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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: 
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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? 

S jakými problémy se odsouzení obrací na učitele a vychovatele? 
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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 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 
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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.  

 

 

 

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, 
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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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