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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá rolí učitelů a vychovatelů pracujících ve Věznici Stráž 

pod Ralskem. Teoretická část diplomové práce je proto zaměřena na popis Vězeňské 

služby České republiky, obsahuje charakteristiku Věznice Stráž pod Ralskem a Školského 

vzdělávacího střediska Stráž pod Ralskem, popisuje systém vzdělávání odsouzených, 

zmiňuje základní informace o Akademii Vězeňské služby České republiky, věnuje se 

programu zacházení a je zde stručně popsána činnost učitelů a vychovatelů pracujících 

ve vězeňském prostředí. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jaké role zastávají učitelé 

a vychovatelé ve strážské věznici, jaké přístupy, metody a formy jsou vhodné a efektivní 

pro práci s odsouzenými z pohledu pracovníků a odsouzených a jaká úskalí limitují práci 

učitelů a vychovatelů v této věznici. Pro výzkumné šetření byla zvolena kvalitativní 

metoda, data byla získávána pomocí dotazníků a osobního rozhovoru s učitelem, který 

dříve pracoval jako vychovatel. Výzkumné šetření probíhalo ve Věznici Stráž 

pod Ralskem, výzkumný vzorek tvořily tři skupiny: vychovatelé, učitelé a žáci-odsouzení 

ve  Věznici Stráž pod Ralskem. Z výzkumného šetření vyplývá, že role vychovatele není 

naplňována tak, jak by měla, především z důvodu vysoké administrativní zátěže 

vychovatelů a vysokého počtu odsouzených v jedné skupině, zatímco role učitele je i přes 

některé nedostatky naplňována v plném rozsahu. Přístupy k odsouzeným je vhodné volit 

individuálně, vždy je však třeba dodržovat rovný přístup, respekt a profesionalitu. Mezi 

největší úskalí bránící časté interakci s odsouzenými patří vysoká administrativní zátěž 

a vysoký počet odsouzených jak ve škole, tak na oddíle. Závěr práce obsahuje možná 

doporučení pro praxi vyplývající z teoretických a praktických poznatků uvedených 

v diplomové práci. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Věznice Stráž pod Ralskem, vzdělávání odsouzených, role učitele, role vychovatele, 

Školské vzdělávací středisko Stráž pod Ralskem, metody a formy výuky ve věznici, 

metoda Feuersteinova instrumentálního obohacování 

  



 
  

ABSTRACT 

The thesis deals with the role of teachers and educators working in Stráž pod Ralskem 

Prison. The theoretical part of the thesis, therefore, focuses not only on the description 

of the Prison Service of the Czech Republic, but it also contains the characteristics 

of the Stráž pod Ralskem Prison and the Stráž pod Ralskem School Educational Center. 

It describes the educational system of convicts and mentions basic information about 

the Academy of Prison Service of the Czech Republic. Moreover, it briefly describes 

the  activities of teachers and educators working in the prison environment. The diploma 

thesis aims to find out, what kind of roles teachers and educators play in the prison, what 

approaches, methods and forms are suitable and effective for working with convicts from 

the perspective of both workers and convicts, and what pitfalls limit the  work of teachers 

and educators in this prison. A qualitative method was chosen for the research, and data 

were collected based on the questionnaire and the personal interview with a teacher, who 

used to work as an educator. The research was conducted in Stráž pod Ralskem Prison, 

the research sample consists of three groups: educators, teachers, and pupils - convicted 

in Stráž pod Ralskem Prison. The research survey shows that the role of the educator is not 

fulfilled as it should, mainly due to a high administrative burden of educators and a high 

number of convicts in one group, while the teacher's role is fully fulfilled despite some 

shortcomings. The approaches to convicts should be chosen on an individual basis, but 

equal access, respect, and professionalism should always be respected. The biggest pitfalls 

preventing frequent interactions with convicts are the high administrative burden and 

the high number of convicts both at school and in detention. The conclusion contains 

possible recommendations for practice resulting from the theoretical and practical 

knowledge presented in the thesis. 
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Úvod 

Diplomová práce s názvem Role učitele a vychovatele ve Věznici Stráž pod Ralskem se 

zaměřuje na učitele a vychovatele jako významné participanty výchovně-vzdělávacího 

procesu v penitenciární oblasti, na možnosti, jakými lze k odsouzeným přistupovat, 

a na způsoby, jak s nimi pracovat. Zároveň se zabývá problémy, jež pracovníci pociťují 

jako nejpalčivější a shledávají v nich největší překážky při svém povolání. Cílem 

diplomové práce je vedle výše zmíněných oblastí reálněji přiblížit oblast, jež je 

celospolečensky spojena s negativními konotacemi a řada předsudků přetrvává i mezi 

speciálními pedagogy pracujícími mimo oblast etopedie. 

Podle autorky práce je důležité neustále otevírat téma vzdělávání odsouzených a nahlížet 

na něj ve všech jeho souvislostech, protože vzdělávání odsouzených může snižovat 

opakovanou recidivu např. tím, že odsouzení získají výuční list, díky čemuž mají 

v budoucím životě lepší možnosti při hledání zaměstnání. „Přestože vězeňské prostředí má 

svá specifika a odlišnosti, cílem Vězeňské služby ČR stejně jako soukromých subjektů 

ve vězeňském vzdělávacím systému je poskytování kvalitního vzdělání, které umožní 

vězněným osobám obstát na pracovním trhu, získat po skončení výkonu trestu odnětí 

svobody stabilní zaměstnání a odpovídající příjem“ (Koncepce vězeňství do roku 2025, 

s. 22). 

Autorka práce pracuje ve Školském vzdělávacím středisku Stráž pod Ralskem (dále též 

ŠVS Stráž pod Ralskem) od roku 2018, díky čemuž měla možnost blíže poznat prostředí 

Věznice Stráž pod Ralskem a ŠVS Stráž pod Ralskem. Zároveň jí bylo umožněno 

nahlédnout do interních materiálů věznice a získat všechny potřebně zdroje z knihovny 

Akademie Vězeňské služby České republiky. 

Vzdělávání odsouzených, ať už formálního či neformálního charakteru, je nedílnou 

součástí výkonu trestu odnětí svobody (dále též VTOS). Je prokázáno, že s vyšším 

vzděláním klesá recidiva. To si uvědomuje také respondent Učitel: „Protože všechno, co 

člověk udělá špatně, je z nedostatku informací nebo špatných informací nebo špatnýho 

náhledu. Tam je, si myslím, ten všeobecnej pohled na to úplně jinej, když je člověk 

vzdělanej, a úplně jinej, když je člověk nevzdělanej. Má úplně jinej hodnotovej žebříček, je 

schopen přemýšlet dopředu, může si vyvodit důsledky, tadyty lidi nejsou schopni ty 

důsledky předvídat.“  
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Diplomová práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část 

obsahuje šest kapitol, snaží se obsáhnout nejen téma systému vzdělávání odsouzených, ale 

zaměřuje se také na popis Vězeňské služby České republiky, podrobněji se zabývá 

charakteristikou Věznice Stráž pod Ralskem a Školského vzdělávacího střediska Stráž 

pod Ralskem. Jedna kapitola se věnuje Akademii Vězeňské služby České republiky jako 

instituci zaštiťující vzdělávání všech zaměstnanců Vězeňské služby České republiky. 

V páté kapitole je podrobněji popsán program zacházení. Poslední kapitola teoretické části 

přibližuje učitele a vychovatele jako pedagogické pracovníky. 

Praktická část diplomové práce se soustředí na samotné výzkumné šetření. V úvodu 

praktické části je vymezen cíl a jsou zde formulovány výzkumné otázky, dále je zde 

nastíněna metodika výzkumného šetření a charakterizována kvalitativní metoda 

a prostředky, jichž bylo využito pro získání dat. Výzkumný vzorek tvořili nejen učitelé 

a vychovatelé strážské věznice, ale také samotní žáci-odsouzení vzdělávající se v ŠVS 

Stráž pod Ralskem. Hlavním cílem diplomové práce bylo odpovědět na tři výzkumné 

otázky: Jaké jsou role a jaké je postavení učitelů a vychovatelů ve Věznici Stráž 

pod Ralskem očima všech zúčastněných? Jaké přístupy k odsouzeným a jaké metody 

a formy práce s odsouzenými mohou vést k efektivnímu a pozitivnímu působení na jejich 

osobnost z pohledu učitele a vychovatele? Jaká úskalí mohou značně limitovat práci 

s odsouzenými především v ŠVS Stráž pod Ralskem? Získaná data byla poté prezentována 

a analyzována, následně došlo ke konfrontaci získaných dat a teoretických poznatků. 

V závěru diplomové práce jsou nastíněna doporučení pro praxi, která vyvstala 

z teoretických poznatků a samotného výzkumného šetření. 
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Teoretická část 

1 Vězeňská služba České republiky 

Vězeňská služba České republiky (dále též VS ČR) je zřízena dle Zákona č. 555/1992 Sb., 

o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, podle něhož „zajišťuje výkon vazby, 

výkon zabezpečovací detence a výkon trestu odnětí svobody a v rozsahu stanoveném tímto 

zákonem ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví a správě soudů 

a při činnosti státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti“ (§ 1 odst. 1). VS ČR 

spadá pod Ministerstvo spravedlnosti (Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky). Vnitřní členění VS ČR 

sestává z vězeňské stráže, justiční stráže a správní služby (tamtéž). 

VS ČR řídí generální ředitel Vězeňské služby, jenž je jmenován i odvoláván ministrem 

spravedlnosti, jemuž se generální ředitel VS ČR zpovídá ze své práce. VS ČR je 

organizačně dále rozdělena na jednotky: generální ředitelství, vazební věznice, věznice, 

ústavy pro výkon zabezpečovací detence, Střední odborné učiliště a Akademie Vězeňské 

služby (Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky). 

Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky (Hlava první, 

§ 2, odst. a-m), udává hlavní úkoly VS ČR: 

 

a) „spravuje a střeží vazební věznice a věznice a odpovídá za dodržování zákonem 

stanovených podmínek výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody,  

b) spravuje a střeží ústavy pro výkon zabezpečovací detence,  

c) střeží, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací 

detence a ve výkonu trestu odnětí svobody a eskortuje tyto osoby do výkonu ústavní 

nebo ochranné výchovy, ústavního ochranného léčení nebo zabezpečovací detence, 

a to bezprostředně po ukončení výkonu vazby, zabezpečovací detence nebo trestu 

odnětí svobody,  

d) prostřednictvím programů zacházení soustavně působí na osoby ve výkonu trestu 

odnětí svobody a obdobně i na některé skupiny osob ve výkonu vazby s cílem 

vytvořit předpoklady pro jejich řádný způsob života po propuštění, 

e) provádí výzkum v oboru penologie a využívá jeho výsledky a vědecké poznatky 

při výkonu vazby a při výkonu trestu odnětí svobody,  
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f) zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství 

a ministerstva a v jiných místech jejich činnosti a v rozsahu stanoveném tímto 

zákonem zajišťuje pořádek a bezpečnost při výkonu pravomoci soudů a státních 

zastupitelství,  

g) vytváří podmínky pro pracovní a jinou účelnou činnost osob ve výkonu vazby, 

ve výkonu zabezpečovací detence a ve výkonu trestu odnětí svobody,  

h) provozuje hospodářskou činnost za účelem zaměstnávání osob ve výkonu trestu 

odnětí svobody, případně i osob ve výkonu vazby,  

i) vede evidenci osob ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence a ve výkonu 

trestu odnětí svobody na území České republiky,  

j) plní úkoly, které pro ni vyplývají z vyhlášených mezinárodních smluv, k jejichž 

ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána,  

k) zabezpečuje vzdělávání příslušníků Vězeňské služby (dále jen "příslušníci") 

a občanských zaměstnanců Vězeňské služby, které provádí Akademie Vězeňské 

služby, a vzdělávání osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody, které 

provádí Střední odborné učiliště,  

l) poskytuje zdravotní služby ve svých zdravotnických zařízeních osobám ve výkonu 

vazby, osobám ve výkonu zabezpečovací detence a osobám ve výkonu trestu odnětí 

svobody, příslušníkům a občanským zaměstnancům Vězeňské služby; v případě 

potřeby zabezpečuje zdravotní služby u mimovězeňských poskytovatelů zdravotních 

služeb,  

m) v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem 2) objasňuje a prověřuje 

vlastními pověřenými orgány (dále jen „pověřené orgány Vězeňské služby“) trestné 

činy osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence; 

ve spolupráci s Generální inspekcí bezpečnostních sborů se podílí na předcházení 

a odhalování trestné činnosti příslušníků Vězeňské služby a občanských 

zaměstnanců zařazených k výkonu práce ve Vězeňské službě spáchané při výkonu 

služby nebo při plnění pracovních úkolů.“ 

Výkon trestu zastává tzv. „regulativní funkci“ (Mařádek 2003, s. 92), která by měla cílit 

na změnu chování pachatele. Účel trestu spočívá v ochraně společnosti před pachateli 

trestných činů, zároveň je jim zabráněno pokračovat v trestné činnosti. Příslušníci 

a zaměstnanci VS ČR se snaží výchovně působit na pachatele tak, aby přehodnotili svůj 
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systém hodnot a začali sami pozitivně ovlivňovat společnost (Zákon č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník). 

Vězeňská služba České republiky zajišťuje deset vazebních věznic (Brno, České 

Budějovice, Hradec Králové, Liberec, Litoměřice, Olomouc, Ostrava, Praha Pankrác, 

Praha Ruzyně, Teplice), dvacet pět věznic (Bělušice, Břeclav, Heřmanice, Horní Slavkov, 

Jiřice, Karviná, Kuřim, Kynšperk nad Ohří, Mírov, Nové Sedlo, Odolov, Opava, Oráčov, 

Ostrov, Pardubice, Plzeň, Příbram, Rapotice, Rýnovice, Stráž pod Ralskem, Světlá 

nad Sázavou, Valdice, Vinařice, Všehrdy, Znojmo) a dva ústavy pro výkon zabezpečovací 

detence zřízené při vazební věznici Brno a věznici Opava 

(https://www.vscr.cz/organizacni-jednotky/). 

Obrázek 1: Věznice, vazební věznice a detenční ústavy v ČR 

(zdroj: http://obase.cz/vezeni-v-cr/) 
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2 Věznice Stráž pod Ralskem 

Praktická část diplomové práce obsahuje data získaná prostřednictvím výzkumného šetření 

ve Věznici Stráž pod Ralskem, proto je tato věznice níže charakterizována. 

2.1 Charakteristika Věznice Stráž pod Ralskem 

Věznice Stráž pod Ralskem sídlí v Libereckém kraji v okrese Česká Lípa. Věznice 

disponuje ubytovací kapacitou 728 míst pro muže ve výkonu trestu odnětí svobody, 

přičemž je tato kapacita dlouhodobě přeplňována. Věznici je přiděleno 314 tabulkových 

míst, z nichž 190 náleží služebnímu poměru a 124 pracovnímu poměru 

(https://www.vscr.cz/veznice-straz-pod-ralskem/).  

Nynější areál věznice, jenž během let prošel řadou změn a mnoha rekonstrukcemi, dříve 

sloužil jako ubytovna pro pracovníky uranových dolů (tamtéž). V roce 1967 se 

pravděpodobně zrodil nápad vybudovat v blízkosti Stráže pod Ralskem útvar Sboru 

nápravné výchovy z důvodu zaplnění kapacity pracovních míst v uranových dolech. Útvar 

byl skutečně zřízen až o pět let později, tj. roku 1972, přičemž výstavba věznice začala 

v lednu 1973. Z bývalých ubytoven tak vznikla velitelská budova, hospodářská budova, 

kuchyně a ubytovna pro odsouzené muže. V průběhu výstavby zde byly vybudovány 

strážní věže a oplocení areálu, který se do dnešních dnů příliš nezměnil. Provoz věznice 

byl zahájen 3. 6. 1973 s 86 příslušníky. O dva roky později se areál rozrostl o další 

ubytovny a jiné prostory pro odsouzené, čímž mohla být navyšována kapacita věznice. 

Odsouzení dle původního záměru pracovali v uranových dolech a v dalších okolních 

organizacích. Pro pohodlí příslušníků bylo do roku 1979 postaveno 40 bytových jednotek, 

ke zlepšení pracovních podmínek napomohla v roce 1981 výstavba nové velitelské 

budovy. Další nové objekty taktéž zkvalitňovaly samotný areál věznice, vznikla zde např. 

soudní budova, kuchyň s jídelnou pro zaměstnance nebo kotce pro služební psy. Slavnostní 

otevření věznice proběhlo 15. 5. 1982, v roce 1994 byl zahájen provoz zabezpečování 

výkonu vazby obviněných z okresů Děčín a Česká Lípa, který byl ukončen roku 2001 

(Krutinová 2019).  

V současnosti se nadále pracuje na tom, aby podmínky pro výkon služby příslušníků VS 

ČR byly vylepšovány a zkvalitňovány. V roce 2018 byla provedena celková rekonstrukce 

strážních věží, která spočívala v zateplení jednotlivých věží, vybavení sociálním a dalším 

potřebným zařízením. Aktuálně se rekonstruují kynologické objekty a vnitřní oplocení 
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zakázaného pásma. V létě roku 2019 byla započata výstavba nového střeleckého tunelu 

(Krutinová 2019). 

Věznice Stráž pod Ralskem se snaží aktivně zapojovat do mediálního života, a přibližovat 

tak vězeňské prostředí a vězeňský život široké veřejnosti, z toho důvodu se podílí např. 

na Mezinárodním dni dětí. Mezinárodní spolupráce spočívá také v ukázkách prací 

příslušníků VS ČR a ve spolupráci s Akademií Vězeňské služby. Na jaře roku 2019 byla 

ve Stráži pod Ralskem otevřena putovní výstava Věznice známá i neznámá, 

prostřednictvím níž se má veřejnost seznámit se specifickým prostředím věznice (k vidění 

jsou např. některé výrobky odsouzených vyrobených na 3D tiskárně ve Školském 

vzdělávacím středisku Stráž pod Ralskem), které je i v dnešní době málo známo 

a medializováno (tamtéž). 

Věznice si klade za jednu z hlavních priorit zaměstnávání odsouzených ve výkonu trestu 

odnětí svobody, přičemž naplňování této priority lze docílit několika způsoby. První 

možností je zaměstnání odsouzených pro cizí subjekty, kam jsou odsouzení sváženi 

hromadně autobusy, samostatně docházejí do města Stráž pod Ralskem, případně mohou 

pracovat i uvnitř věznice. Podílejí se tak např. na úklidových pracích měst a objektů 

(https://www.vscr.cz/o-nas/zamestnavani-veznu/). Nově je zde zřízeno oddělení České 

pošty, kde je hlavním úkolem třídit malé balíkové zásilky. Dle slov generálního ředitele 

České pošty Romana Knapa nespočívá spolupráce s věznicí pouze v aktuálním 

zaměstnávání odsouzených. Jako státní podnik by rádi pomohli v novém startu i osobám 

po ukončení VTOS, jejichž zapojení do pracovního procesu může být po propuštění 

z věznice značně komplikované (https://www.vscr.cz/novinky/vezenska-sluzba-cr-

spolupracuje-s-ceskou-postou/). Ti odsouzení, jimž nebyla vložena důvěra a jejichž 

program zacházení není naplňován dle představ pracovníků věznice, pracují na různých 

pozicích uvnitř objektu věznice, ať už jako kuchaři, nebo jako zedníci apod., podílejí se 

tedy na jejím vnitřním provozu. Odsouzení mohou být zařazeni na pracovní pozice 

do provozovny střediska hospodářské činnosti (např. úklidové a montážní práce, stavební 

činnost), nebo se realizují v rámci vlastní výroby věznice, čímž se myslí např. šití 

(https://www.vscr.cz/o-nas/zamestnavani-veznu/). Poslední variantou, jak naplňovat 

zaměstnávání odsouzených, je možnost navštěvovat denní formu studia, kterou Věznice 

Stráž pod Ralskem také nabízí. 
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Níže uvádíme organizační strukturu Věznice Stráž pod Ralskem. 

Obrázek 2: Organizační struktura Věznice Stráž pod Ralskem  

 

(zdroj: https://www.vscr.cz/veznice-straz-pod-ralskem/o-nas/organizacni-struktura/) 

2.2 Vnější diferenciace 

Na základě Zákona č. 58/2017 Sb., kterým se mění Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody 

a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a další související 

zákony (dále ZVTOS), došlo ke změně vnější diferenciace věznic. V současnosti je 

Věznice Stráž pod Ralskem „věznicí pro výkon trestu odnětí svobody (…) odsouzených 

s ostrahou se středním a vysokým stupněm zabezpečení“ (Čl. 1 Nařízení č. 4, kterým se 

vydává vnitřní řád pro odsouzené ve Věznici Stráž pod Ralskem). Věznice zřizuje 

specializované oddíly pro výkon trestu odsouzených s mentální retardací se středním 
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a vysokým stupněm zabezpečení, oddíl se zesíleným stavebně technickým zabezpečením 

s vysokým stupněm zabezpečení a specializovaný oddíl pro výkon trestu odsouzených 

příslušníků bezpečnostních sborů, vojáků z povolání a strážníků obecní policie s vysokým 

stupněm zabezpečení. Právní předpisy při výkonu trestu dozoruje Krajské státní 

zastupitelství Ústní nad Labem pobočka Liberec (Čl. 1 Nařízení č. 4, kterým se vydává 

vnitřní řád pro odsouzené ve Věznici Stráž pod Ralskem). 

2.3 Vnitřní diferenciace 

Vnitřní diferenciace je v čl. 27 odst. 1 Nařízení č. 4, kterým se vydává vnitřní řád 

pro odsouzené ve Věznici Stráž pod Ralskem, definována jako: „motivační systém 

zařazování odsouzeného do tří prostupných skupin vnitřní diferenciace (dále jen „PSVD“) 

podle jeho přístupu k naplňování stanoveného cíle programu zacházení, chování, jednání, 

postoje k  páchanému trestnému činu a přístupu k plnění povinností v průběhu výkonu 

trestu.“ 

Vnitřní diferenciace není realizována v oddíle1 nástupním, výstupním a krizovém (Motejl 

2010; Čl. 27 Nařízení č. 4, kterým se vydává vnitřní řád pro odsouzené ve Věznici Stráž 

pod Ralskem). Čl. 27 Nařízení č. 4 dále uvádí, že se vnitřní diferenciace neuplatňuje ani 

v oddělení pro odsouzené s mentální retardací, zde se uplatňují zásady I. a II. PSVD, III. 

PSVD pouze v odůvodněných případech. 

Odsouzený je do příslušného stupně (nejčastěji do II. PSVD, do I. nebo III. PSVD pouze 

v odůvodněných případech) zařazován po ukončení pobytu v nástupním oddíle 

rozhodnutím ředitele věznice na základě návrhu odborné komise (Čl. 27 Nařízení č. 4, 

kterým se vydává vnitřní řád pro odsouzené ve Věznici Stráž pod Ralskem). Rozhodujícím 

faktem pro zařazení odsouzeného do příslušného stupně v rámci PSVD je vedle jednání, 

chování a postoje ke spáchanému trestnému činu a výkonu trestu také přístup odsouzeného 

k jeho povinnostem, respektive k naplňování cílů programu zacházení (Motejl 2010). 

Zařazení odsouzeného do příslušného stupně PSVD po ukončení pobytu v nástupním 

oddíle není definitivní. Odsouzeného lze přeřadit do jiných stupňů PSVD, vždy je 

rozhodující, jak plní nebo neplní cíle programu zacházení. Plní-li odsouzený své 

povinnosti (program zacházení apod.), může být přeřazen do I. PSVD. Pokud je však 

neplní, může být přeřazen do III. PSVD (Motejl 2010). Přeřazení se uskutečňuje 

 
1 pozn.: Některá legislativa uvádí místo termínu oddíl termín oddělení, v této DP je použita terminologie 

z Nařízení č. 4, kterým se vydává vnitřní řád pro odsouzené ve Věznici Stráž pod Ralskem, tj. oddíl. 
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při hodnocení programu zacházení, pakliže se nejedná o přeřazení z důvodu kázeňského 

trestu. Návrh na přeřazení odsouzeného podává příslušný vychovatel nejdříve po skončení 

lhůt stanovených pro jednotlivé PSVD na základě individuálního posouzení odsouzeného 

(Čl. 27 Nařízení č. 4, kterým se vydává vnitřní řád pro odsouzené ve Věznici Stráž 

pod Ralskem).  

„Do I. PSVD se zařazují odsouzení, kteří převážně aktivně plní program zacházení i své 

další povinnosti, chovají se a jednají v souladu s vnitřním řádem, a kteří se aktivně 

ve spolupráci se zaměstnanci podílí na činnostech souvisejících s organizací života ve 

věznici nebo mimo ni. 

Do II. PSVD se zařazují odsouzení, kteří částečně plní program zacházení a převážně se 

chovají a jednají v souladu s vnitřním řádem, a kteří se občasně ve spolupráci se 

zaměstnanci podílí na činnostech souvisejících s organizací života ve věznici i mimo ni. 

Do III. PSVD se zařazují odsouzení, kteří převážně odmítají přijmout nebo neplní program 

zacházení, neplní své povinnosti či se chovají a jednají v rozporu s vnitřním řádem“ (sic, 

Čl. 27 odst. 6, 7 a 8 Nařízení č. 4, kterým se vydává vnitřní řád pro odsouzené ve Věznici 

Stráž pod Ralskem). 

Koncepce vězeňství do roku 2025 však kritizuje současné možnosti zařazování 

odsouzených do PSVD. „V praxi to ve skutečnosti znamená, že odsouzený je 

po absolvování nástupního oddělení zařazen v podstatě kamkoliv, kde je volné místo, neboť 

všichni jsou většinou zařazeni do druhé diferenciační skupiny. Spolu pak žijí ti, kteří by 

z nejrůznějších (zejména osobnostních) důvodů měli být rozdělováni“ (s. 46). 

2.4 Vybrané druhy ubytovacích prostor – oddíly 

Ve Věznici Stráž pod Ralskem se podle Nařízení č. 4, kterým se vydává vnitřní řád 

pro odsouzené ve Věznici Stráž pod Ralskem, nachází nástupní oddíl, výstupní oddíl, 

uzavřený oddíl, ošetřovna věznice – zvláštní ubytovací kapacita, specializovaný oddíl pro 

odsouzené s mentální retardací, specializovaný oddíl pro výkon trestu odsouzených 

příslušníků bezpečnostních sborů, vojáků z povolání a strážníků obecní policie, oddíl se 

zesíleným technickým zabezpečením pro výkon trestu velmi nebezpečných odsouzených, 

oddíl bezdrogové zóny, poradna drogové prevence a krizový oddíl. 

Na základě Vyhlášky č. 345/1999 Sb., Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se 

vydává řád výkonu trestu odnětí svobody (dále též ŘVTOS), jsou nově přijatí odsouzení 
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do výkonu trestu umístěni do tzv. přijímacího oddělení, v němž odsouzený pobude 

maximálně jeden týden. V tomto období je odsouzený podroben lékařské prohlídce, jejíž 

součástí je také diagnostické a laboratorní vyšetření. Výsledky veškerých vyšetření jsou 

dále postoupeny na Generální ředitelství Vězeňské služby (dále též GŘ VS), jež na základě 

výsledků rozhodne o umístění odsouzeného do konkrétní věznice. Konkrétní věznice je 

volena především dle druhu programu zacházení, který byl s odsouzeným podepsán. 

Ne každá věznice je schopna realizovat plný obsah programu zacházení. Mělo by se 

přihlížet k tomu, aby věznice byla co nejblíže rodině odsouzeného, to však dnes není 

z kapacitních důvodů, profilace věznic a nastavení programů zacházení možné plnit 

stoprocentně. Rozmístění věznic v České republice není rovnoměrné. Záleží také 

na dalších faktorech (např. zdravotní stav odsouzeného, zkušenosti s VTOS), které hrají 

roli v umisťování odsouzených do příslušných oddílů (Motejl 2010). 

2.4.1 Nástupní oddíl 

Podle ŘVTOS vedoucí oddělení výkonu trestu příslušné věznice (popř. další zaměstnanci 

věznice určení ředitelem věznice) přijímají odsouzené v nástupním oddílu (NO). Délka 

pobytu v NO je individuální, zpravidla však nepřekračuje dva týdny. 

V NO jsou nově přijatí odsouzení odděleni od ostatních odsouzených. Ve Věznici Stráž 

pod Ralskem je NO zřízeno ve třetím podlaží ubytovny č. 4. Odborní zaměstnanci 

(psycholog, sociální pracovnice a speciální pedagog) v průběhu pobytu v NO zpracují 

o odsouzeném komplexní zprávu, speciální pedagog navíc zpracuje program zacházení, 

jejž musí odsouzený podepsat a poté jej i plnit. Odsouzený se během pobytu v NO 

seznamuje s veškerými legislativními dokumenty (ZVTOS, ŘVTOS, vnitřní řád aj.) a také 

s prostředím, v němž bude trest odnětí svobody vykonávat. Dále je odsouzenému přiřazen 

vychovatel, který s ním bude během VTOS pracovat (ŘVTOS). 

Odborná komise taktéž navrhuje, do které prostupné skupiny vnitřní diferenciace bude 

odsouzený zařazen. Pokud se nejedná o zvláštní nebo výjimečný případ, je odsouzený 

zařazen do druhé PSVD. Odsouzení bývají ubytováni podle zařazení do jednotlivých 

skupin (je zde např. jednodušší volit motivační činitele), jsou však známy případy, kdy 

odsouzení z I. PSVD pozitivně působili na odsouzené v jiných stupních PSVD (Motejl 

2010). 
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2.4.2 Výstupní oddíl 

„Ve výstupním oddíle (…) se odsouzení intenzivně připravují na plynulý přechod 

do občanského života“ (Čl. 29, odst. 1 Nařízení č. 4, kterým se vydává vnitřní řád 

pro odsouzené ve Věznici Stráž pod Ralskem). Odsouzení jsou do výstupního oddílu (dále 

též VO) umisťováni šest měsíců před očekávaným koncem výkonu trestu na základě 

návrhu odborných zaměstnanců, který schvaluje ředitel věznice (ŘVTOS). Ve Věznici 

Stráž pod Ralskem je VO zřízen ve čtvrtém podlaží objektu č. 11. Na tomto oddělení není 

uplatňována vnitřní diferenciace, odsouzeným je zde realizován program zacházení, 

v jehož rámci jsou zpracovávány týdenní plány aktivit (Nařízení č. 4, kterým se vydává 

vnitřní řád pro odsouzené ve Věznici Stráž pod Ralskem).  

Program zacházení odsouzených ve VO spočívá v přípravě na samostatný život 

po ukončení výkonu trestu. Aktivity se zaměřují na běžné úkony, jež bude odsouzený 

pravděpodobně v budoucnu potřebovat (nákup potravin, návštěva úřadu, pracovní trh 

apod.), aby byl po ukončení výkonu trestu schopen zařadit se do běžného života (Motejl 

2010). Odsouzený by měl přijít do kontaktu se sociálními pracovníky, vězeňským 

psychologem a vychovatelem, který vypracovává závěrečnou zprávu odsouzeného 

(Černíková, Sedláček 2002). Vybavení VO charakterově odpovídá vybavení internátnímu. 

zde mají možnost využívat elektrické spotřebiče (lednici, sporák, varnou konvici, vysavač, 

žehličku a pračku) a potřebné nádobí, aby si zvykali na běžné domácí práce, jež jsou spjaty 

s životem na svobodě. Odsouzení se stravují v jídelně stejně jako ostatní odsouzení. 

Odsouzení ve VO mají možnost odnést si stravu do ubytovacích prostor, kde si ji mohou 

i upravit. Pokud si odsouzení na VO připravují stravu sami, může jim vychovatel povolit 

širší sortiment potravin (Nařízení č. 4, kterým se vydává vnitřní řád pro odsouzené 

ve Věznici Stráž pod Ralskem). 

Dle Nařízení č. 4, kterým se vydává vnitřní řád pro odsouzené ve Věznici Stráž 

pod Ralskem, může ředitel věznice odsouzeného vyřadit z VO na základě: 

1. porušování legislativy týkající se VTOS; 

2. odmítání plnění programu zacházení nebo jeho celkové neplnění; 

3. přeřazení do jiné věznice, pravomocně uloženého dalšího trestu, nerealizace 

propuštění odsouzeného; 

4. jiného důvodu, který odborná komise shledá jako závažný. 
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2.4.3 Uzavřený oddíl 

Uzavřený oddíl (UO), kde odsouzení vykonávají kázeňský trest 2 , se ve Věznici Stráž 

pod Ralskem nachází v prvním podlaží ubytovny č. 4 (Nařízení č. 4, kterým se vydává 

vnitřní řád pro odsouzené ve Věznici Stráž pod Ralskem). Uzavření na UO je jednou 

z forem kázeňského trestu (Motejl 2010). Prostory vyčleněné pro UO musejí vyhovovat 

daným hygienickým předpisům (ŘVTOS), přičemž musí být vybaveny umyvadlem 

s tekoucí vodou, splachovacím záchodem, elektrickým osvětlením, lůžkem a stoličkou. 

Matrace a lůžkoviny jsou odsouzeným poskytnuty pouze na dobu spánku (Motejl 2010). 

Odsouzený se před nástupem podrobí osobní prohlídce, při níž mu budou odebrány věci, 

které by mohl využít k sebepoškozování, napadení příslušníků a pracovníků VS, případně 

k ničení majetku. Odsouzený si všechny své věci ukládá do úschovy, z níž mu budou 

vydány po ukončení kázeňského trestu (Nařízení č. 4, kterým se vydává vnitřní řád 

pro odsouzené ve Věznici Stráž pod Ralskem). 

Dle režimu se odsouzený stravuje na cele, dvakrát denně je mu podávána horká voda. 

Koupání je povoleno pouze dvakrát týdně. Odsouzený se i v UO řídí časovým rozpisem 

dne dle svého pracovního zařazení. Pro nepracující odsouzené existuje jednotný časový 

režim dne 3  (tamtéž). Pakliže odsouzený navštěvuje ŠVS, je mu umožněno do ŠVS 

docházet a plnit tak svůj program zacházení (ŘVTOS). 

