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Anotace

Diplomová práce je zaměřena na osoby po výkonu trestu. Konkrétně cílí na jejich sociální 

úspěšnost  začlenění  po  propuštění  z vězení.  Teoretická  východiska  práce  jsou 

multifaktorové kriminogenetické teorie a koncepce sociálního vyloučení. Multifaktorové 

kriminogenetické teorie jsou zmíněny jako jeden ze základů penitenciárního predikčního 

nástroje SARPO (Souhrnná analýza rizik a potřeb odsouzených). Tento nástroj je v práci 

použit pro lepší orientaci v potřebách a rizicích propouštěných osob.

V teoretickém ukotvení práce je také zpracován problém recidivy a adaptace po propuštění 

z výkonu trestu. A problematika bezdomovectví v souvislosti se zneužíváním návykových 

látek a také v souvislosti s kriminalitou. Dále je věnována pozornost problému zadlužení, 

které může komplikovat sociální situaci osob po výkonu trestu.

Věcný  kontext  zkoumaného  tématu  je  věnován  důvodům  obtížné  resocializace 

propuštěných  vězňů  a  za  co  jsou  recidivisté  nejčastěji  stíháni.  Také  jsou  zde  některá 

důležitá statistická data, která se týkají počtů osob vězněných v ČR ve srovnání se státy 

EU. Pak je zde věnován prostor novele insolvenčního zákona z r. 2019 a tzv. lex COVID z 

r. 2020.

V této práci je výzkum proveden metodou kvalitativního výzkumu a typem výzkumu je 

případová studie.  Cílem výzkumu je  zjistit  jaké kroky může udělat  odsouzený ještě  ve 

výkonu trestu, aby pozitivně ovlivnil svoji situaci po propuštění. Dalším cílem k zjištění je, 

jak  se  dařilo  respondentům  po  návratu  z  vězení,  integrovat  se  do  společnosti.  Jaké 

podnikali kroky. Také je zde věnováno úsilí postihnout problémy, které mohou vyvěrat 

z nedostatků návaznosti penitenciární1 a postpenitenciární2 péče.

Klíčová slova

penitenciární, osoba po výkonu trestu, postpenitenciární, sociální exkluze, reintegrace, 

bezdomovectví

1Penitenciární péče – péče ve vězení
2 Postpenitenciární péče – péče po propuštění z vězení



Annotation

The diploma thesis focuses on people who have served their  sentences.  Specifically,  it 

maps the success in their social integration after release from prison. The theoretical basis 

of the work lies in the multifactor criminogenetic theories and concepts of social exclusion. 

Multifactor  criminogenetic  theories  are  mentioned  as  one  of  the  foundations  of  the 

penitentiary  prediction  tool  SARPO  (Comprehensive  Analysis  of  Risks  and  Needs  of 

Convicts). This tool is used in the work for better orientation in the needs and risks of 

people in the process of release. 

The  theoretical  anchoring  of  the  work  also  deals  with  the  problem of  recidivism and 

adaptation after release from prison. And the issue of homelessness in connection with 

substance abuse and also in connection with crime. Furthermore, attention is paid to the 

problem of indebtedness, which can complicate the social situation of people after serving 

a sentence.

The  factual  context  of  the  researched  topic  is  devoted  to  the  causes  of  the  difficult 

resocialization  of  released  prisoners  and to  the  reasons  why recidivists  are  most  often 

prosecuted.  There  are  also  some  important  statistical  data  concerning  the  number  of 

persons imprisoned in the Czech Republic in comparison with EU countries. Attention is 

also paid to the amendment of the Insolvency Act of 2019 and the so-called COVID lex of 

2020.

In this work, the research is performed by the method of qualitative research and the type 

of research is a case study. The aim of the research is to find out what steps a convicted 

person can take while still serving a sentence in order to positively influence his situation 

after the release. Another goal is to find out how the respondents managed to integrate into 

society after returning from prison. What steps they took. Efforts have also been made to 

address issues that may arise from the shortcomings of the continuity of penitentiary3 and 

post-penitentiary4 care.

Keywords

penitentiary, person after serving a sentence, post-penitentiary, social exclusion, 

reintegration, homelessness

3 care in prison
4 care after serving a sentence
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1 Úvod
V historii naší země lze pozorovat, že ne vždy kdo byl označený za vězně, musel do této sociální 

skupiny nutně spadat. Mám na mysli kvalifikaci trestného činu a sociální zázemí takového člověka. 

Myslím tím politické procesy v 50. letech 20. století a procesy s tzv. disidenty v 70. a 80. letech 20. 

století v době, kdy vedoucí silou ve společnosti byla komunistická strana a bohužel co bylo trestné 

bylo  dosti  relativní.  Nyní  je  situace  samozřejmě  jiná  a  do  vězení  by  se  podle  hodnot  naší 

demokracie měli dostávat jen lidé, kteří tam opravdu patří.

Trest  odnětí  svobody je  spravedlivou odplatou  společnosti  za  trestný  čin.  Vězni  –  odsouzení  a 

bývalí  vězni  patří  mezi  méně  frekventovaná  témata  denního  zpravodajství  i  širšího  povědomí 

společnosti.  Domnívám se, že to jak je tato problematika marginalizovaná,  způsobuje i ustrnutí 

v oblasti modernizace vězeňství v širším evropském kontextu.

