapeut může iniciovat besedy a přednášky odborných externích 

pracovníků, které mají cíleně a funkčně informovat odsouzené o konkrétní problematice  

či možnostech postpenitenciární péče. Organizuje koncerty nebo sportovní turnaje, které jsou 

zaměřeny preventivním směrem k naplňování volnočasových aktivit. Dále spolupracuje 

                                                 
37 Manuál specializovaného oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním psychotropních látek věznice 

Příbram. Vedený pod č.j.: VS 155/2010-04/Všeob./30 
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s vězeňským kaplanem, se kterým participuje v oblastech duchovní péče na specializovaném 

oddělení.38  

 

Pedagog volného času 

Základními povinnostmi pedagoga volného času, nebo také v případě SPO 

vychovatele aktivit, je výchovná a vzdělávací činnost v oblastech volného času 

odsouzených. V rámci běžného dne mají odsouzení několik aktivit programů zacházení, 

případně jsou zařazeni do práce. V rámci své působnosti poskytuje ostatním zaměstnancům 

podstatné informace, které svou podstatou spadají do zpracování průběžného hodnocení 

odsouzených v programech zacházení.39  

Úkolem pedagoga volného času je primárně edukace odsouzených v aktivním 

a plnohodnotném trávení volného času. Svými aktivitami programů zacházení vytváří prostor 

pro trávení volného času odsouzených jiným způsobem než na oddělení.  

Zejména se jedná o aktivity rukodělné, sportovní, kulturní či sebeobslužné, které 

zajišťuje v rámci celého dne, případně ve dnech pracovního volna či klidu.  

Na specializovaném oddělení je jeho činnost využívána ve formách sportovních turnajů, 

koncertů, přednášek a besed. Tyto aktivity mají odsouzené odpoutat od prostředí, ve kterém 

jsou a poskytnout určitou formu relaxace. 

 

2.2 Zásady výkonu trestu odnětí svobody 

2.2.1 Zákonné zásady  

Základním právním pramenem pro zásady výkonu trestu v ČR je Ústava České 

republiky (dále jen „ústava“) a Listina základních práv a svobod jako součást ústavního 

pořádku České republiky (dále jen „listina“), která svou povahou koncipuje základní lidská 

práva a svobody. Obsahem tohoto práva dle čl. 1 Listiny základních práv a svobod je, že „Lidé 

jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, 

nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.“40. Zároveň však upravuje, která práva, jakým 

způsobem a za jakých podmínek mohou být omezena v souvislosti s výkonem trestu.   

                                                 
38 NGŘ č. 5/2016., O zaměstnancích a příslušnících Vězeňské služby České republiky zabezpečujících výkon vazby, výkon trestu odnětí 

svobody a výkon zabezpečovací detence. 

39 NGŘ č. 5/2016., O zaměstnancích a příslušnících Vězeňské služby České republiky zabezpečujících výkon vazby, výkon trestu odnětí 

svobody a výkon zabezpečovací detence. 

40 Zákon č. 2/1993 Sb. O vyhlášení listiny základních práv a svobod, jako součást ústavního pořádku České republiky. Čl. 1. 



 

25 

 

Všechny právní normy, které se dotýkají roviny odnětí svobody, jsou koncipovány 

na základě ústavy a listiny. Hlavní zásady výkonu trestu uvádí zákon o výkonu trestu. 

Ten zaručuje odsouzeným, že bude respektována jejich důstojnost, zachováno jejich zdraví, 

budou omezeny škodlivé účinky (ve smyslu zbavení svobody), čímž nebude narušena ochrana 

společnosti a resocializace bude realizována ku prospěchu odsouzeného. 

 

2.2.2 Účel výkonu trestu odnětí svobody 

Jedná se o fenomén, který úzce souvisí s předchozí právní úpravou trestního zákoníku 

(zákon č. 140/1961 Sb. Trestní zákoník), který přesně definoval pojem „účelu trestu“ v § 23. 

Stanovenými účely výkonu trestu odsouzeného je ochrana společnosti, zabránění páchání 

další trestné činnosti a výchova v řádného občana.41  

Současný normativní systém penitenciární péče pojem účelu výkonu trestu přímo 

nespecifikuje. Jelikož pojem účel výkonu trestu není uveden v trestním zákoně, v zákoně 

o výkonu trestu či v řádu výkonu trestu, je zde příčinná souvislost s humanizací výkonu trestu 

a změn souvisejících se vznikem České republiky a vstupem do Evropské unie.  

Cíleně se tedy výkon trestu přeměňuje na výchovnou instituci z původní instituce 

působící represivně. Současná penitenciární péče je však prováděna v souladu s výše 

uvedenými zásadami výkonu trestu. Čímž dosahuje maximalizace výchovné funkce, jak uvádí 

Hendrych: „opuštění nežádoucích návyků, sociálních skupin, vazeb, způsobů chování, 

hodnotové orientace apod., …“42. Zejména pak eliminuje funkci represivní, ve smyslu 

zacházení s odsouzenými v politickém zřízení před rokem 1989.  

Hlavními úkoly VSČR je zejména v časově omezeném (dle uložené délky trestu), 

ale nepřetržitém pedagogickém působení na odsouzené ve smyslu získání potřebných 

dovedností a návyků pro vedení řádného života na svobodě, současně za eliminování 

veškerých vazeb do kriminálního prostředí a posílení rodinných a příbuzenských vztahů.   

 

Účel trestu v teoretických koncepcích 

Pojmem účelu výkonu trestu se zabývá společnost v praktické i teoretické rovině. 

V souvislosti s jejím vývojem od počátků vzniku lidské činnosti až po dnešek. Jedná se zejména 

smýšlení o osudu pachatele trestných činů. Retributivní teorie, dle které je trest přímo úměrný 

                                                 
41 Zákon č. 140/1961 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. §23 Účel trestu. 

42 HENDRYCH, Igor. Vybrané kapitoly z penologie. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 

Ústav pedagogických a psychologických věd, 2010. ISBN 978-80-7248-574-1. Str. 11. 
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spáchanému činu je ryze represivní. Odstrašující teorie, je koncipována formou odstrašení 

pachatele (odsouzeného) zkušeností z prvního výkonu trestu. Rehabilitační teorie, 

je výchovný a pedagogický vliv na odsouzeného, který vede k nápravě jeho kriminálního 

chování. Eliminační teorie, je konceptem izolace pachatele. Restorativní teorie se zabývá 

justičními procesy se zapojením pachatele i obětí, v souvislosti se vznikem újmy a její 

náhrady.43 Souhrnem všech teorií je dle Sochůrka Smíšená teorie, která kombinuje jednotlivé 

vhodné aspekty ze všech výše uvedených teorií a používá multifaktoriální přístup.44 

Ten je výslednicí současného účelu výkonu trestu.  

Současná teoretická koncepce vyústila, dle Bajcury v to, že: „Účelem výkonu trestu 

odnětí svobody je zacházení s odsouzeným, které směřuje k tomu, aby měl odsouzený možnost 

pracovat, kulturně se rozvíjet a vzdělávat, aby nalezl uspokojení v práci, v prospěšném 

využívání volného času a ve slušném soužití se všemi ostatními lidmi.“ 45 

 

2.2.3 Povinnosti odsouzených 

Pracovní náplň zaměstnanců a příslušníků věznice by nedávala příliš smysl, kdyby 

odsouzení neměli své povinnosti, které by pro ně nebyly motivační i vynutitelné. Povinnosti 

odsouzených jsou stanoveny v zákoně o výkonu trestu a ve vnitřním řádu věznice. S těmito 

dokumenty jsou odsouzení při přijetí do věznice prokazatelně seznámeni. V případě potřeby 

jsou jim kdykoliv k dispozici u vychovatele. Funkci povinností odsouzených lze zařadit 

pod výchovné působení v rámci preventivních opatření v rámci jednotného zacházení 

s odsouzenými.  

Povinnosti odsouzených můžeme zařadit do zásad výkonu trestu, jelikož jsou těmito 

povinnostmi stanoveny základní zásady chování ve výkonu trestu. Těmito povinnostmi je dán 

základní výchovný rys odsouzeného, zákonnou formou.  

 

 

 

 

                                                 
43 Vorlíčková, Kateřina. Penitenciární péče ve Věznici Kynšperk nad Ohří z hlediska sociálně pedagogického. Praha, 2012, Diplomová práce 

(Mgr.), Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta, Katedra pedagogiky, 2012-30-05. 

44 SOCHŮREK, Jan. Kapitoly z penologie I. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. ISBN 978-80-7372-203-6. Str. 22. 

45 BAJCURA, Lubomír. Práva vězně: od vazby po propuštění z trestu odnětí svobody. 1. vyd. Praha: Garda, 1999, str. 92. In RASZKOVÁ, 

Tereza a Stanislava HOFERKOVÁ. Kapitoly z penologie I. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-80-7435-264-5. 
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Povinnosti odsouzených lze rozdělit na dvě části:46 

a) Povinnosti  

Jsou uvedeny v zákoně o výkonu trestu v § 28 a odstavcích 1. a 2., kterými 

se stanovují povinnosti, jak se má odsouzený chovat, povinnost pracovat, kterým 

nařízením ze strany VSČR se musí podrobit či je strpět, které zásady má dodržovat 

či jakou má oznamovací povinnost. 

b) Zákazy 

Se zejména týkají nedovoleného kontaktu s jinými osobami (odsouzení, návštěvy 

apod.), jakákoliv manipulace, držení, výroba či přechovávání návodů 

na výrobu: alkoholu, návykových látek, nebezpečných předmětů. Propagace 

jakékoliv formy nesnášenlivosti směřující k potlačení práv a svobod člověka. 

Hrát hry ve kterých figuruje výhra: peněžní, úsluhy či jiné související úkony. 

Tetovat sebe nebo jiné odsouzené. Poškozovat své zdraví či předstírat poruchu 

zdraví. Darovat osobní věci bez potřebného povolení VSČR.  

 

V případech, kdy je chování odsouzeného odmítavé (hrubé, násilné) k plnění povinností 

(nepostačuje výzva ni napomenutí), je VSČR zákonem umožněno donucení odsouzeného 

k plnění povinností. Zejména se jedná o donucení příslušníkem VSČR, za použití donucovacích 

prostředků.47 Podmínky užití a konkrétní typy jsou uvedeny v zákoně o vězeňské službě.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Zákon č. 169/1999 Sb., O výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů. §28 Základní povinnosti odsouzených. 

47 Zákon České národní rady č. 555/1992 Sb., O Vězeňské službě a justiční stráži, ve znění pozdějších předpisů. § 17 Donucovací prostředky. 
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3. Pedagogika v penitenciární péči a její aspekty 

3.1 Primární determinace výchovného procesu v penitenciární péči 

Pedagogika je věda o vzdělání a výchově, jenž se váže do prostředí, v kterém 

vychovávaný (vzdělávaný) člověk žije či vyrůstá. V případě vzniku deviantního chování 

v souvislosti s prostředím a výchovou můžeme použít Hrčkovu definici, že: „Psychoanalytické 

teorie chápou deviantní chování jako důsledek zkušeností z ranného dětství. Některé zážitky 

z dětství (emoční deprivace, nevyřešené vnitřní konflikty a komplexy) vedou k poruchám 

psychosexuálního vývoje (jeho stagnaci či regresi k nižším vývojovým fázím) a k formování 

určitých osobnostních vlastností v dospělosti (emoční nejistota, nezralost, závislost, pocity 

méněcennosti). Snaha jedince se vyrovnat s těmito konflikty a komplexy nebo je kompenzovat 

pak vede k deviantnímu chování.“ 48. K tomuto pak Jůzl dodává, že vznik deviantního chování 

se váže k významným osobám vychovávaného, dědičnosti a vlastním vývojem, či chuť člověka 

se podílet na svém vývoji.49 Výsledkem těchto faktorů je páchání trestných činů, které 

vyúsťuje v uvěznění a potřeby penitenciární péče. Proto je v penitenciární péči řešena oblast 

zkoumání: osobní a rodinná anamnéza odsouzeného. Zjišťují se vztažné souvislosti s jeho 

výchovou a životem před uvězněním. 

Celková koncepce penitenciární pedagogiky je zahrnuta v resocializačním procesu, 

který lze dle Jůzla49 rozdělit do tří oblastí: 

a) Teologii resocializační výchovy 

Jaké jsou cíle resocializace a čeho chceme dosáhnout. 

b) Teorii resocializační výchovy 

Způsoby a strategie dosažení cílů. 

c) Metodika resocializační výchovy 

Prostředky dosažení cílů. Formulace doporučení v souvislosti určení 

optimálních prostředků. 

 

                                                 
48 HRČKA, Michal. Sociální deviace. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. Základy sociologie. ISBN 8085850680. str. 162. 

49 JŮZL, Miloslav. Penitenciaristika jako věda žalářní. Vydání I. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2017. ISBN 978-80-7452-131-

7. str. 306-307. 
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Pedagogické aspekty, které jsou uplatňovány ve výkonu trestu se odvíjejí od zásad 

výkonu trestu, které jsou zejména morálně pedagogického směru. V celospolečenském 

kontextu má podle Sochůrka trest funkce:50  

a) Informační 

Umožňuje pachateli vnímat jeho trestnou činnost. 

b) Motivační 

Je základním prostředkem výchovy v penitenciární péči. Jelikož motivační 

složky mají za úkol podněcovat ke zlepšení chování. 

c) Vztahové 

Souvisí s funkcí informační, kdy odsouzený pracuje s negativními vztahy 

trestné činnosti a společnosti. 

d) Preventivní 

Zjistit příčiny, které odsouzeného vedly k páchání trestné činnosti a vytvořit 

preventivní plán, jak tomu předcházet v budoucnosti. 

 

3.2 Obory implikované v pedagogickém působení ve výkonu trestu 

 

3.2.1 Kontext penologie, penitenciaristiky a pedagogiky 

Obory penologie, penitenciaristiky a pedagogiky (obecné pedagogiky, speciální 

pedagogiky, penitenciární pedagogiky a sociální pedagogiky) v rámci resocializace 

odsouzených velmi úzce souvisí, proto je Sochůrek uvádí pod jedním titulkem. „Penologie 

je věda o trestech a trestání, nebo také věda o výkonu všech trestů a jejich účincích.“51 

Avšak penitenciaristika jako nedílná součást penologie má ohnisko zájmu ve výkonu trestu 

odnětí svobody včetně účinků a možností resocializace odsouzeného.52 Vztah těchto oborů 

však ve výkonu trestu vyúsťuje v pedagogické pojetí resocializačních procesů a úsilí 

pedagogického působení na jedince tak, aby při propuštění byl tento jedinec připraven 

žít svobodně, bez kriminálního chování a jednání. Oborem pedagogiky, která se zabývá 

trestem, trestáním (specifiky, formami, způsoby a metodami) je penitenciární pedagogika. 

                                                 
50 SOCHŮREK, Jan. Kapitoly z penologie I. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. ISBN 978-80-7372-203-6. str. 18. 

51 JŮZL, Miloslav. Penitenciaristika jako věda žalářní. Vydání I. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2017. ISBN 9788074521317. 

str.11. 

52 JŮZL, Miloslav. Penitenciaristika jako věda žalářní. Vydání I. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2017. ISBN 9788074521317. 

str.19. 
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Její úloha je v penitenciárním prostředí nezastupitelná, byť navazuje svou koncepcí a aplikací 

na obecnou pedagogiku, speciální pedagogiku a sociální pedagogiku.  

 

3.2.2 Penologie 

Penologie je vědním oborem, který se zabývá pojmem trestu a trestáním 

samotným. Tento obor je koncipován rozdílněji než-li trestní právo hmotné, které svou 

povahou vymezuje trestné činy. Jakož i trestní právo procesní, které vytváří pravidla 

pro spravedlivý a řádný proces pachatelů trestných činů. Dle Sochůrka je v penologii samotný 

trest koncipován v právním systému právního vyspělého státu, a uložení délky trestu odnětí 

svobody je přímo úměrné nebezpečnosti pachatele a spáchaného trestného činu. V kvalitativní 

stránce samotného trestu je obsažena zákonnost, prevence, ochrana společnosti, 

a především preventivní funkce trestu. Délka trestu je kvantitativní formou vyjádřena 

v potřebné době, kdy má být společnost ochráněna před pachatelem a doba potřebná 

pro kvalitní resocializační péči. Tato doba je však závislá také na osobnosti pachatele a jeho 

osobnostních rysů a morálních vlastností, které mohou v případě efektivnější resocializace, 

napomoci odsouzenému k předčasnému propuštění z výkonu trestu.53 

 

3.2.3 Penitenciární pedagogika 

Základním smyslem penitenciární pedagogiky je primárně dle Jůzla „zkoumání, výchova 

a vzdělávání jedinců ve výkonu trestu odnětí svobody“54. Podstatou je koncipovat všechny 

procesy a zákonitosti průběhu výkonu trestu a přizpůsobit je na odsouzeného jedince. Vždy 

je žádoucí, na toto přizpůsobení brát zřetel zejména na typ trestného činu, stanovenou dobu 

výkonu trestu, osobní vlastnosti odsouzeného, jeho rodinou a osobní anamnézu a osobní přístup 

k páchání trestných činů. Velmi často se setkáváme s pachateli trestných činů, u kterých 

je přítomna recidiva. Specifikem penitenciární pedagogiky je dle Paukertové: „Odstranění 

nežádoucích forem chování, utváření a přetváření osobnosti ve smyslu pozitivních 

společenských norem a cílů, překonání protispolečenských tendencí, odstranění nežádoucích 

návyků a umění přizpůsobit se.“ 55 Výsledkem této odborné specifikace by měl být propuštěný 

                                                 
53 SOCHŮREK, Jan. Kapitoly z penologie. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. ISBN 9788073722036. str. 39. 