Odsouzený má při výkonu kázeňského trestu na UO nárok na tyto věci: 

a) „nezbytné věci osobní hygieny; 

b) přiměřené množství potravin, maximálně však v rozsahu celodenní stravní dávky; 

 
2 „Kázeňský trest je trest v trestu odnětí svobody nebo ve výkonu vazby. Je to trest, který může být podle 

Zákona o výkonu trestu nebo Zákona o výkonu vazby uložen odsouzenému nebo obviněnému, když porušil 

zaviněně stanovený pořádek a kázeň“ (Mařádek 2003, s. 37).  
3 Čl. 30, odst. 12 b) Nařízení č. 4, kterým se vydává vnitřní řád pro odsouzené ve Věznici Stráž pod Ralskem 

04.30 – 05.00 budíček 

05.00 – 05.10 osobní hygiena 

05.15 – 06.30 snídaně 
07.00 – 08.00 úklid na celách 

08.15 – 08.45 početní prověrka 

09.00 – 11.15  činnost dle plánu programu zacházení 

11.30 – 13.45  oběd 

14.30 – 15.30 vycházky 

15.30 – 16.30 činnost dle plánu programu zacházení 

16.30 – 17.00 večeře 

17.00 – 18.45 úklid na oddíle 

18.45 – 19.00 početní prověrka 

19.00 – 20.00 osobní volno 

20.00 – 20.20 osobní hygiena 

20.30  večerka 
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c) korespondence a dokumentace potřebná k soudním, případně jiným úkolům; 

d) soukromá korespondence (do pěti kusů) a fotografie (do pěti kusů); 

e) psací potřeby (do pěti kusů); 

f) jídelní příbor; 

g) léky v množství stanoveném lékařem a pouze s platným povolením; 

h) 1x kniha nebo 1x časopis, náboženská a právnická literatura; 

i) vězeňské věci vydané dozorcem na UO“ (Čl. 30, odst. 13 Nařízení č. 4, kterým se 

vydává vnitřní řád pro odsouzené ve Věznici Stráž pod Ralskem). 

2.4.4 Ošetřovna věznice – zvláštní ubytovací kapacita 

Ošetřovna věznice – zvláštní ubytovací kapacita se ve Věznici Stráž pod Ralskem nachází 

ve druhém podlaží ubytovny č. 4. Odsouzený je povinen podrobit se preventivní prohlídce 

při příchodu a odchodu z tohoto oddílu. Odsouzený s sebou má všechny věci potřebné 

k osobnímu užívání, které si uloží do přidělené skříňky (Nařízení č. 4, kterým se vydává 

vnitřní řád pro odsouzené ve Věznici Stráž pod Ralskem). 

V případě nutnosti izolace je odsouzený umístěn do samostatné místnosti, je přerušen jeho 

veškerý styk s ostatními odsouzenými a dle závažnosti také nejsou povoleny návštěvy 

odsouzeného. Pakliže není odsouzený umístěn do samostatné místnosti, záleží veškeré 

úkony na léčebném režimu stanoveném lékařem (koupání, nákupy, návštěvy, přijímání 

balíčků). Dojde-li ke zhoršení zdravotního stavu odsouzeného, musí neprodleně 

informovat lékaře, případně zaměstnance věznice, v nutných případech je povinen podrobit 

se osobní prohlídce. Stanovený čas vycházek připadá na ošetřovnu věznice v čase od 10:15 

do 11:15. Odsouzený se vždy stravuje na ložnici oddílu (tamtéž). 

2.4.5 Specializovaný oddíl pro odsouzené s mentální retardací 

Specializovaný oddíl pro odsouzené s mentální retardací (SpO) je zřízen na základě 

ZVTOS pro jedince, u nichž se „ve vnitřním řádu věznice, zejména při volbě obsahu 

a forem programu zacházení, přihlíží k závěrům odborného lékařského posouzení těchto 

odsouzených a k nutnosti individuálního nebo skupinového terapeutického působení“ 

(Hlava IV, § 70). 

SpO bylo ve Věznici Stráž pod Ralskem zřízeno v lednu roku 2007 (Krutinová 2019) 

ve druhém podlaží ubytovny č. 4 s celkovou kapacitou 38 odsouzených, přičemž každá 

cela má své vlastní sociální zařízení. Společně pak odsouzení v SpO využívají sprchy, 
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kuchyňku, kulturní a terapeutickou místnost (Nařízení č. 4, kterým se vydává vnitřní řád 

pro odsouzené ve Věznici Stráž pod Ralskem). „Kromě odsouzených, u nichž byla 

diagnostikována mentální retardace, zde jsou také umisťováni odsouzení, kteří jsou různým 

způsobem sociálně handicapovaní (fyzicky, osobnostně) a pro něž je standardní výkon 

trestu v podmínkách běžných oddílů velmi náročný“ (Krutinová 2019, s. 31). 

Tento oddíl si klade několik cílů. Primárně se pracovníci SpO snaží efektivními 

terapeuticko-výchovnými metodami působit na odsouzené s tělesným a mentálním 

postižením, aby byli tito odsouzení po ukončení výkonu trestu schopni žít samostatně. 

Druhým cílem je předcházení zneužívání odsouzených ze SpO, neboť se v tomto ohledu 

jedná o rizikovou skupinu. Proto se tito odsouzení také stravují odděleně od ostatních. 

V neposlední řadě je oddělení přizpůsobeno jejich zdravotnímu stavu tak, aby nedocházelo 

ke zhoršování v důsledku nepříznivého prostředí (Nařízení č. 4, kterým se vydává vnitřní 

řád pro odsouzené ve Věznici Stráž pod Ralskem). Bajcura (2005) v příloze časopisu 

České vězeňství staví na první místo právě ochranu odsouzených s mentálním postižením 

před násilím od ostatních odsouzených. 

Odsouzený si podává písemnou žádost o umístění do SpO, musí splnit podmínky 

pro přijetí do SpO a podrobit se psychologickému vyšetření. Všechna kritéria přezkoumá 

odborná komise, jež dává návrh řediteli věznice, který svým podpisem vyhoví žádosti 

odsouzenému. Na odsouzeného jsou dále kladeny takové nároky, aby prokazoval motivaci 

pro vstup do SpO, zvyšoval své komunikační kompetence a nadále se socializoval. 

V neposlední řadě se klade důraz na upevnění pracovních návyků, které jsou posilovány 

v rámci prací ve prospěch věznice. Na základě rozhodnutí ředitele věznice může být 

odsouzený vyřazen z tohoto oddílu, pakliže skončí svůj terapeutický program, jeho 

zdravotní stav již nevyžaduje pobyt na specializovaném oddělení, neplní nebo záměrně 

porušuje svůj terapeutický program, nedodržuje pravidla SpO nebo je ukončen jeho výkon 

trestu, případně je převezen do jiné věznice (Nařízení č. 4, kterým se vydává vnitřní řád 

pro odsouzené ve Věznici Stráž pod Ralskem).  

Všichni odsouzení zařazení do SpO mají v programu zacházení aktivity terapeutického 

programu, jež jsou pro ně závazné a musí je plnit. Aktuální nabídku aktivit vždy poskytuje 

speciální pedagog, v jehož kompetenci je taktéž výměna nebo rozšíření aktivit v programu 

zacházení (Nařízení č. 4, kterým se vydává vnitřní řád pro odsouzené ve Věznici Stráž 

pod Ralskem). „Základem působení na zařazené odsouzené je komunitní systém, 



24 
 

individuální psychoterapie, arteterapie, relaxace, vše zaměřeno na minimalizaci vzniku 

konfliktů a zhoršování primárních psychických onemocnění, přípravu na návrat 

do původního sociálního prostředí a zvládnutí zátěže s tím spojené“ (Bajcura 2005, s. 23). 

V rámci terapeuticko-výchovného programu jsou zřízeny oblasti aktivit – vzdělávací, 

pracovní, zájmové, speciálně pedagogické a oblasti utváření vztahů – z nichž odsouzení 

musejí absolvovat 21 hodin týdně. Pracovníci záměrně volí spíše individuální a skupinové 

formy práce a metody dialogické, monologické a názorně demonstrační, čímž by měla být 

práce s odsouzenými intenzivnější a efektivnější tak, aby co nejvíce naplňovala smysl 

VTOS (Nařízení č. 4, kterým se vydává vnitřní řád pro odsouzené ve Věznici Stráž 

pod Ralskem). 

Odsouzení z SpO se často účastní pomocných prací v externích subjektech (např. domov 

důchodců, dětský domov, základní škola apod.), čímž se opět může přispět k osvětě mezi 

občany České republiky. „Vzhledem k tomu, že nejsou pracovně zařazeni, je kladen velký 

důraz nejen na realizaci vzdělávacích, speciálně výchovných a zájmových aktivit, ale 

i na  vytváření a upevňování pracovních návyků prováděním úklidových a brigádnických 

prací ve prospěch věznice a účastí na ekologických brigádách mimo věznici“ (Krutinová 

2019, s. 31-32). 

2.4.6 Specializovaný oddíl pro výkon trestu odsouzených příslušníků  

bezpečnostních sborů, vojáků z povolání a strážníků obecní policie 

Nařízení č. 4, kterým se vydává vnitřní řád pro odsouzené ve Věznici Stráž pod Ralskem, 

ustanovuje, že do tohoto specializovaného oddílu, zřízeného ve třetím podlaží ubytovny 

č. 4 s kapacitou 36 míst, je zařazen odsouzený, který „v době pěti let před dodáním nebo 

nástupem do výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody, anebo v souvislosti s nařízeným 

trestem, byl příslušníkem ve služebním poměru nebo zaměstnancem v pracovním poměru 

k bezpečnostnímu sboru České republiky, vojákem armády České republiky, příslušníkem 

vojenského zpravodajství České republiky nebo strážníkem obecní policie“ (Čl. 34, 

odst. 1). 

O zařazení do tohoto oddílu rozhoduje ředitel věznice, a to na základě návrhu odborné 

komise, jež zpracovává posudek především na základě informací uvedených v osobním 

spise odsouzeného. Odsouzení jsou v tomto oddílu záměrně odděleni od ostatních 

odsouzených, např. se stravují odděleně na celách, početní prověrka odsouzených je 
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prováděna, na rozdíl od početní prověrky běžných ubytoven, na chodbě oddílu (Nařízení 

č. 4, kterým se vydává vnitřní řád pro odsouzené ve Věznici Stráž pod Ralskem). 

2.4.7 Oddíl se zesíleným technickým zabezpečením pro výkon trestu velmi 

nebezpečných odsouzených 

ZVTOS charakterizuje velmi nebezpečného odsouzeného jako člověka: 

a) „který byl odsouzen k výjimečnému trestu, 

b) proti kterému je vedeno trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin spáchaný během 

výkonu vazby nebo výkonu trestu, 

c) který se v posledních pěti letech pokusil uprchnout nebo uprchl z výkonu vazby 

nebo výkonu trestu, 

d) u kterého lze důvodně předpokládat, že ohrozí bezpečnost jiných osob“ (§ 72, 

odst. 1). 

Odsouzenému je doporučeně zasláno rozhodnutí ředitele věznice o zařazení do oddílu se 

zesíleným technickým zabezpečením, přičemž sám odsouzený může požádat ředitele 

věznice o přeřazení do jiného oddílu (ZVTOS). Ve Věznici Stráž pod Ralskem je velmi 

nebezpečný odsouzený umisťován do tohoto oddílu zřízeného ve čtvrtém podlaží ubytovny 

č. 4 s kapacitou 22 míst, na jedné cele mohou být vždy pouze dva odsouzení (Nařízení č. 4, 

kterým se vydává vnitřní řád pro odsouzené ve Věznici Stráž pod Ralskem). 

Práce s velmi nebezpečnými odsouzenými vyžaduje určitá specifika, jako např.: 

- odsouzení se stravují na uzamčených celách, 

- aktivity z programu zacházení se realizují v časech od 09.00 do 11.15 a od 13.00 

do 16.00 hodin, 

- odsouzení mají nárok na sportovní hry a společenské aktivity, jež mohou být 

vykonávány ve vymezeném čase (viz výše), 

- při početní prověrce, výměně prádla a v době večerky jsou odsouzení uzamčeni 

na příslušných celách (Nařízení č. 4, kterým se vydává vnitřní řád pro odsouzené 

ve Věznici Stráž pod Ralskem). 

2.4.8 Oddíl bezdrogové zóny 

Oddíl bezdrogové zóny je ve věznicích zřizován, aby odsouzení, zařazení do tohoto oddílu, 

nepřicházeli do styku s návykovými látkami a minimalizovala se tak zdravotní a sociální 

rizika (Motejl 2010). 
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Pokud má odsouzený zájem o zařazení do tohoto oddílu, musí podat písemnou žádost 

veliteli věznice s prohlášením, v němž dobrovolně souhlasí se stanovenými podmínkami 

oddílu a se sankcemi, poruší-li pravidla oddílu. Odsouzený může být z bezdrogové zóny 

vyřazen na základě pozitivního testu na drogy, odmítnutí podrobení se testu na drogy, 

udělení kázeňského trestu, odmítání a neplnění aktivit programu zacházení, jiných 

závažných důvodů, přeřazení odsouzeného na jiný oddíl na jeho vlastní žádost nebo 

přemístění do jiné věznice (Nařízení č. 4, kterým se vydává vnitřní řád pro odsouzené 

ve Věznici Stráž pod Ralskem). 

2.4.9 Poradna drogové prevence 

Věznice Stráž pod Ralskem disponuje poradnou drogové prevence, jejíž hlavní úkol 

spočívá v prevenci zneužívání drog a v zacházení s uživateli i neuživateli drog (tím se 

myslí např. osoby experimentující s užíváním drog), s problémovými a závislými uživateli 

drog. Odsouzený má právo podat žádost o zařazení do péče poradny drogové prevence, 

odsouzení sem však mohou být zařazeni také na doporučení odborného zaměstnance. 

Poradna drogové prevence nabízí široké spektrum metod práce a aktivit směřujících 

k obecným zásadám bezpečnosti – individuální poradenství, krizová intervence, 

informační činnost i formou besed nebo přednášek. Jedním z hlavních úkolů je 

zprostředkování kontaktu s odbornými pracovišti věznic i externími subjekty (Nařízení 

č. 4, kterým se vydává vnitřní řád pro odsouzené ve Věznici Stráž pod Ralskem). Hanuš 

(2005) chápe užívání drog především jako únik z reality, z psychické deprivace, kterou 

výkon trestu odnětí svobody může u odsouzených způsobovat. Odsouzení nedbají na svůj 

zdravotní stav, snaží se různými způsoby požít jakoukoliv drogu, neváhají ukrást léčiva 

ze zdravotnického oddělení nebo přesvědčit své návštěvy, aby drogu do věznice pronesly. 

Nelze však vyloučit také fakt, že se na distribuci drog podílejí také dozorci věznic. Hanuš 

(tamtéž) taktéž považuje za negativní faktor moderní technologie, jimiž lze drogu upravit 

tak, aby ji zaměstnanci věznic nebyli schopni odhalit. 

Krutinová (2019) uvádí např. spolupráci s organizací Lexus poskytující odborné služby 

odsouzeným se závislostním a rizikovým chováním. V loňském roce byla navázána 

spolupráce Věznice Stráž pod Ralskem se společností Most k naději, jejíž cílovou 

skupinou jsou odsouzení závislí na drogách, alkoholu nebo patologickém hráčství 

připravující se na ukončení výkonu trestu (tamtéž). 
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2.4.10 Krizový oddíl 

Krizový oddíl, nacházející se ve Věznici Stráž pod Ralskem v prvním podlaží ubytovny 

č. 4 (Nařízení č. 4, kterým se vydává vnitřní řád pro odsouzené ve Věznici Stráž 

pod Ralskem), je samostatný oddíl nebo cela zřízená pro odsouzené, kteří prožívají krizový 

stav (Motejl 2010). Motejl (2010, s. 110) dále charakterizuje tento oddíl: „Slouží 

pro vězněné osoby, u nichž je umístění mezi ostatní z objektivních důvodů psychicky 

ohrožující (např. obtížná adaptace na podmínky výkonu trestu/vazby nebo kolektiv 

odsouzených/obviněných) resp. u nichž jsou zaznamenány symptomy krizového stavu, dále 

slouží pro ty vězněné osoby, které prožívají akutní sociální krizi nebo je jejich umístění 

na toto oddělení vhodné z jiných psychiatrických a psychologických důvodů.“ 

Odsouzení se do krizového oddílu zařazují (a zároveň z oddílu vyřazují na návrh 

psychologa) na základě rozhodnutí vedoucího oddělení výkonu trestu nebo jiného 

pověřeného pracovníka. Délka pobytu není striktně stanovena, vždy záleží 

na individuálním stavu odsouzeného, jehož účast na aktivitách z programu zacházení může 

být psychologem, jenž v tomto případě úzce spolupracuje se speciálním pedagogem, 

pozměněna (Nařízení č. 4, kterým se vydává vnitřní řád pro odsouzené ve Věznici Stráž 

pod Ralskem). Podle Mařádka jsou vězni do krizového oddílu zařazování na „pouze 

nezbytně nutnou dobu (řádově minuty, hodiny), po kterou trvá nepřiměřené chování 

a reagování“ (2003, s. 41).  
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3 Systém vzdělávání odsouzených v České republice  

Foucalt (2000, s. 373) říká: „Výchova vězněného je ze strany veřejné moci zároveň 

nevyhnutelnou opatrností v zájmu společnosti a povinností vzhledem k odsouzenému.“ 

Listina základních práv a svobod v čl. 33 ustanovuje právo každého v České republice 

na vzdělání. Evropská vězeňská pravidla (2006) věnují bod 28 a 106 vzdělávání ve VTOS. 

Dle těchto pravidel by každá věznice měla mít zájem vzdělávat odsouzené s ohledem 

na jejich individuální potřeby a zvláštnosti, umožnit přístup ke vzdělávacím programům 

a materiálům, čímž se rozumí především relevantně vybavená vězeňská knihovna. Zároveň 

by se mělo dbát na spolupráci vězeňské a veřejné knihovny, dovoluje-li to režim dané 

věznice. Věznice by se měly v první řadě zabývat negramotnými vězni a vězni 

mladistvými. Motejl (2010) uvádí, že získat vzdělání je právně možné i ve VTOS 

s modifikovanými a specifickými možnostmi. Koncepce vězeňství do roku 2025 rozděluje 

vzdělávání ve věznicích na formální, jež spočívá v získání dokladu o vzdělání, který lze 

plnohodnotně uplatnit na trhu práce, a neformální vzdělávání, jímž se myslí různé kurzy, 

které věznice nabízejí a po jejichž absolvování získají odsouzení osvědčení nebo doklad 

o absolvování. Věznice Stráž pod Ralskem nabízí obě formy vzdělávání. 

Palán (2003) považuje vzdělávání osob ve VTOS za jednu z možností resocializace  

a pozitivního působení na jejich hodnoty a postoje. Zároveň však upozorňuje na to, že 

vzdělávání v českých věznicích zdaleka nedosahuje takové kvality, jako je tomu v jiných 

zemích. Osoby ve VTOS jsou dlouhodobě odloučeny od svých blízkých, dochází tak 

k přerušení vztahů sociálních, rodinných i interpersonálních (Palán 2003). Černíková 

a Makariusová (1996) popisují resocializační programy, jejichž úspěšná realizace 

a absolvování odsouzenými může přispět k pozitivní změně jejich chování a ke změně 

života po ukončení výkonu trestu. Vedle pracovních, volnočasových, extramurálních 

a tréninkově terapeutických programů uvádějí právě vzdělávací programy „zaměřené 

na dokončení školního vzdělání, na vyučení se v oboru či zaučení se v oboru, 

na rekvalifikační kursy, na studium na střední škole apod.“ (s. 88). 

Koncepce vězeňství do roku 2025 uvádí, že téměř polovina odsouzených před nástupem 

do VTOS dokončila základní vzdělání (44,37 %) a 37,75 % odsouzených ve VTOS je 

vyučeno bez maturity. Z tohoto důvodu je odsouzeným poskytováno nejvíce právě 

sekundární vzdělávání, jež může být realizováno na středním odborném učilišti (dále též 

SOU), které zřizuje Vězeňská služba ČR, nebo v externích a soukromých subjektech, což 
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není tak časté. Nabídka učebních oborů a kurzů ve věznicích by měla korespondovat 

s pracovním trhem, aby získání výučního listu skutečně mohlo pomoci osobám 

po ukončení VTOS získat kvalitní zaměstnání. Středoškolské a vysokoškolské studium je 

odsouzeným umožněno pouze individuálně. „Souvisí to především s délkou výkonu trestu 

(často nedosahuje celou dobu, která je potřeba pro absolvování celého studia, ačkoli školy 

umožňují dokončit započaté studiu i po propuštění z výkonu trestu) a v závislosti 

na osobnostních předpokladech odsouzených“ (Biedermanová, Petras 2001, s. 22). 

Možnosti získat vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání využívá pouze malé procento 

odsouzených, přesto tato možnost existuje (Koncepce vězeňství do roku 2025).  

Evropská vězeňská pravidla (2006) apelují, aby edukace osob ve VTOS byla nedílnou 

součástí vězeňského systému a aby bylo vzdělávání pojímáno jako pracovní činnost, 

odsouzení by však neměli dostávat finanční odměnu za účast na studiu. S tímto bodem je 

školské vzdělávací středisko (dále též ŠVS) Stráž pod Ralskem v rozporu, neboť studenti 

mají nárok na stipendium (uvedeno níže) dle stanovených pravidel (požadovaný studijní 

průměr a absence ve výuce). Odsouzený vzdělávající se ve formě denního studia je dle 

ustanovení § 34 odst. 2 ZVOTS řazen do skupiny zaměstnávaných.  

„Výchova vězňů by v rámci možností měla být: 

a) integrovaná do veřejného výchovněvzdělávacího systému dané země, aby vězni 

po propuštění mohli bez potíží pokračovat ve svém vzdělávání a odborném výcviku, 

b) zajišťována pod záštitou externích výchovněvzdělávacích institucí“ (Evropská 

vězeňská pravidla 2006, s. 13). 

Koncepce vězeňství do roku 2025 předkládá dva hlavní strategické cíle v oblasti 

vzdělávání: 

1) vzdělávání osob ve VTOS a jejich úspěšné absolvování daného studia široce 

překračuje zdi věznice a velkou měrou může přispět k zapojení jedince do běžného 

osobního i pracovního života po skončení VTOS, tím se předpokládá snížení 

recidivy; 

2) aktivní personální politiku, jejímž cílem je nastolit tak atraktivní podmínky, aby 

do instituce přicházeli motivovaní a erudovaní pracovníci napříč celou strukturou 

vězeňského systému. 
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Dále požaduje úpravu legislativy z důvodu kontrolní činnosti, kterou může 

nad soukromými subjekty, jež zajišťují výuku ve věznicích, vykonávat pouze Česká školní 

inspekce (dále též ČŠI), ale nikoliv VS ČR. „Je žádoucí v budoucnu zavést do praxe 

systém kontroly nad soukromými subjekty ve vzdělávání“ (str. 27). ČŠI však nemůže 

kontrolovat SOU, jehož kontrolou bylo na základě rozhodnutí ministra pověřeno Generální 

ředitelství Vězeňské služby České republiky. GŘ VS bohužel nezřizuje příslušný orgán, 

který by kontrolní činnost vykonával (tamtéž). 

3.1 Historie penitenciárního vzdělávání v Čechách 

 „Od nepaměti se přikládá vzdělání, gramotnosti, zásadní význam pro nápravu vězňů“ 

(Mezník a kol. 1995, s. 47). Penitenciární pedagogika je „aplikovaná pedagogická 

disciplína, která se zabývá formami, způsoby, metodami a zvláštnostmi výchovného 

a vzdělávacího působení na osoby ve výkonu trestu odnětí svobody“ (Sochůrek 2007a, 

s. 40), jejímž cílem je výchovně působit na člověka, odstranit formy chování, které nejsou 

žádoucí, pozitivně ovlivňovat člověka a cílit tak na změnu jeho hodnotového systému 

(Paukertová 2010). 

Kýr (2003) ve svém článku vyzdvihuje Jana Amose Komenského (1592–1670), jenž 

ve svém nedokončeném díle Obecná porada o nápravě věcí lidských z roku 1662 vyzývá 

všechny společenské instituce, aby se podílely na nápravě společnosti. Aby mohla být 

společnost napravena, musí dle Komenského existovat jednotný spravedlivý řád využitelný 

v celém spektru společnosti. Porušování řádu bude následně potrestáno, a tím bude 

zabráněno páchání trestné činnosti. Již sám Komenský si uvědomoval, že pachatelé 

a trestná činnost tu vždy budou, což, stejně jako v minulosti, dokazují neustále plné (až 

přeplněné) věznice. Komenský věří, že se člověk může napravit zmoudřením a dalším 

vzděláváním. Apeluje na to, aby vzdělávací proces mezi žákem a učitelem probíhal formou 

dialogu, je potřeba, aby žák svému učiteli důvěřoval a byl učitelem chválen. Tyto 

myšlenky lze aplikovat i v dnešním systému vzdělávání odsouzených. 

Další významnou osobností z oblasti penitenciární pedagogiky je kněz František Josef 

Řezáč (1819–1879), jenž sepsal své poznatky do knihy Vězeňství v posavádních spůsobech 

svých s návrhem o zdárnějším trestání a polepšování zločinců. Česky vydané spisy 

dokazovaly autorovo přesvědčení, že by obyvatelé měli blíže poznat oblast vězeňství 

(Uhlík 1997). Jeho nadčasová myšlenka, že kriminalitě lze předcházet poskytováním 

vzdělání odsouzeným a jejich výchovou již ve věznicích, je uplatňována i dnes. Vedle 
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komplexního výchovného působení zdůrazňoval prevenci kriminality zejména 

u mladistvých odsouzených a posilování morálních vlastností u všech odsouzených 

(tamtéž). 

Ústavní učitelé a duchovní poskytovali vzdělávání a výchovu odsouzeným až do roku 

1948. Po tomto roce byly odsouzeným poskytovány odborné a politické přednášky 

od pracovníků věznic a funkcionářů KSČ. Vzdělávání bylo do programů zacházení opět 

zařazeno v 60. letech převážně pro doplnění základního vzdělání prostřednictvím škol 

(John 2018). Počátkem 80. let vznikla v resortu školství „pracovní komise k zavedení 

nového způsobu vzdělávání v podmínkách výkonu trestu odnětí svobody“ (tamtéž, s. 15) 

z důvodu absentující kvalifikace pracujících odsouzených. Komise navrhla zřízení 

„středního odborného učiliště a zvláštního odborného učiliště v rámci Sboru nápravné 

výchovy“ (tamtéž, s. 15), čímž by se vyřešila otázka kvalifikace pracujících odsouzených. 

1. 7. 1983 bylo Ministerstvem školství ČSR zřízeno Střední odborné učiliště SNV 

ve Valdicích (spadalo pod civilní střední odborné učiliště) a bylo zařazeno do sítě 

školských zařízení. Samotné učiliště zajišťující vzdělávání odsouzených (Střední odborné 

učiliště, učiliště a odborné učiliště SNV ČSR) prošlo určitými změnami, ale ve své 

podstatě funguje dodnes. V roce 1992 došlo k novému zřízení Středního odborného učiliště 

Praha. V roce 1996 bylo SOU zařazeno do sítě českých škol. Samostatnou organizační 

jednotkou Vězeňské služby České republiky je od roku 2007 (John 2018). 

3.2 Střední odborné učiliště Vězeňské služby České republiky 

Raszková a Hoferková (2015) chápou vzdělávání osob ve VTOS jako důležitý nástroj 

speciálně-pedagogické nápravné metody, čímž mají na mysli jak reedukaci, tak 

kompenzaci a rehabilitaci, který je součástí programu zacházení tvořeného s každým 

odsouzeným na začátku jeho VTOS. Také Černíková a Sedláček (2002) považují 

vzdělávací systém za nedílnou součást efektivní vězeňské výchovy. Důraz kladou 

především na vzdělávání mladistvých odsouzených. Uvádějí: „Obecná teorie výchovy 

tvrdí, že člověk vzdělaný se dopouští méně častěji těžkých trestných činů, než člověk 

nevzdělaný a nevychovaný“ (s. 60). 

Nařízením ministra spravedlnosti, kterým se zřizuje škola pro osoby ve výkonu vazby nebo 

výkonu trestu odnětí svobody, z roku 2007 bylo zřízeno Střední odborné učiliště, Praha 4, 

Na Veselí 51, 140 67 (dále též SOU) jako organizační jednotka Vězeňské služby ČR. Čl. 2 

ustanovuje, jaké druhy vzdělání SOU poskytuje: 
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a) „přípravu pro výkon povolání a odborných činností v učebních a studijních 

oborech, 

b) doplnění základního vzdělání v kursech pro získání základního vzdělání, 

c) doplnění nebo rozšíření kvalifikace ve vzdělávacích kursech.“ 

V čele SOU stojí ředitel, jehož jmenuje generální ředitel VS ČR (Zákon č. 555/1992 Sb., 

o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky). Odloučená pracoviště SOU, tzv. 

školská vzdělávací střediska (ŠVS), se nachází v devíti věznicích: Heřmanice, Kuřim, 

Pardubice, Plzeň, Rýnovice, Stráž pod Ralskem, Světlá nad Sázavou, Valdice a Všehrdy. 

ŠVS Stráž pod Ralskem poskytuje přípravu pro výkon povolání a odborných činností 

v učebních a studijních oborech a doplnění nebo rozšíření kvalifikace ve vzdělávacích 

kursech. Studenti tedy mohou získat osvědčení daného kurzu nebo výuční list. 

Obrázek 3: Organizační struktura Středního odborného učiliště Praha 

 

(zdroj:  https://www.vscr.cz/stredni-odborne-uciliste/o-nas/organizacni-struktura/) 
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Strukturu vzdělání jasně a přehledně popisuje Motejl (2010). Upozorňuje na důležitý fakt: 

odsouzení získají výuční list nebo osvědčení bez uvedené informace, že daný dokument 

získali ve VTOS, zároveň je vězni, který byl propuštěn dříve, než ukončil studium, 

umožněno dokončit vzdělání i po ukončení VTOS. Tímto Vězeňská služba ČR vychází 

vstříc jednotlivým odsouzeným a snaží se tak minimalizovat dopady jejich trestné 

minulosti v potencionálním zaměstnání. Protože Vězeňská služba ČR není MŠMT 

oprávněna poskytovat základní vzdělání, může odsouzeným nabídnout možnost dokončit 

základní vzdělání v akreditovaných kurzech, po jejichž úspěšném absolvování mohou dále 

pokračovat v učňovském oboru v rámci ŠVS (tamtéž). 

Odsouzení mohou studovat níže uvedené učební obory, které poskytují jednotlivá ŠVS 

v rámci věznic: 

Tabulka 1: Učební obory 

ŠVS Heřmanice 26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce 

ŠVS Pardubice 65-51-E/02 Práce ve stravování 

ŠVS Plzeň 23-51-E/01 Strojírenské práce 

ŠVS Rýnovice 23-56-H/01 Obráběč kovů 

ŠVS Stráž pod Ralskem 23-56-H/01 Obráběč kovů 

ŠVS Světlá nad Sázavou 
31-59-E/02 Šití prádla 

69-54-E/01 Provozní služby 

ŠVS Valdice 23-56-H/01 Obráběč kovů 

ŠVS Všehrdy 

65-51-E/02 Práce ve stravování 

33-57-E/01 Dřevařská výroba 

26-51-E/02 Elektrotechnické a strojně montážní práce 

ŠVS Kuřim 65-51-E/02 Práce ve stravování 

(zdroj: https://www.vscr.cz/stredni-odborne-uciliste/o-nas/zakladni-informace/) 

Výroční zpráva 2018 Vězeňské služby ČR udává takovouto statistiku: „V červnu 2018 se 

v devíti odloučených pracovištích Středního odborného učiliště – ve školských 

vzdělávacích střediscích (při věznicích Heřmanice, Pardubice, Plzeň, Rýnovice, Světlá nad 

Sázavou, Valdice, Všehrdy, Kuřim-Znojmo, Stráž pod Ralskem) konaly závěrečné učňovské 

zkoušky. V sedmi učebních oborech bylo zařazeno 601 žáků, z nich 404 získalo výroční 

vysvědčení a 162 výuční list. Kromě učebních oborů se uskutečnilo 42 kurzů (15 všeobecně 
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vzdělávacích, šest jazykových, čtyři počítačové a 17 odborných), do nichž bylo zařazeno 

celkem 905 žáků a 575 z nich získalo doklad o absolvování“ (https://www.vscr.cz/wp- 

content/uploads/2019/04/v%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD-zpr%C3%A1va-VS-

%C4%8CR-2018-2.pdf). Výroční zpráva dále uvádí, že do školního roku 2018/2019 

nastoupilo 475 žáků v rámci učňovských oborů. 1 065 odsouzených začalo studovat v 57 

různých kurzech napříč ŠVS. Vězeňská služba ČR se aktivně podílí na proškolování svých 

pedagogických pracovníků, proto jich bylo 21 proškoleno v rámci projektu Implementace 

Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování VS ČR, přičemž se tato metoda již 

uplatňuje ve všech ŠVS Vězeňské služby ČR. 

Motejl (2010) popisuje úskalí spojená se vzděláváním odsouzených ve VTOS. Zde jsou 

zmíněna především ta, která se značně týkají ŠVS Stráž pod Ralskem. Pozitivním faktorem 

ŠVS ve Stráži pod Ralskem je spolupráce s věznicí a jejími pracovníky. Na výuce se tedy 

podílí kaplan strážské věznice, který vyučuje předmět Občanská výchova v obou ročnících, 

anglický jazyk v obou ročnících vyučuje speciální pedagožka, jež má možnost vést půlené 

hodiny, tudíž výuka může být značně individualizovaná, což je vzhledem k rozdílům mezi 

jednotlivými odsouzenými velmi žádoucí. Bylo zjištěno, že vysoké procento odsouzených 

studium nedokončí (Motejl 2010), což platí i pro Věznici Stráž pod Ralskem. Odsouzení 

často ukončují studium na vlastní žádost z důvodu přesunutí do jiné věznice nebo proto, že 

kvůli nedostatku financí raději odcházejí do zaměstnání. Nástup do vzdělávacího procesu 

značně limituje také doba, kdy odsouzený nastoupil do VTOS, nelze totiž přijímat 

odsouzené do ŠVS po celý rok (Motejl, 2010). Malému procentu odsouzených ve VTOS je 

umožněno studovat na vysoké škole. Vždy záleží na tom, jak odsouzený plní svůj program 

zacházení, jaká představuje rizika apod. Možnost programu celoživotního vzdělávání 

na vysoké škole nabízí např. Ekonomicko-správní fakulta ve spolupráci s Vazební věznicí 

Brno. 

Přestože ŠVS poskytuje studentům stipendium za určitých podmínek na základě Nařízení 

1/2019 Ředitele Středního odborného učiliště, kterým se vydává Stipendijní řád Středního 

odborného učiliště, ne každému studentovi se výše tohoto stipendia zamlouvá. Stipendium 

vyplácené na základě měsíčního hodnocení podléhá těmto podmínkám: 

• „1000 Kč při měsíčním hodnocení ,výborně‘, 

• 800 Kč při měsíčním hodnocení ,chvalitebně‘, 

• 600 Kč při měsíčním hodnocení ,dobře‘“ (Čl. 2 odst. a). 
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Dalšími faktory, na nichž závisí výše stipendia, jsou řádně omluvené absence (maximálně 

15 %), žádné neomluvené absence a neudělení kázeňského trestu (tamtéž). 

Jeřábek (in Bajcura 2004) se ve svém příspěvku Formy zaměstnávání vězněných osob 

vyjádřil k problematice vzdělávání osob ve VTOS. Dle Jeřábka: „Vzdělávání je vedle 

pracovních a jiných aktivit nedílnou součástí resocializačních programů. Představuje 

komplexní, systematický a vysoce smysluplný a v podmínkách českého vězeňství jedinečný 

program“ (tamtéž, s. 214). Toto tvrzení lze jedině podpořit, protože nabýt pracovních 

návyků, ať už v pravém slova smyslu, či při výkonu jednotlivých činností, může 

odsouzeným pomoci přehodnotit jejich systém hodnot. Získání výučního listu jim pak 

může v civilním životě pomoci získat kvalifikovanou a finančně dobře ohodnocenou 

pracovní pozici.  

