
Abstrakt  
VÝCHODISKA: Práce pomáhající profese ve vězení je spojená se zvýšenou mírou frustrační 

tolerance, stresem, resiliencí a pozorností. K vězeňskému prostředí patří náročné pracovní 

podmínky, práce ve směnném provozu, kontakt s lidským utrpením a smrtí. Tato rizika, 

provázející výkon pomáhající profese ve vězení, mohou vést k užívání návykových látek. 

Vznikla tedy hypotéza, založená i na osobní zkušenosti autorky práce, že i tito zaměstnanci 

užívají návykové látky. Z prostředí Vězeňské služby ČR zaměřující se na odborné 

zaměstnance, kteří přicházejí do kontaktu s vězněnou osobou, se doposud neuskutečnil žádný 

výzkum týkající se užívání návykových látek.  

 

CÍLE: Hlavním cílem diplomové práce je zjistit míru závislosti na alkoholu a nikotinu mezi 

odbornými zaměstnanci věznic v České republice. Dílčím cílem je zjistit korelaci mezi mírou 

závislosti na alkoholu a délkou praxe u těchto zaměstnanců a dále zmapovat zkušenosti                 

s užíváním ostatních návykových látek. 

METODY: Studie je prováděna kvantitativní formou a realizována pomocí standardizovaných 

dotazníků – AUDIT test a Fagerströmův test nikotinové závislosti. Výběr souboru byl 

uskutečněn metodou záměrného (účelového výběru), kdy byly vybrány osoby, které splňovaly 

námi dané kritérium a měly zájem se výzkumu účastnit. Výzkumný soubor zastupuje 257 

respondentů, kteří pracují jako odborní zaměstnanci u Vězeňské služby České republiky. 

Analýza dat byla zpracována pomocí deskriptivní statistiky. 

VÝSLEDKY: U zkoumané populace vykazuje pouze 11 % respondentů možné problémy 

působené alkoholem. Bylo zjištěno, že zaměstnanci s délkou praxe nad 20 let u VS ČR jsou 

ohroženi závislostí na alkoholu. Bylo zmapováno, že 34% respondentů vykazuje známky 

nikotinové závislosti. Zkušenost s užitím návykové látky, ať už látkové či nelátkové, 

v posledním roce vykazuje 17 % respondentů, bez zkušenosti bylo 83 % respondentů.  

 

ZÁVĚR: Bylo popsáno užívání návykových látek mezi zaměstnanci Vězeňské služby v České 

republice. Studie může sloužit k seznámení a vhledu do obtížně zkoumaného prostředí 

Vězeňské služby. Zároveň práce může být inspirací pro další obdobné studie či k rozšíření 

této studie.  
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