54 JŮZL, Miloslav. Penitenciaristika jako věda žalářní. Vydání I. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2017. ISBN 9788074521317. 

str. 287. 

55 PAUKERTOVÁ, J., SOCHŮREK, K. Penitenciární psychologie. 1. vydání. Stráž pod Ralskem: IVVS, 2002. str. 29. 
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odsouzený bez závislostního a patologického chování, myšlení a jednání. S dostatečným 

sociálním cítěním a získanými dovednostmi socializace (přizpůsobením) na vnější svět.   

Potřeba akutní resocializace, jak jí uvádí Hendrych je: „V širší podobě se v případě 

resocializace hovoří o zbavování se zažitých návyků a vzorců chování, které se v kontextu 

nových a významových změn v životě člověka stávají nepotřebnými a do značné míry 

komplikujícími novou životní situaci. Současně však musí nastoupit vzorce nové, které jsou této 

situaci adekvátní.“56 Pokud se budeme zabývat penitenciární péčí, potažmo pedagogikou, její 

úloha končí v okamžiku propuštění. Po propuštění však již nelze formovat osobnost 

odsouzeného takovým stylem, který by byl nepřetržitý a kontinuální.  

 

3.2.4 Obecná pedagogika 

Obecná pedagogika je velmi podstatným článkem resocializace, jelikož udává základní 

pojmy a definice, které jsou přenášeny do penologie, ale zaobírá se i velmi podstatnou úlohou 

při uplatnění trestu, výchově a vzdělávání odsouzených.  

 

3.2.5 Speciální pedagogika 

Obor speciální pedagogiky je nejvíce užíván v souvislosti s etopedií, ovšem nelze 

opomenout i jiné speciálně pedagogické disciplíny. V penitenciární péči se setkáváme s jedinci, 

kteří mají diagnostikovanou mentální retardaci (psychopedie), somatické znevýhodnění 

či postižení (somatopedie), případně postižení v dalších oblastech (surdopedie, logopedie, 

oftalmopedie) nebo jejich kombinací.  

Podstatnou částí disciplíny etopedie, v penitenciární péči, jsou poruchy chování, které 

mají různé příčiny. Možné příčiny se spojují v narušené sociální vztahy, které vznikají 

v primární rodině a v dospívání. Jako spojené nádoby se k narušeným sociálním vztahům váže 

užívání návykových látek, při kterých vzniká závislost a následně narůstají diametrálně 

kriminogenní faktory. Výsledkem narušených sociálních vztahů a narůstajících kriminogenních 

faktorů je delikventní chování, které společnost nepřijímá a trestá je odnětím svobody. 

 

3.2.6 Sociální pedagogika 

Obor sociální pedagogiky ve své specifičnosti je zaměřen na rizikové skupiny, 

resocializaci a integraci osob, zvládání a řešení těžkých životních situací. Proto by vždy měla 

mít sociální pedagogika ve věznicích své místo. Základními dvěmi funkcemi, podle sociální 

                                                 
56 HENDRYCH, Igor. Vybrané kapitoly z penologie. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2010. ISBN 978-80-7248-574-1 str.21. 
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pedagogiky je funkce preventivní a funkce terapeutická neboli kompenzační.57 Na rozdíl 

od penitenciární pedagogiky, která svým přímočarým pedagogickým rysem působí na jedince, 

je sociální pedagogika směřována spíše na určité cílové skupiny formou resocializace – 

kompenzace. Ve vězení, jako kdekoli jinde, fungují určité sociální skupiny, které se tvoří 

v závislosti na věku, etnickém a národnostním původu, přístupu k financím či jiným 

vyhledávaným komoditám (tabák, jídlo, omamné a psychotropní látky), příbuznosti, 

či pro naplňování osobních potřeb.  

 

3.2.7 Penitenciární psychologie 

Obor psychologie, je při působení na odsouzené, velmi důležitý. Jak uvádí Jůzl: 

„Psychologie odhaluje obecné zákonitosti lidského duševna – psychických procesů 

a vlastností, kterých je nutno dbát při edukaci, poskytuje rozbor specifických psychologických 

zvláštností jednotlivých věkových údobí i psychologických aspektů edukačního procesu.“ 58 

Z tohoto jasně vyplývá, že odsouzení, kteří jsou svým osobním charakterem a svými 

vlastnostmi rozdílní. Zcela potřebují pro vhodnou resocializaci kompetentní rozbor všech 

osobních vlastností a následně vhodné pedagogické působení.  

V penitenciárním prostředí je obor psychologie brán jako součást forenzní psychologie – 

penitenciární psychologie. Tato psychologická disciplína se zabývá všemi „problémy procesu 

penitenciárního zacházení“59. Sochůrek dodává, že odsouzení se musejí adaptovat 

na vězeňské prostředí, toto adaptování je závislé na jejich prožívání. Z pohledu pedagogiky 

je naopak velmi důležité, aplikace psychologických metod pro zjištění vhodnosti umístění 

odsouzeného do správného programu zacházení, do správného oddělení či přiřazení 

odsouzeného k vhodnému pracovnímu zařazení. Veškeré psychologické výstupy musejí 

minimalizovat negativní dopady na psychiku jedince.60 

 

 

                                                 
57 KRAUS, Bohuslav, POLÁČKOVÁ, Věra., et al. Člověk-prostředí-výchova. K otázkám sociální pedagogiky. Brno: Paido-edice pedagogické 

literatury, 2001. 199 s. ISBN 80-7315–004-2., str. 46. 
58 JŮZL, Miloslav. Penitenciaristika jako věda žalářní. Vydání I. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2017. ISBN 9788074521317. 

str.330. 

59 ČERNÍKOVÁ, Vratislava a Vojtěch SEDLÁČEK. Základy penologie pro policisty. Praha: Vydavatelství Policejní akademie České 

republiky, 2002. ISBN 8072511041. str.9. 

60 SOCHŮREK, Jan. Kapitoly z penologie I. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. ISBN 978-80-7372-203-6. str. 44. 
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3.2.8 Duchovní péče 

Ve všech věznicích mají odsouzení možnost svou resocializaci propojit i se svou vírou. 

Jedná se o duchovní službu, která je ve vězení zřízena zákonem č. 3/2002 Sb., o církvích 

a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů. V současné době je v České 

republice 63 registrovaných církví a náboženských společností 61. Ve vězeňské službě zastávají 

duchovní službu kaplani z 11 různých církví62, protože se jedná o ekumenickou formu víry, 

jsou zde slučovány i ostatní formy víry. Vězeňští kaplani svou působností také vytváří 

a naplňují programy zacházení a tím přispívají ke zdárné resocializaci odsouzených. Podstatou 

duchovní péče je dobrovolnost. Proto oblast duchovní péče nelze stoprocentně zařadit 

do záměrného odborného zacházení s odsouzenými, ale jako možnou variantu 

resocializační péče. 

 

3.3 Vzdělávání příslušníků a zaměstnanců VSČR  

Vzdělávání zaměstnanců a příslušníků je vázáno na základní odbornou přípravu, která 

je realizována Akademií Vězeňské služby České republiky (dále jen „akademie“), která 

se nachází ve Stráži pod Ralskem v Libereckém kraji. Odborná příprava je rozdělená 

dle specifických nároků jednotlivých pracovních pozic ve VSČR.  

Z pedagogicko-odborného hlediska, v některých případech, doplňuje či prohlubuje 

vzdělání zaměstnanců a příslušníků, dále pak se zejména příslušníci setkávají s novými 

předměty, které musí během několika měsíčního intenzivního vyučovacího cyklu zvládnout. 63 

Akademie nabízí v průběhu každého roku příslušníkům i zaměstnancům následné 

vzdělávání ve formě specializačních kurzů v programech Celoživotního vzdělávání. 63 

 

3.3.1 Příslušníků VSČR 

Vstupní vzdělávání příslušníků je v rozsahu 13 týdnů, kdy poslední týden se konají 

závěrečné zkoušky. Neméně podstatná je i služební zkouška, která čeká každého příslušníka 

po třech letech ve služebním poměru. Vyučované předměty teoretické (služební příprava, 

                                                 
61 Ministerstvo kultury [online]. © 2019 [cit. 2019-06-04] Dostupné z:  https://www.mkcr.cz/data-registrace-cirkvi-a-nabozenskych-

spolecnosti-a-svazu-cirkvi-a-nabozenskych-spolecnosti-464.html 

62 Vězeňská služba České republiky [online]. © 2019 [cit. 2019-06-04] Dostupné z: https://www.vscr.cz/o-nas/duchovni-sluzba/zakladni-

informace-2/ 

63 Vězeňská služba České republiky [online]. © 2019 [cit. 2019-09-06] Dostupné z: https://www.vscr.cz/akademie-vs-cr/informacni-

servis/vzdelavani/ 

https://www.mkcr.cz/data-registrace-cirkvi-a-nabozenskych-spolecnosti-a-svazu-cirkvi-a-nabozenskych-spolecnosti-464.html
https://www.mkcr.cz/data-registrace-cirkvi-a-nabozenskych-spolecnosti-a-svazu-cirkvi-a-nabozenskych-spolecnosti-464.html
https://www.vscr.cz/o-nas/duchovni-sluzba/zakladni-informace-2/
https://www.vscr.cz/o-nas/duchovni-sluzba/zakladni-informace-2/
https://www.vscr.cz/akademie-vs-cr/informacni-servis/vzdelavani/
https://www.vscr.cz/akademie-vs-cr/informacni-servis/vzdelavani/
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penologie, vězeňská administrativa), zahrnují obory práva, psychologie, pedagogiky, 

profesní etiky a enviromentální výchovy (formou přednášky). Praktické předměty jsou 

(pořadová příprava, speciální příprava, základy sebeobrany, praktická příprava). 

Ze všech předmětů, kromě pořadové přípravy, je budoucí příslušník klasifikován. Celý blok 

výuky a vzdělávání je zakončen komplexní závěrečnou zkouškou a vydáním vysvědčení 

a osvědčení.64  

Základní odborná příprava u příslušníků má jen jednu formu, a to z důvodu, 

že příslušníci VSČR vždy přichází při určitých činnostech do styku s odsouzenými.  

Následné vzdělávání příslušníků je koncipováno ve formě odborných kurzů, kterými 

si prohlubují problematiku v oblasti penitenciární péče. Z vlastní zkušenosti mohu říci, 

že následné vzdělávání, mimo povinné služební zkoušky (po třech letech služebního poměru 

příslušníka), kontinuálně neprobíhá. Na vině je zejména nízký stav příslušníků na jednotlivých 

odděleních. Zákon primárně upřednostňuje zajištění chodu výkonu trestu i ostatních oddělení, 

kde jsou příslušníci zařazeni, tím je velmi snížena možnost rozvoje penitenciární péče ze strany 

příslušníků přímo podílejících se na resocializaci odsouzených. 

 

3.3.2 Zaměstnanců VSČR 

Zaměření vstupního vzdělávání zaměstnanců VSČR je odlišné podle toho, zda a jakým 

stylem přicházejí tito zaměstnanci do přímého kontaktu s odsouzenými.  

Dělí se na Základní odbornou přípravu:  

a) B/1 

Tito zaměstnanci přicházejí do styku s odsouzenými, nejsou odbornými 

zaměstnanci výkonu trestu a nepodílí se na tvorbě a realizaci programů zacházení. Jedná 

se o zaměstnance logistiky, informatiky, zaměstnávání vězněných osob, ekonomiky, 

personálního a správního oddělení či referátu. Výuka je realizována seminární 

a přednáškovou formou s rozsahem jednoho týdne. Se služebními předměty (vybrané kapitoly 

ze služební přípravy, výkon trestu odnětí svobody, výkon vazby, výpočetní technika), 

dále pak s humanitně zaměřenými předměty (právo, psychologie, pedagogika a profesní 

etika). Závěrečná zkouška je formou písemného testu, jejímž splněním získá zaměstnanec 

osvědčení.65 

                                                 
64 Vězeňská služba České republiky [online]. © 2019 [cit. 2019-09-06] Dostupné z: https://www.vscr.cz/akademie-vs-cr/wp-

content/uploads/sites/40/2018/01/Projekt-ZOP-A.pdf  
65 Vězeňská služba České republiky [online]. © 2019 [cit. 2019-09-06] Dostupné z: https://www.vscr.cz/akademie-vs-cr/wp-

content/uploads/sites/40/2019/03/Projekt-ZOPB1.pdf 

https://www.vscr.cz/akademie-vs-cr/wp-content/uploads/sites/40/2018/01/Projekt-ZOP-A.pdf
https://www.vscr.cz/akademie-vs-cr/wp-content/uploads/sites/40/2018/01/Projekt-ZOP-A.pdf
https://www.vscr.cz/akademie-vs-cr/wp-content/uploads/sites/40/2019/03/Projekt-ZOPB1.pdf
https://www.vscr.cz/akademie-vs-cr/wp-content/uploads/sites/40/2019/03/Projekt-ZOPB1.pdf
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b) B/2 

Tito zaměstnanci jsou v přímém styku s odsouzenými a podílí se na tvorbě 

a realizaci programů zacházení. Jedná se o odborné zaměstnance výkonu trestu: vychovatel, 

vychovatel – terapeut, sociální pracovník, speciální pedagog, pedagog volného času 

(vychovatel aktivit), sociolog a psycholog. Jejich studium je rozděleno do dvou etap. Na etapu 

vstupního vzdělávání a na prohlubující vzdělávání formou celoživotního vzdělávání. Délka 

výuky vstupního vzdělávání je koncipována v rozsahu 7 týdnů. Předměty vzdělávání jsou 

forenzní a penitenciární psychologie, penitenciární pedagogika, penitenciarstika, profesní 

etika, právo, penitenciární bezpečnostní příprava, řešení krizových situací, výpočetní 

technika a ekologie v penitenciární praxi. Výstupem je závěrečná zkouška, po které 

zaměstnanec získá osvědčení. 66 

c) B/3 

V případě základní profesní přípravy se zde jedná o zdravotnické pracovníky, 

kteří jsou v přímém kontaktu s odsouzenými, ale nepodílí se na tvorbě a realizaci 

programů zacházení. Délka výuky je po dobu jednoho týdne. Výstupem je písemný test, který 

je rozhodující pro získání osvědčení.67 

d) B/4 

Tento kurz vstupního vzdělávání je určen pro pracovníky VSČR, kteří jsou zaměstnáni 

na částečný úvazek a jsou v přímém kontaktu s odsouzenými, ale nepodílejí se na tvorbě 

a realizaci programů zacházení. Zejména se jedná o specialisty různých lékařských oborů, 

terapeuty či pověřené duchovní. Jejich examinace probíhá písemným zpracováním odborné 

rozpravy na určitá témata související s výkonem práce ve vězení, čímž získají osvědčení.68  

e) Nástupní školení I 

Nástupní školení je povinen absolvovat každý zaměstnanec, který při svých pracovních 

činnostech nepřichází do přímého styku s odsouzenými. Jejich výuka probíhá samostudiem 

vybraných témat. Rozsah examinace je písemný test, po jejímž splnění obdrží osvědčení.69 

 

                                                 
66 Vězeňská služba České republiky [online]. © 2019 [cit. 2019-09-06] Dostupné z: https://www.vscr.cz/akademie-vs-cr/wp-

content/uploads/sites/40/2018/01/Projekt-ZOP-B2.pdf 

67 Vězeňská služba České republiky [online]. © 2019 [cit. 2019-09-06] Dostupné z: https://www.vscr.cz/akademie-vs-cr/wp-

content/uploads/sites/40/2019/03/Projekt-ZOPB3.pdf 

68 Vězeňská služba České republiky [online]. © 2019 [cit. 2019-09-06] Dostupné z: https://www.vscr.cz/akademie-vs-cr/wp-

content/uploads/sites/40/2018/01/Projekt-ZOP-B4.pdf 

69 Vězeňská služba České republiky [online]. © 2019 [cit. 2019-09-06] Dostupné z: https://www.vscr.cz/akademie-vs-cr/wp-

content/uploads/sites/40/2019/03/Projekt-N%C5%A0I-1.pdf 

https://www.vscr.cz/akademie-vs-cr/wp-content/uploads/sites/40/2018/01/Projekt-ZOP-B2.pdf
https://www.vscr.cz/akademie-vs-cr/wp-content/uploads/sites/40/2018/01/Projekt-ZOP-B2.pdf
https://www.vscr.cz/akademie-vs-cr/wp-content/uploads/sites/40/2019/03/Projekt-ZOPB3.pdf
https://www.vscr.cz/akademie-vs-cr/wp-content/uploads/sites/40/2019/03/Projekt-ZOPB3.pdf
https://www.vscr.cz/akademie-vs-cr/wp-content/uploads/sites/40/2018/01/Projekt-ZOP-B4.pdf
https://www.vscr.cz/akademie-vs-cr/wp-content/uploads/sites/40/2018/01/Projekt-ZOP-B4.pdf
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Zaměření dalšího prohlubujícího vzdělávání odborných zaměstnanců je podobně jako 

u příslušníků koncipováno ve formě odborných kurzů, kterými si prohlubují problematiku 

penitenciární péče ve svém oboru. Zejména v souvislosti s kompetencemi, které VSČR 

požaduje v rámci komplexního zacházení s odsouzenými.  
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4. Specializované oddělení výkonu trestu 

 

Účel a cíl SPO 

Zaměření mé práce je cíleně vedeno na: Specializované oddělení pro odsouzené 

s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním psychotropních látek 

(dále jen „SPO“), které je primárně zřízeno na pedagogicko-psychologické zacházení 

se specifickou skupinou odsouzených. Obecným posláním se zabývá interní předpis VSČR, 

ve kterém je uvedeno „Posláním SpO je omezovat a snižovat nebezpečnost a pravděpodobnost 

recidivy u rizikových pachatelů trestné činnosti vykonávajících trest odnětí svobody 

a přispívat ke zvyšování ochrany společnosti po jejich návratu do občanského života.“70.  