3.3 Školské vzdělávací středisko Stráž pod Ralskem 

Školské vzdělávací středisko Stráž pod Ralskem bylo zřízeno v roce 2015 jako deváté ŠVS 

Vězeňské služby ČR. Organizační struktura ŠVS Stráž pod Ralskem sestává z vedoucího 

ŠVS, zástupce vedoucího ŠVS, učitelů teoretických předmětů a učitelů odborného 

výcviku. Aktuálně zde na plný úvazek pracují tři učitelé a dva učitelé odborného výcviku. 

Pedagogické pracovníky doplňují tři učitelky na částečný úvazek a asistentka 

(nepedagogický pracovník) na částečný úvazek. Jako vyučující se zde částečně uplatňují 

také zdejší kaplan a speciální pedagožka. V rámci ŠVS je zřízeno pracovní místo asistenta 

učitele, které je obsazeno odsouzeným ze strážské věznice. Jeho náplň práce spočívá 

především v udržování chodu ŠVS, úklidu, vypomáhá taktéž s výpočetní technikou 

a obstarává chod 3D tiskárny. 

„Nosným učebním oborem je obráběč kovů, který doplňují kurzy zaměřené na výpočetní 

techniku a především na moderní technologie obrábění, technického návrhu a robotiky“ 

(Krutinová 2019, s. 32). Předměty se shodují s předměty téhož učebního oboru mimo 

věznice. Probíhá zde výuka odborných předmětů (technologie výroby, strojírenská 

technologie, technická dokumentace, strojírenství a ekonomika) a všeobecně vzdělávacích 

předmětů (český jazyk, matematika, fyzika, anglický jazyk, přírodní a společenské vědy) 

nezbytných pro výuku na SOU (tamtéž). 

Ve školním roce 2018/2019 a 2019/2020 nabízelo a nabízí ŠVS Stráž pod Ralskem 

dvouletý učební obor Obráběč kovů, všeobecný kurz FIE (standard), odborný kurz 

Zámečník a počítačový kurz CNC obrábění, 3D tisk a robotika. V letošním školním roce 
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bylo přijato celkem 92 žáků (44 žáků nastoupilo do učebního oboru, 48 žáků začalo 

navštěvovat kurzy). Žáci jsou do ŠVS Stráž pod Ralskem přijímáni na základě vlastní 

přihlášky ke studiu. Dále nesmí být jimi spáchaný trestný čin v rozporu s řádem školy, 

jedná se např. o případy, kdy by odsouzený z povahy trestného činu mohl být nebezpečný 

pro pracovníky ŠVS. Ředitel věznice taktéž rozhoduje, jací odsouzení budou přijati 

do procesu vzdělávání, zde se přihlíží zejména ke komplexní analýze a odborným 

posudkům, trestné minulosti uchazeče apod. 

ŠVS Stráž pod Ralskem nabízí žákům možnost účastnit se projektu FIE (metody 

Feuersteinova instrumentálního obohacování). FIE napomáhá studentům osvojovat si 

učební strategie a rozvíjet je. „Metoda FIE je založena na zprostředkovaném učení, 

při kterém se rozvíjí schopnost komunikace, kooperace, vnímání a rozlišování emocí 

(Krutinová 2019, s. 33). Pracovníci ŠVS a další zaměstnanci věznice jsou postupně 

proškolováni v rámci FIE. 

ŠVS Stráž pod Ralskem disponuje několika prostory, v nichž se realizuje výuka a odborný 

výcvik. Odborný výcvik probíhá na samostatném patře, jež je plně vybaveno manuálními 

stroji a frézkami nezbytnými pro práci obráběče kovů. Vedení ŠVS by dílny rádo rozšířilo 

o výuku na CNC strojích (Krutinová 2019). Studenti mají možnost pod odborným 

dohledem nabývat nových schopností a dovedností a získat tak kvalifikaci v daném oboru. 

V druhém patře budovy se nachází kanceláře učitelů, prostory pro jejich zázemí 

(kuchyňka, toalety) a sklad. Značnou část patra zabírají tři učebny, které jsou vybaveny 

interaktivními tabulemi a lavicemi pro plnohodnotnou a kvalitní výuku. Specializovaná 

učebna výpočetní techniky je určena pro výuku ICT a také pro realizaci vzdělávacích 

kurzů. Do této učebny byla umístěna 3D tiskárna, na níž se tisknou vymodelované návrhy, 

jež vytvářejí odsouzení v hodinách modelování na počítači. Zřízena je zde také malá 

internetová učebna s pěti počítači s omezenou možností připojení k internetu. Tuto učebnu 

využívají nejen učitelé se žáky ŠVS, ale také sociální pracovnice nebo vychovatelé 

s odsouzenými zařazenými do výstupního oddělení. Mají zde možnost seznámit se např. 

s pracovními nabídkami, jež mohou po ukončení VTOS využít. ŠVS Stráž pod Ralskem 

jako jediné ŠVS VS ČR vyučuje tělesnou výchovu. Ta probíhá v tělocvičně s několika 

posilovacími stroji, žebřinami a žíněnkami. Další prostory slouží jako zázemí 

pro odsouzené (kancelář asistenta učitele, toalety, šatny). 
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3.3.1 Cíle vzdělávání 

Organizace vyučování se řídí Vyhláškou MŠMT ČR č. 13/2005 Sb., o středním 

vzdělávání, a vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Hlavním cílem vzdělávání na ŠVS Stráž pod Ralskem (vedle 

poskytování všeobecného a odborného vzdělávání) je komplexní osobní rozvoj jedince. 

Výuka je tedy koncipována tak, aby záměrně působila na studenta a rozvíjela jeho 

vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty. Střídá se tak výuka teoretická 

a praktická. Předpokladem dokončeného studia je, že student bude po absolvování 

učebního oboru připraven na výkon povolání v civilním životě. Získání výučního listu 

může značně pomoci při hledání zaměstnání po ukončení VTOS (interní materiály Věznice 

Stráž pod Ralskem). 

„Vzdělání je založeno na zásadách: 

a) rovného přístupu každého státního občana ČR nebo jiného členského státu EU 

ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace, 

b) zohledňování vzdělávacích potřeb jedince, 

c) vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech 

účastníků vzdělávání, 

d) bezplatného středního vzdělávání, 

e) svobodného šíření poznatků, 

f) zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, 

výzkumu a vývoji, a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických 

přístupů a metod, 

g) hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání stanovených 

školským zákonem a vzdělávacími programy, 

h) možnosti každého vzdělávat se po dobu celého života při vědomí odpovědnosti 

za své vzdělávání“ (Školní řád, s. 2, interní materiály Věznice Stráž pod Ralskem). 
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4 Akademie Vězeňské služby České republiky 

Akademie Vězeňské služby České republiky (dříve Institut vzdělávání Vězeňské služby 

České republiky) je resortním vzdělávacím zařízením se sídlem ve Stráži pod Ralskem, 

jehož primárním úkolem je vzdělávání a výcvik zaměstnanců Vězeňské služby ČR 

na teoretické i praktické úrovni (Vlach in Jůzl a kol. 2018; Sochůrek 2007b). „Institut 

vzdělávání Vězeňské služby České republiky (…) je vzdělávacím zařízením a organizační 

jednotkou Vězeňské služby České republiky (…), který zabezpečuje vzdělávání příslušníků 

a zaměstnanců Vězeňské služby (…) a vytváří podmínky pro zvyšování jejich odborné 

úrovně“ (Čl. 1 odst. 1 Nařízení č. 85, kterým se vydává organizační řád Institutu 

vzdělávání Vězeňské služby České republiky, 2007). 

Obrázek 4: Organizační struktura Akademie Vězeňské služby České republiky 

 

(zdroj: https://www.vscr.cz/akademie-vs-cr/o-nas/organizacni-struktura/) 

Dle Vlacha je oblast vězeňství chápána jako „nezbytná bezpečnostní a sociální služba 

veřejnosti“ (in Jůzl a kol. 2018, s. 206). Aby byla poskytována kvalitní služba jednotlivým 

osobám, jimž je primárně určena, je nezbytně nutné, aby takovou službu poskytoval 

proškolený a plně kvalifikovaný pracovník. Na osobnostní a profesní rozvoj je kladen 
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takový důraz, že Akademie VS poskytuje celoživotní vzdělávání a komplexní podporu 

pracovníkům služebního i pracovního poměru. Nabízí a realizuje akreditované kurzy 

pro sociální pracovníky (tamtéž). „Vzdělávání v oblasti výchovy k lidským právům 

a rovným příležitostem žen a mužů se ve Vězeňské službě ČR realizuje u všech nově 

přijatých zaměstnanců formou základní odborné přípravy pro příslušníky a formou 

nástupního kurzu, který je určen pro občanské zaměstnance“ (Prokopová 2018, s. 19). 

Akademie Vězeňské služby České republiky poskytuje nejen základní kvalifikaci 

pro výkon povolání ve služebním nebo pracovním poměru, ale také zajišťuje další 

osobnostní a kompetenční rozvoj během profesní kariéry pracovníka nebo příslušníka 

Vězeňské služby ČR.  

Zároveň je považována za subjekt, který plní mezioborovou a meziresortní spolupráci 

a zajišťuje osvětovou činnost ve veřejné sféře. Akademie se významně podílí na činnostech 

výzkumných a vědeckých v oblasti penologie a penitenciaristiky 

(https://www.vscr.cz/akademie-vs-cr/o-nas/). Pravidelně pořádá odborné konference, 

na nichž vystupují odborníci z nejrůznějších oblastí, spolupracuje se vzdělávacími 

institucemi dalších bezpečnostních sborů (Policejní akademie ČR), s vysokými školami 

(Vyšší policejní škola MV v Pardubicích, Vyšší policejní škola MV v Holešově, Vyšší 

policejní škola MV v Praze, Hasičský záchranný útvar Hlučín), univerzitami 

a akademickými institucemi (UK Praha, TU Liberec, Klinika adiktologie 1. LF UK Praha) 

a jinými subjekty (Generální inspekce bezpečnostních sborů, Národní protidrogová 

centrála, Celní správa ČR, Institut pro kriminologii a sociální prevenci). Organizačně je 

do Akademie začleněn Kabinet dokumentace a historie Vězeňské služby ČR (Vlach in Jůzl 

a kol. 2018). 

Vlach (in Jůzl a kol. 2018) ve svém příspěvku uvádí oblasti činnosti Akademie VS ČR 

a cíle, jež jsou podle něj realizovatelné a jejichž naplnění by mělo přispět ke zvýšení 

úrovně Akademie VS ČR: 

Oblast vzdělávání by měla být nadále rozvíjena v rámci spolupráce se vzdělávacími 

institucemi, nabídkami a realizacemi dalších relevantních kurzů a školení pro všechny 

pracovníky Vězeňské služby ČR. Jedním z cílů je také rozšířit vysokoškolské obory 

v oblasti penologie s možností získat vysokoškolský titul (Bc., Mgr., MBA apod.). 

Nejen šířením osvěty a poskytováním informací veřejnosti by se měla i nadále zabývat 

oblast penologického výzkumu a publikační činnosti. Tato oblast cílí taktéž na vyšší 
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počet zaměstnanců, kteří se budou zapojovat do výzkumných šetření a penologických 

výzkumů, udržovat mezinárodní odbornou spolupráci, pořádat odborné konference 

a publikovat v odborných časopisech. 

Cílem Akademie VS ČR je posílit personální oblast, v níž chybí nejen odborníci 

a pedagogové, ale také IT zaměstnanci, kteří by obstarávali širokou softwarovou síť 

a počítačové učebny nutné pro odborné konference a další vzdělávání zaměstnanců 

Vězeňské služby ČR. 

Poslední stanovený cíl je zaměřen na oblast materiálně-technickou, tím se myslí příznivé 

prostředí a klima Akademie VS ČR a všech jejích objektů (např. ubytovna), které mohou 

značnou měrou přispívat ke kvalitnímu vzdělávání a zvýšení významu celé instituce. 

Již Koncepce platná do roku 2015 si kladla za cíl rozšířit Akademii VS ČR. Cíl nebyl zcela 

naplněn, proto plynule přešel také do současné Koncepce vězeňství do roku 2025. Stále je 

kladen důraz na restrukturalizaci. K naplnění cílů by dle Koncepce vězeňství do roku 2025 

(s. 39) měly pomoci tyto nástroje: 

• „poskytovat školení sociálním pracovníkům, psychologům, vychovatelům 

a dalším odborným pracovníkům 

• poskytovat doplňující pedagogické studium 

• rozšířit penitenciární a penologický výzkum a statistiky k ověření funkčnosti 

jednotlivých programů zacházení, speciálního oddělení, analyzovat recidivu 

• vytvořit expertní skupiny na aktuální problematiky 

• organizovat odborná setkání a konference, včetně mezinárodních.“ 

4.1 Vzdělávání zaměstnanců a příslušníků Vězeňské služby ČR 

„Vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby ČR upravuje mimo jiné nařízení generálního 

ředitele č. 55/2010, o vzdělávání ve Vězeňské službě České republiky a nařízení 

generálního ředitele č. 59/2018, o jazykové kvalifikaci příslušníků a občanských 

zaměstnanců Vězeňské služby ČR“ (Koncepce vězeňství do roku 2025, s. 30). 

Nařízení generálního ředitele č. 55/2010, o vzdělávání ve Vězeňské službě České 

republiky, v čl. 2 rozděluje vzdělávání: 

a) „vstupní vzdělávání 

1. úvodní, 
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2. následné, 

 

b) prohlubující vzdělávání 

1. manažerské, 

2. jazykové, 

3. v dalších oborech, odbornostech nebo oblastech.“ 

Vstupní vzdělávání úvodní je zahájeno ihned po nástupu do služebního nebo pracovního 

poměru a trvá maximálně tři měsíce. Jeho náplní je seznámení s legislativním rámcem, 

předpisy a získání základních dovedností pro výkon povolání. 

Základní odborná příprava je obsahem vstupního vzdělávání následného a nadále je 

dělena na typy dle příslušného zařazení na pracovní pozici (např. typ A je určen všem 

příslušníkům VS ČR bez ohledu na služební zařazení). 

Po pracovníky na vedoucích pozicích je určeno prohlubující vzdělávání manažerské, jež 

se člení na tři úrovně managmentu. Pracovníci díky tomuto vzdělávání získávají potřebné 

kompetence pro vykonávání vedoucí pozice (např. kompetence sociální, pracovní). 

Pracovníci, jejichž pracovní náplň vyžaduje komunikaci v cizím jazyce, jsou vzdělávání 

v oblasti jazykového vzdělání (Koncepce vězeňství do roku 2025). To je realizováno 

především Akademií VS ČR, která pořádá jazykové kurzy pro pracovníky VS ČR. Např. 

v roce 2016 proběhl jazykový kurz Angličtina pro penitenciární praxi, jehož zakončení 

spočívalo ve složení praktické jazykové zkoušky před mezinárodní komisí. Náplní 

jazykového kurzu bylo mimo jiné osvojování slovní zásoby z oblasti penologie, získání 

schopnosti popsat systém českého vězeňství v cizím jazyce nebo podrobné popsání 

věznice, z níž vzdělávající se pracovník pochází (Prudlová 2016). 

Zaměstnanci VS ČR (případně i jiné fyzické osoby) mohou svou odbornou způsobilost 

zvyšovat absolvováním stáží a exkurzí, jež zajišťuje Akademie VS ČR, případně 

konkrétní věznice. Akademie VS ČR i Vězeňská služba ČR by měly podporovat 

výzkumné činnosti a studium v oblasti penologické i penitenciární (Koncepce vězeňství 

do roku 2025). 

Respondent Učitel v osobním rozhovoru uvedl svou zkušenost s Akademií VS ČR: „Tam 

jsem byl na tom vstupním kurzu asi 2 měsíce, kde jsem se seznamoval s těma zákonama, se 

způsobem práce, jak by se s nima mělo zacházet, a pak jsem tam absolvoval to roční 
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vychovatelský minimum. Kvalita učitelů dobrá, už jsem měl za sebou padesátku a byl jsem 

v roli toho žáka, tak jsem si zkusil, v jaký roli jsou ti moji studenti, protože mezi nima jsou 

stejně starý, Trošku se můžu vžít do tý role, že ta možnost učení je úplně jiná, trošku souvisí 

s těma schopnostma jejich a vlastně mi tam dávali takovej návod, jak tyhle dospělý lidi 

učit, že to je úplně o něčem jiným, třeba se zaměřit někam jinam.“ 
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5 Program zacházení  

Odsouzený je povinen dodržovat vnitřní řád věznice během celého výkonu trestu. Řád 

věznice vymezuje povinné a dobrovolné činnosti, jichž se odsouzený musí, nebo dle 

vlastního uvážení může, účastnit. Tyto činnosti stanovuje program zacházení (dále též PZ) 

(§ 40 Zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých 

souvisejících zákonů), jejž Fischer (2006, s. 138) charakterizuje takto: „Stanovený, 

celodenně probíhající program ovlivňování odsouzených v průběhu jejich výkonu trestu 

odnětí svobody je hlavním pedagogickým, a tedy i etopedickým prostředkem výchovného 

působení na pachatele kriminálního chování.“ Program zacházení je tvořen na základě 

§ 40 a § 41 Zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých 

souvisejících zákonů, a na základě § 36, § 37 a § 38 Vyhlášky č. 345/1999 Sb., Vyhláška 

Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody. 

5.1 Komplexní zpráva 

„Aby bylo možné sestavit s odsouzeným jedincem kvalitní a vůči jeho osobnosti adekvátní 

program, je nutné ho co nejlépe poznat“ (Jůzl 2017, s. 368). Komplexní zprávou se myslí 

Souhrnná Analýza Rizik a Potřeb Odsouzených (dále jen SARPO), jež je určena 

k penitenciárnímu hodnocení (Nařízení č. 44, kterým se stanoví pravidla pro zpracování 

komplexní zprávy a programu zacházení odsouzeného, ročník 2018). Komplexní zpráva 

zahrnuje výsledky psychologického, pedagogického, sociálního (popřípadě lékařského) 

posouzení. Dále je zde uvedeno hodnocení rizik a potřeb a jiných dostupných materiálů 

k osobě odsouzeného. Obsah komplexní zprávy je důvěrný (§ 41 Zákona č. 169/1999 Sb., 

o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů). 

Nástroj SARPO, který zastává především funkci hodnotící, je v praxi funkční, na jeho 

vylepšování se neustále pracuje. Komplexní zpráva tedy slouží jako vhodný a dostatečný 

materiál pro zpracování programu zacházení. Vizí je, aby informace obsažené v SARPU 

mohly být využívány také dalšími orgány (např. Probační a mediační služba), s nimiž 

přicházejí do styku vězněné osoby nebo osoby po ukončení VTOS (Koncepce vězeňství 

do roku 2025). 

5.2 Program zacházení  

Každá věznice stanovuje program zacházení pro každého odsouzeného vyjma 

odsouzeného, jemuž byl udělen trest nebo jeho zbytek nepřesahující tři měsíce. Zákon č. 
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169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, 

vymezuje program zacházení jako: „základní formu cílevědomého a komplexního 

působení, jehož cílem je připravit odsouzeného na soběstačný život v souladu se zákonem 

po propuštění z výkonu trestu“ (§ 40, odst. 2). Program zacházení obsahuje taktéž metody 

a formy práce, jež by pracovníci Vězeňské služby ČR měli při styku s odsouzeným 

využívat, aby tak cílili na oblast řešení důsledků a dopadů trestné činnosti na poškozeného. 

Naplňování cíle, který by měl být v PZ přesně formulován, by mělo být kontrolováno dle 

stanové černosti PZ. Program zacházení dále udává, na jaké místo je odsouzený zařazen 

(zaměstnávání, vzdělávání apod.) (Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody 

a o změně některých souvisejících zákonů). „Programy zacházení nejsou v některých 

případech vzájemně provázané (kdo je zaměstnán, nemívá dostatek času na terapii, kdo je 

žákem učiliště, zpravidla nepracuje)“ (Koncepce vězeňství do roku 2025, s. 48). 

Program zacházení je zpracováván „na základě vypracované komplexní 

zprávy  o odsouzeném s ohledem na délku trestu, charakteristiku osobnosti a příčiny 

trestné činnosti“ (§ 41 Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně 

některých souvisejících zákonů). Program zacházení se zaměřuje na tyto oblasti: 

a) práce – v rámci těchto aktivit by měl odsouzený získat pracovní návyky vedoucí 

k odpovědnosti a upevňování sociálních vazeb; 

b) vzdělání – vzdělávací aktivity mají posilovat také sociální dovednosti odsouzených; 

c) osobnost – terapeutické aktivity působí na celkovou osobnost odsouzeného tak, aby 

byl schopen uspokojovat své potřeby bez porušování trestního zákona; 

d) volný čas – odsouzený v rámci volnočasových aktivit uspokojuje své potřeby 

a zájmy, které kultivují jeho osobnost; 

e) rodinné a sociální vazby a vztahy – extramurální4  aktivity podporující rodinné 

a sociální vztahy a vazby (Fischer 2006). 

Vyhláška č. 345/1999 Sb., Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád 

výkonu trestu odnětí svobody, vymezuje tyto oblasti programu zacházení: pracovní 

aktivity, vzdělávací aktivity, speciálně výchovné aktivity, zájmové aktivity a oblast utváření 

vnějších vztahů. 

 
4 „Tyto aktivity slouží zejména k podpoře praktického nácviku sociálních dovedností mimo věznici: provést 

nákup, zvládnout dopravní situace, navštívit kulturní zařízení, posílit rodinné vazby apod. Účelem je, aby se 

odsouzený individuálně anebo ve skupině se zaměstnancem dostal do kontaktu s prostředím, situacemi 

a lidmi mimo věznici“ (https://www.vscr.cz/veznice-valdice/extramuralni-aktivity/). 
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5.2.1 Pracovní aktivity 

Vyhláška č. 345/1999 Sb., Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád 

výkonu trestu odnětí svobody, v § 36 odst. 3 vymezuje pracovní aktivity způsobem: 

a) „zaměstnávání, 

b) práce potřebná k zajištění každodenního provozu věznice (§ 32 odst. 2 zákona), 

c) pracovní terapie, vedená zaměstnanci Vězeňské služby s potřebným odborným 

vzděláním.“ 

Jůzl (2017) řadí pracovní aktivity k nejdůležitějším nástrojům, jimiž lze docílit správné 

sociální adaptace. Práce rozvíjí nejen manuální, ale i kognitivní činnosti odsouzených, 

zároveň může často sloužit jako vhodná náplň času, který musí odsouzený ve věznici 

strávit. Pokud je odsouzený zařazen do zaměstnání v externích subjektech, dostává se 

v pracovní den mimo věznici. Pracovní aktivity zajišťují jistý příjem peněz, jež může 

odsouzený použít ke splácení dluhu, placení alimentů, podpořit finančně svou rodinu apod. 

(Jůzl 2017; Fischer 2006). Systém zaměstnávání odsouzených ve Věznici Stráž 

pod Ralskem je popsán výše. 

5.2.2 Vzdělávací aktivity 

Fischer (2006) považuje vzdělávací aktivity u osob ve VTOS za klíčové, protože 

dokončené vzdělání může osobám po ukončení VTOS značně pomoci v zapojení 

do běžného a pracovního života, zároveň může dojít ke změně hodnot a morálních 

vlastností. 

„Vzdělávacími aktivitami programu zacházení se rozumí 

a) vzdělávání organizované či realizované středním odborným učilištěm, 

b) vzdělávání vedené či kontrolované zaměstnanci oddělení výkonu trestu (oddělení 

výkonu vazby a trestu), 

c) vzdělávání v korespondenčních kursech a v síti základních, středních, vyšších 

odborných nebo vysokých škol České republiky“ (Vyhláška č. 345/1999 Sb., 

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí 

svobody, § 36, odst. 4). 

Odsouzení mají možnost zvolit si v rámci programu zacházení vzdělávací aktivity, které 

nabízí konkrétní věznice. Vzdělávací aktivity zajišťují kvalifikovaní pedagogové, 
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kvalifikovaní zaměstnanci věznice nebo sami odsouzení v rámci sebevzdělávání (Jůzl 

2017).  

Věznice Stráž pod Ralskem nabízí jak vzdělávání organizované či realizované středním 

odborným učilištěm, tak vzdělávání vedené či kontrolované zaměstnanci oddělení výkonu 

trestu.  

Projekt vzdělávací aktivity programu zacházení – VČELAŘENÍ 

Jednou z možných vzdělávacích aktivit, jež mohou odsouzení ve Věznici Stráž 

pod Ralskem navštěvovat, je vzdělávací aktivita VČELAŘENÍ 5 , kterou vede speciální 

pedagog. Vzdělávací aktivita by měla přispět k udržení si kompetencí, které mohou být 

z důvodu VTOS značně oslabovány. Cílem VČELAŘENÍ je osvojení kompetencí, jež jsou 

žádoucí k vykonávání této aktivity (např. kompetence k řešení problémů, kompetence 

k pracovnímu uplatnění). Aktivita sestává z teoretické i praktické části, jejichž propojení je 

nezbytně nutné pro správné zacházení se včelami. Vedoucí této vzdělávací aktivity 

uplatňuje skupinovou formu vedení aktivity, frontální výuku zejména v teoretické části 

aktivity, využívá multimediální prostředky a dohlíží na praktickou činnost odsouzených se 

včelami. Vzdělávací aktivita má časovou dotaci jednu hodinu týdně v průběhu celého roku, 

případné navýšení časové dotace proběhne dle potřeby. Na vedení aktivity participuje 

speciální pedagog, vedoucí vzdělávací aktivity a vychovatel (zdroj: interní materiál 

Věznice Stráž pod Ralskem).  

5.2.3 Speciálně výchovné aktivity 

Speciálně výchovné aktivity jsou ve věznicích realizovány individuálně nebo skupinově, 

jedná se o pedagogickou a psychologickou péči, kterou poskytují odborní zaměstnanci VS 

ČR. Patří k nim např. sociálně právní poradenství, různé typy terapií, rozhovory 

s psychologem nebo speciálním pedagogem (Jůzl 2017). Primárním cílem těchto aktivit je 

působit na odsouzené a pozitivně tak formovat a ovlivňovat jejich chování a jednání 

(Fischer 2006). Speciálně výchovné aktivity se zaměřují na: 

a) „oblast příčin a důsledků páchání trestné činnosti, 

b) rizika a kriminogenní potřeby, 

c) osobnost odsouzeného, nebo 

 
5 Speciální pedagog, který vede tuto aktivitu ve Věznici Stráž pod Ralskem a který celý projekt zpracoval, 

umožnil autorce práce nahlédnout do Projektu vzdělávací aktivity a jejího tematického plánu, který není 

pro potřeby diplomové práce nutné více rozepisovat. 
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d) změnu postojů, myšlení a chování odsouzeného“ (Vyhláška č. 345/1999 Sb., 

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí 

svobody, § 36, odst. 5). 

5.2.4 Zájmové aktivity 

Fischer (2006) spatřuje v zájmových aktivitách především vhodnou prevenci kriminality, 

která může často vznikat z neschopnosti smysluplně trávit volný čas. Zájmové aktivity by 

proto měly vést k nalezení toho, co člověka bude naplňovat i nadále. Vyhláška č. 345/1999 

Sb., Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí 

svobody, chápe zájmové aktivity jako „individuální a skupinové zájmové činnosti 

organizované a vedené zaměstnanci s potřebným odborným vzděláním, které rozvíjejí 

v souladu s účelem výkonu trestu schopnosti, vědomosti a sociální dovednosti 

odsouzených“ (§ 36, odst. 6). 

Jůzl (2017) rozděluje zájmové aktivity na volnočasové aktivity estetickovýchovného 

charakteru a volnočasové aktivity sportovního a tělovýchovného charakteru, v rámci nichž 

vyděluje aktivní stránku, kdy se odsouzený sám účastní volnočasových aktivit, a receptivní 

stránku, kdy může být odsouzený ovlivňován, aniž by se aktivně účastnil dané aktivity 

(např. poslech hudby, sledování sportovních utkání). 

5.2.5 Oblast utváření vnějších vztahů 

Oblast utváření vnějších vztahů lze nazývat jako oblast extramurální6 (Jůzl 2017; Fischer 

2006), jejímž cílem je rozvoj a podpora sociálních a rodinných vztahů a vazeb osob 

ve VTOS s jejich blízkými. Lze sem řadit také přátele, pracovní kolektiv, případně další 

instituce, s nimiž odsouzený chce (a může) být v kontaktu, např. duchovní instituce. 

Naopak se cílí na přerušení vazeb s delikventními osobami (tamtéž). Jůzl (2017) se 

zmiňuje o odsouzených, kteří nemají v okolí nikoho, s kým by vztahy utvářeli. Pro ně by 

měly být určeny duchovní služby, případně četba knih nebo sledování televizních pořadů. 

Fischer (2006, s. 120) navrhuje, aby odsouzeným byla umožněna formou odměn a trestů 

tato opatření: 

• „mimořádné návštěvy 

• bezbariérové rozloučení s rodinou (po ukončení návštěvy) 

 
6 Jůzl (2017, s. 375) definuje tuto oblast: „jednak udržování, jednak utváření vztahů kontaktů se světem ,mimo 

zdi‘ – proto extramurální.“ 
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• umožnění návštěvy mimo objekt věznice 

• nadstandardní návštěvy 

• podmínečné propuštění z výkonu trestu.“  
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6 Učitelé a vychovatelé ve Věznici Stráž pod Ralskem  

„Všichni pracovníci vězeňské služby, kteří se stýkají s vězni, na ně buď mimoděk anebo 

cíleně výchovně působí“ (Paukertová 2010, s. 67). Evropská vězeňská pravidla (2006) 

říkají, aby věznice, pokud je to možné, do svých řad pracovníků zařazovala také 

pracovníky odborné, čímž myslí mimo lékařského personálu právě učitele, mistry 

odborného výcviku, učitele tělesné výchovy, případně sportovní instruktory. Černíková 

a Makariusová (1996) upozorňují na fakt, že samotní pracovníci věznice mohou být 

překážkou v resocializaci. Jejich arogantní a neosobní chování mnohdy zapříčiňuje nechuť 

odsouzených pracovat na své osobnosti.  

Na pracovníky jsou kladeny požadavky profesionality, sociálního cítění a schopnosti 

komunikovat s odsouzenými. Důležitým faktorem není dle Černíkové a Makariusové 

pouhá kvalifikace jednotlivých pracovníků, ale také mezilidské kolegiální vztahy, které 

značně přispívají k samotnému chování pracovníků k odsouzeným. Také Horna (in Bajcura 

2004) vyzdvihuje přívětivé sociální klima, jež pozitivně ovlivňuje bezpečnost ve věznicích. 

Vedle příslušníků VS ČR a obslužných profesí (např. automechanici, kuchaři) ve věznicích 

pracují civilisté, jimž se souhrnně říká zaměstnanci, řadíme mezi ně psychology, 

pedagogy, vychovatele, sociální pracovníky apod., kteří se aktivně podílí na nápravě 

odsouzených (Sochůrek 2007b). 

Horna (in Bajcura 2004) uvádí pět možných faktorů, jež mohou být důvodem vysoké 

fluktuace ve Vězeňské službě České republiky a jež můžeme i dnes považovat za aktuální. 

První faktor spatřuje ve špatném finančním ohodnocení pracovníků VS ČR, druhý faktor 

souvisí s nízkou prestiží zaměstnance VS ČR ve společnosti. Horna nepředpokládá, že by 

se v průběhu následujících let prestiž zlepšila, což lze dnes bohužel beze sporu potvrdit. 

S druhým faktorem je úzce spjat faktor třetí, tj. oceňování pracovníků VS ČR. Poslední 

dva faktory se týkají pracovního prostředí, které může být, byť ve věznici, estetické 

a důstojné. Na pracovníky je vyvíjen velký tlak ze strany vedoucích, ale tlak na pracovníky 

vyvíjejí také samotní odsouzení, což by bylo záhodno zohledňovat (tamtéž). 

6.1 Učitel 

„Výchovně vzdělávací činnost Středního odborného učiliště zajišťují pedagogičtí 

pracovníci s odpovídající kvalifikací“ (Čl. 4 odst. 1 Nařízení ministra spravedlnosti, kterým 

se zřizuje škola pro osoby ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody). 
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Nutnou kvalifikaci stanovuje Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Vedle odborného vzdělání je 

dalším úkolem ŠVS, a tedy i učitelů, působit na morální a etické hodnoty příznačné 

pro demokratickou zemi. Toto výchovné působení mnohdy předčí odborné vzdělání. Lze 

předpokládat, že díky změně v chování budou odsouzení po ukončení VTOS schopni 

snadnějšího začlenění do společnosti (Koncepce vězeňství do roku 2025). 

Učitelé jsou civilní zaměstnanci VS ČR, nemají však stejné podmínky jako učitelé 

na běžných školách. Obecně je učitel definován jako „jeden ze základních činitelů 

vzdělávacího procesu, profesionálně kvalifikovaný pedagogický pracovník, 

spoluzodpovědný za přípravu, řízení, organizaci a výsledky tohoto procesu“ (Průcha 2013, 

s. 261). Současné pojetí učitele zdůrazňuje význam interakce učitele a žáka, nikoliv pouze 

učitele jako hlavní postavu vzdělávacího procesu (tamtéž). Z definice Pedagogického 

slovníku vyplývá, že tradiční pojetí učitele již ustupuje do pozadí a upřednostňuje se takové 

klima, v němž spolupracuje nejen učitel se svými žáky, ale také s rodiči žáků. Tento 

trojúhelník vytváří komunitu, jejíž všichni členové by se měli podílet na vzdělávacím 

procesu (tamtéž). Ve vězeňském prostředí však není možné, aby se na vzdělávání podílela 

celá komunita. S rodiči žáků učitelé komunikují minimálně, ti tudíž nemají možnost 

jakkoliv připomínkovat vzdělávání svých dětí. V případě vzdělávání ve věznici lze říci, že 

vychovatelé v mnohých případech suplují rodiče. Učitelé komunikují právě s vychovateli, 

s nimiž řeší např. kázeňské problémy, vyřizují administrativní činnost apod. Spolupráce 

učitelů a vychovatelů je v tomto případě nevyhnutelná. 

Respondent Učitel, s nímž byl veden osobní rozhovor, jehož analýza následuje v praktické 

části, spatřuje náročnost učitelské profese ve věznici především v době intenzivně trávené 

v uzavřeném prostoru s odsouzenými: „Náročnost je daná tím, že tam trávím těch 8 hodin 

denně, je to ve všech rovinách, ve výuce i mimo výuku, snažíme se s nima pracovat tak, aby 

si tu školu sami udržovali a neničili ten majetek, protože je to i tom prostředí, který tam 

maj. My se snažíme tu školu i nějak vylepšovat, protože když přijdu do chlíva, tak se tam 

jako v chlívě chovám, když přijdu někam, kde je to pěkný, tak to tam určitě hned 

neroztřískám. Tak, jak tam jsou na tom někteří psychicky, tak prostě někdy tu energii 

nasměrují právě proti tomu vybavení tý školy. My se třeba snažíme budovat i věci, který 

bysme tam mít ani nemuseli, ale protože to nejsou děcka, snažíme se vybavit i tělocvičnu, 

kde by ten stres mohl vybít, aby mohli i během výuky upustit páru.“ 
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6.2 Vychovatel 

Vychovatelé jsou pracovníci, kteří „pracují přímo s vězni a věnují se výchovné a zájmové 

činnosti“ (Malá 2003, s. 83). Náplň práce vychovatele spočívá v komplexním působení 

na odsouzeného, což zahrnuje činnosti výchovné, vzdělávací, diagnostické a preventivní. 

Podílí se na socializaci a resocializaci odsouzených, denně pracuje se svou skupinou 

odsouzených, dohlíží na realizaci programu zacházení (Sochůrek 2007b). Na základě 

Vyhlášky č. 345/199 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, připadá 

na jednoho vychovatele nejvíce 20 odsouzených. Koncepce vězeňství do roku 2025 však 

reflektuje dnešní situaci vychovatelů v českých věznicích. Odborných pracovníků 

a vychovatelů není dostatek, proto není dodržován maximální počet odsouzených 

na jednoho vychovatele. Vychovatel obstarává administrativu ohledně odsouzených, 

kontroluje činnost odsouzených, jejich korespondenci (Vyhláška č. 345/199 Sb., kterou se 

vydává řád výkonu trestu odnětí svobody), nabízí odsouzeným možnosti jednorázových 

zájmových aktivit (např. koncerty, besedy). 

Koncepce vězeňství do roku 2025 si klade specifický cíl: „Věnovat dostatečnou pozornost 

personální práci, přehodnotit současné nastavení poměru mezi příslušníky a zaměstnanci 

Vězeňské služby ČR, zpracovat a zavést do praxe karierní řád“ (sic, s. 36). Koncepce 

kritizuje pozice lékaře a vychovatele, jež jsou v současné době zavedeny jako pozice 

pracovněprávní, což není v souladu s bezpečnostním sborem. Koncepce nabízí dvě 

varianty – buď tyto pracovní pozice zcivilnit, nebo je zařadit do služebního poměru. 

Za vhodné řešení Koncepce považuje druhou možnost. V současnosti je u VS ČR 

zaměstnaných sotva 800 vychovatelů, což nekoresponduje s počty odsouzených. Aby oba 

počty korelovaly, muselo by být zaměstnaných více než 900 vychovatelů, a vzhledem 

ke vzrůstající tendenci kriminality a počtu odsouzených by mělo být vychovatelů alespoň 

1 000. Vězeňská služba ČR však bohužel nepodniká žádné kroky k optimalizaci počtu 

odborných zaměstnanců a vychovatelů (Koncepce vězeňství do roku 2025). 

Blíže se specifické práci učitele a vychovatele věnuje praktická část diplomové práce, jejíž 

data vychází z osobní zkušenosti všech zúčastněných respondentů. 
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Praktická část 

7 Metodologický úvod 

Poslední kapitola teoretické části diplomové práce byla věnována učitelům 

a vychovatelům, jejichž role a postavení očima zúčastněných jsou předmětem této 

diplomové práce. 

7.1 Volba tématu, výzkumný problém, cíl výzkumu 

Praktická část diplomové práce má za výzkumné téma Vzdělávání odsouzených, 

konkrétněji výzkumný problém Možnosti efektivního a pozitivního působení na ně.  

Zaměřuje se na role učitele a vychovatele ve strážské věznici, na jejich možnosti působení 

na odsouzené. Toto téma je důležité otevírat nejen proto, aby laická veřejnost a společnost 

pochopila a docenila efektivní práci s odsouzenými, mezi niž lze jistě zařadit jejich 

vzdělávání, ale také z důvodu reflexe práce učitelů a vychovatelů. Pro zajištění co 

nejkvalitnější práce je totiž nutný neustálý profesní rozvoj učitelů a vychovatelů, kteří by 

měli být schopni využívat široké spektrum výchovných a vzdělávacích metod a forem, 

přizpůsobit se aktuálnímu dění ve společnosti a požadavkům, které jsou kladeny 

na vězeňský systém např. Evropskými vězeňskými pravidly. Cílem bylo zjistit, jaké role 

zastávají učitelé a vychovatelé ve Věznici Stráž pod Ralskem, jaké postavení ve strážské 

věznici mají, jaké volí přístupy k odsouzeným a jaké metody a formy práce využívají 

ve výchovně-vzdělávacím procesu s odsouzenými, a jaké problémy mohou mít negativní 

dopad na práci s odsouzenými.  

7.2 Výzkumné otázky 

V teoretické části diplomové práce je uvedeno, že každá věznice by měla mít zájem 

vzdělávat osoby ve VTOS, zároveň je právo na vzdělávání legislativně ukotveno 

v několika dokumentech. Vzdělávání odsouzených je však natolik nestandardní způsob 

vzdělávání, který spočívá především ve specifické skupině žáků, omezených podmínkách 

pro vzdělávání (odsouzení nemají přístup ke všem informacím, nemohou využívat veškeré 

vzdělávací pomůcky apod.) a kladených nároků na učitele a vychovatele. Z těchto důvodů 

je třeba hledat nejlepší možné způsoby efektivního působení na odsouzené. Výzkumné 

otázky jsou proto formulovány následovně: 
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1) Jaké jsou role a jaké je postavení učitelů a vychovatelů ve Věznici Stráž 

pod Ralskem očima všech zúčastněných? 

2) Jaké přístupy k odsouzeným a jaké metody a formy práce s odsouzenými mohou vést 

k efektivnímu a pozitivnímu působení na jejich osobnost z pohledu učitele 

a  vychovatele? 

3) Jaká úskalí mohou značně limitovat práci s odsouzenými především v ŠVS Stráž 

pod Ralskem? 

7.3 Metodika výzkumného šetření 

Ke zpracování praktické části diplomové práce byla využita metoda kvalitativního 

výzkumu 7 . Hendl (2005) spatřuje typické znaky kvalitativního přístupu především 

ve stanovení základních výzkumných otázek na začátku výzkumu, otázky však může 

výzkumník v průběhu výzkumného šetření i při analýze dat modifikovat a doplňovat. 

„Výzkumník vyhledává a analyzuje jakékoliv informace, které přispívají k osvětlení 

výzkumných otázek, provádí deduktivní a induktivní závěry“ (tamtéž, s. 50). Švaříček 

a Šeďová (2007) zdůrazňují přínos subjektivity výzkumníka, jeho zkušenosti a nesměřují 

k jakémusi mechanickému zpracování. 

K získání dat byla použita technika polostrukturovaného rozhovoru a dotazník vlastní 

konstrukce s otevřenými otázkami. Dotazník vyplňovali učitelé ze ŠVS, vychovatelé 

a samotní odsouzení z Věznice Stráž pod Ralskem. V případě tohoto výzkumného šetření 

bylo v plánu zapojit nějakým dílem právě žáky ŠVS, tedy osoby ve VTOS, protože 

pravdivost kvalitativního výzkumu spočívá v tom, že „nálezy reprezentující jevy, ke kterým 

odkazují, atribut platný znamená, že zjištěné nálezy jsou podepřeny důkazy“ (Švaříček, 

Šeďová 2007, s. 31).  

Původně zamýšlená kvantitativní dotazníková metoda byla v průběhu psaní diplomové 

práce přehodnocena a po konzultaci změněna na prestrukturovanou kvalitativní studii. Ta 

umožňuje pracovat s bohatšími textovými daty – výpověďmi zúčastněných. Osobní 

rozhovor s respondentem Učitelem proběhl jako poslední, otázky vycházely jak 

z dotazníku, tak z témat, jimž se chtěla autorka práce věnovat. Záměrně využila rozhovor 

s Učitelem, který má dlouholeté zkušenosti v penitenciární oblasti na dvou odlišných 

pracovních pozicích, které právě byly předmětem výzkumného šetření. 

 
7 „Výzkum založený na získávání dat o zkoumaném fenoménu v jeho přirozeném prostředí, kladoucí důraz 

na interpretaci a komplexnost popisu zkoumaného jevu“ (Průcha 2013, s. 139). 
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7.4 Metody sběru dat 

Hendl (2005) považuje za hlavní skupinu metod sběru dat tzv. kvalitativní dotazování, jež 

zahrnuje více typů. Pro tuto diplomovou práci je stěžejní rozhovor a dotazník s otevřenými 

otázkami, jenž je považován za jednu z možností dotazování. Autorka současně prováděla 

zúčastněné volné pozorování. 

7.4.1 Polostrukturovaný rozhovor 

„Cílem hloubkového a polostrukturovaného rozhovoru je získat detailní a komplexní 

informace o studovaném jevu“ (Švaříček, Šeďová 2007, s 13). Slovník pedagogické 

metodologie uvádí, v čem tkví rozdíl mezi rozhovorem jako vědeckou metodou 

a rozhovorem běžným – vědecký rozhovor je vázaný striktním dodržováním pravidel 

etického kodexu, profesionalitou a zabezpečením podmínek pro daný rozhovor. Využívá-li 

výzkumník polostrukturovaný rozhovor, musí si předem připravit seznam otázek a témat, 

na něž se chce dotazovaného ptát (tamtéž). Základní strukturu rozhovoru, jež byla využita 

v tomto výzkumném šetření, je možné nahlédnout v Příloze 2. Švaříček a Šeďová (2007) 

dále uvádějí, že důležitou součástí polostrukturovaného rozhovoru není pouze samotný 

obsah, ale také nonverbální komunikace dotazovaného. 

Vymezení výzkumných otázek a dále formulace otázek (viz Příloha 2 Základní struktura 

rozhovoru) byla vypracována na základě osobní zkušenosti autorky práce v ŠVS Stráž 

pod Ralskem, téměř dvouletá pracovní zkušenost poskytla prostor a čas pro orientaci 

v dané problematice, zjištění silných a slabých míst zaměstnání učitele ve věznici. 

Ke stanovení témat a otázek přispěla také autorčina účast na SWOT analýze8 , kterou 

zadalo k vypracování SOU Praha. Její výsledky by měly být zahrnuty v koncepci vězeňství 

pro následující roky. Analýzy se zúčastnili pracovníci ze všech školských vzdělávacích 

středisek, společně definovali základní problémy jednotlivých středisek, společné cíle SOU 

Praha a vize do dalších let. 

Rozhovor s respondentem neprobíhal ve Věznici Stráž pod Ralskem, protože zde nebyly 

vytvořeny odpovídající podmínky (ve věznici není možné nahrávat rozhovor na vlastní 

mobilní zařízení, pracovní vytížení taktéž nedovolovalo najít dostatečný prostor 

pro uskutečnění rozhovoru). Proto se rozhovor uskutečnil v soukromí mimo věznici. 

Respondent byl předem seznámen jak s cílem diplomové práce, tak s okruhy a otázkami 

 
8 Nástroj zkoumající silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby SOU Praha a jeho odloučených pracovišť, 

jehož výsledkem by měla být strategie vzdělávání pro následující roky. 
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rozhovoru, respondent podepsal informovaný souhlas, jehož vzor je uveden příloze (viz 

Příloha 1). Rozhovor, který trval hodinu a půl, probíhal osobně, vzhledem k blízkému 

vztahu respondenta a autorky práce nebylo třeba jakkoliv vytvářet bezpečné prostředí. 

Respondent souhlasil s nahráváním rozhovoru na mobilní telefon, jeho odpovědi byly 

následně přepsány do počítače a odpovědi rozděleny dle jednotlivých témat a výzkumných 

otázek. Jméno respondenta není po dohodě s ním v diplomové práci uvedeno, proto je zde 

nazýván jako Učitel. 

7.4.2 Dotazník 

Průcha a kol. definuje dotazník jako: „výzkumný a diagnostický prostředek 

ke shromažďování informací prostřednictvím dotazování osob“ (2013, str. 59). Dalším 

charakteristickým rysem dotazníku je vhodná formulace otázek, které jsou relevantním 

respondentům předkládány v písemné podobě (tamtéž). Dotazníkem9 se nejen získávají 

data, ale také se zjišťují respondentovy postoje ke zkoumané problematice (Pelikán 2011).  

Respondenti byli vybíráni a oslovováni cíleně ve Věznici Stráž pod Ralskem. 

Respondenti odpovídali na osm nebo devět otevřených položek podle toho, o jakou 

skupinu respondentů se jednalo. Dle Hartla (2010) jde tedy o dotazník otevřený – 

nestrukturovaný. Otevřené otázky poskytují možnost široké škály odpovědí, na druhou 

stranu je obtížné odpovědi na ně kvantifikovat, neboť jsou značně subjektivní (Pelikán 

2011). „Pokud s nimi (otevřenými otázkami, pozn. autorky) pracujeme i při výzkumu, mají 

smysl při tvorbě např. případových studií, kde charakterizují konkrétní případ, nebo 

při výzkumu s kvalitativním vyústěním“ (tamtéž, s. 108). Tato upozornění byla vzata 

na vědomí a odpovědi byly zpracovány kvalitativně, přestože původní vize diplomové 

práce směřovala ke kvantitativnímu šetření, a tedy kvantifikaci jednotlivých dat.  

Pro výzkumné šetření byly využity dvě verze dotazníků. První dotazník byl určen 

vychovatelům Věznice Stráž pod Ralskem a pracovníkům ŠVS. Dotazník se skládal 

z devíti položek ve formě otevřených otázek, aby měl každý respondent možnost 

odpovědět dle svých možností a svého zájmu podílet se na výzkumném šetření. Druhý 

dotazník vyplňovaly osoby ve VTOS, které studují ve strážském ŠVS. V tomto dotazníku 

bylo možné odpovědět na osm položek, které měly rovněž formu otevřených otázek. Počet 

otázek byl volen s ohledem na respondenty – osoby ve VTOS, u nichž se předpokládá, že 

 
9 „Dotazník je metodický nástroj výzkumu, resp. průzkumu, vývoje anebo evaluace na hromadné a poměrně 

rychlé zjišťování informací o osobních znalostech, postojích k aktuální nebo potenciální skutečnosti 

a hodnotových preferencích metodou písemného dotazování“ (Maňák, Švec 2005, s. 20). 
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při velkém množství otázek by např. ztratili pozornost nebo chuť dotazník vyplnit, 

případně by mohli být unaveni (Pelikán, 2011). Otázky byly formulovány dle doporučení, 

která uvádí Pelikán (tamtéž, s. 107): neutrální formulace otázek a jasné a srozumitelné 

formulace otázek.  

V průběhu získávání dat se však ukázalo, že některé položky nebyly formulovány 

pro osoby ve VTOS zcela vhodně. Věznice je specifické prostředí, v němž dochází 

k omezenému přísunu informací, a tak i možnosti orientovat se v aktuálním dění.  S tím 

souvisí také omezená slovní zásoba, s níž se odsouzení potýkají. Při vyplňování dotazníků 

proto bylo potřeba odsouzeným některé položky ústně přeformulovat, aby došlo k lepšímu 

pochopení. Autorka záměrně nedávala příklady možných odpovědí na jednotlivé položky, 

aby odsouzení nebyli ve svých odpovědích ovlivňováni. 

7.5 Charakteristika výzkumného vzorku, sběr dat 

Respondent pro rozhovor (Učitel) je pracovníkem Vězeňské služby ČR. Nejprve pracoval 

čtyři roky na pozici vychovatele, poté odešel do zaměstnání mimo Vězeňskou službu ČR. 

Od roku 2016 pracuje na pozici učitele v ŠVS Stráž pod Ralskem. Učitel vystudoval 

vysokou školu se zaměřením na strojírenství, pro práci vychovatele bylo nutné, aby 

absolvoval pedagogické minimum pro vychovatele a nástupní kurz v Akademii VS ČR. 

Práce učitele vyžadovala doplnění pedagogického minima pro učitele. Respondent byl 

zvolen pro rozhovor právě pro své působní na obou pracovních pozicích ve věznici. 

Respondent tedy nevyplňoval dotazník, jednotlivé položky byly zahrnuty do rozhovoru. 

Výzkum probíhal ve třech skupinách. Výzkumný vzorek tvoří odsouzení ve VTOS 

a pracovníci ŠVS a vychovatelé z Věznice Stráž pod Ralskem. Odsouzení byli osloveni 

a požádáni o účast na výzkumném šetření osobně autorkou práce, která je zároveň 

učitelkou v ŠVS Stráž pod Ralskem. Jejich účast byla vysoká (celkový počet respondentů 

je 32), neúčastnili se pouze odsouzení, kteří byli v době realizace nemocní, tudíž v ŠVS 

nepřítomní. Odsouzení ve VTOS, kteří se zúčastnili výzkumného šetření, byli žáky 

2. a 3. ročníku učňovského oboru Obráběč kovů. 

Pracovníci ŠVS byli taktéž osloveni osobně, vyplnění dotazníku se zúčastnili čtyři 

pracovníci ŠVS, přičemž sama autorka jako pracovnice ŠVS dotazník nevyplňovala, své 

názory konfrontovala se zjištěnými daty z rozhovoru a dotazníků. Respondent na nynější 

pozici učitele otázky zodpověděl v osobním rozhovoru. 
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Vychovatelé byli opakovaně požádáni o zapojení do výzkumného šetření prostřednictvím 

e-mailu. Chráska (2016) upozorňuje na úskalí, která v sobě nese rozesílání dotazníků 

poštou, v tomto případě e-mailem. Podle Chrásky by měl výzkumník počítat s malou 

návratností zejména anonymních dotazníků, což se při tomto výzkumném šetření potvrdilo. 

Odpovídají většinou lidé s vyšším vzděláním nebo kladným vztahem ke zkoumané 

problematice (tamtéž). Vzhledem k náročné práci ve věznici, nedostatku času a přemíry 

byrokracie se rozhodli výzkumu účastnit pouze čtyři vychovatelé (z celkového počtu 33), 

jejichž příspěvky jsou taktéž velmi cennými zdroji informací pro zpracování a interpretaci 

zjištěných dat. 

Výzkumné šetření (sběr dat pomocí dotazníků) probíhalo ve Věznici Stráž pod Ralskem. 

Výzkumné šetření, s výjimkou rozhovoru s Učitelem (uvedeno výše), záměrně probíhalo 

v pracovní době při pobytu ve věznici, aby se dotazovaní mohli na otázky soustředit 

a odpovídat právě v prostředí, které je předmětem zkoumání. Výzkumné šetření probíhalo 

od prosince 2018 do března 2019 v ŠVS Stráž pod Ralskem.  

7.6 Etické aspekty výzkumného šetření  

Švaříček a Šeďová (2007) formulovali základní principy etické dimenze výzkumu, jež by 

měl každý výzkumník vždy dodržovat. Jsou jimi důvěrnost, poučený souhlas (informovaný 

souhlas), zpřístupnění práce účastníkům výzkumu a také možnost kdykoliv odstoupit 

od účasti na výzkumu bez vysvětlení. Autorka práce se snažila dodržovat všechny principy 

etických aspektů při získávání dat u všech účastníků výzkumného šetření.  

Etické otázky jsou při práci s odsouzenými velmi důležité, protože se jedná o specifickou 

skupinu lidí, s nimiž by měl člověk zacházet s jistým odstupem, zároveň však respektovat 

jejich lidskou důstojnost a práva, která jim náleží. Dodržování etických principů 

při výzkumu je nedílnou součástí samotného výzkumného šetření. Punch (2018, s. 61) 

zdůrazňuje především tyto aspekty: 

• „zajištění profesionálního a příjemného přístupu k respondentům; 

• uvážení všech etických aspektů; 

• zajištění toho, že dotazník je co nejatraktivnější; 
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• pomocí pilotní studie získání jistoty, že otázky při sběru dat skutečně 

fungují10.“ 

Dále apeluje na výzkumníky, aby pro své respondenty vytvořili příznivé klima, které 

prokazatelně pozitivně ovlivňuje samotný průběh výzkumného šetření, tj. vyplňování 

dotazníku, zvyšuje se tím reliabilita a validita dotazníku (tamtéž). Výzkumné šetření 

probíhalo záměrně až ke konci roku 2018, aby autorka práce měla dostatek prostoru 

pro navození příznivého a bezpečného prostředí. Zároveň tak odsouzení měli čas poznat 

prostředí ŠVS ve Stráži pod Ralskem a jeho pracovníky, čímž se zvýšila výpovědní 

hodnota vyplněných dotazníků. Získání důvěry odsouzených bylo jedním z předpokladů 

jejich úspěšného podílení se na výzkumném šetření. Hendl (2005) zdůrazňuje další faktor 

etického přístupu, jímž je anonymita. V tomto případě byly všechny dotazníky vyplňovány 

anonymně, jména respondentů nikde nefigurují. Všichni respondenti (vychovatelé, 

pracovníci i odsouzení) byli ústní a/nebo písemnou formou ujištěni, že získaná data budou 

použita pouze pro účely této diplomové práce a že všechna data budou anonymizována, 

tudíž se nemuseli obávat, že by jejich jméno někde figurovalo. 

Punch (2008) upozorňuje, že množství získaných dat může být na úkor kvality zjištění. 

Proto v tomto šetření bylo voleno přiměřené množství otázek pro osoby ve VTOS, protože 

spektrum odsouzených je široké, osobnosti se liší (poruchy pozornosti, specifické poruchy 

učení, nízké intelektové dovednosti apod.). Při samotném výzkumném šetření došlo 

k nepochopení některých položek, tudíž bylo nutné je ústně přeformulovat. Nepochopení 

zadání je mezi odsouzenými častým jevem, přestože se všichni pracovníci ŠVS snaží o co 

nejjednodušší formulace. 

  

 
10 Tento aspekt byl při výzkumném šetření opominut, proto došlo k problémům s pochopením jednotlivých 

položek, znovu uvedeno níže (pozn. autorky). 
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8 Zpracování dat, prezentace výsledků 

Tato kapitola se zabývá získanými daty, jejich analýzou a interpretací. Jednotlivá témata 

vyplývají z rozhovoru a dotazníků. Každé téma zahrnuje odpovědi z osobního rozhovoru, 

z dotazníků od učitelů, vychovatelů a osob ve VTOS a je doplněno postřehy a názory 

autorky práce. Přestože se jedná o kvalitativní šetření, některá data z dotazníků pro osoby 

ve VTOS jsou kvantifikována a použita v níže uvedené analýze výsledků. Kvantifikované 

výsledky dotazníků jsou vyhodnoceny v tabulce obsahující absolutní údaje a procentuální 

vyjádření jednotlivých získaných dat. Nejprve byly analyzovány dotazníky. Odpovědi byly 

roztříděny podle tematických oblastí a byla sledována četnost shodných výpovědí, aby byla 

umožněna kvantifikace dat. Tematické oblasti zjištěné při analýze dotazníků daly strukturu 

rozhovoru, který probíhal až posléze. Rozhovor nebylo třeba kategorizovat, struktura byla 

již dána tématy, odpovědi k nim by měly směřovat k odpovědím na výzkumné otázky 

a obsáhnout vytyčená témata. 

8.1 Vzdělání učitelů, vychovatelů a odsouzených 

První otázky dotazníků a rozhovoru se týkaly nejvyššího dosaženého vzdělání 

a absolvování dalších kurzů. Učitelé mají ze zákona povinnost absolvovat pedagogické 

vzdělání. Čtyři z pěti učitelů ŠVS Stráž pod Ralskem vystudovali nepedagogický obor 

technického zaměření a později studovali pedagogické minimum. Respondent Učitel k této 

otázce odpověděl: „Předpoklady k tý práci byly, že vlastně celých 25 let jsem pracoval 

s lidmi. Navíc jsem absolvoval v rámci úřadu práce takový rekvalifikační kurz, kdy vlastně 

mi nastínili nový možnosti. Mezitím jsem absolvoval kurz pro starosty a místostarosty, 

jmenovalo se to nějak Komunikace v krizových situacích. Ten teda se mi tam (ve věznici, 

pozn. autorky) potom poměrně záhy i podařilo uplatnit.“ Autorka práce-učitelka 

vystudovala vysokou školu s pedagogickým zaměřením, kde nadále pokračuje 

magisterským oborem. Dva učitelé zároveň prošli kurzy FIE, jež jim byly poskytnuty 

Vězeňskou službou ČR. Učitelé absolvovali značně menší počet kurzů než vychovatelé, 

jejichž práce je, respektive by měla být zaměřena spíše na výchovnou činnost, učitelé se 

vedle výchovné činnosti věnují především vzdělávací činnosti. 

Dva vychovatelé vystudovali střední školu a vyšší odbornou školu zaměřenou na prevenci 

kriminality, čemuž jeden vychovatel říká: „Uplatňovat mohu při praxi u PČR s náhledem 
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na reakci poškozených a nyní odsouzených pachatelů trestných činů11.“ Jeden vychovatel 

uvedl jako nejvyšší dosažené vzdělání vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně se 

zaměřením na speciální pedagogiku, další vychovatel uvedl, že vystudoval pouze střední 

školu, ale práci vychovatele vykonává již 18 let. Dva z vychovatelů sdělili, že absolvovali 

DPS (doplňkové pedagogické studium) na Akademii VS, taktéž zde absolvovali nástupní 

kurz. Dvě odpovědi vychovatelů jsou ve značném kontrastu. Jeden vychovatel vypsal čtyři 

příklady kurzů, které absolvoval (např. kurz odborného zacházení s odsouzenými 

s mentální retardací, kurz bazální stimulace), druhý vychovatel odpověděl: „Na kurzy 

a výcviky nejsme vysílání, není na to čas.“ Zde si lze pouze domýšlet, jak dlouhou praxi 

oba vychovatelé mají, v jaké době kurzy absolvovali a jaká je jejich osobní motivace 

a zájem kurzy různého zaměření projít, respektive jaká je příčina takto rozdílných 

skutečností.  

Na otázku Uplatňujete ve věznici své zájmy např. formou kroužku? Pokud ano, uveďte, 

o jaký zájem se jedná a jakou formou ho zde realizujete. Učitelé shodně odpověděli, že své 

zájmy zde touto formou neuplatňují vzhledem k typu úvazku.  

Respondent Učitel odpověděl: „Svoje zájmy formou kroužku to ve věznici nešlo. Ve věznici 

jsem vedl hudební kroužek (dříve na pozici vychovatele, pozn. autorky), ačkoliv teda 

hudební nadání vyloženě nemám, ale hudba mě baví. Měl jsem romskou skupinu asi o šesti 

odsouzených a pořádali jsme tam pravidelné, dvakrát nebo třikrát do roka, vystoupení 

pro celou věznici, většinou se tam scházelo něco mezi šedesáti až osmdesáti lidmi. Trvalo 

to zhruba dvě, jednou dokonce i tři, hodiny. Mělo to tam velkej úspěch. Dneska to tam běží 

dál, ale už v podstatně menší míře než tenkrát.“  

Naproti tomu tři z vychovatelů uvedli, že mají tuto možnost, využívají zde např. zájmy 

o přírodu a zahradničení, na nichž lze dobře demonstrovat fungování společnosti. „Aktivita 

včelaření. Velmi vhodný příklad, jak to chodí v přírodě a zejména ve společenství hmyzu. 

(Kdo nepracuje, ať nejí, kdo se nechce účastnit na společné práci, je vyloučen) Kroužek se 

realizuje formou teorie a praktické části – návštěva včelnice a práce se včelstvy.“ 

Vychovatel zároveň vyjádřil, z jakého důvodu věznice zájmové kroužky také využívají: 

„Ano vždy v kroužku pokud to vězně baví. Ale většinou to berou jen jako, čas uteče a pak 

jdu domů‘ Hodně toho využívají jako účelové, k podm. propuštění aby se o nich mluvilo 

jako o hodných a napravitelných vězňů.“ Vězni mají možnost napsat se pouze k jedné 

 
11 Všechny písemné odpovědi jsou uváděny bez úprav (pozn. autorky). 



61 
 

zájmové aktivitě, protože počet vězněných osob bývá značně vyšší, než je kapacita 

věznice, a není proto možné, aby odsouzení navštěvovali aktivit více. Výběr aktivit také 

závisí na složení vychovatelů, jejich schopnostech, dovednostech a chuti vést jednotlivé 

zájmové aktivity. 

Nejvyšší dosažené vzdělání žáků-odsouzených je níže uvedeno v tabulce, protože autorka 

práce se domnívá, že kvantifikovaná data jsou v tomto případě přehlednější a více 

vypovídající. První položka dotazníku pro osoby ve VTOS zjišťovala dosaženou úroveň 

vzdělání odsouzených před nástupem do VTOS (a před započetím studia na ŠVS Stráž pod 

Ralskem), tedy jejich předpoklady pro vzdělávací proces.  

Tabulka 2 – Vzdělání osob ve VTOS před výkonem trestu 

Dokončené základní vzdělání 13 odpovědí 34 % 

Dokončená střední škola 5 odpovědí 13 % 

Dokončený učební obor 13 odpovědí 34 % 

Nedokončené základní vzdělání 1 odpověď 3 % 

Nedokončená střední škola 2 odpovědi 5 % 

Nedokončené učiliště 4 odpovědi 11 % 

(zdroj: vlastní) 

Ze zjištěných dat vyplývá, že nejvyšší počet odsouzených tvoří odsouzení s dokončeným 

základním vzděláním a dokončeným učebním oborem, přičemž se předpokládalo, že 

převažovat budou odsouzení pouze s dokončeným základním vzděláním. V tomto ohledu 

lze považovat zjištění za velmi uspokojivá až překvapivá. Sečteme-li procentuální 

vyjádření odpovědí s dokončením středním vzděláním, ať už s výučním listem nebo 

maturitním vysvědčením, lze jasně vidět, že 47 % odsouzených disponuje určitou 

kvalifikací. 

Nutno podotknout, že v těchto datech je zahrnuto i více odpovědí od jednoho respondenta, 

proto celkový počet odpovědí neodpovídá celkovému počtu respondentů (odsouzených). 

Vycházelo se ze zapsaných odpovědí, kde právě někteří odsouzení uvedli dokončené 

základní vzdělání a zároveň nedokončené vzdělání na střední škole nebo na učilišti. 

Z celkového počtu 32 respondentů pouze jeden odsouzený nedisponoval žádným 

ukončeným vzděláním, pro něj tudíž byla forma vzdělávání ve věznici nejspíše jedinou 
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možností, jak vzdělání získat. Není pravděpodobné, že si lidé po ukončení VTOS vzdělání 

dobrovolně dodělají, neboť musí často řešit především své existenciální zabezpečení. 

Žádný z respondentů (žáků-odsouzených) nezapočal ani nedokončil studium na vysoké 

škole, přičemž i takoví odsouzení se čas od času ve školských vzdělávacích střediscích 

objeví. 

Na základě zjištěných dat lze jasně vidět, jak široké spektrum osob se v ŠVS Stráž 

pod Ralskem nachází. Intelektové i vědomostní rozdíly bývají značnou překážkou 

ve vzdělávacím procesu, který je o to náročnější. Lze s jistotou říci, že zde jsou 

inkludovány rozličné typy žáků. V hodinách je očividné, že žáci se započatou 

a dokončenou střední školou prokazují mnohem lepší studijní výsledky, schopnost učit se 

a logicky přemýšlet. Dokážou řešit náročnější úkoly, zvládají zpracovávat více informací 

najednou, čehož odsouzení s nižším (nebo žádným) stupněm vzdělání nejsou v tak velké 

míře schopni. 

Je proto nutné, aby učitel uměl okamžitě reagovat na aktuální situaci ve třídě, byl schopen 

vysvětlit pojmy, které bývají pro odsouzené neznámé, a zvládl poměrně radikálně 

modifikovat učivo i zadání. Výjimkou není ani to, že schopnější žáci dostávají složitější 

zadání, využívá se tzv. vrstevnického učení apod. Náročnost učitelské profese spočívá také 

v zaujetí všech odsouzených. Vzhledem k různému věku žáků musíme akceptovat, že 

odsouzení vyššího věku prošli vzdělávacím procesem před delší dobou, proto si musí 

znovu zvyknout na určitý režim a požadavky, které jsou na žáky ve škole kladeny. 

8.2 Motivace pro práci ve věznici, motivace ke studiu ve věznici 

Motivace u pracovníků jsou různé. Tři učitelé jsou motivováni novými zkušenostmi 

v oblasti vzdělávání, roli zde hraje také přivýdělek k důchodu a práce v příjemném 

prostředí. Jeden učitel odpověděl takto: „Zajímavé povolání s možností předávání vlastních 

zkušeností a dovedností svým žákům, poskytnout jim v rámci vzdělávání možnost lepšího 

pracovního zařazení po ukončení výkonu trestu a při návratu do běžného života.“  

Respondent Učitel uvedl, že jeho motivace pro práci vychovatele byla taková, že přišel 

o své zaměstnání a hledal nové pracovní místo. Říká, že se nebál vězeňského prostředí, 

protože měl možnost se s ním před nástupem na pozici vychovatele seznámit. „Dali mi 

možnost se tam celý půlden pohybovat, takže jsem tam neshledal žádný nějaký závažný 

překážky, který by mi dál mohly vadit. No, pracoval jsem tam zhruba rok. Během toho roku 
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jsem se víceméně seznamoval s tou prací, která tam vlastně okolo těch vězněných osob 

probíhá. No, potom jsem absolvoval takový vstupní kurz, kde jsem se teda už musel 

podrobnějc seznámit s těmi pravidly všemi v rámci zákona o výkonu trestu a dalších.“  

Učitelka-autorka práce je motivována především možností pozitivního působení 

na odsouzené. Domnívá se, že přístup k odsouzeným jako k běžným žákům, bez předsudků 

a ukvapených závěrů, je pro odsouzené důležitým podnětem, aby oni sami našli motivaci 

snažit se na svobodě vyvarovat všem hrozbám, jež je mohou poslat zpátky do vězení. 

Autorka práce zároveň shledává jako pozitiva tohoto zaměstnání poznání samotného 

prostředí věznice, které ukazuje, kam se člověk může dostat vlastní vinou, ale také 

nešťastnou náhodou. Překračuje tak svůj komfort a přichází do střetu s realitou, která je 

většině společnosti značně vzdálená. Poznání tohoto prostředí a některých odsouzených 

může změnit názory i náhledy na osoby s kriminální minulostí. 

Pouze jeden z dotazovaných vychovatelů uvedl jako motivaci spíše finanční ohodnocení. 

Z odpovědi tohoto respondenta vyplývá, že již ztratil prvotní motivaci, kterou mohla být 

práce s odsouzenými, pomoc s jejich následným začleněním apod. „Motivace – spíše 

peníze (výplata), předtím to bylo něco udělat pro ostatní, ale v dnešní době to nejde, je to 

úplně jiné než dříve.“ Ostatní vychovatelé zmínili práci v kolektivu, práci 

na specializovaném oddíle pro odsouzené s mentální retardací, smysluplnou práci. Přestože 

jsou v této době vychovatelé spíše administrativními pracovníky, pozitivně kvitujeme, že 

i přes byrokratické úkony stále vidí smysl práce v osobním působení na odsouzené. 