Toto poslání lze konkretizovat v souvislosti s penitenciární pedagogikou, kde heteronomní cíle 

jsou přenášeny na odsouzeného. Ten si vytváří a akceptuje cíle autonomní. Ty mají vyústit 

v osobní kompetence a přesvědčení. Tyto kompetence odsouzenému umožní při návratu 

do společnosti vést plně soběstačný a vyrovnaný život, v souladu se zákony, sociálními 

a morálními pravidly společnosti. To vše bez nutkavé potřeby návratu ke kriminálnímu 

chování. Současně je však potřeba zmínit, že osoba propuštěná z výkonu trestu musí mít 

dostatečně funkční zázemí (sociální, institucionální a pracovní), které mu napomůže 

k úspěšnému začlenění do společnosti.  

 

Informovanost odsouzených o činnosti SPO 

Veškeré informace o činnosti SPO jsou odsouzeným poskytovány v rámci přijetí 

na nástupní oddělení věznice. Speciální pedagog odsouzené seznamuje s jednotlivými 

programy zacházení včetně programů zacházení, které jsou specifické pro SPO. Pokud 

však věznice sama neprovozuje SPO, jsou odsouzení o činnosti tohoto oddělení v jiné věznici 

informováni.70  

V další části práce v rámci SPO se zabývám konkrétním fungováním SPO ve Věznici 

Příbram. Z vlastní zkušenosti mohou popsat fungování toho oddělení, podobu jednotlivých 

aktivit a rozbor práce jednotlivých odborných zaměstnanců.   

 

 

 

                                                 
70 NGŘ č. 42/2009., Kterým se stanovují pravidla pro zřizování a činnost oddělení specializovaného pro výkon trestu odsouzených s poruchami 

duševními a poruchami chování ve vazebních věznicích a věznicích Vězeňské služby České republiky 
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4.1 Zařazení odsouzeného na SPO 

Jedná se o specializovaná oddělení výkonu trestu, která jsou primárně zřízena 

pro odsouzené, kterým bylo dle Sochůrka „soudem nařízeno ochranné ústavní protialkoholní 

nebo protitoxikomanické léčení“71. Tito odsouzení mají trestnou činnost spojenu 

s návykovými látkami. Tato cílová skupina odsouzených, jenž je nařízena soudem, se může 

zvětšit v případě zájmu odsouzeného o dobrovolnou léčbu závislosti, která však vznikla před 

nástupem do výkonu trestu. 

V případě zájmu odsouzeného o dobrovolnou léčbu, prochází odsouzený odbornou 

komisí (psycholog, speciální pedagog, vychovatel – terapeut, vychovatel aktivit, sociální 

pracovník), která zpracuje stanovisko, pro rozhodnutí ředitele věznice o přijetí odsouzeného 

na SPO.  

V souvislosti s rozhodnutím odborné komise, lékař či psycholog určí případnou 

diagnózu72 dle Mezinárodního katalogu nemocí73 (dále jen „MKN“). Stanovená diagnóza musí 

splňovat podmínky, které jsou uvedeny v manuálu specializovaného oddělení. 

Jedná se o „diagnózy MKN-10 - Duševní porucha a porucha chování vyvolaná účinkem 

psychoaktivních látek, a Syndrom závislosti. Jedná se konkrétně o následující poruchy: 

závislost na opioidech (F11.2), závislost na sedativech nebo hypnotikách (F13.2), závislost 

na kokainu (F14.2), závislost na jiných stimulanciích (F15.2)“ 72 a dále „diagnózy podle 

MKN-10 Duševní porucha a porucha chování vyvolaná účinkem psychoaktivních látek, 

Škodlivé užívání. Jedná se konkrétně o následující poruchy: škodlivé užívání opioidů (Fl 1.1), 

škodlivé užívání sedativ nebo hypnotik (F13.1), škodlivé užívání kokainu (F14.1), škodlivé 

užívání jiných stimulancií (Fl5.1)“72, zařazení odsouzeného je také podmíněno tím, 

že v aktuální době není dostatek zájemců a zařazených odsouzených do programu SPO. 

Zařazení odsouzeného na specializované oddělení je v případě dobrovolného zájmu 

odsouzeného podmíněno osobnostními a právními faktory, které ve výsledku mohou narušit 

celý terapeutický program u odsouzeného. Jedná se zejména o trestnou činnost odsouzeného, 

která souvisí s výrobou a prodejem OPL, nebo pokud odsouzený nemá ukončené trestní řízení. 

Podmínkou SPO je, aby terapeutický program odsouzeného byl započat přibližně jeden rok 

                                                 
71 SOCHŮREK, Jan. Kapitoly z penologie II. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. ISBN 978-80-7372-204-3. str. 48. 

72 Manuál specializovaného oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním psychotropních látek věznice 

Příbram. Vedený pod č.j.: VS 155/2010-04/Všeob./30 str. 6-7. 

73 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR [online]. © 2019 [cit. 2019-09-06] Dostupné z: https://www.uzis.cz/zpravy/aktualni-verze-

mkn-10-cr 

https://www.uzis.cz/zpravy/aktualni-verze-mkn-10-cr
https://www.uzis.cz/zpravy/aktualni-verze-mkn-10-cr
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do ukončení výkonu trestu či vzniku nároku na podmínečné propuštění, případně přeřazení 

v rámci vnitřní diferenciace. To z důvodu, že se jedná o aktivizaci sil a vnitřní dynamiky 

odsouzeného v oblastech, které jeho další dlouhodobé uvěznění potlačí. 

 Z osobnostních faktorů není vhodné na SPO přijímat odsouzené, kteří mají primární 

poruchu osobnosti, nízkou mentální úroveň, poruchy paměti, zvýšenou agresivitu a dominanci, 

akutní psychotické ataky nebo jejich závislost je primárně alkoholická s kombinací užívání 

OPL.  

Naopak je velmi žádoucí, aby trestná činnost odsouzeného nezačínala v dětství 

či v pubertě, či odsouzený nebyl více jak třikrát trestán. Činnost SPO může nabídnout 

své penitenciární služby odsouzeným, u kterých byla předchozí léčba závislosti nedokončená 

či nastoupil do výkonu trestu z komunity pro drogově závislé.74  

 

4.2 Drogy, závislosti a prevence 

Problematika omamných a psychotropních látek, jedů (dále jen „OPL“), které jsou 

uvedeny v nařízení vlády č. 463/2013 Sb. Nařízení vlády o seznamu návykových látek 

(dále jen „nařízení vlády“) včetně alkoholu a jiných typů závislostí je v penitenciární péči 

úměrně řešena v souvislosti s aktuální poptávkou a problematikou v celospolečenském 

měřítku.  

Výsledkem užívání OPL občanů na svobodě je přenos toho užívání (trendů) do prostředí 

věznice a po propuštění přenos zpět do drogové scény mimo vězení. Kde odsouzení 

dle Havrlentové „rychle navazují kontakty v neformálních skupinách, obohatí je o vlastní 

zkušenosti, a tak se do vězeňského prostředí neustále zanášejí toxikomanické trendy z civilního 

prostředí, aby naopak po skončení trestu odevzdali civilní drogové scéně zkušenosti z věznic.“75 

Jedná se o šíření moderních trendů v užívání i ve výskytu nových OPL ve věznici i mimo ni.  

Nejnovějším trendem, (který osobně ve své praxi pozoruji v oblasti záchytů  

na mezinárodním letišti Václava Havla v Praze) je výskyt záchytů nových derivátů OPL, které 

doposud nikdo nikdy nevyrobil. Tyto syntetické látky jsou sice legální, ale jenom 

z toho důvodu, že dosud nebyly zařazeny do nařízení vlády. Zejména proto, že tyto uvedené 

                                                 
74 Manuál specializovaného oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním psychotropních látek věznice 

Příbram. Vedený pod č.j.: VS 155/2010-04/Všeob./30 str. 7-8. 

75 Havrlentová, Darina. Osobnost odsúdeného toxikomana, Disertační práce, Bratislava, FF Univerzity Komenského, Bratislava 1997. 

In SOCHŮREK, Jan. Kapitoly z penologie III. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. ISBN 978-80-7372-205-0. str. 36. 
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látky nebyly chemicky popsány a z medicinálního hlediska nejsou provedeny studie, 

které by popisovaly vliv a škodlivost těchto látek na lidský organismus. Tato problematika 

se týká celosvětové problematiky, kdy tzv. „drug designers“ v nelegálních laboratořích tyto 

syntetické látky vytvářejí (derivují ze známých látek).76 Tento trend vznikl dle Evropského 

monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti (dále jen „EMCDDA“) na konci roku 

2005 a postupně se zaměřoval na vyhledávané OPL obecnou populací. Posledními takto 

vytvořenými látkami je syntetický kanabioid a nespočet nových derivátů fentanylu 

a karfentanylu.77 Z pohledu Evropské zprávy o drogách78 dle centra EMCDDA je rozvoj těchto 

OPL velmi nebezpečný, jelikož i v minimálním množství je obsaženo tisíce dávek. Dle sdělení 

národní protidrogové centrály Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR například 

u fentanylu, je letální dávka „asi 30µg/kg (stanoveno pro opici)“79, to ve výsledku znamená, 

že v jednom gramu OPL je dávkové množství pro usmrcení pro cca 33 333,3 kg (opic). 

Distribuce těchto OPL je zjednodušena minimálním přepravovaným (pašovaným) množstvím 

(nízké riziko zachycení OPL celními nebo policejními orgány, či preventivními prohlídkami 

ve vězení). Snaha všech orgánů, které se snaží bojovat proti šíření a distribuci OPL je v zájmu 

celé společnosti, zejména se jedná o ochranu života a zdraví. 

Problematika drog úzce souvisí se závislostmi a závislostním chováním. Za zdmi 

věznice je omezený přístup k OPL, a tím vznikají rizika, dle Sochůrka v oblasti bezpečnosti, 

kdy se odsouzení mohou chovat agresivně, pokoušejí se nalézt možné cesty vstupu OPL 

do vězení. To zahrnuje i snahu o korupci zaměstnanců, příslušníků či osob, které navštěvují 

vězení v souvislosti s povahou jejich povolání či příbuznosti s odsouzenými. V oboru zdravotní 

péče je zde vysoké riziko přenosu a šíření nebezpečných virů a nemocí související s drogovou 

problematikou. Současně však může docházet k agresivním i odmítavým postojům 

odsouzených.  

Vlivem OPL může docházet k dalšímu rozvoji poškození osobnosti uživatele, 

a tím se zvyšuje riziko recidivního chování a selhávání resocializačního procesu odsouzeného.80 
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Velmi vysokým rizikem užití OPL jsou v penitenciární péči zejména odsouzení, kteří do styku 

s OPL přijdou ve vězení. Vznik závislosti pak může mít rozhodující vliv po jejich propuštění, 

bez patřičné prevence či léčby. Zejména se jedná o závislostní chování, vyhledávání sociálních 

skupin, které užívají OPL a následná trestná činnost, za účelem získání OPL. 81  

Prevence vzniku závislosti v souvislosti s uvězněním je ve VSČR řešena zařazením 

odsouzených do takzvané „bezdrogové zóny“. Jedná se o odsouzené, kteří dosud neměli s OPL 

kontakt a nevznikla u nich žádná závislost. Podmínky bezdrogové zóny jsou nastaveny takovým 

způsobem, aby v něm zařazení odsouzení měli dostatek aktivit programů zacházení, 

pedagogicko-penitenciárního a terapeutického působení odborných zaměstnanců, kteří se svým 

působením snaží účelně naplnit čas odsouzených.82 To se děje i rámci prevence průniku OPL 

do věznice, a následné zneužívání těchto látek odsouzenými. Příslušníci provádějí důsledné 

kontroly osob, všech věcí a dopravních prostředků, které jsou oficiálně přiváženy do věznice 

(potraviny, prací prášky, poštovní zásilky, kancelářské potřeby apod.).  

V programech poradny drogové prevence jsou zahrnuty i přednášky a besedy 

s drogovou tématikou odborných zaměstnanců věznice, externích odborníků či organizací, 

které se zabývají drogovou problematikou mimo výkon trestu.83 

Na adiktologické konferenci v Měříně v roce 2006 představila Kateřina Grohmannová 

výsledky testování odsouzených a obviněných z období 10/2003–09/2004, kdy bylo otestováno 

celkem 9467 odsouzených z 35 věznice v ČR. Pozitivní testy vyšly u 293 odsouzených, 

což je, z celkového počtu, 3,09 % odsouzených. Výsledkem testování bylo odhaleno, že vyšší 

četnost užívání OPL je u odsouzených ve výkonu trestu oproti vazebně stíhaným. Testováním 

na užívané látky u odsouzených bylo zjištěno, že Amfetaminy – užilo 114 odsouzených 

(38,91 %), Barbituráty – užilo 89 odsouzených (30,38 %), Konopné drogy – užilo 

46 odsouzených (15,70 %), Opiáty – užilo 44 odsouzených (15,01 %)84 
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4.3 Odborné zacházení s odsouzenými na SPO 

Odborné zaměstnance výkonu trestu můžeme rozdělit na dvě skupiny. Odborní 

zaměstnanci: psycholog, speciální pedagog, vychovatel – terapeut a vychovatel, vykonávají 

odbornou či specializovanou penitenciární péči o odsouzené výlučně na oddělení SPO. Dále 

odborní zaměstnanci: Sociolog, sociální pracovník, vychovatel aktivit a vězeňský kaplan, 

kteří vykonávají svou odbornou či specializovanou penitenciární péči o odsouzené jak na SPO, 

tak na dalších odděleních v rámci celé věznice.85  

Specifikum odborného zacházení na SPO je tedy maximální možná penitenciární 

odborná péče o odsouzené na specializovaném oddělení. S tímto specifikem úzce souvisí 

i povinnost jednotlivých zaměstnanců neustále se vzdělávat, absolvovat supervize, odborné 

přednášky, konference a využívat nabídky Akademie na další odborné vzdělávání. 

 

4.3.1 Formy a metody využívané v rámci odborného zacházení 

Příchod nově zařazeného odsouzeného na oddělení SPO se váže k seznámení tohoto 

odsouzeného se všemi specifiky fungování tohoto oddělení. Zejména se jedná o jednotlivé fáze, 

kterými odsouzený v rámci terapie projde, nastavení a přizpůsobení programu zacházení 

dle potřeb odsouzeného, motivační systém a podmínky a pravidla ubytování na SPO. 

V průběhu odborného zacházení je odsouzenému umožněno uzavřít individuální 

dohody, které se týkají faktorů osobního růstu.  

 Odborné zacházení probíhá formou skupinové, individuální či samostatné práce. 

Metody práce terapeutického přístupu jsou dány jazykovými přístupy. Zejména verbálními 

a neverbálními technikami, i fungující zpětnou vazbou. Sekundární vliv na odsouzené 

je vytvářen v rámci arteterapie a fyzioterapie. Pohledem behaviorálních metod jsou 

u odsouzených cíleně aplikovány metody, které ovlivňují tělesné příznaky, zejména se jedná 

o relaxaci, imaginaci a různá tělesná cvičení. V kognitivní rovině je využíváno metod, které 

odsouzené přímo ovlivňují. Dochází tak k sebereflexi na úrovni chování a myšlení. Dále 

k pochopení situace, vlastních myšlenkových procesů a negativistickému pohledu a jeho 

polarizaci.86 Kombinací forem a metod dostáváme výsledek zaměření odborných aktivit. Jedná 

se o aktivity speciálně výchovné, vzdělávací, osobnostní či zájmové. Používané metody mají 
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také za úkol navázat bližší vztah s odborným zaměstnancem, aby se odsouzený nebál v aktivitě 

vyjádřit své pocity, potřeby či obavy. V přátelské atmosféře nastává zmírnění represivního 

vlivu prostředí VSČR a posílení vztahu, odborný zaměstnanec – odsouzený.   

 

4.3.2 Konkrétní aktivity programu zacházení 

Aktivity programů zacházení jsou rozděleny na povinnou a volitelnou část. Povinnou 

část mají všichni odsouzení společnou, je tedy kruciální pro úspěšný resocializační proces 

na SPO.  Volitelná část zahrnuje aktivity programu zacházení, které naplňují osobní volný čas 

odsouzených. Zejména se jedná o chápání významu volného času a jeho efektivní trávení. 

 

Povinné aktivity programů zacházení: 

• „Komunitní setkání“87 – v komunitním setkání se setkávají odsouzení a všichni 

zaměstnanci, kteří se aktivně podílí na aktivitách programu zacházení. Jedná 

se o individuální (speciální pedagog) hodnocení všech kritérií programu 

zacházení včetně stanovení úkolů pro řešení vzniklých problémů. Aktivita 

se nachází v oblasti speciálně výchovné. 