Tato položka si v dotazníku pro žáky-odsouzené kladla za cíl zjistit skutečnou motivaci 

ke studiu u každého odsouzeného, jenž se výzkumného šetření účastnil. Respondenti opět 

mohli uvést více odpovědí, které byly zahrnuty do celkového přehledu zjištěných 

výsledků. Položka ukázala poměrně výraznou převahu motivačního faktoru, který se týká 

zvýšení kvalifikace, jež může odsouzeným usnadnit získání zaměstnání po ukončení 

VTOS. Autorka práce považuje odpovědi za věrohodné. Žáci-odsouzení nemají důvod 

vymýšlet si motivaci, případně uvádět nepravdivé odpovědi. Data z dotazníku nemají 

jakýkoliv vliv na jejich studium. 
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Tabulka 3 – Motivační faktory ke studiu 

Zvýšení kvalifikace 25 odpovědí 60 % 

Přemístění do Věznice Stráž pod Ralskem 1 odpověď 2 % 

Smysluplně trávený čas ve VTOS 7 odpovědí 17 % 

Získání nových dovedností a znalostí 5 odpovědí 12 % 

Zaplacení výkonu trestu 2 odpovědi 5 % 

Atraktivita studovaného oboru 2 odpovědi 5 % 

(zdroj: vlastní) 

Překvapivou motivací bylo přemístění do Věznice Stráž pod Ralskem z nevyřčeného 

důvodu: „Možnost dostat se do Stráže jako takové.“ Takto odpověděl pouze jeden 

respondent. Naopak během školního roku se několik odsouzených pokouší přehlásit na jiné 

ŠVS, které je blíž jejich domovu, např. na Moravě. Na toto přání není brán zřetel, věznice 

jsou neustále přeplněné a není tedy v kapacitních možnostech věznic, aby každý 

odsouzený vykonával trest v blízkosti svého bydliště. 

Pozitivně lze hodnotit odpovědi Smysluplně trávený čas ve VTOS („Moje motivace je že 

lepší je chodit do školy a tím i něco udělat pro sebe do budoucna než abych byl celé dny 

a každý den zavřenej na baráku jak pes.“ „Je lepší chodit do školy než ležet na baráku 

a nudit se.“), Získání nových dovedností a znalostí („Jelikož mám jenom základní vzdělání 

tak potřebuju, výuční list proto abych začal normální život.“ „Udělat si školů abych se 

po výkonu trestu venku lépe chytil na práci a rozjel nový život.“ „Motivace je získat víuční 

list abych po propuštění uspěl na trhu práce.“) a Atraktivita oboru („A obrábeč kovů je 

dnes docela dobře placená práce a je po něm poptávka.“), které v součtu uvedlo 34 % 

respondentů. V tomto případě máme několik zpětných vazeb od již propuštěných osob, 

které prošly strážským ŠVS. Získaný výuční list skutečně napomohl získat zaměstnání 

na odpovídající úrovni, a tím zabezpečit existenci propuštěného na svobodě. 

Naopak odpověď odsouzeného žáka „Zaplatí výkon trestu a vám nezůstane dluh.“ může 

být nahlížena negativně. Ze zkušeností učitelů napříč celým SOU vyplývá, že laická 

veřejnost se k možnosti získání vzdělání ve VTOS ve většině případů staví odmítavě. 

Jedním z argumentů je právě možnost zdarma získat výuční list, kterou dospělí lidí 

na svobodě nemají. Tyto odpovědi od dvou odsouzených tento argument podtrhují, byť jde 

o malé procento respondentů (5 %). 
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8.3 Přístupy, metody a formy práce 

Tematická oblast se věnuje přístupům, metodám a formám práce, jež jsou uplatňovány 

při styku s odsouzenými. Níže uvedená analýza vychází především z osobního 

rozhovoru s respondentem Učitel. Rozhovor poskytl větší prostor pro otázky a nastínil tak 

konkrétnější náhled na danou problematiku. Vyplněné dotazníky obsahují spíše obecné 

odpovědi týkající se celkově práce pracovníků VS ČR s odsouzenými. 

Respondent Učitel v odpovědi reflektoval své zkušenosti na pozici učitele i vychovatele, 

na otázku odpověděl dvojím způsobem – jak on sám přistupuje k odsouzeným a jak 

podle jeho názoru a osobní zkušenosti odsouzení přistupují k učitelům a vychovatelům. 

Učitel upozornil na fakt, že žáci-odsouzení spadají do specifické skupiny žáků. Jedná se 

o velmi heterogenní třídu, mezi jejíž hlavní charakteristiky lze řadit především věk 

odsouzených, jejich nejvyšší dosažené vzdělání a intelektové schopnosti. Z toho vyplývá, 

jak problematické je pracovat v hodině formou skupinové nebo kooperativní práce, 

protože odsouzení nejsou na tento typ vyučování zvyklí a neumí z něho vytěžit maximum. 

„Přístup těch odsouzených tam je různý, je to individuální, většinou se nedá mluvit o tom, 

že bysme mohli pracovat jako se skupinou. Prostě utvořit partu mezi odsouzenými jde 

velice těžce, protože způsob toho života jim to prostě nedovolí.“ Podle respondenta Učitele 

život ve věznici funguje především na základě rozdílů v síle a slabosti jednotlivých 

odsouzených. S tímto názorem nelze jinak než souhlasit, stejně jako s následujícími řádky. 

„Ta škola trošku svým způsobem, pokud se pracuje při tý hodině, tak ten rozdíl se stírá. 

Naopak tam mají šanci vyniknout ti slabší, kteří trošku po té stránce intelektuální jsou 

na tom líp. Protože většinou ten, kdo má velkou sílu, tak toho má v tý hlavě velice málo. 

Takže tam mají možnost nějakým způsobem se realizovat (slabší odsouzení, pozn. 

autorky).“ Dodává, že přestože škola poskytuje možnost vymanit se z kolektivu pouze 

na osm hodin denně, i to může být důvod k jakémukoliv zlepšení. „Ale i tak je to jakási 

úleva a nějaká taková vize možná do jejich budoucnosti.“  

Autorka práce ze své vlastní zkušenosti preferuje individuální přístup, a především 

individualizovanou výuku. Při výuce informačních a komunikačních technologií 

vyvstávají problémy s předešlými zkušenostmi s prací na počítači, případně s počítačovými 

programy základního balíčku Microsoft Office. Výuce tohoto předmětu velmi napomáhají 

dělené hodiny, jež poskytují větší prostor věnovat se individuálně všem odsouzeným. 

Autorka se snaží úkoly modifikovat a diferencovat dle zkušeností odsouzených s prací 
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na počítači. Pro některé odsouzené je základem naučit se psát na počítačové klávesnici, 

další odsouzení ovládají počítač i jeho programy zcela bezpečně a je třeba jim zadávat jiné 

úkoly než odsouzeným, kteří si teprve osvojují základní ovládání počítače a techniku psaní. 

V tomto případě autorka využívá také vrstevnického učení, které se jeví jako velmi 

funkční. Velkým problémem u práce s počítačem je, že odsouzení se s počítači setkávají 

pouze v hodinách a nemají možnost trénovat psaní na oddíle. Vzhledem k nízké časové 

dotaci se dostanou k počítači v lepším případě jednou za čtrnáct dní, což není optimální 

časová frekvence k osvojení si základních dovedností k ovládání přístroje.  

Respondent Učitel uvedl, že naučit odsouzené skupinové nebo kooperativní formě práce 

trvá mnohdy i rok. Jeho taktikou je začít s odsouzenými, kteří se rádi vzdělávají a dokážou 

případně namotivovat i ostatní odsouzené. Zároveň učitelé nechtějí násilně nutit 

odsouzené, aby pracovali ve skupinách, protože to mnohdy může být spíše 

kontraproduktivní. „(…) Protože najít způsob, jak vlastně přemýšlí ten odsouzený, jeden 

nebo druhý, nebo celá skupina, je dost složitá věc. Takže hned se na první pohled může 

zdát, že to je nemožný, ale při nějakým delším působení, já nevím, po dvou, třech měsících 

se už dá najít nějaká cesta, jak jim nastavit takovou formu, při který vlastně nedochází 

k tomu, že by se navzájem zesměšňovali tím, že je někdo hloupější.“ Zároveň zde narážejí 

na vězeňské prostředí, které rozděluje žáky-odsouzené na jednotlivé oddíly. Věznice Stráž 

pod Ralskem nedisponuje takovými prostory, aby byl školní areál celistvý a zahrnoval také 

ubytovnu pro všechny žáky, jako je tomu v jiných věznicích. Vyvstává tu proto problém 

při samostudiu a při případné vzájemné pomoci mezi odsouzenými. Na běžném oddíle 

nemají žáci-odsouzení dostatek klidu na učení, mnohdy ani možnost učit se s dalším 

žákem. V tomto ohledu spatřuje respondent Učitel velkou nevýhodou v domácí přípravě 

odsouzených. „Ale jako zase se jim snažíme pomoct v tom učení, že jim v podstatě říkáme 

při každý hodině, že učit se sám je v jejich podmínkách velice složitá věc a že by se měli 

snažit o to spolupracovat, dvojice, trojice, tak jak jen to umožní jejich ubytování.“ 

Vychovatelé uvedli, že preferují především individuální přístup k odsouzeným 

a spravedlivé jednání se všemi odsouzenými. „Je to individuální. Ke každému 

odsouzenému je nutno přistupovat jinou formou. Přísné dodržování předpisů a nařízení je 

nutno vyžadovat od všech bez rozdílu. Někdo pochopí hned, druhý déle. Není možné 

preferovat benevolentní přístup. Zásadovost a spravedlnost.“ Dlouholeté působení 

na pozici vychovatele poskytlo zkušenost nejen s individuálním přístupem, ale také 
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s přístupem rovným. „Preferuji přístup rovně jako muž s mužem, nevymlouvám se 

a na rovinu jim řeknu i pravdu, i když to nechtějí vidět. Prostě rovné chování. A myslím si, 

že toto mně vychází a vězni to berou jako spravedlivé.“  

Respondent Učitel se domnívá, že odsouzený bude mít k učiteli i vychovateli podobný 

přístup, ale odsouzený si přece jen může vybudovat bližší vztah k učiteli. „Tak to asi ten 

přístup z jeho strany bude podobný, možná v tý škole trošku o něco víc se podaří navázat 

takovej ten vztah, ale v tom vězení vlastně to nejde jako v normální škole, protože tam jsme 

vlastně pod zákonem a některý navazování vztahů, tak jak to je klasicky z tý školy, se tam 

bere jako nedovolený styk.“ Zároveň dodává, že navázání vztahu učitele a žáka je 

pro samotný vzdělávací proces velmi důležitý: „Trošku je v tom problém, ale i tak se 

prostě snažíme zajít, kam až to jde, protože v tom procesu toho vzdělávání se bez toho asi 

nedá obejít úplně, jo. Když tam je úplně tady ta část na nule, tak si myslím, že v podstatě si 

to ani neumím představit, že by k nějakýmu takovýmu procesu došlo.“ 

V názorech na vhodný přístup k odsouzeným se odpovědi vychovatelů a samotných 

odsouzených velmi shodovaly, odsouzení uváděli především férový přístup, 

individuální přístup a respekt. „Nechci aby mi někdo mazal med kolem huby. Chci aby se 

se mnou bavily na rovinu. Mám rád upřímnost. Tak jak se věci maj je chci slyšet.“ 

Odsouzený porovnal učitele a vychovatele vzhledem k příslušníkům VS ČR: „Že se k nám 

chovají slušně, na víc si nehrají na rozdíl od bachařů, mají funkci, tak si myslí že můžou 

vše.“  Další odsouzený ve své odpovědi upozornil na specifičnost prostředí: „Učitelé bi 

měly přihlížet k okolnostem že většina lidí nemá žádnou školu a celej život pouze páchaj 

trestnou činnost a užívají drogy takže bi měly být vice trpělyví.“ Osobní zkušenost 

autorky práce tyto odpovědi potvrzuje, odsouzení skutečně oceňují rovný přístup, 

individuální přístup a také dodržení slibů učitelů.  

Z odpovědí odsouzených vyplynulo, ne s velkou převahou, že oceňují především přístupy 

učitelů, což je zapříčiněno postavením učitelů ve vězeňském personálu a celkovou 

povahou práce. „Tak preferuji chování učitelů, protože nás chtěj něco naučit, 

a vychovatelé jenom furt s něčím otravujou.“ Jak již bylo zmíněno, vychovatelé jsou 

zahlceni především administrativní činností a na přímou výchovnou péči nemají tolik 

prostoru. „U učitelů jeto určitě slušnost a nejsou vulgární u vichovatelů tomu tak není, ale 

musím také dodat že vichovatele jsou vjiné pozici než učitelé.“ Odsouzený by uvítal více 

kontaktu s vychovatelem, s nímž by mohl řešit své problémy: „Ze strany učitelů je to 



68 
 

dobrý přístup ale co se týká vychovatelů mělo by to být lepší protože oni snáma skoro 

vůbec nepracují a nezajímají je naše problémy!“ Ne všichni odsouzení se chtěli k této 

otázce vyjádřit. „K tomu se nechci vyjadřovat protože by to bylo asi moc osobní.“ 

Mezi učiteli převažovaly odpovědi, které lze označit jako běžný vztah učitel-žák: „Přístup 

z pozice učitel student. Držím si odstup, ale v případě potřeby se snažím pomoci 

s pochopením probíraného učiva.“ Další respondent k tomuto vztahu připojil také princip 

soustavnosti, který je obzvlášť u odsouzených velmi potřebný a je nutné ho důsledně 

dodržovat: „Využívám princip soustavnosti = systematická práce žáků a učitele, celkově se 

snažím k odsouzeným přistupovat jako k pracujícím, preferuji otevřený vzájemný 

‚pracovní‘ přístup = vztah.“ Protože tento učitel pracuje ve věznici na částečný úvazek, 

mohl připojit srovnání se studenty z běžné školy. Tento respondent podle svého vyjádření 

nedělá rozdíly mezi studenty a žáky-odsouzenými. S tím autorka práce nesouhlasí 

v plném rozsahu, neboť je toho názoru, že žáci-odsouzení potřebují opravdu specifický 

přístup ve výuce. Ten zahrnuje např. přizpůsobení slovní zásoby učitele jednotlivým 

skupinám žáků-odsouzených, je potřeba vystavět hodinu jiným způsobem a také zohlednit 

absenci vhodného prostředí na domácí přípravu, která je však nedílnou součástí 

vzdělávacího procesu. Autorka naopak plně souhlasí s pravidlem vykání všem 

odsouzeným. Respondent Učitel odpověděl, že jeho základním pravidlem je dodržovat 

vykání ve všech ohledech: „Pravidlo první takový je vykání, to musí bejt sto procent. To se 

na škole uplatňuje dost často, tykání, ale mezi těma dospělýma osobama ve věznici, to je 

prostě základní pravidlo.“  

Klima školní třídy je nedílnou součástí vzdělávacího procesu. Autorka je přesvědčena, že 

pokud panuje pozitivní klima, jsou nové nebo netradiční metody a formy práce ve třídě 

přijaty a prováděny mnohem lépe než ve třídě se špatným klimatem. Otázky z dotazníků 

nesměřovaly přímo ke klimatu školní třídy, cílem bylo zjistit, jak se odsouzení 

subjektivně cítí ve třídě se žáky-odsouzenými a jak se cítí mezi odsouzenými na oddíle. 

Podobnou položku obsahoval i dotazník pro učitele a vychovatele. Zde se však narazilo 

na problém, protože ani jeden respondent nemohl přímo odpovědět, neboť aktuálně 

nepracují s oběma skupinami. Náhled na tuto problematiku nastínili někteří vychovatelé, 

a to pouze stručně: „Na oddíle se žádné rozdíly neprojevují. U studujících je důležitá 

motivace ke studiu, někteří se studiem vyhýbají pracovnímu zařazení, někteří se přihlásí 

ke studiu v jiné věznici kvůli přesunu blíže k bydlišti rodiny.“ V tomto případě bylo 
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zjištěno, že pouze jeden odsouzený z dotazovaných se přihlásil do ŠVS Stráž pod Ralskem 

z důvodu přiblížení se rodině. Další odpověď vychovatele není zcela jednoznačně 

interpretovatelná: „Jak výše uvedeno, zájem školáků by měl být se něco naučit a strávit 

život ve vězení účelně. Pokud ostatní odsouzení pracují, je to zpravidla v pořádku. Pokud 

nepracují, mnohdy se vymáhají výhod ve svůj prospěch a nadřazenosti nad fyzicky slabšími 

jedinci. Z nudy vymýšlí, jak s VTOS vydupat.“ V případě studia na ŠVS jsou žáci-

odsouzení vedeni jako pracující odsouzení, proto není jednoznačné, zda nepracujícími 

odsouzenými myslel respondent skutečně nepracující odsouzené, nebo jestli mezi ně 

zahrnul také žáky, kteří reálně nepracují, ale dodělávají si vzdělání. Odpovědi učitelů byly 

o poznání chudší, protože pracují pouze se zlomkem odsouzených z různých oddílů, 

a nemají proto možnost srovnání s jinými odsouzenými. Učitelé si však uvědomují: 

„Odsouzený ve škole je převážně výběr, který na sobě chce pracovat.“ 

Odsouzení měli v této položce odpovědět, jak se cítí ve skupině odsouzených ve škole 

a ve skupině ostatních odsouzených na oddíle. Nejvíce odpovědí respondentů směřovalo 

k tomu, že nepociťují žádné rozdíly v těchto skupinách. „Všichni jsme si rovni.“ Další 

respondent přímo odpověděl, že v těchto skupinách nevidí rozdíl: „Nijak to nevnímám.“ 

Další skupinu odpovědí charakterizují tyto příklady: „Já se cítím dobře, na baráku dělám 

barákového a mezi odsouzenými jsem v pohodě. Nesedím poprvé ‚bohužel‘ takže v tom 

umím chodit což není k chlubení. Jsem prostě grázl.“ „Já se cítím zatím dobře ikdyž je to 

občas na hlavu, ale přežít se to musí.“ Z těchto a dalších výpovědí lze vyvodit, že 

odsouzení se cítí podobně v obou skupinách odsouzených. Třetí nejpočetnější skupinu 

odpovědí lze shrnout tak, že se odsouzení cítí lépe ve škole, a to z různých důvodů. 

„Upřímně ve škole je mi líp. Chodím sem Rád. Lepší než na baráku.“ Další respondent se 

ve skupině ve škole cítí lépe, protože si zde zvykl a vydobyl své místo: „Ve škole se to 

v mém případě po roce (v naší třídě) víceméně uklidnilo, na oddíle a celkově mezi 

ostatními odsouzenými je to peklo (můj §).“ Skupina odsouzených ve škole je vnímána 

pozitivně také z důvodu školního klimatu: „Do školy chodím rád každou vyučovací hodinu 

jse něco nového dovídám a cítím se tu opravdu dobře už kůli přístupu učitelů; a na baráku 

neustálá nuda nic k zavidění.“ Z jedné odpovědi respondenta lze vyčíst, že se žáků-

odsouzených na jednom oddíle sešlo více: „Ve škole je to uvolňující a zabavení ve VTOS 

a na oddíle je to skoro to samé, protože chodíme všichni do školy.“ Celkově se ve věznici 

někteří respondenti necítí dobře především z důvodu hluku na oddíle, přítomnosti 

návykových látek a osobního nezájmu jakkoliv se účastnit vězeňského života: „Moc dobře 
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se necítím jelikoš tu je mnoho feťáků a jejich náplní dne je kolik si toho dávali a kolik si 

dají, veškole jeto lepší tady řešíme učení a opčas nějaký film.“ Z odpovědí odsouzených 

vyplývá, že školní prostřední pozitivněji nevnímají všichni odsouzení, naopak ve většině 

případů odsouzeným nezáleží na tom, v jaké skupině, respektive v jakém prostředí 

tráví svůj den. 

8.3.1 FIE – metoda Feuersteinova instrumentálního obohacování 

Školské vzdělávací středisko Stráž pod Ralskem nabízí žákům příležitost účastnit se 

kurzu FIE. SOU Praha poskytuje všem učitelům možnost postupně projít jednotlivými 

kurzy FIE. Téma FIE nebylo zahrnuto v dotazníku, proto tato část vychází pouze 

ze zkušenosti respondenta Učitele, jenž absolvoval tři kurzy FIE (standardní kurz, kurz 

pro žáky s mentálním postižením a kurz zaměřený na rozvoj pozornosti na vyšší úrovni). 

Respondent Učitel charakterizuje FIE: „Je to vlastně způsob, jak bysme se měli učit, jak 

postupovat. A protože jsem předtím učitelem nebyl, nikdy jsem zkušenosti neměl, dá se říct, 

že už hned po tom prvním dnu, co jsme měli možnost zakusit aktivně způsob toho myšlení, 

tak mě to velice zaujalo.“  

Respondent Učitel srovnává osobní zkušenost, kdy on jako student prošel vzdělávacím 

systémem v době komunismu. Kritizuje způsob vzdělávání a metody hodnocení, které 

podle jeho názoru nejsou mnohdy vůbec vypovídající. Pozitivně naopak kvituje nové 

možnosti a metody práce se žáky: „(…) ale když jsem vlastně měl možnost zakusit použití 

této metody, tak je to úplně o něčem jiném.“ Na základě osobní zkušenosti se snaží volit 

efektivní výukové metody a způsoby práce s žáky-odsouzenými: „Snažím se vyvarovat 

věcem, který jsem musel prožít. A neuplatňovat je vlastně sám při těch metodách. Abych 

nečinil vlastně to… všechno to bylo tenkrát nějakým nátlakem, nebylo to dobrovolné, 

kdežto tady ta metoda hledá cestu, jak lze věci řešit úplně samostatně, dělat si vše 

po svém, dle vlastního uvážení a v podstatě jakýmkoliv způsobem. Nerozhoduje čas, zvlášť 

v tý věznici, vlastně tam ten čas je pozastavenej pro ty odsouzený.“ Kurz FIE přinesl 

Učiteli možnost srovnání dvou vzdělávacích systémů ve dvou odlišných společenských 

situacích. Naučil se příliš nevyužívat metodu známkování, preferuje spíše slovní hodnocení 

a hodnocení před celou třídou. S tímto hodnocením však musí zacházet opatrně, aby 

nezesměšnil některého z odsouzených. „Že prostě to je něco, co by někde v kolektivu 

nemělo bejt a že je to takovej návod, jak k sobě se můžou dostat blíž, aniž by způsobili 

jeden druhýmu nějakou újmu, protože vězeňství je plný vlastně toho, že tam nepřetržitě 
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vlastně je nějaká šikana, nějaký zneužívání právě těch slabších povah a opravdu ta škola je 

místo, kde právě tydlety zneužívaný můžou vyniknout v tý oblasti toho intelektu.“ Myslí si, 

že tento přístup může odsouzené také motivovat k dalším výsledkům. Odsouzení se 

srovnávají ve známkách, proto je občas nesnadné vysvětlit, proč dva různí odsouzení mají 

stejnou známku, přestože jejich odpovědi nejsou totožné. 

Respondent Učitel provádí metodu FIE 4 hodiny týdně s 13 žáky-odsouzenými, kteří se 

do kurzu FIE dobrovolně přihlásili. Druhý učitel, který má kurz FIE, vede dvě skupiny, 

každá z nich čítá taktéž 13 žáků-odsouzených. Na začátku školního roku probíhá se 

žáky-odsouzenými motivační rozhovor, na jehož základě jsou dále přijímáni do kurzu. 

Respondent Učitel uvedl, proč dle jeho názoru mají žáci-odsouzení zájem docházet 

do kurzu FIE: „Zájem o to je, protože je to vlastně… není v tom klasické učení, tzn. že 

bysme něco dělali na známky nebo nějaký na tvrdo vědomosti, ale trénuje se tam vlastně 

způsob přemýšlení, jak dojít k cíli. Vlastně ty mezi sebou můžou srovnávat jednotlivé cesty, 

protože každej k tomu splnění úkolu využívá jinou cestu.“ Respondent Učitel si velmi 

pochvaluje právě zpětnou vazbu od účastníků kurzu a rychlou reflexi individuálního 

řešení úkolu. „Mají možnost se vlastně zamyslet nad tím, jak to kdo řešil, sami mezi sebou 

jsou schopný vlastně vyvodit a vysvětlit způsob, jak oni sami přemýšlí, jak k danýmu úkolu 

dospějou, můžou si tam vlastně srovnat rychlost, co k tomu využili za znalosti, a de facto to 

jde přímo z nich, to z nich nedoluju já, to oni vlastně navedením a pokládáním správných 

otázek přednesou vlastně sami.“ Učitel je při této metodě v roli jakéhosi průvodce, který 

své žáky vede, ale nenutí jim informace a myšlenky, které on sám považuje za nosné 

a důležité: „Působím tam jako moderátor nebo, jak bych to nazval… řídím pouze tu 

diskusi, aby se udržovala v rámci nějakýho mantinelu a v rámci toho daného úkolu. Že ten 

úkol je tam prvořadá část a hlavně tam jde i o to, aby ten úkol byl splněn v pořádku, aby to 

nebylo s nějakou chybou.“ 

Důležitou součástí kurzu FIE je fenomén ve vzdělávání – práce s chybou. „Učíme se tam 

právě pracovat i s těma chybama, diskutuje se o tom na různých příkladech v různých 

odvětvích života.“ Učitel se snaží převádět jednotlivé oblasti života do oblasti druhé, např. 

aby se odsouzení orientovali nejen v čase a prostoru, ale také ve světě. Taktéž se snaží o to, 

aby odsouzení uměli třídit názory a informace a uměli si utvořit vlastní úsudek. „Pokud si 

ten dotyčný dokáže ten svůj názor obhájit, se tam najdou nějaký logický vyvození, vztahy, 

souvislosti, tak je učíme, aby vlastně ten názor ta skupina přijala. Prostě není to 
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vyloučeno. Pokud to není vyloženě špatně, nebo názor můžeme, já nevím, vysledovat, tam 

právě ty vztahy mezi těma romskýma a tou běžnou populací, že jsou někdy napjatý, 

a přenáší se to někde už z toho jejich civilu v uvozovkách, kdy si to přinese, že byl v nějaký 

skupině skinheadů.“ 

Metoda FIE je skvělým a aktivizujícím prostředkem pro žáky-odsouzené. Na základě 

pokládaných otázek musí sami přijít na řešení, není jim předkládána jedna cesta, které se 

musí držet. Z vlastní zkušenosti autorky práce vyplývá, že odsouzení se mnohdy nesnaží 

ani přemýšlet a hledat řešení, raději úkol vzdají i za cenu negativního hodnocení. Proto je 

potřeba nad žáky neustále stát a vést je po malých krocích ke splnění úkolu nebo 

k nalezení způsobu řešení. Často se v hodině naráží na překážku nikoliv nízké inteligence, 

ale lenosti a laxnosti některých žáků-odsouzených. Ne vždy se podaří zaujmout všechny 

odsouzené, protože třída je velmi heterogenní z hlediska věku i zájmů. Problémem pak 

bývá výběr úloh k řešení. Autorka práce má zkušenosti, že odsouzení si ve velké většině 

případů nepřečtou všechna zadání, z nichž si mají jedno vybrat a splnit, ale rovnou vybírají 

zadání, které je nejkratší, i když ve skutečnosti je jeho plnění náročnější. Žáci-odsouzení se 

předem nezamýšlí nad plněním jednotlivých zadání a jejich náročnost zjistí až následně 

v průběhu úkolu. Přestože jsou na tento fakt upozorňováni každou hodinu, stále se někteří 

odsouzení dopouštějí stejných chyb. 

Respondent Učitel vnímá kurz FIE velmi pozitivně, kvituje jeho přínos pro vzdělávání 

odsouzených, protože mnohdy může sloužit jako prostředek motivace k učení pro ty 

odsouzené, kteří prvotně nastoupí do ŠVS Stráž pod Ralskem za účelem smysluplného 

trávení času. Zároveň se snaží prvky FIE uplatňovat v běžných hodinách i s ostatními 

odsouzenými, již nenavštěvují kurz. „Prvky FIE v běžných hodinách právě v tý skupinový 

práci no, že se položí otázka nebo problém a teď se k němu diskutuje, diskutuje, a pak se 

hledá nějaký závěr společný. No je to teda velice obtížný, protože ne v každým tom 

předmětu to jde lehce napasovat.“ Problémovým aspektem v běžných hodina je také 

neschopnost zapojení všech žáků do skupinové práce nebo diskuse. Důvodem je 

především to, že ostatní žáci nejsou zvyklí pracovat tímto způsobem, pravděpodobně si 

ze školy pamatují akorát výklad, což ne vždy lze považovat za optimální metodu. Učitel 

tvrdí, že naučit všechny žáky pracovat tímto způsobem může trvat také třeba rok. Vždy 

začíná u těch odsouzených, kteří buď FIE navštěvují, nebo mají zájem pracovat jiným 

způsobem. Často se stává, že svou vlastní aktivitou vtáhnou do dění v hodině i ostatní 
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žáky. Učitel zaznamenává pokroky u žáků druhého ročníku. Z celkového počtu 24 jich 

15 navštěvuje kurz FIE: „Všech těch 15 se už potom úplně jinak zapojuje do tý hodiny 

a jsou vlastně schopní strhnout i ty ostatní. Oni už vidí ten smysl nějak jinak, i přemýšlí 

úplně jiným způsobem, a vlastně pomáhaj nastartovat takovej ten proces toho společnýho 

učení.“ Učitelé usilují o to, aby se odsouzení naučili pracovat v kolektivu a společného 

výsledku se dopracovali právě ve spolupráci s ostatními žáky. Proto žáci-odsouzení 

nejsou  

Respondent Učitel shledává pozitivní výsledky dlouhodobé práce v kurzu FIE 

především u závěrečných zkoušek. Během školního roku samozřejmě zaznamená určité 

pokroky u žáků, především ve způsobu přemýšlení, čtení zadaní a volby správné odpovědi. 

Žáci zde využívají učební strategie, které si v kurzu osvojili. „Jednak si pořádně přečtou 

dotaz, jednak začnou uplatňovat právě ty metody různý, který se daj k tomu splnění úkolu 

využívat, tzn. velice rychle si třeba z těch tří možností… okamžitě vidí nesmysl, a ze dvou 

možností už hledají podrobnějc ty detaily tý odpovědi na základě dalších spojení, který se 

jim jako snažíme vlastně taky vštípit do hlavy, že aby si člověk zapamatoval nějakou věc, 

tak pouze různýma způsobama, a někdy je to až jakoby někde za hranici normálního 

myšlení, jakým způsobem a co vede někoho k zapamatování věci.“ V rámci kurzu FIE se 

odsouzení učí osvojovat si takové strategie, jež jsou pro ně pochopitelné a využitelné 

i v dalších oblastech. Učitel jim poskytne několik způsobů, které odsouzení mohou 

a nemusí využít. V tomto případě si respondent Učitel velmi pochvaluje dostatečný 

časový úsek, který pro vyřešení úkolu mají. Uvědomuje si, že v běžné hodině čítající 45 

minut nelze mnohdy vyřešit všechny úkoly, protože ne všichni odsouzení umí pracovat 

rychle. 

Podle slov Učitele kurz FIE napomáhá budovat vztah učitel-žák, jejž je i v tomto 

specifickém prostředí nutno navázat, jak je popsáno výše. Žáci z kurzu FIE s učitelem 

navážou vztah, díky němuž se v hodině s ostatními odsouzenými dosti často snaží tlumit 

narušitele hodin. Učitel tak snadněji dosáhne cíle hodiny. Zároveň sami odsouzení 

z kurzu chtějí častěji diskutovat o problému a snaží se nacházet různé alternativy 

a odpovědi. Učitel také usiluje o to, aby si sami odsouzení dělali takové zápisy z hodiny, 

jimž oni sami porozumí. „Že se snažím nějak to, co někde vidí na tý tabuli jako 

prezentaci, tak se k tý prezentaci diskutuje a vlastně se postupně snažím o to, aby ten jejich 
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zápis z tý hodiny do toho sešitu byl vlastně z toho, co tam pochopil. Aby to nebylo jenom to 

suchý, tady si to opište, namalujte, jo. Ale aby tomu aspoň částečně porozuměli.“ 

Následuje část rozhovoru, která nepotřebuje další komentář. Tučně jsou zvýrazněny 

otázky, kurzívou je napsána odpověď respondenta Učitele. 

Co byste chtěl ještě říct k tomu FIE? 

„To FIE. Ještě takovej poznatek, že vlastně tím, že se tam neučíme klasickej předmět, třeba 

někdy se tam na něj narazí nebo se narazí v nějaký souvislosti a my to tam hned do toho 

navedem, že to takhle se musí právě v tý škole používat, tak dochází k tomu, že tam je 

zájem, jo, že každá hodina, která odpadne, tak se ptají, jestli to jde nějak nahradit nebo 

prostě z bežný hodiny nemají problém se omluvit nebo vynechat, ale tady, tady prostě je 

tam něco táhne, jo. Sám třeba kolikrát nedokážu říct, co to je.“ 

Ale sami to pravděpodobně vnímají jako užitečný. 

„Ale vnímaj to, jakože to pro ně je právě užitečný z toho důvodu, že se to dá využít jako 

taková terapie, jo, že se tam řešíme právě problémy vztahový, nejen ve škole, ale 

i v rodině, nebo prostě mezi odsouzenýma navzájem. Se tam v klidu větším nebo menším 

vlastně dokáže prosadit názor třeba právě toho, kterej je tam tím postiženej, zneužívanej, 

že takhle je to špatně, jo. A že to vlastně sice ne hned, ale dokážou to přijmout jakože fakt 

to asi není ono, jo. Také s některýma se dá právě tady v těch hodinách pracovat tak, že se 

to pak dá poznat, že nám na tý ubytovně potom nemají ty kázeňský tresty v rámci toho 

výkonu trestu, nebo jich je podstatně míň.“ 

8.4 Role a postavení učitele a vychovatele ve Věznici Stráž pod Ralskem 

Tato podkapitola se zabývá rolemi učitele a vychovatele tak, jak je vnímají sami 

pracovníci Věznice Stráž pod Ralskem a jak je vnímají odsouzení, obsáhlejší odpovědi 

zpravidla reflektují pohled respondenta Učitele. V první části jsou uvedeny charakteristiky 

pozic učitele a vychovatele dle jednotlivých respondentů. Druhá část obsahuje srovnání 

obou pozic a osobní postřehy respondenta Učitele, jež autorka prezentuje přímo vybranými 

otázkami a odpověďmi z rozhovoru. 

Učitelé v ŠVS Stráž pod Ralskem se shodují, že pozice učitele plně odpovídá pracovní 

náplni učitele tak, jak ji stanovuje zákon. „Náplň práce odpovídá plně pracovní pozici 

učitel.“ Podobnou charakteristiku ve svých odpovědích uváděli také odsouzení: „Učitel učí 

– stejné jako v civilu.“ „Role učitele je nás učit a naučit nás látku kterou bereme 
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a rozebíráme.“ Pozici učitele odsouzení charakterizovali pozitivněji než pozici 

vychovatele: „Cose týče školy nemohu si stěžovat učitele se nás snaží naučit co nejvíce, co 

se týče vychovatelů tak mi příde že nemají zájem tu pronás něco dělat!!!“ Tato odpověď 

reflektuje časové rozložení pracovních povinností vychovatele, jež bohužel sestávají 

především z administrativní činnosti, nikoliv z přímé péče s odsouzenými. Z odpovědí 

odsouzených jasně vyplývá, že k učitelům v ŠVS Stráž pod Ralskem mají důvěru 

a ve škole se cítí bezpečně: „Role učitele je pro mě důležitá všichni zdejší učitelé jsou 

přátelštější ale hlavně se knám chovají jako k žákům, a né jako odsouzeným. Klidně bych 

šel za nimy sjakýmkoli problémem který by mě tížil.“ 

Respondent Učitel charakterizuje pozici učitele ve věznici takto: „Jsem tam jako učitel, to 

je základ tý práce. Je tam nějaká administrativa v rámci toho, že nás tam je asi na to málo, 

myslím, že na tu skupinu těch lidí a druh toho vzdělávání, že je to technická škola, tak je 

nás tam málo.“ Učitel shledává problém především v nízkém počtu učitelů, kteří jsou 

zatíženi administrativní činností. Toto vytížení mnohdy nedovoluje věnovat se třídě 

v plném rozsahu, protože žáci-odsouzení potřebují specifický a individuální přístup 

od každého učitele. Při vysokém počtu žáků ve třídě a dalších povinnostech to však není 

možné pokaždé. „Je to skupina lidí, kteří vyžadujou trošku víc pozornosti, v tom množství 

20 lidí ve třídě je to nemožný, i když jsou to dospělý osoby, pořád jsou zatížený, anebo maj 

ty defekty v schopnosti se učit někdy dost velký, bylo by potřeba víc individuálního 

přístupu, než teď máme možnost jim to poskytnout. Bez toho žádná škola fungovat 

nemůže, je to základ a v tý věznici je toho prostoru mnohem míň než třeba venku.“ 

Respondent Učitel zároveň zdůrazňuje, že vzdělávací proces spadá nejen pod školský 

zákon, ale také pod vězeňskou legislativu a předpisy: „Zatím je to taková škola, kdy 

vycházíme ze zákona o školství, je pro nás závazný, ale na druhý straně nemáme všechny ty 

možnosti, podřizujeme se i zákonu o trestu odnětí svobody a vězeňským předpisům, takže ta 

práce je složitější.“ 

Vychovatelé se v odpovědích značně rozepsali, jejich výpovědi se shodovaly a lze je 

obsáhnout tímto komentářem vychovatele: „Práce vychovatele je po pozici dozorce druhá 

nejnáročnější ve VSČR. Mnohdy i předčí funkci dozorce. Příslušník se vyznačuje 

stejnokrojem, služebním poměrem a vykazuje znaky veřejného činitele. Vychovatel je pouze 

civilní osoba bez jakékoliv ochrany před spodinou společnosti. Výchovná práce není vždy 

hlavní činností vychovatele. Většinu času stráví u PC a jeho krmením, nejen pro přehled 
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o odsouzených, ale i pro kontrolní činnost nadřízených. Zpravidla je zprostředkovatel 

různých písemností mezi odsouzenými a dalšími zaměstnanci věznice. Stálé porušování 

Vyhlášky MS 345/99 Sb. o počtu odsouzených na jednoho vychovatele hovoří za své.“ 

Přemíru administrativní činnosti a méně přímé práce s odsouzenými kritizovali 

ve svých odpovědích také samotní odsouzení: „Svoje povinnosti si plní takže je pro mě 

jen pošťák co mi dává poštu.“ „Vychovatel = pošta, nákup, kázeňáky atd.“ Odsouzení 

kvitovali snahu vychovatelů pracovat s nimi tak, aby se po ukončení VTOS lépe začlenili 

do společnosti: „Vychovatel se nás snaží navést správným směrem do budoucího návratu 

na svobodu a zařazení se do normální společnosti.“ Zároveň někteří odsouzení pociťují 

větší důvěru právě k vychovatelům, s nimiž se během celého VTOS setkávají častěji než 

s učiteli: „U vychovatele rozebíráme úplně vše vychovatel o nás ví vše.“ Respondent z řad 

odsouzených měl pochopení pro obě pracovní pozice: „Role vychovatele nebo učitele asi 

není zrovna moc lehká věc. Jsou tady pro nás, aby nám pomohly nebo nás něco naučily 

a občas to s náma není lehké a myslíme si že to s námi myslí špatně, ale obdivuji nadšení 

některých učitelů a vychovatelů.“ 

Respondent Učitel ve své charakteristice práce vychovatele uvedl taktéž výše zmíněnou 

administrativní činnost a kontrolní činnost u příchozích balíčků a dopisů pro odsouzené. 

Dále uvádí, že nedílnou součást vychovatelovy práce tvoří předávání informací: „Ta 

vězněná osoba je omezená na právech, s tím souvisí i to, že je v uzavřeném prostředí, tzn. 

že nemá volný přístup k informacím z vnějšího prostředí, takže vychovatel, jeho jednou 

z těch náplní je to, že umožňuje přístup právě k těmto informacím, shání různé adresy na ty 

sociální služby, úřady práce.“ Učitelé v ŠVS Stráž pod Ralskem by do dalších let rádi 

zprostředkovali žákům-odsouzeným kvalitnější internet s širší možností přístupu. 

V současné době mají k dispozici pouze šest počítačů s velmi omezeným internetovým 

připojením. Do budoucna by chtěli, aby se sami odsouzení více zapojovali nejen 

do získávání informací pro potřeby vzdělávání (referáty, doplňkové samostudium apod.), 

ale právě také do hledání informací spojených s jejich propuštěním. Pokud za ně veškeré 

kontakty a podobné záležitosti obstarají vychovatelé nebo jiný vězeňský personál, ztrácejí 

možnost vyhledávat příslušné informace samostatně, a především se orientovat 

v aktuálním dění např. na trhu práce. Změna v tomto ohledu by mohla zvýšit samostatnost 

a informovanost odsouzených. Učitel se ztotožňuje s odpověďmi uvedenými v předchozím 

odstavci, tj. vychovatelé nemají dostatek prostoru na přímou práci s odsouzenými, což 

umocňuje přemrštěný počet odsouzených v jedné skupině: „Bohužel je to úplně obráceně 
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a na tu práci vlastně má toho času minimum, protože veškerá ta část se právě točí kolem 

těch vydávání balíků, dopisů, zajišťování návštěv atd., telefonování a s agendou, která 

kolem toho je. Takže víceméně jednou za dva měsíce hodnotí celou tu svoji skupinu, která 

čítala za tu moji kariéru… od 70 lidí bylo na začátku a potom k závěru tý části, kdy jsem 

dělal toho vychovatele, jsem jich měl asi 50. Takže o něco míň.“ Připomeňme, že 

legislativa uvádí maximální počet 20 odsouzených na jednoho vychovatele. 

V první části jsou uvedeny a shrnuty odpovědi respondentů na charakteristiky 

jednotlivých pozic. Druhá část se zaměřuje na srovnání postavení těchto dvou pozic 

ve struktuře zaměstnanců VS ČR, srovnání těchto dvou pozic a na odlišnost přípravy 

na práci s odsouzenými. 

Největší rozdíl v pozicích vychovatele a učitele spočívá v tom, pod jakou organizační 

jednotku spadají. Byť se školské vzdělávací středisko nachází ve Věznici Stráž 

pod Ralskem, všichni pracovníci ŠVS nejsou zaměstnanci této věznice, ale SOU Praha, 

které soustřeďuje všechna odloučená pracoviště (školská vzdělávací střediska) pod sebe. 

Vychovatelé jsou zaměstnáni přímo ve strážské věznici, proto se plně zodpovídají svým 

nadřízeným a řediteli věznice. ŠVS Stráž pod Ralskem provozuje svou činnost v areálu 

strážské věznice, musí tedy pravidelně komunikovat nejen s ředitelem věznice, ale také 

s ostatními pracovníky, např. dozorci. Pozice učitele a vychovatele spojuje, že jsou 

civilními zaměstnanci věznice a nemusí v pracovní době nosit uniformu. Přestože nejsou 

učitelé přímo podřízeni Věznici Stráž pod Ralskem, musí samozřejmě pravidelně 

komunikovat s ostatními zaměstnanci podle toho, co si aktuálně žádá situace. 

„Spolupráce mezi náma (učiteli a vychovateli, pozn. autorky) je, protože nám pomáhaj 

shánět právě ty klienty do škol, snažíme se… i taková užší spolupráce, něco jako existuje 

venku, že jsou rodiče, tak tady ti dospělí rodiče nemaj, mají svého vychovatele, takže se 

snažíme některý ty průsery, který jsou ve škole, řešit s tím dotyčným vychovatelem. To 

působení musí být společný.“ Velkou překážku této spolupráci klade fakt, že 

žáci-odsouzení bydlí na různých oddílech ve věznici. Věznice Stráž pod Ralskem 

nedisponuje takovými prostory, aby bylo celé ŠVS na jednom místě společně 

s ubytovnami pro žáky-odsouzené. Respondent Učitel věří, že v budoucnosti vznikne 

samostatný objekt, jenž poskytne také čas a prostor pro mimoškolní aktivity 

s žáky-odsouzenými. 
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Respondent Učitel si pochvaluje spolupráci s Věznicí Stráž pod Ralskem, neshledává zde 

žádný problém. Vzájemné důvěře napomohlo, že Učitel pracoval dříve jako vychovatel 

ve stejné věznici, takže velmi dobře zná její chod a zároveň se orientuje ve vězeňské 

legislativě. Vedení ŠVS Stráž pod Ralskem dochází na pravidelné porady s vedením 

strážské věznice, aby se orientovalo např. v nových nařízeních ředitele věznice a zbytečně 

nedocházelo k porušování legislativního rámce věznice. Učitel kvituje úzkou spolupráci 

s věznicí, která ŠVS dodává materiály, učitelé z ŠVS zase poskytují výrobky (upomínkové 

předměty) z 3D tiskárny např. pro návštěvy věznice. ŠVS Stráž pod Ralskem je 

příkladným střediskem ve spolupráci s vězeňským kaplanem: „Máme spolupráci 

s vězeňským kaplanem, který tam pořádá různý akce, jednak pro naši školu, tak pro celou 

věznici, takže jim tam připravujeme pro to ty prostory, tam to je jako dobrý.“ Po vzájemné 

domluvě poskytuje vedení ŠVS své prostory např. pro víkendové kurzy nebo školení, 

internetovou učebnu často navštěvují sociální pracovníci s odsouzenými ve výstupním 

oddělení. 

Vychovatelé a učitelé v dotazníku shodně odpovídali nejčastěji tak, že nemají srovnání 

s druhou pracovní pozicí. Jeden vychovatel reflektoval obě pozice: „Vztah učitele 

a odsouzeného bývá na lepší úrovni z důvodu zájmu o společnou věc – vzdělání 

odsouzeného. V případě nezájmu je ze školského zařízení vyloučen. Práce vychovatele je 

mnohdy pouze povrchní z důvodu nadměrného počtu odsouzených a přebujelé 

nadbytečné administrativy.“ Zde se opět naráží na skutečnou náplň práce vychovatele, jež 

mnohdy rozporuje samotné pojmenování této pozice. Jeden z učitelů dle vlastní zkušenosti 

vyjmenoval rozdíly mezi pozicemi, s nimiž autorka práce plně souhlasí: „Diametrálně 

odlišná náplň práce, jiná platová třída, jiné pravomoce.“  Tento učitel zároveň mohl 

na základě osobní zkušenosti uvést jím preferovanou pracovní pozici. Preferuje pozici 

učitele, protože „vychovatel má horší pracovní podmínky, náplň práce vychovatele 

neodpovídá skutečně požadavkům moderního vězeňství.“ Ostatní respondenti z řad učitelů 

a vychovatelů nemohli uvést preferovanou pozici, protože nemají osobní zkušenost. 

V odpovědích odsouzených se nacházely rozličné názory, nelze říci, že by nějaké 

stanovisko vyloženě převažovalo. Odsouzení nejčastěji vyzdvihovali pozici učitele 

nad pozici vychovatele, nebo uváděli neutrální srovnání.  Ve výpovědích odsouzených lze 

najít konstruktivní kritiku a hodnocení, dále uvádíme některé z nich. Odsouzený nevidí 

mezi jednotlivými pozicemi rozdíl: „Učitel je učitel a vychovatel vychovatel nevím jak 
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bych mezi nima měl najít rozdíl.“ Tito odsouzení hodnotili učitele lépe než vychovatele: 

„Učitel je tu pro nás vychovatel bi měl byt tež, ale je tu jen jako, vše tu je jen jako, a vše 

tu funguje úplně jinak než má.“ „Učitelé k nám mají jiný přístup než vychovatele a právě 

proto chodím do školy rád.“ „Výsledky učitelů jsou nadprůměrné ve vztahu k odsouzeným. 

Výsledky vychovatelů pokulhávají, vzhledem k počtu vězňů na jednoho vychovatele. 

Vychovatelé to mají mnohem těžší, než učitelé.“ Jeden odsouzený preferoval vychovatele, 

k němuž má bližší vztah: „Rozdíl mezi učitelem a vychovatelem si já myslím s učitelem se 

vůbec nebavíme o našich osobních věci s vychovatelem se bavíme úplně o všem.“ 

Vedle pochvalného komentáře pro učitele uvedlo nejvíce odsouzených neutrální hodnocení 

obou pozic: „Učitel vzdělává, vychovatel se stará o vaše problémy, bere vás na nákupy, 

zařizuje návštěvy pochvaly, pomáhá vám v jiném smyslu než učitel.“ „Učitel nás má učit, to 

co potřebujeme naučit v oboru. A vychovatel by měl nás nějakým způsobem vychovávat, 

a véct nás na lepší cestu života.“ „Vychovatel je na oddíle a nosí nám poštu, píše návštěvy 

a pomáhá nám s problémy jak něco vyřešit nebo napsat. Je to člověk co o nás ví nejvíc 

a zná nás nejlíp. učitel je s námi ve škole a snaží se nás něco naučit. Je výhoda že tady jsou 

i hezké paní učitelky a to je milé spestření. Učení jde pak líp a baví nás to.“ „Učitel je tu 

od toho aby nás něco naučil a vychovatel od toho aby nám pomáhal se soukromím, věci 

atd.“ 

Odsouzení byli dále dotazováni na rozdíl mezi učiteli a učitelkami, kteří s nimi pracují. 

Nejvíce odpovídali, že mezi učiteli a učitelkami shledávají pouze fyzické rozdíly. 

„Nenašel jsem rozdíly, mezi učitelem a učitelkou, mimo těch fyzických. Výuka je stejně 

kvalitní u všech učitelů.“ Druhou největší skupinou odpovědí zastupuje tento příklad: 

„U mě žádnej rozdíl to není. Jsou to učitelé které nás učí abychom uměli látku.“ Poslední 

skupina odpovědí se týkala odlišného přístupu učitelů a učitelek: „Učitelé tady ve Stráži 

jsou přísnější, zatím co učitelky jsou hodnější, milejší a více chápavější.“ Záměrem této 

položky bylo zjistit, jak odsouzení vnímají přítomnost učitelek, zda je pro ně motivující, že 

je učí žena, nebo jestli mezi učiteli a učitelkami vnímají pouze fyzické anebo žádné 

rozdíly. Odpovědi byly slušné a kultivované. 

Respondent Učitel byl v rozhovoru tázán na rozdíl v přípravě na práci s odsouzenými 

u učitele a vychovatele. Uvedl, že jako vychovatel si žádné přípravy nedělal, protože 

v jeho pracovní náplni převažovala spíše administrativní činnost. „Jako vychovatel 

přípravu v podstatě žádnou ani si nedělá, ani já jsme si to nedělal, protože opravdu to je 



80 
 

vychovatel v uvozovkách, že většinu času mu zabere právě ta administrativní část a na tu 

výchovu jako takovou, tam je jediná možnost, že prostě v tom kolektivu si za tu dobu, kdy je 

tam má ty dva, tři měsíce, si vybere, vytipuje pár osob, se kterýma se pracovat dá 

a k něčemu to bude mít smysl.“ Říká, že není v silách vychovatele připravit se na práci 

s padesátičlennou skupinou, v níž spolupracují např. čtyři odsouzení. V rámci aktivity se 

tedy nejedná ani tak o činnost jako takovou, ale spíše o formování vztahů, zaměření se 

na budoucnost po ukončení VTOS. Negativně hodnotí nedostatek možností přístupu 

k informacím u všech odsouzených. Domnívá se, že pokud si odsouzený neobstará 

informace sám, nemůže na sobě tolik pracovat. Zároveň nekvituje ani vězeňský systém 

a postpenitenciární péči. Respondenta Učitele mrzí, že jako vychovatel neměl od svých 

svěřených odsouzených žádnou zpětnou vazbu ke své práci. 

Zpětná vazba pro učitele přichází v podstatě po celý školní rok a po celou dobu studia. 

Vyvrcholením jsou závěrečné zkoušky, kde se prokáže dvouletá snaha nejen učitelů 

a mistrů odborného výcviku, ale také samotných odsouzených. „Zpětná vazba první je ta, 

že teda udělá ty závěrečky, jo. Tzn. tam vidíme, jak jsme s nima pracovali, co jsme vlastně 

dokázali, do čeho je zapojíme, ale zase výkon skončí, vyučení, nastupuje ještě další část 

toho trestu, a pak chybí tamten mezičlánek, aby ty znalosti využil, tzn. aby se dostal 

do práce, tomu zase bráněj předpisy vnitřní.“ Jako učitel shledává velký nedostatek právě 

v propojení získaného výučního listu a okamžitého následného zapojení 

do pracovního procesu, pokud možno na stejné nebo podobné úrovni vyučeného oboru. 

Vězeňská pravidla dovolují odsouzenému pracovat, projde-li zařazovací komisí. Mnohdy 

odsouzení nemohou být zařazeni do pracovního procesu např. proto, že to nedovoluje jimi 

spáchaný trestný čin. Do práce se tedy odsouzený dostane buď později ještě ve věznici, 

nebo až na svobodě. „Takže pak je to takový ne úplně ideální stav. Že možná by to chtělo 

řešit úplně na jiných úrovních a pak by možná nastal nějekej… ale to je někde úplně jiná 

debata.“ 

Příprava učitele na hodinu je náročnější a vyžaduje čas, aby byla hodina promyšlena 

a vystavěna tak, aby nedocházelo k velkým časovým prodlevám nebo hluchým místům. 

„Jinak příprava na hodinu, samozřejmě, bez toho to nejde, ale velice často se může stát, že 

prostě příprava je jedna věc, a to, co se v tý hodině pak odehraje, je pak věc druhá.“ Učitel 

musí při plánování brát v potaz, že ne každá hodina proběhne podle plánu, mnohdy se 

učitel nedostane ke všem tématům, která chtěl v hodině obsáhnout. Podle respondenta 
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Učitele zcela nezáleží na pořadí, v jakém se odsouzení učí, protože školní rok je „plný 

překvapení“. Je však třeba, aby šli žáci-odsouzení k závěrečným zkouškám plně 

připraveni, tzn. je nutné jakkoliv odučit všechno důležité učivo. Při písemné závěrečné 

zkoušce, jež probíhá na počítači a anonymně, tudíž je hodnocení zcela objektivní, se 

znalosti odsouzených buď prokážou, nebo nikoliv. Praktická zkouška je dle Učitele také 

vizitkou mistra odborného výcviku. Domnívá se, že pokud odsouzený nezvládne 

praktickou zkoušku, leží část viny také na mistrovi. Ústní zkouška by podle názoru učitele 

neměla odrážet pouhé naučené fráze, ale odsouzený by měl být schopen o dané 

problematice diskutovat, vymýšlet případné alternativy. Učitel respektuje další faktor 

ovlivňující průběh ústní zkoušky – stres a nervozitu. „My jsme se snažili ty dvoje závěrečný 

zkoušky dělat opravdu jako spíš nějakej pohovor o tom daným problému, diskuse s tím, že 

on má vlastně připravený body, o čem chce diskutovat. A my se spolu bavíme a diskutujem, 

aby se to napětí, ten stres, kterej tam u toho je, snížil vlastně na minimum, aby to nebyl 

výslech toho dotyčnýho, ale abychom se opravdu mohli pobavit.“ 

Respondent Učitel uvádí jako největší rozdíl mezi pozicí učitele a vychovatele čas 

vymezený pro přímou práci s odsouzenými. Opět zde zmiňuje, že vychovatel nemá příliš 

možností, jak s odsouzeným pracovat: „V tom je to opravdu těžký, něco velkýho dokázat, 

nedá se mluvit, že by tam byla nějaká převýchova, jak si mysleli před 30 nebo 40 rokama, 

to se jenom říkalo. Tady nejde o výchovu, tady to je udržení stavu, motivaci k tomu, že se 

někde něco možná zlepší.“ Společný rys obou profesí spatřuje v motivaci a nastavení cílů, 

které by měly být přiměřené a splnitelné. Motivaci a cíle by měli učitelé a vychovatelé 

korigovat tak, aby byly přiměřené schopnostem odsouzených. Ve škole se snaží 

nastavovat vhodné cíle v rámci kurzu FIE, v němž si sami odsouzení nacházejí cestu 

a způsoby, jak kterýkoliv cíl splnit. „To je první kámen úrazu, kdy mohou ztratit tu 

motivaci, a to se dělá v tom FIE, tam se učí nějaká trpělivost a posloupnost. A když to 

nejde takhle rychle, aby se nesnažili soutěžit, aby si šli za tím cílem, pak může dojít rychle 

toho zklamání.“ 

Na otázku Která pracovní pozice je Vám bližší a proč? odpověděl respondent Učitel: „Ten 

vychovatel, to pak se stalo takový jednostranný, pořád stejný, tím, že se dělá ta agenda, 

někdy už se mi do práce nechtělo, že to bude zase to hrozný nakupování. V tý škole je to 

každej den jinej. Dneska to vyšlo tak krásně, zejtra bude průser. Pořád se to ladí a je to 

velice zajímavý, že se pořád hledá ta cesta, nepřinutí to člověka zapadnout do těch kolejí, 
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ale to inovujeme za pochodu.“ Učitel shledává pozici učitele jako psychicky náročnější, 

protože je v každodenním kontaktu s odsouzenými, tráví s nimi osm hodin denně, což 

u vychovatele nebylo možné každý den: „Teď je spíš vidět, že je to práce náročnější, 

únavnější. Je to náročnější, že ten kontakt s těma osobama je dlouhodobej, je intenzivní, že 

to není to jak ten vychovatel, kdy ho vidí jednou za den nebo dva dny vůbec toho 

odsouzenýho, kdežto tady já jsem každej den, 8 hodin v tom přímým kontaktu, a je to prostě 

psychicky náročný.“ 

8.5 Úskalí práce ve Věznici Stráž pod Ralskem a v ŠVS Stráž pod Ralskem  

V poslední položce dotazníku pro vychovatele byl respondentům dán prostor pro další 

vyjádření. Tři vychovatelé se již vyjadřovat nechtěli z důvodu obav: „Radši nic uvádět 

nebudu aby se to neotočilo proti mně.“ Čtvrtý vychovatel vyjádřil svůj názor a dotkl se 

také potíží spojených s prací ve vězeňském prostředí: „Práci vychovatele ve věznici 

považuji v dnešní době za velice přínosnou pro celkový výsledek zacházení s odsouzenými. 

Nicméně dokázal bych si představit hlubší diferenciaci odsouzených vzhledem 

k prvovězněným a vícetrestaným odsouzeným. Vím že v současné době, kdy je nedostatek 

odborných pracovníků tak je práce vychovatele náročnější i tak je možné dosáhnout 

slušných výsledků při zacházení s odsouzenými. Trošku mi schází to co jinde je běžné a to 

výměna zkušeností mezi vychovateli různých věznic.“ Respondent narazil na problém 

neobsazených pracovních míst, jímž bohužel Vězeňská služba ČR trpí již delší dobu. 

Příčiny lze hledat např. ve špatném finančním ohodnocení vzhledem k náročné pracovní 

pozici ve specifickém prostředí. Poslední věta odkazuje na uzavřenost jednotlivých věznic. 

Sdílení zkušeností by jistě přispělo alespoň k psychické pohodě a duševní hygieně 

vychovatelů. 

Jeden z učitelů vidí problém v nízkém financování a malé podpoře vzdělávání 

odsouzených, která dle jeho názoru není perspektivní pro politiky: „Vzhledem k tomu, že 

vězeňství není volební téma a není v zájmu politiků, odráží se jeho stav v recidivě. 

Neinvestuje se do něho ani dostatek práce (pozornosti), ani financí. Vzdělání vězněných 

osob je podle různých výzkumů důležité pro snížení recidivy, ale jeho podpora v ČR je 

malá.“ K tomu lze dodat, že mediální prostor mnohdy nenabízí ucelené informace 

a společnost si tak dělají mylné úsudky. Komentáře u některých internetových článků 

odpovídají smýšlení o věznicích v dřívější době – tj. nedat najíst a pracovat v dolech 

od rána do večera. Respondent Učitel k této problematice říká: „Zase je to jenom 
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nedostatek informací, neznalost, zkreslený informace. Lidi prostě i předávají něco, co není 

pravda. Mezi sebou, jsou předsudky velký, když chtěj někde postavit věznici, tak hned 

proti tomu petice, protože předpokládaj, že to pak bude centrum darebáků, ale 

neuvědomujou si, že je to střežený pracoviště, střeženej objekt, je tam omezenej přístup 

zvěnčí, že se tam jen tak někdo nedostane, není to jednoduchý se dostat ani ven, a pokud se 

jedná o to, že choděj do zaměstnání, tak to je dneska běžná věc, že ty odsouzený sami 

choděj do práce, sami se vracej, některý jsou pod dozorem, některý nejsou. A v podstatě to 

okolí je většinou aspoň v té Stráži nevnímá, že by se dělo, ve věznici se celkem nic neděje 

takovýho, aby to mělo pobuřovat to okolí, fakt jsou to jenom předsudky z dob nějakých 

minulých, hodně starých, a že ty věznice se snažej. Maj dny otevřených dveří, můžou se tam 

podívat, každá věznice má stránky, co se tam všechno dělá, potom je to taková zase věc, že 

to je zbytečný utrácení peněz, když je tam učíme, ale vlastě tím, že je nebyli schopni k tomu 

vzdělání donutit rodiče ani školský systém, tak je to taková jejich poslední záchrana, kdy 

ještě maj možnost. Takže pro ty, co chtěj, se to dá takhle jednoduše zařídit, akorát to chce, 

aby to mělo tu návaznost, aby to mohli využít.“ 

Respondent Učitel spatřuje největší úskalí ve vysokém počtu žáků-odsouzených v jedné 

třídě, čímž se snižuje kvalita vzdělávání odsouzených, kteří potřebují individuální přístup. 

Tato skutečnost byla již několikrát zmiňována, považujeme ovšem za důležité na ni 

neustále upozorňovat, poněvadž se jedná o problém, jenž není neřešitelný a je reálné ho 

odstranit. Respondent Učitel k tomu říká: „Optimální stav je kolem těch 15 žáků. Máme ty 

zkušenosti s tím, že když se jedná o dělený hodiny, tak si je rozdělím na menší skupinky, 

kterým se pak věnuju extra, že si je roztřídím tak, jak to je zapotřebí, a tím, že mám čas se 

věnovat tomu jednomu třeba, to při tý hodině nejde.“ 

Další faktor, jenž je nahlížen jako problematický, se týká vztahu učitele a žáka, respektive 

navazování důvěry mezi těmito dvěma subjekty, jak uvádí Učitel. „To je právě ten problém 

toho, že tam nelze navázat takovej ten důvěrnější vztah toho učitele s tím žákem, že to tam 

je daný tím zákonem trošku.“ Autorka práce s tímto faktorem souhlasí. Jeden 

z negativních faktorů práce učitele ve věznici shledává v nemožnosti navázat vztah se 

svými žáky v mimoškolních aktivitách, a tím se lépe poznat a získat důvěru, jako se děje 

na běžných školách. Vztah žáků a učitelů je o tento aspekt z pochopitelných důvodů 

značně ochuzen. 
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Další úskalí spočívá v omezené možnosti domácí přípravy odsouzených, jak již bylo 

zmíněno výše. Protože jsou odsouzení zařazeni na různé oddíly, nemají podle Učitele 

mnohdy prostor a klid pro studium na oddílech: „Nemůžou se učit, nemaj na to 100% 

podmínky, i my se potom snažíme tu výuku udělat tak, aby toho co nejvíc pochopili při tý 

hodině. Ten prostor pro domácí přípravu zas takovej není.“ 

V hodinách se samozřejmě projevují individuální a aktuální pocity a problémy 

odsouzených. Vzhledem k časté vznětlivosti a neschopnosti se ovládat svým chováním 

mnohdy narušují hodinu, čímž se snaží např. upozornit na své problémy nebo ventilovat 

vztek a stres, kterým mohou právě procházet. 

V souvislosti se vzděláváním odsouzených vězňů respondent Učitel nepovažuje 

za nezbytné, aby každý odsouzený prošel teorií a praxí. Domnívá se, že určitá skupina 

odsouzených by mohla absolvovat pouze praxi, tzn. aby učební obory pro některé 

odsouzené byly označeny jako E, nikoliv jako H. „Ten háčkovej je tříletej a éčkovej je 

dvouletej, je to víc právě na tu praxi. A my máme i tu teorii víc, máme to háčko. Je to 

oficiálně tříletej, ten prvák je tam rozhozenej do těch dvou let a učí se to dva roky, je to 

dálkový studium a to dělaný kvůli tomu, aby v rámci tý dýlky trestu to byli schopni 

dokončit, protože kdyby to bylo na tři roky, tak by některý lidi chodili prostě, nemuseli by 

to… omezuje je to.“ Vypsané učební obory s jejich označením jsou uvedeny v teoretické 

části diplomové práce. 

Největším problémem, s nímž se potýkají učitelé na všech školských vzdělávacích 

střediscích, je administrativní nápor na všechny pracovníky, převážně na vedoucí 

a jejich zástupce. „Jako v práci jako takový tam není žádný problém, jedině v tom, že ta 

administrativa je rozložena na nás, je nás tam málo, ředitel školy zároveň učí, má sice ten 

úvazek menší, ale ne natolik, aby se mohl věnovat těm problémům.“ Rozdíl oproti běžným 

školám tkví v umístění jednotlivých ŠVS a vedení SOU, které sídlí v Praze. Vedoucí 

a zástupci ŠVS se osobně schází jednou měsíčně na poradě v SOU Praha. Další dotazy 

a připomínky se řeší operativně prostřednictvím e-mailu nebo jiné komunikační platformy. 

„My jsme vlastně odloučený střediska, vedení je v Praze, ale za tu školu jako takovou si 

musí tu agendu vést sami. A ta agenda je srovnatelná s ředitelem na běžný škole, tzn. 

rozpočet a tohleto všechno, a on má sníženej úvazek, ale málo. Prostě by měli mít ty úvazky 

nižší. On má úvazek 14 hodin, má o 7 míň než normální učitel, ale těch 7 hodin nejsou 
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adekvátní tomu, co je potřeba udělat. Nebo jsou s tím minimálně problémy, některý věci se 

nedají řešit tak, jak by měly být vyřešený.“  

Autorka práce vzhledem k nízkému úvazku není administrativní činností zatížena jako 

ostatní učitelé. Nicméně souhlasí, že tabulky, výkazy a další materiály by bylo záhodno 

redukovat. Tento problém byl taktéž řešen v rámci SWOT analýzy. Učitelé se chtějí 

vyvarovat stejného problému, s jakým se potýkají vychovatelé. Respondent Učitel kvituje 

Koncepci vězeňství do roku 2025, jež uvádí vzdělávání odsouzených jako trend, 

podobně jako ve světě. Učitel se však domnívá, že vzdělávací systém odsouzených je 

v zahraničí lépe propracovaný a funkčnější, to dokládá např. na možnosti 

žáků-odsouzených získávat informace k různým tématům. Tuto záležitost by do budoucna 

rádi vyřešili: „To je taková naše motivace, že bysme to taky chtěli nějak, aspoň ve vztahu 

k tý škole, aby byly dostupný ty věci, aby si mohli sami při tý výuce…“ Respondent Učitel 

doufá, že ke změně nebo řešení by v tomto směru mohla přispět nová koncepce vězeňství. 

Překážku vidí převážně v nalezení souladu školského zákona a ZVTOS, aby 

nedocházelo k jejich porušování.  

Poslední velké úskalí shledává Učitel ve spolupráci s ostatními subjekty, např. školami, 

s nimiž by si mohli vyměňovat zkušenosti a navzájem se obohacovat. Spolupráce 

s učilištěm vzdělávajícím odsouzené často ředitele škol ihned odradí, protože mají 

strach. Ten však mnohdy pramení z nedostatku informací. Případně ředitelé odmítají 

jakoukoliv spolupráci s jinými školami. Jako další důvod uvádí Učitel obavy ředitelů škol, 

že by ze spolupráce neměli žádný zisk. Vedení SOU Praha naopak velmi pozitivně 

hodnotí spolupráci s externími subjekty, protože je v zájmu všech, aby byla problematika 

vzdělávání odsouzených medializována a prezentována v pravém světle, nikoliv jen 

tak, že se odsouzení snaží „zabít čas a vyhnout se placení VTOS“. „My v tom vidíme velký 

plus, protože my takhle líp zachytíme, co ty školy dělaj, jakým směrem se to celý ubírá, 

protože to, jak je to ty dotyčný naučí, to je daný těma lidma a je asi jedno, jestli dělá 

v normální škole nebo ve věznici, tam naopak bych řekl, že v tý věznici musí mít ještě víc 

o tu práci zájem než na běžný škole, protože se jedná o úplně jinou skupinu lidí, takže 

kdyby ho to tam nebavilo, tak by toho nebyl schopen.“ Respondentu Učiteli chybí 
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propojení s praxí a s realitou právě i v oblasti 3D tisku 12  a CNC strojů, s nimiž 

žáci-odsouzení pracují v rámci praxe. 

K tématu vzdělávání odsouzených na ŠVS Stráž pod Ralskem dodává: „Že by se mělo 

zabývat znova nad tím, jak to udělat, jak zlepšit ty výstupy a tu návaznost mezi tou školou 

a tou praxí, protože my samozřejmě my je nemůžeme posílat na praxi do nějaký dílny ještě 

jako žáky, dospělý žáky, ale že to zkusit aspoň tak, aby byla spolupráce s těma okolníma 

firmama tak, aby byly schopný je zaměstnávat aspoň po tom výkonu trestu, aby je v místě 

toho jejich bydliště vzali do práce, protože oni když žádaj o podmíněný propuštění, tak si 

samozřejmě sháněj práci, aby měli zajištěnou, tak aby tohle bylo podložený, protože jinak 

to může soudce brát, i když tam je to razítko na tom, že to stejně je ve hvězdách.“ 

8.6 Další témata a připomínky z výzkumného šetření 

8.6.1 Osobní postřehy Učitele 

Poslední část této podkapitoly obsahuje osobní postřehy respondenta Učitele. Níže je 

uvedeno pět otázek a odpovědí souvisejících s prací učitele a vychovatele, z nichž se 

některé komentáře shodují s výše uvedenou analýzou. 