• „Skupinová psychoterapie“87 – jsou využívány psychoterapeutické techniky 

pod vedením psychologa a za aktivní účasti vychovatele – terapeuta. Aktivita 

se nachází v oblasti speciálně – výchovné. 

• „Arteterapie“87 – pracuje s emoční složkou odsouzeného prostředkem kresby. 

Výsledkem je reflexe vychovatele – terapeuta a sebereflexe odsouzeného. 

Aktivita se nachází v oblasti speciálně – výchovné. 

• „Psychotechniky“87 – jedná se o vysvětlení a užití technik vychovatelem – 

terapeutem k rozvoji vlastního sebevědomí a komunikační schopnosti 

vyjadřovat své názory, bez nutnosti svými názory ubližovat okolí. Aktivita 

se nachází v oblasti speciálně – výchovné. 

• „Relaxace (autogenní trénink)“87 – odsouzení se naučí za účasti vychovatele – 

terapeuta pracovat s vnitřním napětím, které může být faktorem pro získání 

a užití OPL. Jedná se o vytváření vlastního uvolnění bez OPL. Aktivita 

se nachází v oblasti speciálně – výchovné. 
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• „Programově diskusní skupiny“88 – vychovatel – terapeut odsouzeným v této 

aktivitě vytváří prostor, k vyjádření vlastních pocitů a myšlenek k aktuálnímu 

dění na oddělení či ve věznici. Diskuse se může týkat otázek jednotlivých aktivit 

programů zacházení, jejich smyslu či hodnocení odsouzených. Aktivita 

se nachází v oblasti speciálně – výchovné. 

• „Jóga“88 – vychovatel – terapeut provádí tělesná cvičení současně 

s odsouzenými. Dochází k rozvoji tělesných a duševních funkcí těla. Aktivita 

se nachází v oblasti speciálně – výchovné. 

• “Pohybově relaxační aktivity“88 – vychovatel – terapeut nebo vychovatel aktivit 

odsouzeným vytváří návyky na efektivní a kvalitní trávení volného času. 

Aktivita se nachází v oblasti speciálně – výchovné. 

• „Právní vědomí“88 – speciální pedagog vzdělává odsouzené v právním systému 

ČR. Znalosti se týkají penitenciární oblasti i oblasti občanské. Aktivita 

se nachází v oblasti vzdělávání. 

• „Základy vzdělávání“88 – vychovatel aktivit odsouzené vyučuje v oborech 

základních znalostí v oblasti společnosti, zeměpisu, matematiky, občanské 

nauky, silničních pravidel a základů první pomoci. Aktivita se nachází v oblasti 

vzdělávání. 

• „Občanská nauka a kulturní rozhled“88 – vychovatel aktivit upevňuje 

a rozvíjí základní znalosti v předmětu občanské nauky v ohledu na historii 

a zeměpis lidské kultury. Aktivita se nachází v oblasti vzdělávací. 

• „Sociálně právní poradenství“88 – sociální pracovnice pomáhá odsouzeným 

v řešení jejich sociálních otázek, které se týkají výkonu trestu či mimo něj. 

Pomáhá odsouzeným v rodinných záležitostech a udržování dobrých rodinných 

vztahů. Aktivita se nachází v oblasti vzdělávání.  

• „Sebeobslužné aktivity“88 – za pomoci vychovatele se odsouzení učí základní 

dovednosti, které jsou potřeba pro udržování zdravého prostředí v domácnosti. 

Jedná se o aktivity odsouzených, kde si sami perou a žehlí prádlo, dodržují 

základy úklidu apod. Aktivita se nachází v oblasti vzdělávání. 
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• „Vytváření a podpora hygienických návyků“89– za pomoci vychovatele 

se odsouzení učí pravidelnému režimu a s ním spojené zdravé návyky. Aktivita 

se nachází v oblasti vzdělávání. 

• „Vytváření a podpora stravovacích návyků“89 – vychovatel odsouzené učí 

zásadám v oblasti správného stravování pro zdravé fungování organismu, jako 

nedílná součást režimu běžného života člověka. Aktivita se nachází v oblasti 

vzdělávání. 

• „Zájmová a kulturní aktivita“89 – vychovatel aktivit času vytváří svou činností 

zdravé návyky u odsouzených pro efektivní a kvalitní trávení volného času 

se zaměřením na individuální záliby. Ty se snaží současně přenášet 

i do občanského života odsouzených po propuštění z výkonu trestu. Aktivita 

se nachází v oblasti zájmů. 

 

Volitelné aktivity programů zacházení 

• „Individuální psychoterapie“89 – vytváří prostor pro individuální přístup 

k odsouzenému za využití psychologických metod s cílem osobního růstu 

odsouzeného, zejména v rámci hlubšího pochopení jeho osobnosti. Individuální 

psychoterapie probíhá pouze za přítomnosti psychologa. Aktivita je zaměřena 

přímo na osobnost odsouzeného. 

• „Tématické referáty (osobnostní témata)“89 – tato aktivita terapeutického 

programu zacházení přímo navazuje na individuální psychoterapii. Zejména 

je zaměřena na sebereflexi odsouzeného v souvislosti s jeho osobní 

odpovědností. Psycholog dává odsouzenému podněty, které mají vytvářet 

podmínky pro zamyšlení odsouzeného. Aktivita je zaměřena přímo na osobnost 

odsouzeného. 

• „Zájmové aktivity“89 – jedná se o další aktivity vychovatele aktivit, který svým 

působením napomáhá vyplňování volného času odsouzených, ve specifickém 

vězeňském prostředí. Aktivita je zaměřena přímo na oblast zájmů odsouzeného. 

• „Práce s knihou“ 89 – vychovatel – terapeut nabízí odsouzeným kvalitní knižní 

tituly, které mají rozšířit jejich vědomosti, znalosti a celkové vyšší povědomí 

a kulturní rozhled. Aktivita je zaměřena přímo na oblast zájmů odsouzeného. 
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4.4 Fáze terapie na SPO 

Terapie na SPO je většinou v délce jednoho roku s maximálním přesahem čtyř měsíců. 

Základem je rozdělení probíhající terapie do čtyř fází, které na sebe navazují a jsou uceleným 

komplexem. Základními indikacemi pro úspěšné dokončení terapie odsouzeným jsou, 

že je schopen svou motivací, sebereflexí, spoluprací zvládnout všechny čtyři fáze programu.  

 

Jedná se na sebe navazující fáze: 

„Motivace“90 – zde je důležité, aby odsouzený byl dostatečně motivován k práci sám 

se sebou, zejména v oblasti trestné činnosti, užívání OPL, k zapojení se do skupiny a dodržování 

všech zásad týkajících se SPO. 

„Kriminalita“90 – tato fáze se týká zejména preventivní funkce v oblasti kriminality, 

kde odsouzený uvažuje nad svým kriminálním jednáním, v oblasti nevýhod a následků 

v kontextu trestního práva a osobní svobody. 

„Drogová prevence“90 – v této fázi programu se odsouzený zabývá svou drogovou 

závislostí. Související příčiny s touto problematikou, sociální i jiné důsledky a možnosti, které 

jsou při hledání pomoci v oblasti OPL a jejich užívání. Zároveň se odsouzený učí zvládat 

nutkavé potřeby drogového relapsu.  

„Zaměstnání“90 – poslední fáze se tematicky zaměřuje na zaměstnání. Základní 

pracovní vztahy a zákoník práce, zájem o určité zaměstnání, kvalifikace odsouzeného a jeho 

finanční gramotnost jsou základními pilíři této fáze.  

  

4.5 Hodnocení odsouzených 

Hodnocení odsouzených a celkové terapie vychází z aktivního zapojení odsouzeného 

do terapie a jejich adekvátní reflexi. Bodové hodnocení odbornými zaměstnanci jednotlivých 

odsouzených probíhá na základě objektivních ukazatelů jako je: aktivita, zapojení, průběh 

posunu či změny v určitých osobnostních kvalitách a přístupech. Neméně důležitou stránkou 

je i plnění jednotlivých cílů, v rámci komplexního hodnocení odsouzeného. Nejvyšším 

funkčním celkem v hodnocení odsouzeného je pedagogická rada, kde probíhá měsíční 

zhodnocení všech jednotlivých odsouzených na SPO. Výsledkem je zveřejnění vyhodnocení 

na komunitním setkání s odsouzenými.  
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4.6 Ukončení zařazení odsouzeného na SPO 

Odsouzenému je ukončeno zařazení na SPO v těch případech, že prošel celým 

programem SPO. V souvislosti s dobou strávenou na SPO, je určující jeho osobní 

charakteristika, která by měla být v souladu se snížením projevů poruchy s celkovým vhledem 

do jeho trestné činnosti v souvislosti s užíváním OPL, či na jeho vlastní žádost.  

Odsouzený je vyřazen z programu pokud, v době zařazení na SPO, se chová soustavně 

násilným způsobem chování či hrubě porušuje vnitřní řád věznice. Užívá návykové látky, 

je pasivní v terapeutickém programu či jej výrazně narušuje svým chováním nebo nevhodnými 

poznámkami. Pak je tedy odsouzenému zařazení na SPO ukončeno, v zájmu kvalitního 

fungování SPO. 

Pokud odsouzený ukončí výkon trestu nebo je přeřazen do jiného typu věznice – vnější 

diferenciací je mu taktéž zařazení na SPO ukončeno.   

 

4.7 Supervize na SPO 

Nedílnou součástí práce na SPO je zajištění individuální i skupinové supervize. 

Supervize se zejména týká všech odborných zaměstnanců, kteří jsou pracovně zařazeni 

na SPO. Supervize probíhá ve dvou formách interního supervizora a externího supervizora. 

Kopřiva uvádí, že: „Supervize je zavedenou složkou profesionální praxe v psychologickém 

poradenství a psychoterapii, kde je chápána jako metoda reflexe vlastního profesionálního 

jednání poradce či terapeuta.“91  

 

 

 

 

 

                                                 
91 KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Vydání osmé, v Portále sedmé. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1147-1. str. 

141. 
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II.  Empirická část 

5. VÝZKUM PRŮBĚHU RESOCIALIZACE ODSOUZENÝCH NA SPO 

Z POHLEDU ODBORNÝCH ZAMĚSTNANCŮ 

Empirická část diplomové práce svým pojetím přímo navazuje na teoretickou část. 

Kvalitativní výzkum, který jsem zvolil, se zabývá průběhem resocializace odsouzených na SPO 

z pohledu odborných zaměstnanců, kteří při výkonu své práce každodenně působí 

na odsouzené, zařazené na SPO. Forma práce odborných zaměstnanců má kvalitativní prvky 

práce, především proto, že odborná činnost je vykonávána maximálně s deseti odsouzenými. 

Není tedy zaměřena na kvantitu. V oblasti výzkumu jsem provedl polostrukturované rozhovory 

s psychologem, vychovatelem, speciálním pedagogem, vychovatelem – terapeutem, 

vychovatelem aktivit a sociální pracovnicí. Ostatní odborní zaměstnanci mi rozhovor odmítli 

poskytnout, nebo jejich funkce ve věznici nebyla obsazena.  

5.1 Cíle výzkumného šetření 

Hlavním výzkumným cílem je zjistit: průběh resocializace odsouzených na SPO 

a jeho spojení s pedagogickými disciplínami z pohledu odborných zaměstnanců SPO. 

 

Hlavní výzkumná otázka:  

Jak prakticky probíhá resocializace odsouzených na SPO? 

 

Dílčí výzkumné otázky: 

1) Co, z pohledu odborného zaměstnance, je důležité v úspěšné resocializaci? 

2) Co, z pohledu odborného zaměstnance, je omezující v úspěšné resocializaci? 

3) Jaké pedagogické metody nejčastěji odborný zaměstnanec volí při práci 

s odsouzenými? 

4) Jaká by měla nastat změna (např. systémová), aby byl proces resocializace 

úspěšnější a efektivnější?  
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5.2 Metoda sběru dat 

Za hlavní výzkumnou metodu jsem zvolil rozhovor, jako kvalitativní design výzkumu. 

Jak uvádí Gavora, že „Interview je výzkumnou metodou, která umožňuje zachytit nejen fakta, 

ale i hlouběji proniknout do motivů a postojů respondentů.“92 Výzkum je zaměřen svou 

podstatou na faktické i hlubší motivy penitenciárního zacházení s odsouzenými, dle Strausse 

a Corbinové je kvalitativní výzkum: „jakýkoliv výzkum, jehož výsledků se nedosahuje pomocí 

statistických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace. Může to být výzkum týkající se života 

lidí, příběhů, chování, ale také chodu organizací, společenských hnutí nebo vzájemných 

vztahů.93 Nespornou výhodou kvalitativního designu je hloubka zkoumání určitého jevu 

z komplexního i dílčího hlediska, bez nutnosti vytváření hypotéz. Podle Švaříčka a Šeďové 

„Kvalitativní výzkum je někdy kritizován za to, že je neobjektivní, nezobecnitelný a podobně.“94 

Pokud jsou dodržena určitá pravidla, lze kvalitativním výzkumem dosáhnout nových zjištění, 

které úzce souvisí s výchovou a vzděláním i v penitenciární péči, které nejsou dosud popsány 

v metodikách penitenciární péče či v odborné literatuře.  

Základem kvantitativního výzkumu je stanovení vhodného tématu, na které se vážou 

primární výzkumné otázky. Ve vlastním dotazování v průběhu výzkumu však mohou vzniknout 

nové otázky, které prohloubí zkoumaný problém či jev. Podle Švaříčka a Šeďové nesmí být 

pokládány otázky, které navozují odpověď a zároveň nesmí být příliš široké pro dané téma.95 

Základním problémem je tedy definování otázek, které svým stylem respondenta osloví, 

zároveň mu však nenavodí názor výzkumníka svou formulací nenavodí strohou odpověď.  

Sběr dat pro kvalitativní výzkum proběhl v podobě polostrukturovaného hloubkového 

rozhovoru. Rozhovory s respondenty byly prováděny na klidných místech bez rušivých 

elementů ve volné časové dotaci. Pro zajištění dostatečné hloubky celého rozhovoru s možností 

v klidu se dotazovat na určité problémy či jevy, které by za jiných podmínek respondent 

nevyřkl. Zároveň byl kladen důraz na dostatečný prostor pro rozmyšlení odpovědi respondenta.  

                                                 
92 SKALKOVÁ, Jarmila. A kol. Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu. 1. vydání. Praha: SPN, 1983. ISBN 14-411-83 In 

GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-85931-79-6. str 110. 

93 STRAUSS, Anselm L. a Juliet CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Brno: Sdružení 

Podané ruce, 1999. SCAN. ISBN 808583460X. str. 10. 

94 ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-313-0. str. 

28. 

95 ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-313-0. str. 

69. 
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Základními otázkami jsem se zabýval v kapitole 5.1 Cíle výzkumného šetření, abych 

však prohloubil dané téma, připravil jsem si základní strukturu rozhovoru a otázky předem. 

Cíleně dotýkaly jak hlavní, tak dílčích otázek. Při ujišťování dostatečného pochopení či využití 

hloubky rozhovoru vznikaly individuální otázky, které byly formulovány až v souvislosti 

s odpověďmi jako reakce na odpovědi respondentů. Používal jsem i ověřující otázky, 

zda jsem jejich vyjádření správně pochopil.   

 

5.3 Výběr a charakteristika výzkumného souboru 

Výběr respondentů byl v rámci výzkumného šetření velmi specifický. Protože se jedná 

o odborné zaměstnance výkonu trestu na specializovaném oddělení pro odsouzené s poruchou 

osobnosti a chování, způsobenou užíváním psychotropních látek. Ta jsou v ČR pouze v počtu 

deseti specializovaných oddělení, to celkem na 2163296 potencionálních klientů (vězňů). 

Tato oddělení jsou ve věznicích: Bělušice, Horní Slavkov, Hradec Králové, Kuřim, Nové Sedlo, 

Ostrov, Plzeň, Příbram, Valdice a Všehrdy.  

Pro výběr respondentů jsem zvolil ve Věznici Příbram, především pro dobrou znalost 

prostředí a snadné navázání spolupráce s respondenty. Dalším aspektem je dlouhodobá praxe 

odborných zaměstnanců a jejich odborný vhled do problematiky i fungování SPO. Neméně 

důležitá je i otázka vzdělání, kdy odborní zaměstnanci, kteří vykonávají terapeutické činnosti 

na oddělení, mají vysokoškolské vzdělání v oboru pedagogika či psychologie. Zároveň však 

mají za sebou potřebný výcvik, který organizuje Akademie ve vstupním i následném vzdělávání 

odborných zaměstnanců. Dle Gavory, je výběr výzkumného souboru obzvláště důležitý 

pro svou vhodnost. Zejména pracovní a osobní zkušenost dotazovaných, která se váže 

k určitému prostředí, ke kterému mohou podat ucelený náhled v podobě relevantních 

informací.97  

 

 

 

 

 

                                                 
96 Vězeňská služba České republiky [online]. © 2019 [cit. 2019-21-06] Dostupné z: https://www.vscr.cz/informacni-servis/rychla-fakta/ 

97 GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. 2., rozš. české vyd. Přeložil Vladimír JŮVA, přeložil Vendula HLAVATÁ. Brno: 

Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-. str. 183. 
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Vykonávaná 

pracovní 

pozice 

Pohlaví 

Délka 

praxe na 

současné 

pozici 

Vzdělání 

v oboru 

Kurzy 

následného 

vzdělávání 

Odborná činnost 

s odsouzenými 

(hodiny/týden) 

Psycholog Muž 13 let 

Rigorózní 

zkouška v oboru 

psychologie 

Psychoterapie 

s rozsahem 2000 

hodin terapeutického 

výcviku 

10 hodin 

Speciální 

pedagog 
Muž 17 let 

Magisterská 

státní zkouška 

speciální 

pedagogika 

diagnostika, 

etopedie 

Výcvik zvládání 

zátěžových situací, 

práce s drogově 

závislými, krizová 

intervence 

8 hodin 

Vychovatel – 

terapeut 
Muž 3 roky 

Dvousemestrální 

studium 

speciální 

pedagogiky 

Pedagogické vzdělání 

v rozsahu 100 hodin. 