- Jaké překvapivé momenty jste na obou pozicích zažil? 

„To je právě v tom chování, že někdy se někoho snažím vychovat, táhnu ho dopředu, aby 

šel, ale potom selhal na úplně obyčejný věci. Nejčastějc to byly odchody, kdy chodí 

do zaměstnání mimo věznici, můžou se pohybovat sami bez dozorce, a na nějaký banální 

věci, že bylo pěkný počasí, se vzdálil z toho pracoviště, že ho museli hledat. A to samý je 

v tý škole, jede, jede, jede a pak se stane něco, co my nevíme, v pozadí, pak se to snažíme 

nějak dořešit. A překvapí lidi, kteří jsou sígři, že nám třeba výkon trestu ani nedoporučí ho 

vzít do školy, že zlobí, v uvozovkách, a pak přijde do tý školy a tam se chová úplně jinak. 

To jsou takoví, že se toho nějak nebojíme, a pokud se tam to chování nezhorší v tý škole, 

tak s tím není problém, ale to je právě tím přístupem kolektivu a vychovatelů k některým 

těm odsouzeným, že my je zase vidíme z jinýho pohledu a dáme jim motivaci a šanci 

a právě při tom FIE se zjistí ty věci, kdy si povídáme o všem, a ptají se, proč nám tohle 

říkáte vy a neříkají nám to ty vychovatelé. A já jim říkám, to je tím, že jste právě tady v tý 

škole a pokud tady chcete bejt, tady máte šanci tohle všechno mít. Tak se je snažíme 

 
12 Respondent Učitel: „3D tisk je ta oblast těch nových technologií, který se začínají prosazovat, a vlastně to 

ukazuje na to, že jsou schopný s tou technikou zacházet a je to pro ně i zajímavý, protože tam vlastně můžou 

uplatnit tu svoji kreativitu, a na tom se ukáže právě to, do jaký míry to lze použít. Z tý třídy ne všichni tohleto 

během toho základního výcviku jsou schopni pochopit.“ 
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namotivovat, a taky jim vysvětluju, když jsem dělal toho vychovatele, že tam na to není čas. 

A oni už to některý začínají vnímat, že to opravdu není úplně ideální stav tam tak, jak se to 

děje, a my se jim snažíme přes někoho vysvětlovat, že to, že my všechno děláme za ty 

odsouzený v tom výkonu trestu, není úplně ideální, protože až vylezou ven, tak jsou 

nesamostatný, a to je špatný. Možná se jednou tady ta věc celá změní, že to bude třeba 

jako v těch věznicích mimo republiku, že mají i ten internet volně dostupný, ty informace si 

hledaj, že to ostatní se dá kontrolní činností vyzjistit, jestli se páchá trestnej čin přes ten 

internet, to je jednoduchý zjistit, a prostře se nebát toho. Protože se to vrátí tím, že až se 

propustí, tak se bude v tom světě umět chovat a neskončí zase zpátky v tý věznici. Ta doba 

se zrychluje a prostě si to asi žádá i ten přístup, možná úplně změnit celou tu koncepci, 

možná se na to špatně díváme, že jsme jakoby nejhorší v tom vězeňství, že ta recidiva je 

velká, ale nikdo vlastně nedefinuje, co to je a z čeho to vzniká, možná, že některý ty tresty 

za těma mřížema jsou zbytečný, že by se měly uzpůsobit nějak jinak, aby v rámci tý věznice 

měl možnost nějakým způsobem postupovat.“ 

- S jakými problémy se odsouzení obrací na učitele a vychovatele? 

„Co s nima řeším? Všechno to, co jsem s nima řešil jako vychovatel. Protože vychovatel 

jim třeba nestihne pomoct, tak to chtěj po mně. Takže nějaký takový běžný věci, adresy 

na instituce nebo práce, když píšou exekuce nebo žádosti k soudu, už víme, jak se to z tý 

pozice vychovatele řešilo, co jsou reálné možnosti, co zatěžuje soudce, proč jsou neúspěšný 

u tý žádosti. Tak to se s nima řeší. Budeme se snažit i o to, aby to mělo úplně jinou váhu, 

aby právě když už do tý školy přijde, aby se nestalo, že v polovině školy ho soudce propustí, 

aby to mělo nějakou váhu, aby to byl důvod toho, že je tady to polepšení, smysl, protože 

někdy je to takový nepochopitelný, že se do tý školy přihlásí a pak ho propustí. To je to 

samý, jako kdyby toho studia zanechal, když by byl v civilu. A vlastně sice má možnost 

studovat dál nějak dálkově, že bude plnit nějaký úkoly a pak si přijde udělat závěrečky, to 

funguje i teď, ale nemůže to bejt při skončení tý školy v rámci toho prvního nebo druhýho 

ročníku, lze to aplikovat, pokud je propuštěn 2 nebo 3 měsíce před tou závěrečkou, pak je 

schopen ji udělat a máme vlastně 2 případy, kdy přijeli a udělali to. Pokud je to delší doba, 

pak v tý teorii to lze, ale tu praxi nemá kde potrénovat.“ 
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- Jak tyto dvě pozice ovlivnily Vaše vnímání odsouzených? V jaké pozici jste jim 

byl podle Vás blíž?  

„Nevím, předtím mě to nějak nezajímalo, když jsem tam přišel, tak jsem byl spíš zvědavej, 

jak to tam probíhá. Pak jsem prostě postupně viděl, že to není to správný, že jsou to lidi 

zatížený nějak, něco si s sebou nesou celý život a asi se s nimi bude muset celej život 

pracovat, že to asi ta společnost neumí nebo nemá na to nebo prostě nejsou ty možnosti 

a že to všechno začíná úplně někde jinde, rodina, škola, špatná spolupráce rodiny 

a školy, a to se dál stupňuje, někdy špatnej zbytečnej rozsudek. Je to hodně věcí 

dohromady, který se na konci sečtou, a je z toho ten trest. Zase na druhou stranu, když se 

podíváme, co všechno obdrželi jako alternativní tresty, tak i těch bylo hodně, ale někdy to 

je až absurdní.“ 

- Změnil se Váš pohled na odsouzené v pozici učitele? 

„Ne, pro mě to jsou jako normální lidi, akorát vyžadujou jinej způsob práce a komunikace 

a myslím si a jsem i přesvědčenej, že ta práce a komunikace nesmí skončit tím, že se 

dostane z tý věznice ven. Že koncem trestu by to nemělo končit, ale někde začít znova. 

A tady ta návaznost chybí. Pokud nemá rodinu, je předem odsouzenej k tomu, že se tam 

zase vrátí.“ 

- Které výhody a nevýhody mají učitelé ve věznicích oproti učitelům na běžných 

školách? 

„Asi mě neotravujou rodiče, v uvozovkách neotravujou, jinak je to úplně stejný. Vězeň si 

stěžuje na práci učitele a vychovatele, odmlouvá, je to prostě úplně normální žák jako 

na každý škole, i když je mu třeba 30 let nebo víc, to je právě to, že oni v určitým věku 

zamrzli a vlastně se tak chovaj dál, pokud je někdo nesměřuje někam. Je to dáno i tím, 

jak je kdo temperamentní. Mladý, to jsou neřízený střely, tam je to hodně těžký, ty starší se 

aspoň chovaj normálně, ale pořád je tam ten špatnej pohled, nedůvěra ze všech stran. 

Nedá se využít těch pomůcek, protože ty technický pomůcky jsou lákavý jak pro malý děti, 

tak tydlety velký. Práce s nějakým zařízením, mobilem, tabletem nebo řídit něco, ovládat 

něco, tak se učej velice rychle, je tam problém u lidí, který jsou po nějakým drogovým 

léčení nebo pořád drogy berou i v tý věznici, tam je to něco jinýho, takže tam je problém, 

protože ten člověk má ten mozek drogama poškozenej. A že těch lidí tam je taky dost, 

někteří si to uvědomí a jsou schopni v nějakým režimu fungovat, ale kdo je na tom opravdu 

hodně závislej, tak selhává, pak nějakou dobu vykazuje nějaký výsledky, ale pak se k tomu 
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dostane a končí na nějakou dobu a ztratí se ta jeho motivace. Nevýhoda je taková, že 

oproti těm učitelům venku jsme jakoby uzavřený, nemáme ten přístup k tomu vnějšku, ale to 

lze řešit tou účastí. Sám chodím na nějaký takový akce, co kde frčí v tom školství, 

prostřednictvím krajských úřadů je hodně akcí, dozvíme se tam, jaký jsou trendy, ale 

nemůžeme využít všechny moderní prostředky. Ale jinak si myslím, že jsme vybaveni jako 

škola dobře, máme interaktivní tabule, počítačové učebny.“ 

Z úryvku z rozhovoru s Učitelem vyplývá, že on sám se snaží k odsouzeným přistupovat 

bez předsudků, jako k žákům na kterékoliv jiné škole. Upozornil na specifičnost práce 

s odsouzenými, kteří se potýkají s různými problémy, ať už rodinnými, zdravotními nebo 

s problémy ve skupině odsouzených. Byť jsou tito žáci omezeni na svobodě, mají právo 

na rovný a respektující přístup v různých životních situacích. V tomto ohledu se učitelé 

snaží vždy najít optimální řešení pro všechny zúčastněné strany. Vědí, že pokud nebude 

žák-odsouzený v dobré psychické rovnováze, může úmyslně nebo neúmyslně nabourávat 

celý třídní kolektiv. Není v zájmu nikoho neposkytnout pomoc nebo radu, pokud je to 

v rámci možností povolené a uskutečnitelné.  

8.6.2 Problematika vzdělávání Romů 

Při rozhovoru s respondentem Učitelem vyvstalo téma, které původně nebylo předmětem 

ani dílčí částí této diplomové práce. Při rozhovoru však autorka respondenta nezastavila a 

dala mu prostor pro vyjádření. Respondent Učitel jako první pravidlo při styku 

s odsouzenými uvedl vykání. „Druhý pravidlo je nerozlišovat, jestli je to Rom nebo jestli 

je to v uvozovkách populace bílá, to tam je taky základ, toho si velice cení právě ta romská 

skupina, že se k nim takhle přistupuje.“ Podle Učitele je dále důležité, aby vyučující 

upřímně konfrontoval všechny odsouzené s tím, co si o nich myslí, ale nezesměšňoval 

je. Respondent Učitel se domnívá, že největší problém může spočívat nikoliv 

v intelektových schopnostech, ale v lenosti některých odsouzených Romů: „Oni jsou… 

takoví to jenom v tý lenosti, absolutní lenosti, tak prostě při každý příležitosti jim to říkám, 

jo, narovinu. Ne že by byl hloupý, ale prostě je líný. Snažím se ho vlastně tím pádem 

trošku zmotivovat na to, aby aspoň něco, nějakou snahu měl.“ Autorka se k tomuto názoru 

přiklání. Zároveň dodává, že u odsouzených Romů je zvláště potřeba individuální 

přístup a mnohem větší motivace než u ostatních odsouzených. Romové ve strážské 

věznici jsou méně soustředění a impulzivní, autorce se osvědčilo dávat jim úkoly 

po částech, aby se vždy zaměřovali pouze na jeden úkol, který je často třeba modifikovat, 
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aby byli schopni a ochotni ho splnit. Respondent Učitel poukázal na fakt, že Romové 

ve strážském středisku mají převážně základní vzdělání ukončené v nižším ročníku než 

v posledním. Od toho se následně odvíjí jejich přístup k učení a k samotné docházce 

do školy. „Nemají tu správnou motivaci už podle mě z rodiny, protože už ta rodina nedělá, 

našli si způsoby, jak ty peníze získat.“ V případě funkční motivace je třeba vyzdvihnout 

možnost získat stipendium za dobrý prospěch a vyhovující chování každý měsíc. Pokud 

odsouzení nejsou motivováni samotným vzděláváním a touhou po získání kvalifikace, je 

finanční motivace namístě. Toto platí nejen u romských žáků-odsouzených, ale 

i u ostatních, kteří taktéž nemají vžitou motivaci nebo k jiné motivaci sami nedospěli. 

„A u tadytý skupiny (u romských odsouzených, pozn. autorky) je to mnohem silnější, takže 

ta práce je tam opravdu, opravdu těžká, a pokud je potom ve třídě, kde máme mít 24 žáků, 

třetina Romů, tak je to teda nadlidský úkol, možná i nemožný. Je to opravdu skupina lidí, 

který tady tu zátěž mají, a prostě pokud to jen trošku jde, vzdělavatelní jsou, ale ne ve větší 

skupině.“ Ve Věznici Stráž pod Ralskem se snaží přijímat do jedné třídy maximálně tři 

Romy, aby výuka mohla probíhat plynule a efektivně. Respondent Učitel dále zdůrazňuje, 

že důležitým faktorem je v tomto ohledu rodina, jež má mnohdy větší vliv než 

pracovníci VS ČR. Respondent Učitel se na pozici vychovatele setkal se situací, kdy měl 

odsouzený Rom po nelegálním tetování otravu krve. „Při první návštěvě jsem to sdělil jeho 

manželce a pak teda přišla patřičná reakce. A musím říct, že potom jeho přístup ke mně se 

otočil o 180 stupňů. Jako to bylo velice účinné.“  Učitel využil možnost sdělit problémy 

manželce odsouzeného, jejíž vliv na něj značně převyšoval vliv vychovatele. Odsouzený 

tuto strategii přijal a svému vychovateli dále věřil, protože sám poznal, že vychovateli 

na odsouzených záleží. V závěru této části rozhovoru ještě dodal: „Daj se najít způsoby, 

jak s nima pracovat. Ale je to práce, která je, možná, doživotní. Málokterý z těch Romů si 

to vezme potom za svý a udrží to po celou dobu svýho života. Tam je to opravdu velice 

těžké.“ 

8.6.3 Připomínky odsouzených 

V následující části jsou zveřejněny některé výroky odsouzených, které dokreslují 

problematiku řešenou v diplomové práci a dávají čtenáři možnost ji blíže nahlédnout.  

Výrok 1: „Mým cílem je vyučit se, abych měl snazší návrat do normálního života. Budu 

zaměstnán u otce ve firmě a dodělám si dálkově maturitu. Otec chce abych jednou po něm 

firmu převzal.“ 
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Výrok 2: „Můžu vám říct že se budu venku snažit, chodit do práce abych se už nikdy sem 

nevrátil. Toť vše.“ 

Výrok 3: „Paní nebo Slečno učitelko já se dokážu všemu přispůsobyt protože jsem 

v kriminále a jetu hodně omezených věcí. A já se řídím podle nich. Děkuju za pochopení.“ 

Výrok 4: „Chtěl bych poděkovat všem učitelům za jejich trpělivost semnou, jelikoš vím že 

nejsem zrovna nejchytřejší.“ 

Výrok 5: „Ve škole by mohl být přístup k internetu, ovšem pokud to není Google, ale pouze 

Wikipedie, tak je to nanic, protože se nikam nedostanem k informacím, které mě zajímají.“ 

Výrok 6: „Práce učitelů je 100% na výbornou, práce vychovatelů je chvalitebná. Pozitivní 

výsledek zrekrutování přibližně 20.000 pracovních sil je proto potřebné očekávání.“ 

Výrok 7: „Můj názor na školství ve věznicích je to dobrá věc. Odsouzení co chodí do školy 

se mi zdají vyrovnanější a je to právě proto že přístup učitelů je přátelštější.“ 

Výrok 8: „Mezi tím co tady sedím za svojí blbost zase přicházím o dceru. Je to tady 

zbytečně strávený a promarněný čas. Kriminál je čekárna, člověk tady pořád na něco čeká 

a přichází postupně o lidi co má venku. Čím delší trest, tím míň lidí vydrží psát a být 

v kontaktu.“ 

Výrok 9: „Učitele bych neměnil není to špatně akorád ty vychovatele by měli změnit 

přístup k nám odsouzeným.“ 

Výrok 10: „Je to užitečné a naplňující strávení času ve VTOS.“ 

9 Výsledky, diskuse 

Výše uvedené kapitoly se zabývaly prezentací a zpracováním získaných dat. Kapitola 

předkládá odpovědi na výzkumné otázky. Data byla získána od učitelů ŠVS Stráž 

pod Ralskem, vychovatelů Věznice Stráž pod Ralskem a odsouzených studujících na ŠVS 

Stráž pod Ralskem. Převážnou část dat tvoří výpovědi respondenta Učitele, jenž pracoval 

na pozici vychovatele a v současné době působí jako učitel ve strážské věznici. 

9.1 Odpovědi na výzkumné otázky 

1) Jaké jsou role a jaké je postavení učitelů a vychovatelů ve Věznici Stráž 

pod Ralskem očima všech zúčastněných? 

2) Jaké přístupy k odsouzeným a jaké metody a formy práce s odsouzenými mohou vést 

k efektivnímu a pozitivnímu působení na jejich osobnost z pohledu učitele 

a vychovatele? 
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3) Jaká úskalí mohou značně limitovat práci s odsouzenými především v ŠVS Stráž 

pod Ralskem? 

9.1.1 1) Jaké jsou role a jaké je postavení učitelů a vychovatelů ve Věznici Stráž 

pod Ralskem očima všech zúčastněných 

Učitelé a vychovatelé jsou pracovníci VS ČR, jejichž náplní práce by mělo být především 

výchovně-vzdělávací působení na odsouzené. Z výzkumného šetření vyplynulo, že velký 

rozdíl spočívá v řízení těchto pracovních pozic, respektive v tom, pod jakou organizační 

jednotku spadají. Vychovatelé jsou přímými zaměstnanci Věznice Stráž pod Ralskem, 

zatímco učitelé jsou zaměstnáni pod SOU Praha, pracují však na odloučeném pracovišti 

v ŠVS Stráž pod Ralskem. Z toho důvodu je ŠVS Stráž pod Ralskem poměrně samostatná 

jednotka, která se však musíjistým způsobem podřizovat strážské věznici. Pracovníci ŠVS 

mají širší možnosti pro organizaci svého pracovního prostředí. 

Vychovatelé podle výpovědí odsouzených i jich samotných nezastávají takovou roli, jaká 

se od nich očekává. Z důvodu přemíry byrokracie a dalších pracovních povinností nemají 

vychovatelé dostatek prostoru a času na přímou práci s odsouzenými, což si uvědomují jak 

samotní vychovatelé, tak někteří odsouzení, kteří nedostatek vychovatelovy pozornosti 

značně kritizují. Výsledky výzkumného šetření jasně prokázaly, že vychovatelé s tímto 

typem práce také nesouhlasí, rádi by odsouzeným věnovali více času, aby skutečně 

pomohli k jejich nápravě a tím i k lepšímu začlenění do společnosti po ukončení VTOS. 

Jeden z vychovatelů považuje práci vychovatele za jednu z nejdůležitějších v celé 

vězeňské struktuře. Odsouzení označili vychovatele spíše jako pošťáky, kteří se však 

v rámci svých časových možností snaží věnovat odsouzeným. Několik odsouzených 

důvěřuje více právě vychovatelům, s nimiž řeší všechny své problémy. Někteří odsouzení 

si uvědomují náročnost obou profesí a hovoří o nich se značným respektem. Vychovatelé 

a respondent Učitel shodně upozornili na problém s porušováním zákona ohledně 

maximálního počtu odsouzených na jednoho vychovatele. Podle zákona mají mít 

vychovatelé na starost maximálně 20 odsouzených, tento počet je však dlouhodobě 

převyšován. To je jedním z hlavních důvodů, proč jsou vychovatelé zahlceni jinou 

agendou než výchovou odsouzených. Jeden vychovatel uvedl, že z výše zmíněných 

důvodů může mít odsouzený bližší vztah právě k učiteli. 

Naproti tomu role učitele jsou v tomto případě naplňovány v plném rozsahu. Na tom se 

shodli jak učitelé, tak odsouzení. Podle respondenta Učitele je tato práce pestřejší 



93 
 

a rozmanitější a poskytuje více možností, jak s odsouzenými pracovat, než práce 

vychovatele. Z odpovědí odsouzených vyplývá, že mají k učitelům důvěru a ve škole se 

cítí bezpečně. Bohužel i učitelé jsou zatíženi administrativou, která je však neomezuje 

v takovém rozsahu jako vychovatele. Zlepšení by mohlo nastat ve chvíli, kdy by ve třídě 

nemuselo být 24, ale pouze např. 15 žáků. Respondent Učitel jako problematický 

zdůrazňuje fakt, že učitelé i vychovatelé musejí zajišťovat informace pro odsouzené (např. 

adresy). Domnívá se, že pokud by odsouzení měli možnost získávat informace sami, 

přispělo by to k jejich rozvoji a následnému orientování se na svobodě. Sami odsouzení 

hodnotili roli učitele vesměs pozitivně, někteří neviděli mezi jednotlivými pozicemi žádný 

rozdíl. Mezi učiteli a učitelkami odsouzení povětšinou spatřovali pouze fyzické odlišnosti, 

případně neshledávali žádné rozdíly v tom, když je učí muž nebo žena. 

Velký rozdíl v rolích spočívá v přípravě na práci s odsouzenými. Zatímco vychovatelé 

nemusí vypracovávat přípravu na práci, učitelé tráví mnohdy většinu času právě 

přípravami na jednotlivé vyučovací hodiny, které se však ne vždy vydaří naplnit, protože 

není pokaždé možné dodržet připravený plán hodiny. Respondent Učitel je přesvědčen, že 

vychovatel si téměř žádnou přípravu pro velkou skupinu odsouzených ani udělat nemůže, 

protože do činnosti je reálné zapojit např. jen čtyři odsouzené. Jako vychovatele ho mrzelo, 

že neměl žádnou zpětnou vazbu od propuštěných osob, tudíž nemohl provést reflexi své 

práce. Učiteli se naproti tomu dostává zpětné vazby velmi často. Za významnou zpětnou 

vazbu považuje respondent Učitel splnění závěrečných zkoušek a získání výučního listu. Je 

však velmi neefektivní, že po dokončení studia zřídkakdy dojde k okamžitému zařazení 

odsouzeného do pracovního procesu, což často vede ke ztrátě motivace i nabytých znalostí 

a dovedností.  

Respondent Učitel uvedl jako největší rozdíl mezi pozicemi učitele a vychovatele penzum 

času, které jim pracovní náplň dovoluje trávit v přímém kontaktu s odsouzenými a prací 

s nimi. Velmi podstatné je, aby zaměstnanci na obou srovnávaných pozicích přistupovali 

k odsouzeným bez předsudků. 

9.1.2 2) Jaké přístupy k odsouzeným a jaké metody a formy práce s odsouzenými 

mohou vést k efektivnímu a pozitivnímu působení na jejich osobnost  

z pohledu učitele a vychovatele? 

Z výzkumného šetření je jasné, že každý učitel i vychovatel volí své vlastní metody 

a formy, které odrážejí také chování a vnímání odsouzených, s nimiž není snadné pracovat. 
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Respondent Učitel několikrát upozornil na specifičnost skupiny odsouzených, kterou 

zmínil i jeden odsouzený. Respondent Učitel preferuje individuální přístup, je-li to ve třídě 

možné, rovný přístup ke všem a vyvarování se zesměšňování před ostatními. Skupinová 

forma výuky funguje dle jeho názoru tehdy, je-li skupina odsouzených naučena pracovat 

skupinově, případně kooperovat nad zadanými úkoly. Práci však ztěžuje vysoký počet 

odsouzených v jedné třídě, který neumožňuje dostatečně individualizovaný přístup 

ke všem odsouzeným. Respondent Učitel zdůraznil, jak je důležité navázat vztah učitele 

a žáka v rámci možností, které vězeňské prostředí a vězeňská legislativa povoluje. Učitelé 

se shodli, že je důležité k odsouzeným přistupovat ve vztahu učitel-žák. Jeden z učitelů 

preferuje princip soustavnosti, jejž je u odsouzených nutno dodržovat stoprocentně. Dále je 

potřeba přizpůsobit slovní zásobu, nepoužívat přemíru cizích slov, modifikovat úkoly 

a zadání a omezovat domácí přípravu, pro niž nemají odsouzení vhodné prostředí 

na oddíle. 

Vychovatelé k odsouzeným také přistupují individuálně, z vlastní zkušenosti vědí, že 

odsouzení velmi oceňují spravedlivost a přímočarost. Tyto přístupy preferují také sami 

odsouzení. Nechtějí, aby s nimi pracovníci jednali jedním způsobem, ale mysleli si něco 

jiného. Zároveň je od všech odsouzených striktně vyžadováno, aby dodržovali vězeňská 

pravidla a zákony. Jejich porušení může narušit vzájemný vztah a důvěru. Odsouzení dále 

považují za důležité, aby k nim bylo přistupováno s respektem a pochopením pro jejich 

aktuální problémy. Vychovatelé i odsouzení uvedli, že na přímou práci vychovatele 

s odsouzenými není tolik času a prostoru, proto někteří odsouzení chodí raději do školy 

a učitelům více důvěřují. Škola mnohdy poskytuje více prostoru a příležitostí pro kontakt 

mezi učiteli a žáky, než je tomu na oddíle s vychovateli a odsouzenými. 

Zde zmíníme také problematiku školního klimatu a to, jak se osoby ve VTOS cítí 

ve skupinách odsouzených ve škole a na oddíle a jak tyto dvě skupiny vnímají pracovníci. 

Srovnání skupin proběhlo pouze u dvou vychovatelů. Z jejich odpovědí vyplynulo, že 

na oddíle se téměř žádné rozdíly neprojevují a že je důležité, aby si žáci-odsouzení udrželi 

svou motivaci ke studiu. Učitelé neměli žádné srovnání. Samotní odsouzení nejvíce 

odpovídali tak, že nepociťují žádné rozdíly ve skupinách, protože se stále jedná o vězeňské 

prostředí. Další část odsouzených uvedla, že se cítí dobře v obou skupinách. Třetí 

nejpočetnější skupinu odpovědí spojovalo, že se odsouzení cítí lépe ve škole, a to z mnoha 

různých důvodů, jedním z nich je právě již zmíněné klima školy. Negativně hodnotili 
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odsouzené na oddíle kvůli velkému hluku a přítomnosti návykových látek. Odsouzení, 

kteří sdílí oddíl se svými spolužáky ze školy, nepociťovali velkou odlišnost. V závěru lze 

konstatovat, že odsouzeným převážně nezáleží na tom, v jaké skupině se nacházejí, někteří 

se cítí v obou skupinách stejně dobře, jiní preferují školní skupinu. 

Jako velmi efektivní metoda práce s odsouzenými se na základě výzkumného šetření 

prokázala metoda FIE, která je v rámci kurzu FIE nabízena dobrovolným žákům. Kurz FIE 

vedou dva kvalifikovaní učitelé několikrát týdně. Odsouzení zde poznávají způsoby, jak se 

učit a jak postupovat při řešení úkolů. Respondent Učitel, jeden z vedoucích kurzu FIE, si 

velmi pochvaluje možnost výše zmiňovaného individuálního přístupu k odsouzeným 

v rámci kurzu. Nejenže učitelé nejsou v práci omezováni vysokým počtem odsouzených, 

ale zároveň je metoda postavena tak, aby žáci nepociťovali časový pres. Na splnění úkolu 

mají dostatek času, pozitivně můžeme hodnotit také možnost vzájemné reflexe 

a sebereflexe, na kterou v běžných hodinách nezbývá čas. Z rozhovoru s Učitelem 

vyplynulo, že dovednosti získané v kurzu FIE jsou odsouzení schopni uplatňovat 

i v běžných hodinách, nabývají schopnosti diskutovat nad problémy a uvažovat o nich 

v širších souvislostech. Respondent Učitel spatřuje pozitivum kurzu ve slovním hodnocení. 

Žáci-odsouzení mají při studiu tendence srovnávat svoje známky a zjišťovat, proč nemají 

stejnou známku jako ostatní. V ŠVS Stráž pod Ralskem se uplatňuje individuální vztahová 

norma, již je však náročné odsouzeným vysvětlit, protože ze své školní docházky nejsou 

na takový způsob hodnocení zvyklí. V rámci dvou let tak nemusí dojít k plnému pochopení 

principu známkování na této specifické škole. Novým prvkem je v tomto způsobu výuky 

učitel v pozici průvodce, který své žáky pouze vede, ale způsob řešení nechává na jejich 

libovolném výběru, a práce s chybou. Důležité je naučit žáky diskutovat a obhájit si vlastní 

názor. Tyto prvky FIE respondent Učitel využívá i v běžných hodinách. Má osvědčeno, že 

odsouzení z kurzu FIE dokážou namotivovat ostatní odsouzené k podobnému způsobu 

práce, jaký se učí na kurzu. Podle Učitele však zatím nelze uplatňovat prvky FIE ve všech 

předmětech. 

9.1.3 3) Jaká úskalí mohou značně limitovat práci s odsouzenými především v ŠVS 

Stráž pod Ralskem? 

Vychovatelé se k problémům spojeným s jejich prací povětšinou nechtěli vyjádřit. Jeden 

z vychovatelů však narazil na téma nedostatku zaměstnanců VS ČR a preferoval by lepší 

diferenciaci odsouzených dle toho, po kolikáté jsou trestáni. Rozdělil by skupiny 
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prvotrestaných a vícetrestaných. Prvotrestaní odsouzení často doplatí na vězeňské prostředí 

a nechají se strhnout zkušenými vězni. Zároveň by tento respondent uvítal sdílení 

zkušeností s vychovateli z jiných věznic. 

Největší úskalí práce v ŠVS Stráž pod Ralskem tkví ve vysokém počtu žáků v jedné třídě. 

V tomto případě převládá kvantita nad kvalitou, což by nemělo být cílem vzdělávání 

odsouzených. Dalším problémem se jeví vztah učitel-žák, jenž nikdy nemůže být na stejné 

úrovni jako na běžných školách. Učitelé ve věznicích jsou limitováni vězeňskou 

legislativou, některá bližší vztah s odsouzenými nedovoluje. Domníváme se však, že blízký 

profesionální vztah a vzájemná důvěra jsou ve školském prostředí nezbytné pro co 

nejúspěšnější průběh vzdělávacího procesu. Velmi omezující jsou limitované možnosti 

odsouzených v získávání jakýchkoliv informací. Učitelé usilují o vybavenější internetovou 

učebnu s lepším internetovým připojením a širší škálou povolených internetových stránek. 

Dále by do budoucna uvítali zřízení samostatných prostor, kde by se nacházela škola, 

dílny, ale především oddíl pro všechny žáky-odsouzené, aby se mohli navzájem učit 

a dopřát si klid na domácí přípravu. Lepší pracovní podmínky učitelů by podpořilo 

zmírnění administrativních povinností a lepší komunikace s vedením, které sídlí v Praze. 

Mediální prostor ohledně problematiky vzdělávání odsouzených nebývá dobře pokryt, tím 

dochází k nízké, místy až nulové informovanosti mezi občany, kteří tak nerozumí smyslu 

této práce. Větší zájem politiků by mohl napomoci lepšímu financování a lepšímu 

podávání informací. VS ČR má zájem o medializaci svých aktivit. Také po ŠVS se 

vyžaduje určitá činnost, kterou by se středisko mohlo prezentovat na veřejnosti. 

Pravděpodobně by větší mediální prostor napomohl také k navázání spolupráce mezi ŠVS 

a externími subjekty. V současné době bohužel školy příliš nestojí o spolupráci s učilištěm 

pro odsouzené. 

9.2 Porovnávání některých výsledků s jinými zdroji a dokumenty  

V této části se pokusíme kriticky zhodnotit výsledky výzkumného šetření a porovnat je se 

zdroji zabývajícími se problematikou vzdělávání odsouzených. 

Výsledky nejvyššího dosaženého vzdělání odsouzených před započetím VTOS lze 

považovat za uspokojivé a ničím nepřekvapující. Z výzkumného šetření vyplynulo, že 

základní vzdělání získalo 34 % respondentů, stejné procento respondentů dokončilo učební 

obor a středoškolské vzdělání získalo 13 % respondentů. Nedokončené základní vzdělání 

uvedla 3 % respondentů, 5 % respondentů nedokončilo střední školu a nevyučilo se 11 % 
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respondentů. Tato čísla lze srovnat se statistikou uvedenou v Koncepci vězeňství do roku 

2025, která samozřejmě obsáhla mnohonásobně vyšší počet odsouzených. Jednotlivé 

výsledky se však diametrálně neliší. Dokončené základní vzdělání se ukázalo u 44,37 % 

odsouzených, středoškolského vzdělání v součtu dosáhlo 9,61 % odsouzených a vyučilo se 

37 % odsouzených (Koncepce vězeňství do roku 2025). Posledně zmíněné procentuální 

vyjádření se nejvíce shoduje s výsledkem z výzkumného šetření pro diplomovou práci. 

Započatým a nedokončeným studiem se analýza Koncepce vězeňství do roku 2025 

nezabývala, uvedla pouze nedokončené základní vzdělání (0,24 %). Výsledky výzkumného 

šetření potvrzují, že „je vzdělání jednou z hlavních a možná i nejdůležitějších aktivit, 

kterou vězněná osoba může smysluplně naplnit svůj čas, který nezbytně ve věznici stráví“ 

(tamtéž, s. 32). 

Jak lze z výsledků jednotlivých analýz vidět, nejvyšší počet odsouzených tvoří odsouzení 

bez vzdělání nebo se vzděláním nižšího stupně. Z výzkumného šetření vyplynulo, že 

v době získávání dat se na ŠVS Stráž pod Ralskem nevzdělával žádný odsouzený s alespoň 

započatým vysokoškolským studiem. Lze tedy potvrdit, že „čím vyšší vzdělání, tím menší 

počet odsouzených“ (Jůzl 2017, s. 365). 

Problémem se v systému vzdělávání odsouzených jeví především malá provázanost 

s následnou praxí a uplatněním na trhu práce. Zlepšení této situace nastane tehdy, 

bude-li navázána spolupráce s externími zaměstnavateli ve stejné nebo podobné oblasti, jíž 

se odsouzení vyučili v ŠVS Stráž pod Ralskem. Tento aspekt opět uvádí také Koncepce 

vězeňství do roku 2025 jako jeden ze strategických cílů (Koncepce vězeňství do roku 

2025). Hála (2006, s. 132) upozorňuje na stejný problém, jaký pojmenovali i respondenti 

v tomto výzkumném šetření: „Důvody tohoto nekooperativního počínání mohou být jak 

objektivní (celkový nedostatek finančních prostředků na vězeňské profesní vzdělávání 

a v důsledku toho ulpívání na zastaralých programech, které však již nemají vybudovanou 

materiálně technickou a personální základnu), tak i subjektivní (pohodlnost, neochota či 

neschopnost inovovat programy jak obsahově, tak didakticky).“ ŠVS Stráž pod Ralskem 

vzniklo zatím jako poslední školské vzdělávací středisko, jeho výhoda spočívá především 

v tom, že „Stráž není zatížena starými kolejemi“, jak tvrdí Učitel. Byť není středisko 

zařízeno tak komplexně jako jiná a starší ŠVS, může se zařizovat postupně a pružněji tak 

reagovat např. na aktuální trendy ve vzdělávání (např. práce s 3D tiskem). Je tak mnohem 
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snazší upravovat ještě nevyužité prostory pro další učebny nebo zázemí pro odsouzené 

a pracovníky ŠVS. 