Sociálně pedagogický 

výcvik 200 hodin 

18 hodin 

Vychovatel Muž 4 roky 
Pedagogické 

minimum 

Stáž v terapeutické 

komunitě 
15 hodin 

Sociální 

pracovník 
Žena 3 roky 

Magisterská 

státní zkouška 

v oboru sociální 

práce 

Doplňkové 

pedagogické studium 
37,5 hodiny 

Vychovatel 

aktivit 
Muž 8 měsíců 

Pedagogické 

minimum 

Doplňkové 

pedagogické studium 
20 hodin 

Tabulka 2 – Přehled respondentů 

 

K navázání kontaktu se všemi respondenty jsem využil pomoc psychologa SPO 

ve Věznici Příbram. S jednotlivými respondenty jsem se následně telefonicky domluvil 

na termínech uskutečnění jednotlivých polostrukturovaných hloubkových rozhovorů v rámci 

jejich časových možností. Rozhovory jsem uskutečnil s pěti muži a jednou ženou. Genderové 

nevyvážení odborných zaměstnanců, ale i příslušníků je ve věznici s odsouzenými muži zcela 

záměrné.  
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5.4 Organizace sběru dat 

Pro zajištění odborného vhledu do výzkumu jsem využil předvýzkumný rozhovor 

s psychologem. Jehož cílem bylo zjištění, zda kladené otázky mají potřebné zaměření 

a participují na jednotlivých aspektech práce s odsouzenými v rámci penitenciární péče. 

Užitečnost jednotlivých otázek k výzkumu byla zásadní pro přepracování či úpravu 

jednotlivých otázek. Předvýzkumný rozhovor není zahrnut jako součást výzkumu, ale sloužil 

pouze pro posouzení efektivnosti jednotlivých otázek a pro komplexní vhled do problematiky. 

Zároveň se však ukázalo, že některé otázky jsou příliš náročné a některé snadné, a to bez ohledu 

na délku praxe práce s odsouzenými na SPO či dosaženého nejvyššího vzdělání. 

Někteří odborní zaměstnanci mi umožnili nahrávat rozhovory, abych je mohl později 

přepsat do textové podoby pro účely zpracování dat. U odborných zaměstnanců, kteří nahrávání 

odmítli, jsem si zapisoval celé věty a souvětí v přesné formě, ve které je formulovali. 

Rozhovory probíhaly v klidných prostorech mimo věznici, z toho důvodu, že v pracovním 

prostředí jsou tito zaměstnanci vysoce vytíženi náročností svěřených úkolů. Při rozhovorech 

jsem dále používal techniku psaných poznámek, které jsem později zapracoval do přepisu 

jednotlivých rozhovorů. Zejména se jednalo o poznámky ke gestům či mimice respondentů,  

které v některých případech naznačovalo a potvrzovalo tvrzení respondentů. Časová náročnost 

jednotlivých rozhovorů trvala od půl hodiny až po hodinu a čtvrt.  

 

Etika výzkumu 

Výzkum byl realizován za dodržení podmínek etických zásad. Jednotliví odborní 

zaměstnanci byli osloveni s tím, že před samotným nahráváním rozhovorů jim byla položena 

otázka, zda s nahráváním rozhovoru souhlasí. Taktéž jsem informoval respondenty, 

že nahrávka bude sloužit pro výzkumné šetření pro účely výzkumu mé diplomové práce. 

Nahrávky budou uloženy na paměťovou kartu, která bude zabezpečena heslem proti zneužití. 

To vše za podmínek zachování anonymity respondentů. 
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5.5 Způsob zpracování dat 

Získaná data jsem přepsal bez jazykových úprav do elektronické podoby textového 

programu Microsoft Word. Zde jsem zařadil i jednotlivé získané ručně psané poznámky 

k rozhovoru ve formě závorky s podtržením. Dále jsem pro samotné zpracování výzkumu 

použil techniku otevřeného kódování, která je svým způsobem efektivním zpracováním  

a svou jednoduchou účinností vhodná pro kvalitativní výzkum. Zejména se jedná o rozbor 

jednotlivých údajů, které se nadále transformují do koncepčních jednotek, jenž svým způsobem 

vypovídají o získaných datech zcela novým a adekvátním způsobem.  

Metoda je závislá na velmi pozorném čtení a hledání základních jednotek textu, které 

jsou obsaženy ve slovech i v celých větách. Tyto jednotky nám poté vytvoří kód. 

Ten je dostatečně vypovídající, nikoliv velmi široký či příliš detailně zaměřený. Rozborem 

textu do kódů vzniknou jednotlivé kategorie a subkategorie.  

Interpretační technika vhodná pro rozbor jednotlivých kategorií je technika „vyložení 

karet“. Cílem této techniky je vytvoření souvislého textu, který se vytvoří z jednotlivých 

obrazců kódu. Souvislým textem lze převyprávět jednotlivé kategorie i souvislosti mezi 

nimi.98 

 

6. Analýza získaných dat 

Jednotlivé kategorie, které vznikaly analýzou přepsaných rozhovorů s odbornými 

zaměstnanci, jsou v oboru penitenciární pedagogiky a odborného působení na odsouzené. 

Důkladnou analýzou přepsaných textů a přepsaných rozhovorů jsem získal kategorie, které jsou 

spojeny s aspekty napomáhající v resocializaci na SPO, aspekty bariér v resocializaci 

na SPO, pedagogické metody užívané na SPO a doporučující hledisko odborných 

zaměstnanců. Jednotlivé kódy a jejich rozřazení, daly za vznik devíti subkategoriím. Každá 

subkategorie je vytvořena na základě jednotlivých kódů. Z hlediska počtu kódů již můžeme 

vyvodit, jak obtížná a velmi specifická je práce odborných zaměstnanců na SPO, jak mnoho 

faktorů je důležitých pro resocializaci odsouzených. V níže uvedené tabulce uvádím rozčlenění 

jednotlivých kódů, subkategorií a kategorií. 

Abych v následujícím rozboru kódů, subkategorií a kategorií mohl uvádět jednotlivé 

reakce respondentů, uvádím názvy jejich funkcí.  

                                                 
98 ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-313-0. str. 

218-226. 
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Kategorie Subkategorie Kódy 

Aspekty 

napomáhající v 

resocializaci na SPO 

Přístupy zaměstnanců 

při práci s 

odsouzenými 

Přístup k odsouzeným 

Profesionální přístup 

Vliv na odsouzené 

Hodnocení a motivace odsouzených 

Kooperace zaměstnanců 

Metodika 

terapeutického 

programu 

Pravidla terapeutického programu 

Aktivity terapeutického programu 

Soustava celého programu 

Systém hodnocení účinnosti 

Přístup ze strany 

odsouzených 

Vlastní aktivita, ochota měnit se  

Vnímání sama sebe a okolí  

Individualita a osobnost odsouzeného 

Ostatní odsouzení ve skupině 

Dobré rodinné zázemí 

Podstatné aktivity 

terapeutického 

programu 

Psychoterapie 

Programově diskusní skupiny 

Arteterapie 

Komunitní setkání 

Právní vědomí 

Sociálně právní poradenství 

Pohybově relaxační aktivity 

Aspekty bariér v 

resocializaci na SPO 

Ze strany odsouzených 

Osobní přístup v programu 

Individualita a osobnost odsouzeného 

Rodinné problémy 

Nedodržování řádu věznice 

Vliv ostatních odsouzených 

Ze strany Vězeňské 

služby ČR 

Restrikce a represe 

Vězeňský systém 

Pedagogické metody 

užívané na SPO 

Pedagogické přístupy 

odborných 

zaměstnanců v 

aktivitách 

Názornost  

Motivace 

Aktivnost 

Výchova a vzdělání kolektivu 

Jednota teorie a praxe výchovně vzdělávacího 

působení 

Všestranné výchovné působení 

Důslednost 

Individuální pomoc 

Vysvětlující  

Uvědomující 

Opakující 

Doporučující 

hledisko 

Systémové 

Personální zajištěné SPO 

Postpenitenciární péče 

Aktivity terapeutického programu 

Materiálně – technické 

Zázemí oddělení  

Vybavení oddělení 

Umístění oddělení 

Tabulka 3 – Kategorie, subkategorie a kódy 
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6.1 Aspekty napomáhající v resocializaci odsouzených na SPO 

Tato kategorie je vytvořena na základě odborného pohledu zaměstnanců, a jedná 

se o všechny hlavní činitele, které napomáhají odsouzeným v jejich resocializaci na SPO. 

Tato kategorie čítá celkem čtyři subkategorie, a to přístupy zaměstnanců při práci 

s odsouzenými, metodiku terapeutického programu, přístup ze strany odsouzených 

a podstatné aktivity programu zacházení.  

 

Přístupy zaměstnanců při práci s odsouzenými 

Tato subkategorie je vytvořena na základě kódů, které se odvíjejí od činností a přístupu 

zaměstnanců k odsouzeným, které jsou v úhlu pohledu samotných odborných zaměstnanců 

napomáhající v resocializaci odsouzených na SPO.  

Všichni odborní zaměstnanci hodnotí přístup k odsouzeným jako nejpodstatnější část 

jejich práce s odsouzenými, pro dosažení efektivity resocializace. Zejména se, dle jejich 

tvrzení, jedná o komplexní, spravedlivý, otevřený a nedirektivní přístup v osobní 

a přátelské atmosféře, na základě vytvořené a platné oboustranné důvěry. Neméně 

podstatná je i osobní vnímavá komunikace s prvky osobního přístupu ze strany odborného 

zaměstnance. Vychovatel – terapeut v rozhovoru uvedl, že: „Kontakt je na základě důvěry 

v zaměstnance, tu důvěru nemůžete nařídit nějakým způsobem, stejně to oni musí vidět, 

jak se třeba chovají, který jsou tam déle, jak ten terapeut se k nim chová, jaký má vytvořený 

vztah, že se, na něj můžou klidně obrátit.“ proto jako základním stavebním kamenem přístupu 

k odsouzeným je možné určit, že svým přístupem odborní zaměstnanci vytvářejí u odsouzených 

důvěru. Vytvoření přátelské atmosféry, je na základě nikoliv represivní funkce odborného 

zaměstnance, ale funkce pomáhající. Jak uvádí vychovatel aktivit „Tady je určitě ten přátelský, 

protože my nejsme represivní složky, ačkoliv také musíme nebo dodržujeme pravidla 

ve věznici.“ a k tomu dodává „Takhle vyžadovat věci k těm aktivitám musíme a není to tím, 

že by to bylo zu Befehl.“ 

Profesionální přístup zaměstnance je důležitý v odborném pohledu zaměstnance, jeho 

úsilí při dodržování profesní etiky a etického kodexu SPO v odborném pedagogickém 

přístupu k odsouzeným. Jeho profesionalita se váže k samotné práci a k činnostem 

v terapeutickém programu, kdy svým přístupem dbá na dodržování hranic mezi odborným 

zaměstnancem a klientem (odsouzeným). Podle podmínek jednotlivých aktivit tyto aktivity 

profesionálně upravuje dle potřeby dané skupiny. Pokud však oslovený odborný zaměstnanec 

odsouzeným nemůže poskytnout profesionální zpětnou vazbu, jelikož v položené otázce není 
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plně erudovaný, tak dle vychovatele – terapeuta je mu řečeno „… heleďte se, v pořádku, 

ale já bych vás spíš nasměroval k psychologovi nebo k panu terapeutovi, tímhle tím vás 

nasměruju zkuste ho oslovit a určitě on vám poradí, protože je v tom víc kovanější než třeba 

já…“ Z toho vyplývá, že jednotliví odborní zaměstnanci nevědí všechno, ale složení celého 

týmu je v podstatě založeno na jednotlivých odbornostech a profesionalitě jednotlivých 

odborných zaměstnanců v různých aspektech oborů. To potvrzuje i odpověď speciálního 

pedagoga, který uvedl, že jeho přístup k odsouzeným je: „Profesionální důsledný přístup 

vyplývající z mé funkce.“. 

Neméně podstatným je vliv na odsouzené, kteří mají jednotliví odborní zaměstnanci 

na oddělení SPO. Zejména se jedná o vlastní intenzitu práce s odsouzenými, která je nejenom 

systémově řešena v metodice, ale zároveň toto vyžaduje maximální úsilí a pozornost 

odborného zaměstnance na práci s odsouzenými. Dle vychovatele – terapeuta se především 

jedná o motivaci odsouzených k příjemným činnostem, a také k činnostem, které pro ně nejsou 

příjemné „Oni to nechtějí slyšet. Oni nechtějí slyšet, že někomu něco udělali.“. Tímto vlivem 

na odsouzené, se snaží měnit jejich pohled, a dalšími činnostmi posílit jejich motivaci 

v terapeutickém programu něco dokázat. Proto se používají různé příklady při aktivitách, 

aby odsouzení viděli rozdílnost jejich chování. Tím samozřejmě dochází k vlivu odborných 

zaměstnanců v závislosti na době, po kterou působí na odsouzené. 

Hodnocení a motivace odsouzených odborného zaměstnance přispívá k dobré práci 

terapeutickém programu, protože pro odborné zaměstnance je to výborná forma zpětné vazby, 

a informace, jak jednotliví odsouzení pracují. Pokud celá skupina pracuje dobře, a jeden či dva 

odsouzení nepracují podle požadavků, je samozřejmě větší problém na straně těchto dvou 

odsouzených. Pokud ale nepracuje celá skupina, je problém na straně odborného zaměstnance, 

a on musí hledat chybu sám u sebe. Hodnocení odsouzených současně také funguje na principu 

motivace odsouzených, kteří si tohoto jsou dobře vědomi, stejně tak jako odborní zaměstnanci. 

Odsouzení podle vlastní míry vynaloženého osobního úsilí sbírají body, za které mohou získat 

odměny. Vychovatel – terapeut v rozhovoru uvedl, že „…potom on zjistí, že na ten terapeutický 

program nemá, tak končí většinou sám, sám pozná, že ho to nemotivuje, nic mu to nedá a potom 

končí.“ Tím, probíhá přirozená selekce a ve skupině pak zůstávají odsouzení, kteří vnímají 

pomoc a motivaci, kterou jim poskytuje odborný zaměstnanec, kterému se dostává korektní 

zpětné vazby a dle toho může odsouzené hodnotit. Hodnocení odsouzených lze také vnímat 

jako podstatnou část vzájemné a úzké spolupráce odborných zaměstnanců. Speciální pedagog 

uvedl, že hodnocení odsouzených provádí „Prvotně behaviorálně – sleduji pozorovatelné 
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změny, práce se SARPO, grafický rozbor písma, ve kterém určujeme osobnost odsouzeného.“. 

Odborní zaměstnanci sledují jak změny, které jsou pozorovatelné, tak změny, které zahrnuje 

souhrnná analýza rizik a potřeb odsouzených či grafologický rozbor písma, ze kterého se určuje 

osobnost odsouzeného, se kterou dále odborní zaměstnanci pracují. 

Kooperace zaměstnanců navazuje na hodnocení, kdy se zaměstnanci v rámci 

pedagogické rady i mimo ni, se radí, jak který odsouzený pracuje v jednotlivých aktivitách 

terapeutického programu, jak se chová na oddělení i mimo něj. V rámci této kooperace pak 

mohou zaměstnanci zařazovat odsouzené do jiných skupin podle potřeby a podle toho, 

jak se daný odsouzený chová. Podle sociální pracovnice je ovlivněn celý program tím, 

že „Pokud je na oddělení klid, a vše funguje, tak je atmosféra vyrovnaná.“ Proto je kooperace 

zaměstnanců jednou z rozhodujících aktivit v úspěšné resocializaci odsouzených. 

 

Metodika terapeutického programu 

 Nastavená pravidla terapeutického programu jsou nejpodstatnější částí metodiky, 

ve které se stanoví základní pravidla, která jsou, jak součástí etického kodexu práce 

zaměstnanců na SPO, tak se týkají fungování jednotlivých pravidel v terapeutickém 

programu. V metodice je stanovena délka programu pro odsouzené, která není však přímo 

časově limitována, jak uvádí vychovatel – terapeut: „Je to o nastavení celého terapeutického 

programu. A intenzivně se s nimi dělá po dobu minimálně 12 měsíců. Říkám minimálně  

ten program je stanoven a je to individuální, protože někdo jezdí na eskorty, a potřebuje delší 

čas na to, aby ten terapeutický program měl tu efektivitu.“ Dalšími aspekty metodiky 

je pravidelné nastavení rozvrhu a tím pravidelné a intenzivní působení na odsouzené, kteří 

jsou rozděleni do malých skupin, ve kterých platí jasně stanovená pravidla. K metodice 

se vyjádřil i vychovatel aktivit s tím, že „…v programu zacházení na SPO je osoba odsouzeného 

vytížena každý den v plném rozsahu týdenního plánu, když to řeknu, takže v podstatě ráno 

se odchází v 8:10 na zaměstnání a poslední zaměstnání končí někdy v půl třetí ve tři, jestli 

se nepletu. Týká se to celého SPO.“ Další podstatná část je i výběrovost odsouzených, kteří 

jsou do programu zařazováni, protože v tomto případě o vhodnosti zařazení konkrétního 

odsouzeného rozhoduje mnoho lidí, kteří mají odborný pohled na vhodnost a potřebnost 

terapeutického programu pro odsouzeného. Tato výběrovost dává SPO jistou nadřazenost 

oproti běžným oddělením a zároveň je to však dáno dobrými podmínkami programu 

pro odsouzené, nadstandardností terapeutického programu ve vězeňském prostředí 

i dobrovolnosti účastnit se programu z pohledu odsouzeného.  
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 Metodika jasně stanovuje aktivity terapeutického programu, které jsou přímo činné 

na práci s odsouzenými, zejména se jedná o intenzitu práce s odsouzenými, různosti zaměření 

jednotlivých aktivit, jejich prolínání a střídání. Je zde patrná změna oproti běžným oddělením, 

kde je minimum aktivit, dle pedagoga aktivit, který k tomuto dodává, že „Když to vezmu 

v porovnání se standardním oddílem. Tak je tam rozdíl v tom, že na standardním oddíle 

je minimum aktivit které, nebo minimum je tam občanská nauka a kulturní kroužek. Tečka 

puntík nic víc. A zbytek času tráví odsouzený myšlenkami pohroužen sám do sebe, když 

to tak řeknu.“ Neméně důležité je i práce s odsouzenými v aktivitách terapeutického programu 

v souladu s fázemi, které jsou dány a celkovou soustavou programu.  

Soustava celého programu je pak dána vhodnými fázemi programu, které jsou velmi 

dobře promyšlené a navazují na sebe či se prolínají v takové míře, aby došlo ke vhodnému 

působení na odsouzeného. Specifika jednotlivých fází pracují se závislostí odsouzeného, jeho 

motivací, trestnou činností a v konečné fázi i se zaměstnáním a pracovními podmínkami, které 

mají odsouzeného v komplexní míře naučit práci s vlastní motivací, s prevencí závislosti 

a prevencí trestné činnosti. Speciální pedagog uvedl, že v rámci soustavy celého programu 

se pracuje se závislostí a pokud se podaří odbourat u odsouzeného závislostní chování, dochází 

obvykle i ke ztrátě potřeby odsouzeného páchat trestnou činnost. 

Systém hodnocení účinnosti probíhá v prostředí pedagogické rady, která je závislá 

na bodovém systému, který zajišťuje spravedlivé hodnocení odsouzených a svým přístupem 

přispívá k motivaci odsouzených. V rámci pedagogické rady se řeší i jednotlivé nevhodné 

chování odsouzených, kde podle vychovatele – terapeuta je důležité, aby v programu zůstávali 

jen ti odsouzení, kteří mají určité předpoklady a zároveň však dodržují řád věznice. 

Vychovatel – terapeut v rozhovoru uvedl, že „…samozřejmě to je pak na tom, že si to vyříkáme 

na té pedagogické radě a samozřejmě tam a musíme mu to nějakým způsobem vysvětlit a pokud 

si nedá říct, tak tam skončí.“ (Myšleno v terapeutickém programu na SPO). Systém hodnocení 

účinnosti je tedy i v konkrétní otázce, zda se odsouzený chová v dostatečné míře tak, aby mohl 

zvládnout celý program. 

 

Přístup ze strany odsouzených 

 Vlastní aktivita a ochota měnit se byla nejčastěji zmiňována v rozhovorech 

s odbornými zaměstnanci. Zejména se jedná o aktuální psychickou a fyzickou kondici 

odsouzeného, jeho ochotu ke vlastním změnám a schopnost otevření se v terapeutickém 

programu. Podstatou osobní aktivity je u odsouzeného vnímání jeho trestné činnosti, přijmutí 
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osobní viny a odpovědnosti, vynaložená míra osobního úsilí, udržování pozornosti, či projev 

vůle se sebou pracovat. V rámci aktivit je brán zřetel i na ochotu činit práci pro věznici, 

dostatečná motivace odsouzeného či aktivní dodržování vězeňského řádu. Vychovatel aktivit 

k vlastní aktivitě odsouzených dodává, že „…na SPO jdou lidi, kteří se chtějí změnit. Takže 

kdo nechce a jde tam, tak tam nemá co dělat. Takže tam máme ty lidi, kteří se sebou chtějí něco 

dělat.“, toto tvrzení lze potvrdit i z odpovědi sociální pracovnice, která v rozhovoru uvedla, 

že „…záleží nejvíce na odsouzených na jejich motivaci. Oni musejí! Podmínky mají dobré 

a je to jen jejich volba.“. 

 Vnímání sama sebe a okolí je dle odborných zaměstnanců velmi důležité  

pro postupnou změnu odsouzeného, pochopení terapeutického programu i přístupu odborných 

zaměstnanců. Jedná se, u odsouzených, o přijmutí odborného zacházení v souvislosti vlastního 

sebeuvědomění a sledování vlastní změny v průběhu programu. Práce s trestnou činností 

je vžití se do role oběti a občasné přiznání studu za své činy. Na mou doplňující otázku 

v polostrukturovaném rozhovoru s vychovatelem – terapeutem jsem se doptával, zda dochází 

k situacím, kdy se odsouzení za své trestné činy stydí? „Dochází, dochází, že potom třeba říkají, 

já se stydím za to, co jsem udělal, jo ale většinou je to, ale si myslím u těch starších třeba 

ročníků.“ Tato situace jasně vykresluje práci odsouzeného na sobě, kdy vnímá sám sebe a okolí. 

Čímž odsouzený dokazuje adekvátní reakce, a zároveň je však u něj i pozorovatelná změna 

v souvislosti s dobrým chováním.  

Individualita a osobnost odsouzeného v některých případech napomáhá resocializaci. 

Osobnost každého odsouzeného je odlišná, taktéž i věk či spáchaná trestná činnost. 

Závislost na věku uvedl vychovatel – terapeut v rozhovoru s tím, že „…těm kterým je čtyřicet 

a více vidí, že je to jejich poslední šance, jestli selže, už se z toho nikdy nevyhrabe…“. 

Od osobnosti a individuality se odráží dodržování pravidel a vězeňského řádu, například rovné 

jednání, dodržování ústrojové kázně, zdravé sebevědomí, přijetí pedagogického působení 

a autorit odborných zaměstnanců. V rámci individuality jednotlivých odsouzených uvedl 

vychovatel, že také záleží na aktuální náladě odsouzeného „…to máš podle jejich nálady, 

kdo se, jak dobře vyspal, kdo dobře uklidil…“.  

 Ostatní odsouzení ve skupině jsou v určitých případech velice důležitým elementem 

v napomáhajících aspektech resocializace. Složení odsouzených sice sami odsouzení přímo 

neovlivní, ale v rámci budování důvěry v terapeutické skupině probíhá komunikace, kterou 

odborný zaměstnanec plně reflektuje a hodnotí. Názory jednotlivých odsouzených ve skupině 

poskytují jak zpětnou vazbu samotným odsouzeným, tak zpětnou vazbu odbornému 
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zaměstnanci. Odborný zaměstnanec i sami odsouzení hlídají, aby informace, které byly vyřčeny 

v terapeutické skupině nikdo z přítomných neroznášel dále. Vychovatel při rozhovoru uvedl, 

že „se svěřujou v kroužku, jakoby z kroužku se nevynáší, takže nemůžeš mluvit o tom, co tam 

mluví.“. Na toto navazuje přímo tvrzení vychovatele – terapeuta, který v rozhovoru uvedl, 

že „…když mi potřebujeme, aby tam došlo na nějaké emoce, aby tam skutečně došlo, 

aby si to skutečně uvědomovali, aby když tam po nich jdeme do rodiny, a tak dále a nejednou 

tam vyprávěj o svým dětství, a další, a další věci, tak se potřebuje vytvořit taková důvěra 

i v té skupině, aby ti ostatní odsouzení to třeba nikde nikdy neříkali jinde, aby toho 

nezneužili…“. Vlivem důvěry v ostatní odsouzené je vyšší efektivita práce odborného 

zaměstnance přímo ve skupině probíhajícího terapeutického programu. Podstatnou 

částí je i chování jednotlivců na oddělení, protože toto chování pak ovlivňuje celé SPO. 

Na mou doplňující otázku v rozhovoru s vychovatelem jsem položil otázku: „Takže je to vlastně 

tak, jak se chovají jednotliví odsouzení, tak funguje celý oddíl?“. Vychovatel mi odpověděl: 

„Dá se to tak říci, no. Snaží se všichni chovat tak nějak stejně, aby jakoby nebyli průseroví, 

protože vědí, že jsou V.I.P. a že se jim umožňuje více věcí než na ostatních oddílech a snažejí 

se chovat jakoby všichni dobře.“. V souvislosti s odpovědí vychovatele souvisí i odpověď 

speciálního pedagoga, který uvedl, že „Složení odsouzených, funguje zde sociální fenomén, 

když přijdou do skupiny nováčci, tak přijmou sociální realitu, která je ve skupině.“. 

 Rodinné zázemí. Dobré rodinné zázemí se z pohledu odborných zaměstnanců také 

podílí na úspěšné resocializaci odsouzených na SPO. Jedná se o komunikaci odsouzených 

s rodinnými příslušníky. Odsouzení vnímají svou rodinu jako základní článek na svobodě, 

a proto odborní zaměstnanci uvádějí často do příkladů příběhů jejich rodinné příslušníky, 

zejména v souvislosti s pocity obětí, kterým ublížili. V rozhovoru na toto téma uvedl 

vychovatel – terapeut, že „…co bys řekl, kdyby maminka teďka zatelefonovala, že jí vykradli 

v bytě a že tam byli nějaký puče a že jí shodili ze schodů. To bych je zabil. To by, jsi udělal? 

A pak zůstává koukat. Protože tohle to oni nejsou při těch soudech, tak většinou nejsou 

konfrontováni s těma obětmi.“. 

  

Podstatné aktivity terapeutického programu  

Z rozhovorů s odbornými zaměstnanci vyplynulo, že aktivity terapeutického programu 

mají podstatnou úlohu v práci s odsouzenými. Základním prvkem všech aktivit je jejich různost 

a prolínání, které je důležité pro práci s odsouzenými. V rozhovoru jsem se ptal v první otázce 

vychovatele – terapeuta, který mi k aktivitám řekl následující: „… kdyby měli jenom 
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psychoterapii, tak řeknu v uvozovkách, tak se z toho zblázní. Proto jsou tam i nějaké relaxační 

aktivity, je tam arteterapie, je tam různé psychotechniky, který zase se můžou dělat formou 

nějaké práce, s nějakýma vědomostma samozřejmě nějakou krátkodobou paměť, je tam sociální 

poradenství, je tam nějaké právní vědomí, samozřejmě se to všechno prolíná.“. Ve všech 

odpovědích respondentů zazněla psychoterapie jako nejpodstatnější aktivita terapeutického 

programu, stejně tak jako programově diskusní skupiny. Arteterapii v rozhovorech zmínili 

tři respondenti s tím, že vychovatel – terapeut, jako odborný zaměstnance pro arteterapii, uvedl 

že „Kdy jim říkám na třeba začátku, aby nakreslili nějakou vizitku. Toho, jak by se třeba 

prezentovali, čím by se mohli pochlubit, kdyby se teďka jo…, a najednou oni si uvědomuju 

vlastně co já bych tam současně, čím já se můžu prezentovat, a je tam někdy takový, že třeba 

přírodu jo, že je na kole, oni na kole naposled jezdili v 15. Teď je jim 35. Všechno tam souvisí. 

Kdyby to byla jenom psychoterapie, tak se ten člověk si něco uvědomí, ale nemůže změnit.“. 

Jako důležitou aktivitou terapeutického programu zaznělo v rozhovorech komunitní setkání, 

právní vědomí a sociálně právní poradenství. Z pohledu vychovatele terapeuta jsou také 

důležité pohybově relaxační aktivity, psycholog uvedl v rozhovoru, že v rámci SPO se jedná 

o celý soubor aktivit, které nabízí terapeutický program na SPO, čímž potvrzuje předchozí 

citaci vychovatele – terapeuta. Dále pak odborní zaměstnanci neuvádí přímo aktivity, 

ale jednotlivá témata aktivit či druhů pomoci odsouzeným, jako je dluhové poradenství, 

finanční gramotnost, prevence relapsu a prevence trestné činnosti. 

 

6.2 Aspekty bariér v resocializaci na SPO 

Kategorie bariér v resocializaci na SPO vychází z odpovědí odborných zaměstnanců, 

kdy zaměstnanci v jednotlivých rozhovorech uváděli překážky, které brání resocializaci 

na SPO. Zejména se jedná o vznik bariér ze strany odsouzených a ze strany Vězeňské služby 

ČR.  

 

Ze strany odsouzených 

Osobní přístup odsouzených v programu. Zaměstnanci uváděli jako nejčastější 

a podstatnou bariéru bránící v úspěšnou resocializaci na SPO. Zejména se jedná nepřijímání 

výchovného působení, odmítání vlastní změny, zpochybňování a bagatelizace vlastních 

trestných činů, kdy odsouzení ve své podstatě nepochopili účel a princip terapeutického 

programu či pomáhající profese odborných zaměstnanců. Toto nepochopení závisí na tom, 
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jak dlouho jsou odsouzení v programu zařazeni, vychovatel – terapeut k tomuto uvedl, 

že „samozřejmě hned si to nemusejí uvědomit, ale samozřejmě jsou navazující další věci, které 

si dávají do souvislostí.  A začnou nad tím vůbec přemýšlet, že jim to dochází, někomu to dojde 

po půl roce někomu po třech měsících někomu po třičtvrtě roce někdo na to potřebuje rok.“. 

Dalším aspektem je pasivita v programu či jen formální plnění programu odsouzeným, který 

se snaží jen proplouvat a jeho zapojení či aktivita je hraná. Jako vůbec nejhorším přístupem 

je zpochybňování terapeutického programu odsouzeným, čímž nabourává i přístup ostatních 

odsouzených.  

Individualita a osobnost odsouzeného hraje taktéž podstatnou roli v bránění úspěšné 

resocializaci na SPO. Jedná se o vysoké sebehodnocení a EGO odsouzeného, který svým 

přístupem má neadekvátní reakce, nedokáže přijmout svou odpovědnost, vychovatel – terapeut 

tento přístup v rozhovoru hodnotil tak, že „Tak to některý zkoušej jakoby, že mají svoje ego, 

dělají chytrý před ostatníma, dělají i chytrý před námi, že prostě má přeci…, málem udělal 

maturitu. Je přeci někdo víc, protože jsou tam nedoučený, tak možná jo, a umí mluvit a říká 

odborný slova jo, a snaží se ze sebe udělat z nějakého důvodu, protože jako já jsem tady 

nějakým pánem a snaží se udělat nějakou pozici i v té skupině odsouzených.“ Speciální pedagog 

uvedl, že podstatnou roli v individualitě a osobnosti odsouzeného je vytváření 

„Vyhrocené emoční situace bez racionálního základu.“ V rozhovoru s vychovatelem 

jsem se setkal i s neuznáváním autority, ze strany odsouzených, kdy osobnost odsouzeného 

nepřijmula autoritu, byť mladší, ale z pozice odsouzený – odborný zaměstnanec. 

Na mou otázku: „Jak odsouzení vnímají pedagogické působení v dospělém věku?“ Vychovatel 

odpověděl, že „Špatně, kort, když mají za vychovatele takhle mladého, když tam máš jakoby 

starší autoritu, a tedy mladší autoritu jako tady mě, tak to občas těžko jakoby zkousávaj, 

že nechtěj moc poslouchat. Víš jako, že s těma je problém. Oni jako poslechnou, ale vevnitř 

je to jako, je to na nich vidět, že se jim moc nechce.“. Tím vznikají krizové situace, ve kterých 

je velmi podstatná velikost skupiny. Sociální pracovnice na toto téma uvedla, že „Když je větší 

skupina odsouzených a vznikne konflikt, kolikrát je problém, aby se ta skupina nerozjela celá. 

Jde o to udržet tu rovinu odsouzený a zaměstnanec. Když naopak je jich méně, je to snadnější.“. 

 

 Rodinné problémy odsouzených hrají dle odborných zaměstnanců velmi podstatnou 

roli ve vytvoření určité bariéry, aby se odsouzený zapojoval do aktivit terapeutického 

programu, a tedy v celkovou úspěšnou resocializaci na SPO. Zejména se jedná o odmítání 

rodiny odsouzeného jako takové, či v návaznosti na toto bývá přítomno špatné či žádné rodinné 
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zázemí. Jedná se i o řešení vzniklých problémů v rodině, vychovatel aktivit k tomuto tématu 

přímo uvedl, že „Když řeší problémy sám ve své rodině s dětma, s družkou, s partnerkou, 

manželkou. Tak ho to rozhodí natolik, že není schopen se soustředit na tu práci, co ta skupina 

dělá. Osobní problémy. Rozhodí rovnováhu v té skupině.“. Odsouzení tím, získávají určitou 

nejistotu, co s nimi bude po propuštění z výkonu trestu. Špatné zprávy od rodiny, například 

úmrtí v rodině odsouzení těžko snášejí. Psycholog na mou otázku: „Které situace jsou 

při programech zacházení složité?“ Uvedl, že „Jednoznačně je to úmrtí v rodině, odmítání 

vlastních rodičů. V těchto situacích volíme individuální krizovou intervenci.“. Sociální 

pracovnice většinou oznamuje odsouzeným tyto špatné zprávy, a dle její odpovědi v rozhovoru 

uvedla, že „Vždy je pro mě velice těžké a složité, oznamovat odsouzeným špatné zprávy, 

například úmrtí v rodině.“.  