Co se týče role a postavení vychovatele, ve vězeňském prostředí působí jako pedagog, 

jehož časové možnosti pro samotnou přímou péči však nejsou dostačující. U vícetrestaných 

odsouzených je navíc možnost nápravy a resocializace značně snížena, proto slovo 

vychovatel není zcela adekvátní označení pro pracovníka na této pozici. Jak říká Malá 

(2003), převýchova některých odsouzených je v podstatě nemožná, důležité je proto 

zaměřit se převážně na prevenci. Agendu zaměřující se na administrativní činnost uvedli 

jako hlavní pracovní náplň také vychovatelé pracující ve Věznici Kynšperk nad Ohří 

(Vorlíčková 2012). S velkou pravděpodobností lze předpokládat, že pracovní náplň 

vychovatelů bude stejná v celém spektru VS ČR. Nebylo očekáváno, že by v tomto ohledu 

toto výzkumné šetření přineslo jiné nebo překvapující výsledky. 

Role učitele vyvstala ve výzkumném šetření jako role naplňující podstatu dané profese, 

učitelé si chválí pestrost a příjemný pracovní kolektiv. Dotazovaní respondenti z řad 

odsouzených povětšinou hodnotili učitele pozitivněji než vychovatele, případně mezi jejich 

postavením a rolemi nepociťovali žádný rozdíl. Pozitivních výsledků práce učitelů dosáhla 

také ve výzkumu v rámci bakalářské práce Zelinkové (2015), v němž autorka mimo jiné 

porovnávala vztahy odsouzených a učitelů a vztahy odsouzených a dozorců. Zelinková 

zjistila podobné motivační faktory pro studium jako předkládaná diplomová práce, přičemž 

nejvíce respondenti zmiňovali to, že se nechtějí ve věznici nudit (tamtéž). 

Velký soulad výsledků výzkumného šetření a teoretických poznatků shledáváme zejména 

v oblasti získávání informací a samotné aktivitě odsouzených. Výzkumné šetření 

ukázalo, že pasivní odsouzení nemusejí být dostatečně motivování k samostudiu nebo 

rozvíjení svých zájmů např. z důvodu nemožnosti získání příslušných a dostačujících 

informací. Fischer (2006) shodně uvádí, že pro zvýšení aktivity samotných odsouzených je 

nutné zabezpečit dostatečné materiální podmínky a nechat odsouzené podílet se na řešení 

svých problémů vlastní činností (např. sepisovat žádosti, vyhledávat adresy) a dostatečně 

je motivovat ke splnění stanovených cílů. 

Mezi vhodnými přístupy k odsouzeným byly ve výzkumném šetření nejčastěji jmenovány 

individuální přístup, respektující zacházení s odsouzenými a rovný přístup, stejná 

doporučení uvádí Fischer (2006). Raszková a Hoferková (2015) vedle těchto přístupů 

kladou důraz na respektování individuálních zvláštností ve všech směrech, o což se učitelé 
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snaží. Pokud však sám odsouzený nerespektuje daná pravidla, nelze respektovat všechny 

jeho zvláštnosti. Fischer (2006) taktéž shledává účinným prostředkem pro výchovu 

odsouzených užívání odměn a trestů. Výzkumné šetření se na tuto formu cíleně 

nezaměřovalo a ani odsouzení se k této problematice nevyjadřovali, přesto se domníváme, 

že užívání především odměn je významným motivačním činitelem nejen 

pro žáky-odsouzené, ale i pro žáky na běžných školách. Podobnou váhu pak může mít, 

pokud učitel nechá své žáky zažít úspěch a tím je podpoří v jejich usilovnosti a vzdělávání. 

Formy odměn a trestu by jistě stály za hlubší prozkoumání, jejich analýza by mohla dále 

podpořit výběr metod a forem vzdělávání odsouzených. 

K uplatňování metody FIE nebyl nalezen žádný výzkum, který by se důkladněji zabýval 

využitím FIE v oblasti vězeňství. Nabízí se tedy možnost provést podrobnější 

šetření  v oblasti vzdělávání odsouzených metodou FIE, která je celosvětově uznávanou 

a funkční metodou. Na základě poznatků Učitele je evidentní, že posuny 

žáků-odsouzených navštěvujících kurz FIE vnímají nejen sami odsouzení, ale také učitelé.  

9.3 Doporučení pro praxi 

Z výzkumného šetření jasně vyplynulo, že všechny zúčastněné strany (pracovníci 

i odsouzení) preferují individuální přístup založený na rovném přístupu ke všem 

odsouzeným, kdy nedochází k zesměšňování a ponižování odsouzených. Zároveň je 

nezbytné, aby pracovníci i samotní odsouzení pevně dodržovali stanovená pravidla 

a předepsané nařízení a zákony. Přestože výchovně-vzdělávací proces probíhá ve věznici, 

je ze zkušeností všech respondentů z řad pracovníků evidentní, že jednání s odsouzenými 

by mělo vždy probíhat bez jakýchkoliv předsudků a připomínání trestných činů, za něž 

jsou odsouzení ve VTOS. Teoretické i praktické poznatky ukazují, že od pracovníků je 

vyžadována vysoká míra profesionality, ale také lidského přístupu a respektování 

individuálních zvláštností každého odsouzeného. Ti si během mnohdy dlouhých trestů 

prochází různými fázemi a problémy, které se na nich podepisují. Odsouzení své aktuální 

pocity často ventilují formou agrese nebo výbušnosti, proto je vhodné poskytnout jim 

v tomto případě prostor pro vybouření, vybití přebytečné energie, je-li to prostorově 

i časově možné. K těmto účelům slouží v ŠVS Stráž pod Ralskem tělocvična, kde mají 

odsouzení možnost vybití fyzického vypětí, samozřejmě tak, aby nebylo ublíženo jim ani 

jiným osobám. 
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Velmi vhodnou metodou pro práci s odsouzenými je FIE, jehož prvky využívané 

v běžných hodinách mohou, pokud jsou odsouzení schopni tímto způsobem pracovat, 

zvýšit nejen atraktivitu hodiny, ale také výkony jednotlivých žáků. Většinou však nelze 

zaujmout celou třídu, neboť se jedná o velmi heterogenní skupinu, již spojuje pouze 

mužské pohlaví a vězeňské prostředí. Postupné proškolování všech učitelů školských 

vzdělávacích středisek v rámci kurzu FIE se jeví jako velmi efektivní způsob, jak zlepšit 

práci s odsouzenými, jak naučit odsouzené novým formám a metodám práce a jak hledat 

svou vlastní strategii při učení. 

Z pozice učitele a vychovatele mají pracovníci možnost působit a tím ovlivňovat 

odsouzené, není však žádoucí, aby pracovníci dávali najevo své pohrdání a povyšovali 

se nad odsouzené. Takový přístup by mohl vést spíše k problematickým vztahům, který by 

nepřispíval k dosažení cílů trestu odnětí svobody, tedy k uvědomění si vlastního 

pochybení, změně odsouzeného a následnému zapojení do pracovního, společenského 

i osobního života. V tomto ohledu by jistě prospěla revize vězeňského systému např. 

ve formě spolupráce s dalšími subjekty a případné návaznosti na vyučení odsouzených. 

Do budoucna je jistě nevyhnutelné, aby docházelo ke snižování počtu odsouzených nejen 

ve věznicích, které jsou několik let přeplněné, ale také ve skupinách na oddíle a ve škole. 

Učitelé se snaží vést odsouzené k samostatnosti, což však z pochopitelných důvodů není 

ve všech ohledech možné naplňovat. Zadávání úkolů, za něž mají odsouzení jistou 

zodpovědnost, stejně jako za svěřené předměty a pomůcky, je vhodným prostředkem 

pro uvědomění si ceny jednotlivých předmětů a jejich využití. Učitelé i vychovatelé by 

měli vést odsouzené ke stanovení určitých cílů a být schopni s odsouzenými reflektovat, 

zda jsou cíle jasné, přiměřené a splnitelné. Postupné dosahování dílčích cílů je jednou 

z možných cest, jak dosáhnout cíle nejvyššího. Pravidelná zpětná vazba, reflexe 

a sebereflexe od všech účastníků výchovně-vzdělávacího procesu může zajistit 

konstruktivní kritiku a společným úsilím se mohou formulovat problémy a jejich možná 

řešení, aby proces nezůstal stát na jednom místě. Zároveň je důležitý užší a častější kontakt 

s vedením SOU Praha. Respondent Učitel doporučuje: „Prostě víc kontaktu. Ideální je 

porady řešit s těma z toho odloučenýho pracoviště, který maj problémy, řešit ty jejich 

problémy, neřešit je společně s těma ostatníma při jedný poradě. To se můžeme domluvit, 

říct si, co je špatně nebo co by mělo být jinak, pak se teprve jít poradit s tím druhým, jak to 

dělá, ale tam je to o tom, že to je škola víceoborová. Jsou tam kuchaři, zedníci, truhláři. 
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Jsme pod jednou školou, ale máme tam několik oborů, a ty problémy u kuchařů jsou jiný 

než u nás, takže by to měli řešit na úrovni těch jednotlivých oborů, mělo by to lepší smysl.“ 

K velkým posunům v samostatné práci odsouzených by přispělo zlepšení přístupu 

k informacím z různých zdrojů, převážně z internetu, který je v dnešní době nevyhnutelnou 

součástí běžných životů. Respondent Učitel doporučuje: „Aby právě měli větší přístup 

k těm informacím, aby si vyzkoušeli to, že nepracujou jenom s učebnicí nebo s tabulkama, 

že si sháněj informace na internetu a že si je sháněj sami, protože to je ta jejich samostatná 

cesta, individuální, takže klást důraz na samostatnost. Tím, že jsou samostatný, budou 

i zodpovědnější. Tím, že se za ně všechno musí hledat, tak se jim furt něco dává pod nos 

a tím pádem nejsou zodpovědný v tomhle smyslu, protože očekávaj pořád, že jim někdo 

něco... je tam ta pasivita. A že je to zajímá, že by jako mohli, to jako jo, a že by vlastně 

dosáhli lepších úspěchů, protože ten učitel by neměl být ten, kdo do tý výuky přináší 

všechny informace, to je nesmysl, dneska jich je tolik, že je potřeba jim dát to, jak s těma 

informacema zacházet, to je ta jeho úloha. Aby je naučil přemýšlet o problému a řešit 

a hledat ty cesty a nechat to na nich, vést ho. Takovej ten projektovej způsob výuky, kdy se 

zadá úkol a oni si ho nějak řešej. A teď je úkolovat a potom spíše kontrolovat ty cesty. Spíš 

se dívat na ty informace nějak kriticky, aby dokázal, že ne všechno musí bejt pravda. 

A když najde rozpor, tak aby byl schopnej se rozhodnout, co je správnější, a mít na to 

nějaký argumenty.“ 
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Závěr  

Diplomová práce se zaměřuje na role učitele a vychovatele ve Věznici Stráž pod Ralskem, 

na jejich vnímání ze strany pracovníků i samotných odsouzených. Zkoumá, jaké 

vzdělávací metody, formy vyučování a přístupy k odsouzeným se jeví jako nejvhodnější 

vzhledem ke specifickému prostředí vězeňství, a zaměřuje se na to, s jakými problémy se 

potýkají pracovníci, jak problémy hodnotí a jak jsou jimi při své práci limitováni. 

Teoretická část diplomové práce zahrnuje popis Vězeňské služby ČR a charakteristiku 

Věznice Stáž pod Ralskem, v jejímž prostředí probíhalo výzkumné šetření. Další část se 

věnuje systému vzdělávání odsouzených v České republice a popisu ŠVS Stráž 

pod Ralskem. Akademie Vězeňské služby ČR je přiblížena ve čtvrté kapitole. Pátá kapitola 

obsahuje tzv. program zacházení. Poslední kapitola stručně definuje, kdo je učitel 

a vychovatel a jaké je jejich místo ve vzdělávacím systému. Bližší popis těchto pozic je 

součástí praktické části diplomové práce. 

Výzkumné šetření bylo realizováno ve Věznici Stráž pod Ralskem. Jako nejvhodnější se 

pro toto výzkumné šetření jevila kvalitativní metoda. Všem zúčastněným dala možnost 

vyjádřit se ke zkoumané problematice volně, bez nutnosti vybrat pouze jednu odpověď 

z nabídky, v dotazníku s otevřenými otázkami. V osobním rozhovoru se obšírně vyjádřil 

jeden z pracovníků, který pracoval na pozici vychovatele a nyní pracuje na pozici učitele. 

Respondenty účastnící se dotazníkového výzkumného šetření lze rozřadit do tří skupin. 

První skupinu tvořili učitelé pracující v ŠVS Stráž pod Ralskem, druhou vychovatelé a třetí 

žáci-odsouzení, vzdělávající se toho času v ŠVS Stráž pod Ralskem. V průběhu diplomové 

práce bylo třeba změnit původně zamýšlenou kvantitativní metodu a data rozšířit o osobní 

rozhovor s respondentem Učitelem, jehož názory tvoří značnou část získaných dat, protože 

rozhovor poskytl více prostoru pro odpovědi. 

Byly stanoveny tři výzkumné otázky, z nichž první se zaměřovala na role učitelů 

a vychovatelů, druhá se zabývala metodami, formami a přístupy, jež je vhodné při práci 

s odsouzenými uplatňovat, a třetí otázka zkoumala, s jakými problémy se musejí potýkat 

pracovníci, tj. učitelé a vychovatelé, při své práci. Ukázalo se, že odsouzení vnímají učitele 

vesměs pozitivně, důvěřují jim a ve školním prostředí se ve většině případů cítí lépe než 

na oddíle s ostatními odsouzenými. Vychovatelé byli kritizováni za nízkou participaci 

na přímé práci s odsouzenými, což jako problém vnímají sami respondenti z řad 

vychovatelů, kteří by s odsouzenými rádi pracovali častěji a intenzivněji. Překážkou je 
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především vysoký počet odsouzených připadajících na jednoho vychovatele. Respondent 

Učitel uvedl, že práce učitele je pro něj mnohem více naplňující a pestřejší a rozmanitější. 

V pozici učitele má více možností působit na odsouzené, jako vychovatel se k takovým 

možnostem nedostal. Za výhodu práce učitele lze považovat také větší motivaci 

odsouzených k jakékoliv práci, ať už na sobě samých, nebo v oblasti vzdělávání. Všichni 

respondenti výzkumného šetření se shodli, že upřednostňují individuální přístup, rovné 

zacházení a spravedlnost. 

Také oblast vzdělávání ve věznici však čelí řadě limitů, jejichž základem je úroveň 

vstupních vědomostí, schopností a dosaženého vzdělání žáků-odsouzených před VTOS. 

SOU Praha nechává vypracovat SWOT analýzu, na níž se podílí všech 9 školských 

vzdělávacích středisek po celé České republice. V rámci zpracovávané SWOT analýzy, 

jejíž výstup by měl přispět k tvorbě koncepce vězeňství do dalších let, bylo definováno 

několik zásadních problémů, s nimiž se momentálně školská vzdělávací střediska potýkají. 

Velkým problémem se jeví především převažující kvantita nad kvalitou. Počet žáků 

v jedné třídě v ŠVS Stráž pod Ralskem by měl na počátku být 24, což je vzhledem k výše 

zmíněným faktorům příliš vysoké číslo. Žáci-odsouzení potřebují individuální přístup, 

který je však vysokým počtem žáků ve třídě a jejich značnou heterogenitou velmi omezen. 

Protože většina odsouzených má diagnostikovány různé psychické potíže, někteří dostávají 

medikaci, všichni jsou sociálně znevýhodnění a mají etopedické problémy, není snadné 

motivovat všechny žáky k práci a ke vzdělávání jako takovému. Vysoký počet žáků 

ve třídě snižuje možnost intenzivnějšího působení na odsouzené. 

Výzkumné šetření pro diplomovou práci ukázalo další problematická místa. Vězeňské 

prostředí klade značné mantinely navázání vztahu učitel-žák, který je však pro úspěšné 

vzdělávání velmi důležitý. Nadměrný počet žáků kromě individuálního přístupu omezuje 

také možnost volit jiné a inovativní formy výuky, protože skupina odsouzených, která je 

různorodá především z hlediska věku, odráží zažité zkušenosti ze vzdělávání, jež žáci 

mnohdy nejsou schopni překročit, a proto nevidí potenciál v nových formách a metodách 

práce. Přesto se učitelé snaží zapojit odsouzené alespoň do diskuze, aby byli schopni nad 

daným problémem přemýšlet a poté vyslovit vlastní názor. Jako efektivní se prokázala 

metoda FIE, jejíž rozšíření v budoucnu bude snad narůstat nejen v oblasti vzdělávání 

odsouzených. Zdůrazněn byl dále problém s pasivitou odsouzených v získávání informací 

daný vězeňským systémem, Větší participací na přípravě materiálů do školy, shánění 



104 
 

informací spojených např. s žádostmi by se posilovala zodpovědnost odsouzených, která je 

však v současnosti přenášena na pracovníky. 

Výzkumné šetření diplomové práce bylo omezeno na konkrétní věznici, přesto se 

domníváme, že jeho výsledky (alespoň v oblasti metod, forem, přístupů a problémů 

spojených s výchovně-vzdělávacím procesem) by byly ověřitelné v dalších ŠVS. Za cenná 

považujeme získaná data vycházející z žitých osobních zkušeností všech respondentů, kteří 

se na výchovně-vzdělávacím procesu podílejí každý den. Autorka se domnívá, že cíl 

diplomové práce byl v rámci možností naplněn a výzkumné otázky byly relevantně 

zodpovězeny na základě dat získaných od respondentů. Vedle výše zmíněných výsledků 

výzkumného šetření bylo záměrem přiblížit realističtěji oblast, již společnost vnímá spíše 

negativně, také kvůli přetrvávajícím předsudkům, s nimiž se autorka práce setkala i mezi 

speciálními pedagogy. Doufáme, že tato diplomová práce může pomoci objasnit otázky, 

které si člověk může klást v souvislosti se vzděláváním odsouzených. 

Oblast vzdělávání odsouzených je živé a aktuální téma. Zasloužilo by nejen medializaci, 

aby společnost pochopila skutečnou podstatu vzdělávání odsouzených a nepovažovala ho 

pouze za příležitost k vyhýbání se pracovním povinnostem, ale také další výzkumná 

šetření. Jako témata, jež by bylo záhodno blíže zkoumat, se jeví využití metody FIE 

v oblasti vzdělávání odsouzených, případně vzdělávání těch odsouzených, již si 

individuálně doplňují středoškolské vzdělání s maturitou. Možnost dokončení 

středoškolského vzdělání s maturitou v systému vzdělávání odsouzených bohužel stále 

chybí, ŠVS poskytují pouze vzdělání středního odborného učiliště. 

Pro autorku bylo zpracování diplomové práce přínosné především z profesního 

a osobnostního hlediska. Nejen že se díky teoretické části diplomové práce dostala 

k materiálům, které přinesly postřehy a informace zajímavé pro ni jako začínajícího učitele 

a pracovníka Vězeňské služby ČR, ale také získala hlubší náhled na vězeňský systém jako 

takový a přišla do kontaktu s dalšími pracovníky ve věznici (např. se speciálním 

pedagogem). Díky analýze dat si rozšířila své dosavadní názory a poznatky, měla možnost 

nahlédnout na danou problematiku z pohledu všech tří skupin účastníků. Práce 

ve vězeňském prostředí přiměla autorku vystoupit z vlastní komfortní zóny, čelit životním 

osudům mnoha mužů a tím se postavit tváří v tvář realitě, která je nám všem mnohdy 

vzdálená, přestože odsouzených je v naší republice velmi mnoho. 
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Přínos speciální pedagogice a penitenciární oblasti vidí autorka především v prezentaci 

možných přístupů a metod a forem práce s odsouzenými, kteří si stejně jako kdokoliv jiný 

zaslouží inovativní zacházení, práci s moderními pomůckami tak, aby se co nejvíce 

přiblížili fungování života na svobodě. Odsouzení jsou od reality odtrženi takovým 

způsobem, jaký si mnozí z nás ani neuvědomují a neumějí představit. Pro nás je např. 

práce s počítačem běžnou činností, ale odsouzení, kteří jsou ve VTOS delší dobu, nebyli 

dříve zvyklí např. podávat elektronická daňová přiznání, posílat e-maily apod. Vedle 

vzdělání je tedy nezbytné pracovat s odsouzenými v co možná nejnormálnějším 

a nejpřirozenějším prostředí, aby se minimalizovaly dopady při přechodu z VTOS 

do běžného života. Vězeňský systém bohužel stále neumožňuje všem odsouzeným 

aktivněji se podílet na osobní nápravě právě formou vlastní aktivity. Formulování a řešení 

problémů jistě není otázkou okamžiku, nicméně jejich časté pojmenovávání a poukazování 

na ně může minimálně napomoci k boření bariér a předsudků především u laické 

veřejnosti.  Nutno znovu zdůraznit, že vedení ŠVS Stráž pod Ralskem má zpětné vazby 

od bývalých žáků, kteří již byli propuštění na svobodu. Vzdělání ve strážském ŠVS jim 

pomohlo získat kvalitní zaměstnání, která jim umožňují finančně se zabezpečit. 

Přestože práce ve vězeňském prostředí může být pro někoho odpuzující, může vyvolávat 

strach a obavy, autorka práce se domnívá, že pokud má pracovník sám v sobě pevně 

ukotvené životní hodnoty, pokud sám sobě věří a věří tomu, že může obohatit a motivovat 

ostatní, není třeba se obávat, že by jej vězeňské prostředí významně poznamenalo nebo 

změnilo. 
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Seznam zkratek: 

ČR – Česká republika 

ČŠI – Česká školní inspekce 

FIE – metoda Feuersteinova instrumentálního obohacování 

GŘ VS ČR – Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky 

ICT – Informační a komunikační technologie 

KSČ – Komunistická strana Československa 

NO – nástupní oddíl 

PSVD – prostupná skupina vnitřní diferenciace 

ŘVTOS – Vyhláška č. 345/1999 Sb., Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se 

vydává řád výkonu trestu odnětí svobody 

SNV ČSR – Sbor nápravné výchovy Československé socialistické republiky 

SOU – střední odborné učiliště  

SpO – Specializovaný oddíl pro odsouzené s mentální retardací 

ŠVS – školské vzdělávací středisko 

UO – uzavřený oddíl  

VO – výstupní oddíl 

VS – Vězeňská služba České republiky 

VTOS – výkon trestu odnětí svobody 

ZVTOS – Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých 

souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a další související zákony 
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Přílohy 

Příloha 1 – Informovaný souhlas    

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS S VYUŽITÍM VÝZKUMNÉHO 

ROZHOVORU 

zaznamenaného pro účely výzkumného šetření pro diplomovou práci s názvem 

 

 

Role učitele a vychovatele ve Věznici Stráž pod Ralskem 

 

 

Výzkumné šetření probíhá pro účely zpracování diplomové práce vedené na Pedagogické 

fakultě Univerzity Karlovy. Diplomová práce je psána na Katedře speciální pedagogiky. 

Autorkou diplomové práce je Bc. Tereza Pňačková. 

 

 

Cílem výzkumného šetření je zjistit, jaké postavení mají učitelé a vychovatelé ve Věznici 

Stráž pod Ralskem, jaké přístupy a metody mohou být při práci s odsouzenými efektivní 

a s jakými překážkami se lze při této práci setkat. 

 

 

Zaznamenání rozhovoru i možnost anonymizace závisí na rozhodnutí respondenta.  

 

 

Souhlasím s poskytnutím rozhovoru Tereze Pňačkové pro účely výše popsaného 

výzkumného šetření. 

 

 

 

Podpis respondenta:     Podpis autorky diplomové práce: 

 



114 
 

Příloha 2 – Základní struktura rozhovoru 

Základní struktura rozhovoru 

1. Sběr informací o respondentovi 

Jak dlouho jste zaměstnancem Vězeňské služby České republiky? 

Jaká je Vaše motivace pro práci ve Věznici Stráž pod Ralskem? 

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Absolvoval jste kurzy nebo výcviky, které 

můžete uplatňovat zde ve věznici? Pokud ano, otázku rozveďte. 

Kdo kurzy vybíral? Měl jste možnost vybrat si kurzy sám? 

Uplatňujete, nebo jste uplatňoval, ve věznici své zájmy např. formou kroužku? Pokud ano, 

uveďte, o jaký zájem se jedná a jakou formou ho zde realizujete nebo jste realizoval. 

V čem se lišila příprava/vzdělání na pozici učitele a vychovatele? 

 

2. Přístupy, metody a formy práce 

Uveďte rozdíly mezi skupinou odsouzených ve škole a ostatními odsouzenými, s nimiž jste 

dříve pracoval jako vychovatel. 

Jak Vy sám přistupujete k odsouzeným? Máte nějaké pravidlo, kterého se držíte? 

Jaký je rozdíl v přípravě na práci s odsouzenými u učitele a vychovatele? 

Jaké vidíte výhody a nevýhody v individuální, skupinové a kooperativní formě práce 

s odsouzenými? 

Jak je podle Váš náročné motivovat odsouzené k učení? Jakou motivaci např. využíváte? 

Co je to FIE? 

Vnímáte určitý přínos FIE ve vzdělávání odsouzených? 

Jaké posuny jste u studentů FIE zaznamenal? 

Využíváte prvky FIE i v běžných hodinách? 

 

3. Učitelé a vychovatelé ve Věznici Stráž pod Ralskem 

Jaké je postavení učitelů a vychovatelů v celkové struktuře zaměstnanců? 

Charakterizujte svou pracovní pozici na základě reálné náplně práce. 

Charakterizujte práci vychovatele ve věznici. 

Popište rozdíly mezi prací učitele a vychovatele ve Věznici Stráž pod Ralskem. 

V čem spočívá náročnost těchto pozic? 

Která pracovní pozice je Vám bližší a proč? 

Jaké překvapivé momenty jste na obou pozicích zažil? 
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S jakými problémy se odsouzení obrací na učitele a vychovatele? 

Jak tyto dvě pozice ovlivnily Vaše vnímání odsouzených? V jaké pozici jste jim byl podle 

Vás blíž? Zažil jste nějaký zlom, kdy jste odsouzené začal vnímat jinak? 

Změnil se Váš pohled na odsouzené v pozici učitele? 

Vnímáte rozdíly v přístupu odsouzených k vychovatelům a učitelům? 

Které výhody a nevýhody mají učitelé ve věznicích oproti učitelům na běžných školách? 

 

4. Úskalí a doporučení 

V čem podle Vás tkví největší úskalí nebo problém práce s odsouzenými? 

Jak práci ovlivňuje vysoký počet odsouzených? 

Mohl byste formulovat problémy, které brání vykonávat profesi učitele v plném rozsahu? 

Jaká máte doporučení pro efektivnější práci s odsouzenými? 

Pociťujete podporu svého zaměstnání v legislativě a ze strany nadřízených? 

Jak by měla ideálně vypadat spolupráce s nadřízenými? 

 

Doplňující otázky 

Jak hodnotíte spolupráci ŠVS Stráž pod Ralskem a Věznice Stráž pod Ralskem? 

Jak reagovalo Vaše okolí na fakt, že budete pracovat s odsouzenými? 

Změnil fakt, že pracujete ve věznici, názory na odsouzené ve Vašem okolí? 

 

Shrnující otázky 

Co je podle Vás třeba udělat pro to, aby veřejnost vnímala práci všech zaměstnanců věznic, 

nejen učitelů a vychovatelů, jako důležitou součást výchovného procesu s odsouzenými, 

jehož cílem je pozitivně působit na odsouzené a cílit tak na změnu jejich chování 

a jednání? 

Jaké argumenty jsou dle Vašeho názoru nejpádnější v možnosti vzdělávání odsouzených, 

již společnost příliš nekvituje? 
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Příloha 3 – Ukázka z rozhovoru 

1. Sběr informací o respondentovi 

Jak dlouho jste zaměstnancem Vězeňské služby České republiky? 

Je to od roku 2010, kdy vlastně po krachu firmy Crystalex jsem nastoupil na pozici 

vychovatele. Předpoklady k tý práci byly, že vlastně celých 25 let jsem pracoval s lidmi. 

Navíc jsem absolvoval v rámci úřadu práce takový rekvalifikační kurz, kdy vlastně mi 

nastínily nový možnosti. Mezitím jsem absolvoval kurz pro starosty a místostarosty, 

jmenovalo se to nějak Komunikace v krizových situacích. Ten teda se mi tam potom 

poměrně záhy i podařilo uplatnit.  

 

Jaká je Vaše motivace pro práci ve Věznici Stráž pod Ralskem? 

Motivace byla tenkrát taková, že jsem prostě přišel o práci. Nebál jsem se prostě toho, 

protože jsem viděl to prostředí předtím. Dali mi možnost se tam celý půlden pohybovat, 

takže jsem tam neshledal žádný nějaký závažný překážky, který by mi dál mohly vadit. No, 

pracoval jsem tam zhruba rok. Během toho roku jsem se víceméně seznamoval s tou prací, 

která tam vlastně okolo těch vězněných osob probíhá. No, potom jsem absolvoval takový 

vstupní kurz, kde jsem se teda už musel podrobnějc seznámit s těmi pravidly všemi v rámci 

zákona o výkonu trestu a dalších. No. 

 

A musel jste absolvovat nějaký pedagogický kurz? 

No to byl právě ten nástupní kurz, to byla jako první část. A druhá část byla ta, protože 

jsem vlastně neměl nebo požadovali nějaký kurz alespoň v oboru vychovatelství, to bylo 

nějaký, jak se tomu říká, pedagogické minimum, ale bylo zaměřeno výhradně na tu část 

vychovatele. To znamená volnočasové aktivity a podobný věci. No, co je vlastně náplní 

práce toho vychovatele? Že ta vězněná osoba je omezená na právech, s tím souvisí i to, že 

je v uzavřeném prostředí, tzn. že nemá volný přístup k informacím z vnějšího prostředí, 

takže vychovatel, jeho jednou z těch náplní je to, že umožňuje přístup právě k těmto 

informacím, shání různé adresy na ty sociální služby, úřady práce. No a co dál. 

Vychovatel, protože od věznice přicházejí věc pro odsouzené, tzn. dopisy, balíčky a další, 

takže vychovatel tyto věci po předchozí nějaké kontrole a zápisu předává těm odsouzeným. 

No, další část jeho práce spočívá v tom, že dohlíží na dodržování těch norem ve věznici 

a pak je to tak část, která by měla bejt stěžejní je práce s těmi odsouzenými. Bohužel je to 

úplně obráceně a na tu práci vlastně má toho času minimum, protože veškerá ta číst se 
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právě točí kole těch vydávání balíků, dopisů, zajišťování návštěv atd. telefonování 

a s agendou, která kolem toho je. Takže víceméně jednou za dva měsíce hodnotí celou tu 

svoji skupinu, která čítala za tu moji kariéru, od 70 lidí bylo na začátku a potom k závěru 

tý část, kdy jsem dělal toho vychovatele, jsem jich měl asi 50. Takže o něco míň. 

 

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Absolvoval jste kurzy nebo výcviky, které 

můžete uplatňovat zde ve věznici? Pokud ano, otázku rozveďte. 

Co se týče těch kurzů, který jsem prodělal, tak ty, který byly před tím nástupem do věznice, 

to víceméně jsem si vybral sám, že jsem se prostě někam přihlásil. 

 

To bylo jako v rámci toho, když jste byl na úřadu práce, tak abyste se nějak 

rekvalifikoval na něco? 

No, jakože jsem to neměl za povinnost, nebyl jsem vyzván, dobrovolně jsem si zvolil tam 

jedno to téma. No, co se týče toho místostarostování, tak to vlastně byla akce pro všechny 

starosty, která se víceméně prováděla pravidelně a docela se to jako v tý práci potom 

hodilo, protože v tý věznici jsou různé formy, ne že by se vězni hůř jevili, ale prostě čas 

od času se pět šest dá dohromady a něco se snaží pod nějakým nátlakem, Ve věznici 

probíhá tohle školení taky, pravidelně se to trénuje. Takže to vlastně byla taková moje 

výhoda. 

 

Uplatňujete, nebo jste uplatňoval, ve věznici své zájmy např. formou kroužku? Pokud 

ano, uveďte, o jaký zájem se jedná a jakou formou ho zde realizujete nebo jste 

realizoval. 

Svoje zájmy formou kroužku to ve věznici nešlo. Ve věznici jsem vedl hudební kroužek, 

ačkoliv teda hudební nadání vyloženě nemám, ale hudba mě baví. Měl jsem romskou 

skupinu asi o šesti odsouzených a pořádali jsme tam pravidelné, dvakrát nebo třikrát 

do roka, vystoupení pro celou věznici, většinou se tam scházelo něco mezi šedesáti až 

osmdesáti lidmi. trvalo to zhruba dvě, jednou dokonce i tři, hodiny. Mělo to tam velkej 

úspěch. Dneska to tam běží dál, ale už v podstatně menší míře než tenkrát.  
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Musel jste podstoupit nějaké speciální vzdělání na pozici učitele, když na pozici 

vychovatele jste měl nástupní kurz? 

Na pozici učitele speciální vzdělání je to pedagogický minimum, tzn. taky víceméně kurz, 

ale je to pro učitele, kde se nějaký základy jsem měl možnost se dozvědět. Absolvoval jsem 

ještě kurz FIE, to je ten Feursteinovo obohacování, zkráceně řečeno. Je to vlastně způsob, 

jak bysme se měli učit, jak postupovat. A protože jsem předtím učitelem nebyl, nikdy jsem 

zkušenosti neměl, dá se říct, že už hned po tom prvním dnu, co jsme měli možnost zakusit 

aktivně způsob toho myšlení, tak mě to velice zaujalo a musím říct, že docela se divím, že 

tak jak jsem sám absolvoval střední a vysokou školu, že jsem to celý tento proces ve zdraví 

přežil. A to jako myslím vážně. Protož způsob, jakým se vyučovalo před těma 30, 40 lety 

byl teda v uvozovkách šílený by se dalo říct. Všecko to bylo zaměřený na dril, možnost 

vlastní nějaký vlastní kreativity byla teda hodně minimální. Mrzelo mě, že teda i to vysoký 

školství taky takový bylo. Ta střední škola, základní škola, dejme tomu, ale když jsem 

vlastně měl možnost zakusit použití této metody, tak je to úplně o něčem jiném. 

 

Takže se snažíte vyvarovat tomu, co vy jste zažil. 

Tak, přesně tak. Snažím se vyvarovat věcem, který jsem musel prožít. A neuplatňovat je 

vlastně sám při těch metodách. Abych nečinil vlastně to, všechno to bylo tenkrát nějakým 

nátlakem, nebylo to dobrovolném, kdežto tady ta metoda hledá cestu, jak lze věci řešit 

úplně samostatně, dělat si vše po svém, dle vlastního uvážení a v podstatě jakýmkoliv 

způsobem. Nerozhoduje čas, zvlášť v tý věznici, vlastně tam ten čas je pozastavenej pro ty 

odsouzený. 
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Příloha 4 – Ukázky vyplněných dotazníků 
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