 Nedodržování řádu věznice narušuje ze strany odsouzených průběh programu na SPO. 

Z rozhovorů vyplynulo, že nedodržování vězeňského řádu, kázně, šikana a špatné chování 

v aktivitách ve výsledku nabourávají celý systém terapie. Protože vždy se jedná o určité výkyvy 

ze strany jednotlivců z řad odsouzených. Tyto výkyvy řeší, jak odborní zaměstnanci, tak celý 

kolektiv odsouzených. Vychovatel terapeut k tomuto v rozhovoru uvedl, že „stačí nám jeden 

dva odsouzení, kteří tam budou dělat nějakou neplechu. To znamená, že můžou šikanovat 

někoho, můžou tam být nějaký násilnické choutky, můžou jim brát věci atd. V tom případě potom 

většinou my se to dozvíme, respektive někdy na to, pokavaď ty starší, kteří jsou tam, 

tak si to pohlídají sami, to znamená, že mu nejdříve domluví, nemyslím tím, že ho nějakým 

fyzickým způsobem…“,  

 Tím se dostáváme i k dalšímu kódu, kdy složení celé skupiny má vliv na ostatní 

odsouzené, prakticky řečeno na celý průběh programu na SPO, toto ovlivnění svou podstatou 

brání v úspěšnou resocializaci. Složení odsouzených tedy hraje velmi podstatnou roli, pokud 

je ve skupině mnoho nováčků, je velmi náročné pro odborné zaměstnance vytvoření důvěry 

u odsouzeného v zaměstnance, a aby pochopil podstatu terapeutického programu. 

Podle vychovatele – terapeuta je složení skupiny velmi podstatné zejména podle odezvy 

komunikace ve skupině. V rozhovoru uvedl, že „…a třeba odezvy těch starších lidí, jak oni 

se na to dívají, jak oni to vidí třeba po třičtvrtě roce, něž ten, který je tam dva měsíce jo. 

Takže on má i zpětnou vazbu téhle té skupiny.“. S tímto se však pojí i důvěra odsouzeného 

k celé skupině, která je podstatná pro otevření se odsouzeného vůči celé skupině, vychovatel – 

terapeut k důvěře ve skupině v rozhovoru uvedl, že „…se potřebuje vytvořit taková důvěra 

i v té skupině, aby ti ostatní odsouzení to třeba nikde nikdy neříkali“. 
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Ze strany Vězeňské služby ČR 

 Kód restrikce a represe je podstatným dle rozhovorů s odbornými zaměstnanci, 

a to zejména, kdy restrikce jsou v případech, kdy odsouzení svým chováním narušují pořádek 

a kázeň ve věznici. V těchto situacích například probíhají prohlídky cel odsouzených či činnosti 

a extrémní nařízení Vězeňské služby ČR, které odsouzené více limitují, než je běžné. 

K extrémním změnám v rozhovoru sociální pracovnice uvedla, že „Pokud je na oddělení klid, 

a vše funguje, tak je atmosféra vyrovnaná. Nebo pokud jsou extrémní změny v rámci nařízení 

Vězeňské služby, či jsou extrémní změny v rámci odsouzených. Je rovnováha vychýlená 

a je to velmi znát. Zejména se v rámci odsouzených jedná o jejich porušení řádu či slušného 

chování.“. V rámci represivních prvků, označil vychovatel aktivit jednání odborných 

zaměstnanců jako vhodnější při užití nerepresivního prostředí na odsouzené. Vychovatel aktivit 

přímo uvedl, že „V převážné většině si myslím, že tu snahu specialistů, kteří jsou ve výkonu 

trestu, berou v dobrém, je to tím, že tam nedáváme ty represivní prvky…“.    

 

6.3 Pedagogické metody užívaných na SPO 

Kategorie pedagogických metod užívaných na SPO, které odborní zaměstnanci 

dle výpovědí v rozhovorech uvádí, jsem rozdělil do jednotlivých kódů. Tyto pedagogické 

přístupy jsou podstatné pro práci s odsouzenými v aktivitách terapeutického programu.  

 

Pedagogické přístupy odborných zaměstnanců v aktivitách 

Všichni respondenti se shodli, že důležitá je názornost, motivace a aktivnost 

odsouzených. Zejména se dle sociální pracovnice pedagogické metody využívají: 

„Ve skupinové terapii názornost, to určitě ano, když vysvětluji, tak sami si to přednesou, záleží 

hodně na vlastní aktivitě odsouzených, takže zásada aktivnosti.“. K názornosti také přidává 

vychovatel své hledisko výchovy a vzdělání v kolektivu názorem, že „Největší zásada 

pro ně je asi názornost. A také výchova v kolektivu, jak tam jsou ty komunity, tak se jim 

to snažíš říci všem najednou, abys to neříkal individuálně všem.“. V ohledu motivace se zabývá 

vychovatel aktivit, že je důležitá vysvětlující forma pedagogického působení na odsouzené 

v rámci jejich motivace, vychovatel aktivit uvedl příklad, kdy odsouzení mají výuku 

matematiky a dodává, že odsouzení reagují takto: „…na co bych se učil počítat, vždyť mám 

mobil, který umí počítat. No ale potom zjistí, že podstatný pro jakýkoliv výpočet je dodržet 

to základní pravidlo, pochopit zadání, zvolit správný způsob, jak to budu počítat, v tom jim 
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telefon nepomůže.“  V rámci všestranného výchovného působení, je pro odsouzené důležité 

nastavení rozsahu a vzájemné prolínání všech aktivit terapeutického programu na SPO. 

V pedagogickém přístupu v odpovědích také zazněly pedagogické metody: důslednosti, 

individuální pomoci a opakování. Kdy odsouzeným odborní zaměstnanci nabízí individuální 

pomoc v rámci řešení jednotlivých problémů odsouzených například, v rámci krizové 

intervence či poradenství v oblasti sociálně právním. Důslednost se váže nejen 

k pedagogické práci, ale také k vězeňskému prostředí, kde je na důslednost kladena velká 

váha v působení na odsouzené. Důležitá je taktéž i „uvědomující“ pedagogika, která nutí 

odsouzené se zabývat souvislostmi. V souvislosti s důsledností, pravidly a uvědoměním 

odsouzených mohu uvést odpověď vychovatele aktivit, který vystihl pedagogickou část 

své práce tímto souvětím: „Je to především ukázka, nebo jsou to zásady názornosti. Vyučuji 

základy vzdělávání, kdy je převážně testovací vědomost snahu, snahu dodržovat pravidla, 

ať už se jedná o pravidla českého pravopisu, nebo o pravidla poskytování první pomoci, spadá 

to do základu vzdělávání, ačkoliv většina z nich je překvapená, jak jednoduché je poskytnout 

první pomoc, akorát to s nimi nikdo nikdy necvičil.“  

 

6.4 Doporučení 

Kategorie doporučení se zabývá názorem na zlepšení či potřebnou změnu, která by byla 

vhodná pro SPO. Někteří odborní zaměstnanci na tuto otázku odpovídali vyčerpávajícím 

způsobem a jiní zastávali názor, že terapeutický program je nastavený velmi dobře a jakékoliv 

systémové či materiálně technické dovybavení není potřeba.  

 

Systémové 

 V rámci systémového řešení zaměstnanci v rozhovorech uváděli personální zajištění 

SPO, vychovatel aktivit se zmiňuje, že by například snížil počet odsouzených, jelikož dle jeho 

názoru je nízký počet stálých zaměstnanců na počet odsouzených. V rozhovoru konkrétně 

uvedl, že „…je nějaké NGŘ, které stanovuje počet zaměstnanců na počet odsouzených na SPO 

a ten počet stálých zaměstnanců nemáme dodržený. To znamená, že by se to dalo vyvážit tím, 

že by se ubral počet odsouzených.“. Psycholog k tomu uvedl, že „Bylo by potřeba pouze 

více odborných zaměstnanců a více prostor, abychom mohli ve vězeňském prostředí pracovat 

s více lidmi.“. Tato odpověď se týká i subkategorie materiální – technické.  
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V oblasti postpenitenciární péče uvedl vychovatel – terapeut, že by uvítal, kdyby 

propuštění odsouzení navázali na nějakou další formu pomoci, mimo zdi vězení. I když uznal, 

že tato forma pomoci již není v oblasti penitenciární péče.  

V oblasti aktivit terapeutického programu uvedl vychovatel – terapeut, že program 

je uzpůsoben na vězeňské podmínky, že v některých částech se podstatně liší od podobných 

programů mimo vězení. V oblasti aktivit by vychovatel – terapeut uvítal, kdyby přibyla 

pracovní aktivita, která by byla zakomponována přímo do programu, jelikož považuje za velmi 

důležitou formu terapie fyzickou práci. Uvedl, že „Teďka třeba tam dělají, kátrují zeminu, 

pak tam navážej a rovná se to a nějaký ti odsouzení říkají mě to úplně naplňuje, že můžu fyzicky 

pracovat. Jednak jim to utíká, říkávají. Samozřejmě ne všichni, netýká se to všech.“ 

Ale současně uznává, že tato aktivita není z osobního pohledu vhodná pro všechny odsouzené: 

„Takže i oni tu fyzickou práci vítají, ale neříkám že to je doména všech. Některý by si lopatou 

ublížili.“ Speciální pedagog v rozhovoru uvedl, že změny nelze realizovat z důvodu, 

že se jedná o vězení a nelze toto přirovnat k terapeutickému programu, který je mimo vězení. 

 

Materiální technické 

 V kódu zázemí oddělení v rozhovorech psycholog a vychovatel – terapeut shodně 

uvedli, že by uvítali více prostor pro práci s odsouzenými. Zejména vychovatel – terapeut uvedl, 

že mu pro činnosti s odsouzenými konkrétně chybí krytá tělocvična a posilovna, zázemí 

pro ruční práce, jako je dílna či skleník. Zejména pro pracovní aktivity.  

 O vybavení oddělení jako jediný hovořil v rozhovoru vychovatel – terapeut, který 

uvedl, že v rámci motivace, by mohlo být oddělení SPO daleko lépe vybavené než standardní 

oddělení. Například lepším nábytkem či větší televizí. Zároveň však své tvrzení napadl s tím, 

že „I když nevím, jestli by to nebylo kontraproduktivní, jestli by tam nešli za tím, že tam mají 

lepší vybavení. Jo. Takže dneska mají na tom oddíle, to není nic extra a je to stejný jako další 

oddíly, a přesto ty lidi tam jsou a mají motivaci.“. 

 Dále vychovatel – terapeut v rozhovoru uvedl, že by umístil oddělení mimo budovu, 

kde probíhá standardní výkon trestu odnětí svobody. Čemuž brání současný stav naplněnosti 

věznic. V rozhovoru konkrétně uvádí, že „To SPO bych úplně dal mimo, mimo tu budovu, 

kde jsou standardní oddíly, aby nechci říkat, přicházeli do styku s ostatním, ale aby prostě 

to byl nějaký samostatný oddíl.“ V souvislosti s tím, že „…asi by se tam zamezilo třeba i, někdy 

se to stává s kšeftováním věcí…“ tuto inspiraci vychovatel – terapeut získal na základě návštěvy 

SPO v Plzni. 
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6.5 Výsledky výzkumu a zodpovězení výzkumných otázek 

V závěru výzkumu se budu zabývat výzkumnými otázkami hlavního výzkumného cíle. 

Odpovědi na otázky hlavního výzkumného cíle byly získány z rozhovorů s odbornými 

zaměstnanci SPO. 

 

Dílčí výzkumné otázky: 

1) Co z pohledu odborného zaměstnance, je důležité v úspěšné resocializaci? 

 Základními faktory, které vedou k úspěšné resocializaci odsouzeného na SPO 

je zejména metodika terapeutického programu, která zahrnuje jednotlivé dílčí aktivity 

a určuje časovou náročnost a vzájemné oborové propojení jednotlivých aktivit, stanoví pravidla 

a systém hodnocení odsouzených. V rámci podstatných aktivit terapeutického programu 

lze z rozhovorů vyvodit, že nejpodstatnějšími aktivitami terapeutického programu jsou: 

psychoterapie, programově diskusní skupiny, arteterapie, komunitní setkání, právní 

vědomí, sociálně právní poradenství a pohybově relaxační aktivity.  V oblasti faktorů lidské 

činnosti lze jednoznačně říci, že přístup odborných zaměstnanců je velmi důležitým faktorem. 

Tento přístup musí být na bázi profesionální, pedagogické, pomáhající profese i lidské. V rámci 

odborných zaměstnanců je podstatná vzájemná komunikace a kooperace, kterou na odsouzené 

působí. Svou činností odborní zaměstnanci musí umět s odsouzenými navázat důvěru, 

která je nezbytná pro zajištění požadovaných změn u odsouzeného. V rámci samostatné 

kapitoly je přístup odsouzených k terapeutickému programu. Zvláště se jedná o vlastní aktivitu 

odsouzeného přímo v aktivitách programu i mimo něj. Odsouzený si tak zajištuje zvládání 

svých kompetencí a následně vnímá sebe sama a okolí, ve kterém se pohybuje. Individualita 

a osobnost odsouzeného je zejména projevována, jak komunikuje s okolím a jaký má vztah 

k odborným zaměstnancům. Pokud je celá skupina odsouzených v aktivitách terapeutického 

programu dobře sehrána a panuje v ní klid, motivace a důvěra, je to nejenom prací odborného 

zaměstnance, ale celým kolektivem odsouzených. Odsouzený potřebuje pro snadnější 

resocializaci cítit pevné rodinné zázemí a být v kontaktu s rodinou, aby jeho osobní snaha 

měla smysl.  

 

2) Co z pohledu odborného zaměstnance je omezující v úspěšné resocializaci? 

 Z rozhovorů s odbornými zaměstnanci vyplynulo, že nejvíce omezujícími faktory 

v úspěšnou resocializaci je špatný osobní přístup odsouzených k terapeutickému programu, 

že se jej z počátku (při nastoupení do programu) snaží bagatelizovat a zpochybňovat 
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jeho funkci. Často svým krátkozrakým přístupem podrývají autoritu odborného zaměstnance 

a celého systému resocializace na SPO. Odsouzení se brání výchovnému působení a změně, 

která je po nich vyžadována v aktivitách terapeutického programu. Či naopak plní aktivity 

terapeutického programu, ale jen formálně, aby vydrželi na oddělení, kde je více sportovních 

a jiných zájmových aktivit než na standardním oddělení. Veškeré motivační i přístupové 

charakteristiky odsouzeného se odrážejí v jeho individualitě a osobnosti. Často je na překážku 

vysoké sebevědomí odsouzeného, které snižuje jeho motivaci, protože on sám nevidí důvod, 

proč by se snažil, když mu to „jde“. Jako extrémní bariéra je lhaní odsouzeného či neuznávání 

autorit. V souvislosti s vysokým sebevědomí je i překážkou vysoké EGO, které brání 

odsouzenému přijmout pomoc a pochopit snahu odborných zaměstnanců či z vlastního pohledu 

přijmout osobní vinu a zodpovědnost za své činy. Tímto vznikají neadekvátní reakce 

odsouzených, které mohou zapříčinit vznik krizových situací. V souvislosti s rodinným 

zázemím odsouzeného lze říci, že odsouzený, kterého vlastní rodina odmítá, ztrácí motivaci 

cokoli se sebou dělat. Naopak odsouzený, kterého vlastní rodina přijímá, je vždy vykolejen 

ze své osobní rovnováhy, pokud jsou tyto vztahy narušeny (hádky s partnery) či z rodiny 

přichází špatná zpráva ve formě nemoci nebo úmrtí člena rodiny. Odsouzenému v těchto 

situacích pomáhají odborní zaměstnanci, například krizovou intervencí. Osoba odsouzeného 

je v té chvíli natolik rozhozena, že ztrácí zájem o to, co se v aktivitách děje a nemůže tedy 

u něj probíhat řádná forma terapeutického programu. Nedodržování řádu věznice 

odsouzenými je další narušující aspekt, jedná se o nedodržování kázně, šikana, kategorické 

odmítání pedagogického působení, či zneužití důvěrných informací, které se dozvěděl 

ve skupině. To můžeme označit jako jednu z mnoha forem špatného chování a vystupování 

ve skupině. Toto chování je však hodnoceno na základě složení odsouzených v jednotlivých 

skupinách, kteří se navzájem ovlivňují. Pokud tedy ve skupině odsouzených panuje nedůvěra 

a zároveň je složená z nováčků, je průběh resocializace opět narušen, až do doby, kdy se vliv 

ostatních odsouzených ve skupině ustálí.  

 Ze strany Vězeňské služby ČR je nevíce narušující v úspěšné resocializaci vězeňský 

systém a nastavená pravidla, která se výrazně liší od běžného způsobu práce s klienty. 

V rámci zajištění pořádku ve věznici jsou často využívány restriktivní a represivní vlivy 

vězeňského systému, popřípadě vznik nových nařízení, která se odsouzeným příčí.  
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3) Jaké pedagogické metody nejčastěji odborný zaměstnanec volí při práci 

s odsouzenými? 

 Odborní zaměstnanci SPO se především snaží využívat principy převýchovného 

procesu v pojetí pedagogickém, kdy zacházejí, jak s jednotlivými odsouzenými, tak s celými 

skupinami. Pedagogické přístupy odborných zaměstnanců jsou zaměřeny na názornost 

a motivaci, svými požadavky u odsouzených vyžadují aktivnost a jsou důslední ve svých 

pokynech při aktivitách terapeutického programu a při dodržování pravidel. Odborní 

zaměstnanci svou kooperací zajištují všestranné výchovné působení, které je zároveň 

vysvětlující a opakující. Svým vzděláním, odborností, zkušenostmi, rozhledem a činnostmi, 

které vykonávají, lze jejich funkci za určitých podmínek zařadit mezi pomáhající profese. 

 

4) Jaká by měla nastat změna (např. systémová), aby byl proces resocializace 

úspěšnější a efektivnější?  

 Z pohledu odborných zaměstnanců lze říci, že ve většině odpovědí uvádí, že systém 

a koncepce resocializace na SPO je dostatečně efektivní, ale dokázali by si představit určité 

změny v oblasti systému i materiálně – technického charakteru. V rámci změn také uvádějí, 

že podmínky pro úspěšnou resocializaci mají odsouzení dobré. Je jen na odsouzených, 

aby byly motivování a snažili se. V jednotlivých aktivitách terapeutického programu mají 

odborní zaměstnanci dostatečně široké mantinely, které jim umožňují vytvářet určitou 

dynamiku v programu. 

 V systémové oblasti by respondenti uvítali více odborných zaměstnanců na práci 

s určitým počtem odsouzených, který je v současnosti příliš vysoký. Jako podstatná část 

v rozhovorech zazněla postpenitenciární péče, která by navazovala na penitenciární zacházení 

v programu na SPO. Odsouzení by tak získali možnost po propuštění pokračovat v určité formě 

v programu i na svobodě. V aktivitách programu zacházení respondentům chybí manuální 

fyzická práce, jako další aktivita, kterou by odsouzení mohli zvyšovat své dovednosti 

a zlepšovat pracovní návyky.  

 V oblasti materiálně – technické by odborní zaměstnanci uvítali více prostor pro práci 

při aktivitách s odsouzenými. Těch je podle jejich tvrzení, v současné době málo či nějaké 

prostory chybí úplně. Jedná se například o tělocvičnu, krytou posilovnu, zázemí pro ruční 

práce, jako je dílna či skleník. V oblasti vybavení by odsouzeným na SPO poskytli lepší 

úroveň vybavenosti nábytkem, větší televizí případně, stůl na stolní tenis. Umístění oddělení 

by odborní zaměstnanci řešili mimo standardní výkon trestu tak, aby nedocházelo k častým 
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kontaktům s odsouzenými z jiných oddělení. Tím by se snížilo narušování terapeutického 

programu na SPO. 

 

Hlavní výzkumná otázka: 

 Jak prakticky probíhá resocializace odsouzených na SPO? 

Ze všech informací, které jsem získal z jednotlivých odpovědí respondentů vyplívá 

odpověď, která se přímo dotýká hlavní výzkumné otázky. 

Proces resocializace na SPO je postaven na základě soustavy celého terapeutického 

programu, který je rozdělen na jednotlivé fáze a tyto fáze jsou dále rozděleny 

na jednotlivé týdenní plány, kdy se odborní zaměstnanci intenzivně věnují odsouzeným 

v různých aktivitách terapeutického programu.  

Odsouzení jsou rozděleni do skupin, do kterých je zařazují sami odborní zaměstnanci. 

V případě potřeby mohou jednotlivé odsouzené přesunovat do jiných skupin.  

V rámci pedagogické rady a vzájemné komunikace odborných zaměstnanců probíhá 

hodnocení chování, jednání a aktivita jednotlivých odsouzených v úrovni plnění terapeutického 

programu. Odsouzení jsou dále hodnoceni bodovým systémem, který je postaven na základě 

bodové stupnice. Tato stupnice je od -5 bodů do +5 bodů. Za aktivitu či neaktivitu ve skupině 

je jednotliví odborní zaměstnanci hodnotí. V případě, že odsouzený se nemůže zúčastnit 

aktivity z objektivních důvodů je mu za neúčast uděleno 0 bodů. Výsledkem je vyhodnocení 

bodové stupnice na konci měsíce, podle které je zřejmé, který odsouzený vzorně plní jednotlivé 

aktivity programu. V rámci motivace je tento odsouzený ohodnocen například pochvalou, 

která je důležitá například pro rozhodování soudu při žádosti o podmínečné propuštění. 

Dále jako motivační faktor je, že tento odsouzený je před ostatními kladně hodnocen 

na komunitním setkání, kde se setkají všichni odborní zaměstnanci a odsouzení.  

Práce odborných zaměstnanců úzce souvisí s tím, jak jsou jednotliví odsouzení 

motivováni, jakou mají důvěru v odborného zaměstnance či ve skupinu. V průběhu aktivit 

se odborní zaměstnanci snaží, aby odsouzení svým pojetím přijali pomoc, kterou jim odborný 

zaměstnanec nabízí a plně se otevřeli působením všech pedagogických vlivů, ostatních vlivů 

a témat, které jsou součástí aktivit terapeutického programu. Pokud odsouzený úspěšně projde 

všemi fázemi terapeutického programu, a je dostatečně ovlivněn prací a úsilím, kterou mu 

poskytl odborný zaměstnanec, má nevyšší pravděpodobnost uspět v osobním životě i mimo zdi 

věznice. Celková doba, kterou odsouzený v programu stráví, není pevně daná, ale záleží 
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především na odsouzeném, jaké změny ve svém chování, jednání a přístupu přijme. Dále pak 

na odborném zaměstnanci a jeho odborném pohledu na odsouzeného. 
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DISKUSE 

 Výzkumné šetření, které jsem provedl s respondenty v polostrukturovaném rozhovoru 

mohu srovnat s poznatky z teoretické části a výzkumů jiných autorů.  

 Gebauerová99 ve výzkumu uvádí, rozhovor se speciálním pedagogem (Vazební věznice 

Ruzyně), ve kterém uvádí, že programy zacházení jsou souborem určitých oblastí, které slouží 

ke sledování odsouzeného v rámci jeho hodnocení chování a volních vlastností. Výsledky 

výzkumu, který jsem ve své práci uvedl, se plně shodují s odpověďmi respondentů, kteří taktéž 

uváděli, že v rámci různých aktivit sledují odsouzené. Jak se chovají, jak dávají najevo 

své emoce a své vnitřní pocity, zejména při aktivitách, u kterých si to odsouzení 

ani neuvědomují a tyto emoce vyplouvají na povrch bezděčně.  V otázce motivace uvádí 

speciální pedagog (Vazební věznice Ruzyně), že v rámci motivace je potřeba odsouzené 

pracovně vytížit. Na mém výzkumu je zcela patrné, že odborní zaměstnanci se shodli, 

že intenzita programu je velmi podstatná, jako aspekt, který napomáhá resocializaci. V rámci 

odpovědí také zazněla odpověď speciálního pedagoga (Vazební věznice Ruzyně), že zpětná 

vazba, kterou věznice nemá a bylo by jí potřeba, proto aby zhodnotila, zda resocializace 

odsouzeného byla úspěšná. Touto otázkou se zabýval i vychovatel – terapeut současně i s tím, 

že pro pokračující postpenitenciární péči je třeba zapojit i jiné organizace mimo Vězeňskou 

službu ČR.  

 V teoretické části této diplomové práce je popsána metodika, která se využívá na SPO. 

Musím podotknout, že z jednotlivých výpovědí respondentů lze vyčíst, že tuto metodiku mají 

všichni stejnou a snaží se podle ní postupovat. Stejně tak korespondují vyjmenované aktivity 

terapeutického programu s uváděnými aktivitami v odpovědích.  

Mou práci limitoval počet respondentů, zejména proto, že některé pozice ve věznici 

nejsou obsazeny. Odpovědi respondentů se ve většině případů velmi podobaly. Jejich pohled 

na resocializaci odsouzených se lišil vždy pouze v zanedbatelném měřítku. Pro další výzkum 

by bylo velmi zajímavé zaměřit se na odsouzené a zkombinovat kazuistiky jednotlivých 

odsouzených při chování v programu s dotazníkovým šetřením, kde by odsouzení hodnotili 

svůj pohled na terapeutický program. Tento pohled odsouzených by mohl být v určitém měřítku 

rozhodující pro zajištění účelovosti jednotlivých aktivit terapeutického programu v rámci 

osobní či rodinné anamnézy a osobnosti odsouzeného.  

 

                                                 
99 GEBAUEROVÁ, Andrea. Resocializační proces dospělých odsouzených mužů a jejich postupné začleňování do společnosti. Praha, 2010, 

Bakalářská práce (Bc.), Univerzita Karlova v Praze, Evangelická teologická fakulta, Katedra sociální pedagogiky, 2011-02-02. str. 35–34. 
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DOPORUČENÍ PRO STÁVAJÍCÍ PRAXI 

 Doporučení pro stávající praxi jsem vytvořil na základě provedeného výzkumného 

šetření. Funkce jednotlivých doporučení může napomoci usměrňovat práci odborných 

zaměstnanců, kteří pracují s odsouzeným s poruchou chování v souvislosti s užíváním 

návykových látek. Taktéž má doporučení mohou sloužit jako podnět k tvorbě přístupů pro práci 

s touto skupinou odsouzených. Mohou také, zajistit u rodinných příslušníků pochopení 

osobních změn u odsouzených. 

 

Doporučení pro odborné zaměstnance 

• Podpora komunikace odsouzených s jejich rodinnými příslušníky. 

• Komunikace s rodinnými příslušníky odsouzených.  

• Více zapojovat odsouzené do pracovních aktivit. 

• V rámci programů odsouzeným znázornit bývalé odsouzené, kteří program absolvovali 

a na svobodě se jim daří. 

 

Doporučení pro věznice 

• Rozšířit prostory pro pracovní aktivity odsouzených. 

• Spolupracovat s bývalými odsouzenými, kteří prošli terapeutickým programem, 

případně jejich osobu v přednáškové formě ukázat jako příkladnou. 

 

Doporučení pro rodinné příslušníky odsouzených 

• Přijmout odsouzeného a jeho snahu na sobě pracovat. 

• Udržovat kontinuální podporu odsouzeného. 

• Ubezpečovat jej, že stále má zázemí a rodinu, která o něj má zájem. 
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ZÁVĚR 

 V diplomové práci jsem se zabýval resocializací odsouzených, jejichž uvěznění souvisí 

s užíváním návykových látek. Odborné zacházení s těmito odsouzenými je prováděno 

na specializovaném oddělení výkonu trestu pro odsouzené, u kterých došlo k poruše chování 

v souvislosti s užíváním OPL. Problematika zneužívání návykových látek je celospolečenským 

problémem, který často ústí v uvěznění.  

 Cílem diplomové práce bylo zjistit jak teoreticky i prakticky probíhá resocializace 

odsouzených s poruchou chování v souvislosti s užíváním návykových látek z pohledu 

odborných zaměstnanců, kteří svou činností se přímo na této resocializaci podílejí. Teoretická 

část se opírá o odbornou literaturu a zákonné podmínky, které úzce souvisí s problematikou 

resocializace ve vězeňském prostředí v závislosti na odborné metodice pro práci 

s odsouzenými.   

V prvních dvou kapitolách jsem se zabýval základními podmínkami pro výkon trestu 

odnětí svobody, zejména se jedná o základní členění Vězeňské Služby ČR od generálního 

ředitelství, které určuje metodiku a zároveň je garantem zákonnosti všech činností 

vykonávaných v jednotlivých věznicích, až po členění jednotlivých funkcí ve věznicích 

v souvislosti, jak jednotlivé pracovní či služební funkce ovlivňují samotný výkon trestu odnětí 

svobody. Zejména ovlivnění, které v konečném důsledku dopadá na odsouzené. 

V následujících kapitolách jsem se zabýval jednotlivými obory, které úzce souvisí 

s pedagogikou a působením na odsouzené v rámci jednotlivých pracovních pozic odborných 

zaměstnanců. Čtvrtá kapitola popisuje specializované oddělení, jeho základní metodiku, která 

zahrnuje nejenom práci s odsouzenými ale i jednotlivé aspekty celého programu od zařazení 

odsouzeného až po ukončení zařazení. V souvislosti se závislostním chováním odsouzených 

se v práci zabývám spojením drogové problematiky ve vězení i mimo něj.  

 Empirická část se odráží od teoretické části. Cílem empirické části bylo popsat průběh 

resocializace odsouzených z pohledu odborných zaměstnanců. V empirické části jsem 

realizoval kvalitativní výzkum. Ten jsem vedl pomocí polostrukturovaných rozhovorů se šesti 

odbornými zaměstnanci specializovaného oddělení. Technika sběru dat pomocí 

polostrukturovaných rozhovorů se ukázala jako správná. Z odpovědí odborných zaměstnanců 

vznikaly zajímavé pohledy na hlavní i dílčí výzkumné otázky. Zejména v ohledu 

napomáhajících či vytvářejících bariér v procesu resocializace odsouzených a používání 

pedagogických a penitenciárních metod při práci s odsouzenými. Z pohledu odborných 

zaměstnanců vznikaly i náhledy na určité změny, které by mohli zvýšit efektivitu resocializace. 



 

75 

 

 Rozhovory s odbornými zaměstnanci dokládají, že jejich práce je diametrálně odlišná 

od běžné vězeňské praxe v ohledu komunikace a působení na odsouzené. Délka praxe 

jednotlivých odborných zaměstnanců není rozhodující v pohledu na odbornou práci 

s odsouzenými.  

 Úspěšná resocializace odsouzených je podmíněna určitou dobou intenzivního 

a vytrvalého působení na odsouzené, je ale podmíněna i osobností odsouzeného, jeho rodinným 

zázemím, osobní motivací na sobě pracovat a vztahy v rodině odsouzeného. Dalším aspektem 

je vytvoření důvěry na specializovaném oddělení v takové míře, aby odsouzení měli jistotu, 

že jejich emoce, pocity a důvěrné informace nebudou zneužity ostatními odsouzenými a budou 

pochopeny ze strany odborných zaměstnanců. Podstatné bariéry v úspěšné resocializaci jsou 

převážně na straně odsouzeného, který nepochopí podstatu terapeutického programu, sabotuje 

vlastní změnu, nemá dostatečnou osobní motivaci a nepochopí důležitost vzájemné důvěry 

na specializovaném oddělení. Dalšími podstatnými aspekty je chybějící nebo špatné rodinné 

zázemí nebo úmrtí v rodině, o kterém se odsouzený dozví. Ze strany věznice jsou to extrémní 

změny či nařízení, které se přímo dotýkají odsouzených v podobě represivních a restriktivních 

opatření.  

Práce s odsouzenými je velmi náročná, jak z pohledu psychologického, tak z pohledu 

penitenciárně pedagogického. Vhodná forma působení na jednoho odsouzeného nemusí být 

vhodná pro jiného. Vždy závisí na jednotlivci a jeho osobní predispozici k určitému vnějšímu 

působení. Proto je důležité toto působení přizpůsobovat individuálně jednotlivým odsouzeným.  

Tato diplomová práce může poskytnout odborným zaměstnancům i jiným pracovníkům 

zdroj informací a úhel pohledu, které mohou využít při studiu nebo při své práci s odsouzenými. 
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Příloha č.  4 – Otázky k polostrukturovanému rozhovoru 

 

Odborné zkušenosti s odsouzenými na SPO 

1. Jaká je celková Vaše praxe na práci s odsouzenými? 

2. Kolik let se věnujete práci s odsouzenými na SPO? 

3. Kolik hodin za týden se věnujete přímo odsouzeným na SPO? 

4. Kolik odsouzených prošlo terapií SPO během Vaší odborné praxe? 

5. Jaká je podle Vás procentuální úspěšnost jednotlivých odsouzených po terapiích na SPO 

po propuštění? 

6. Kontaktují Vás odsouzení, kterým se daří díky prodělanému programu na SPO? 

 

Terapie na SPO 

1. Myslíte, že aktivity programu zacházení na SPO jsou efektivnější než na běžných 

odděleních věznice? Proč? 

2. Které aktivity programu zacházení na SPO jsou podle Vás nejvíce užitečné 

pro odsouzené, aby u nich nastala požadovaná změna chování? 

3. Které aktivity programu zacházení na SPO jsou podle Vás nejvíce užitečné 

pro odsouzené, aby u nich nastala požadovaná změna v pohledu na závislost? 

4. Které aktivity programu zacházení na SPO jsou podle Vás nejvíce užitečné 

pro odsouzené, aby u nich nastala požadovaná změna v pohledu na trestnou činnost? 

5. Jaký volíte přístup k odsouzeným? 

6. Co ovlivňuje atmosféru na SPO nejvíce? 

7. Jak odsouzení vnímají pedagogické působení v dospělém věku? 

8. Jaké volíte pedagogické zásady při práci s odsouzenými? 

9. Které situace jsou při programech zacházení složité? 

10. Podle čeho odsouzené hodnotíte? 

11. Jak probíhá podle Vás systém resocializace na SPO, lze na něm něco změnit? 

12. Napadá Vás ještě něco, na co jsme v rozhovoru zapomněli a je to zásadní pro SPO? 