Myslím tím,  že systém penitenciární5 a  postpenitenciární6 péče z velké část  ustrnul  v minulosti. 

Dokumentuje to „Koncepce vězeňství do roku 2025“, ve které se až nyní vůbec objevuje požadavek 

vnímat odsouzeného člověka komplexně, tedy ve výkonu trestu i v době propuštění na svobodu. 

Tak, že by rozsudek nad pachatelem trestného činu k odnětí svobody a jeho uvěznění neznamenal v 

žádném případě  ukončení  zacházení  s pachatelem.  A pachatel  by  jako odsouzený vstupoval  do 

procesu, jehož výsledkem by měl být návrat na svobodu a opětovná reintegrace do společnosti.

Zatím stále přetrvává systém, kdy je odsouzený propuštěn a dále se o něj nikdo nestará. A pokud 

není sám dostatečně aktivní, ocitá se ve vzduchoprázdnu.  I když existují studie, že společnosti by 

se finančně vyplatilo,  aby propuštění vězni  nerecidivovali,  moc se v tomto ohledu neděje. Něco 

změnit se snaží inovační projekt Rubikon Centra „Společně na svobodu“, který je ve fázi evaluace. 

Podle  tohoto  projektu  by  měl být  zvolený  jeden  pracovník,  který  bude  provázet vězně před 

propuštěním a potom i na svobodě.

Problematika reintegrace vězňů po VTOS7 zasahuje několik oblastí,  z nichž každá se musí řešit 

zvlášť,  ale  zároveň  jsou  vzájemně  propojené.  Jedná  se  o  oblasti  bydlení,  zaměstnání,  finance, 

rodina, vzdělání a závislosti. Bydlet nelze bez vyřešených financí, potažmo zaměstnání atd. Z toho 

vyplývá,  že  se  jedná  o  sociálně-politický  problém,  který  vyžaduje  multidisciplinární  přístup. 

Například specialistu na dluhovou problematiku, specialistu na závislosti atd.

Řešením problému návratu vězňů do společnosti  se zabývá v podobném rozsahu jako já v mojí 

práci, několik diplomových prací. Dosti podobná je práce Nedbalové z UP FF  (Sociální aspekty 

reintegrace  odsouzených  do  společnosti  (Nedbalová,  2018)).  Jedná  se  o  kvalitativní  výzkum. 

Poměrně  ještě  docela  blízké  jsou práce  Konstantinovičové  z FSV UK  (Problematika  sociálního 

začleňování osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody (Konstantinovičová, 2012)) a Ciny 

5 Penitenciární péče – péče ve vězení
6 Postpenitenciární péče – péče po propuštění z vězení
7 VTOS – výkon trestu odnětí svobody
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z HTF UK (Adaptační obtíže nástupu a propuštění z vězení a postpenitenciární péče (Cina, 2009)). 

V obou případech se jedná o kvantitativní výzkum. Dále je tu ještě práce Štikarové z UTB FHS 

(Zařazení osob po výkonu trestu do společnosti (Štikařová, 2014)), je to kvalitativní výzkum.

Problematice osob ve výkonu a po výkonu trestu se věnuje Institut  pro kriminologii  a  sociální 

prevenci (IKSP). Problematikou programů zacházení se zabývá Biedermanová8. Jedná se o výzkum, 

který zkoumá efektivitu programu 3Z9. Výzkum srovnává recidivu dvou skupin odsouzených po 

jejich  propuštění.  Další  výzkum  se  zabývá  bezdomovci,  jako  osobami  s  vyšším  sklonem  ke 

kriminalitě a dalšímu rizikovému chování Štěchová10. Kriminálním životním stylem a kriminálním 

myšlením se zabývá Blatníková11.  Probací  jako nástroje  ke snižování  recidivy  a změny postoje 

pachatele ke svojí TČ, se ve výzkumu zabývá Tomášek12. Charakteristikou, projevy a možnostmi 

trestní justice v případě recidivy se zabývá Marešová13. 

Tuto  oblast  pokrývá různorodými  tématy  IKSP,  jak  již  bylo  řečeno.  Moje  téma práce  je  mezi 

diplomovými pracemi, ale i výzkumy IKSP méně časté. Kromě Nedbalové v její DP podobně blízce 

zaměřený výzkum neexistuje. Proto moje práce může přínosem.

Teoretická část práce se věnuje predikčnímu penologickému14 nástroji SARPO (Souhrnná analýza 

rizik a potřeb odsouzených),  který byl vyvinut na základě multifaktorových teorií.  V rámci této 

práce byl tento nástroj použit pro lepší orientaci v potřebách a rizicích propouštěných osob. Při 

adaptaci  propuštěných  vězňů  do  většinové  společnosti  existuje  riziko  recidivy.  Dále  je  zde 

zpracováno  bezdomovectví  a  vliv  drog,  nebo bezdomovectví  a  páchání  trestné  činnosti.  Dluhy 

velmi často provázejí osoby po VTOS.

Další kapitola „Věcný kontext zkoumaného tématu“ mimo jiné ukazuje problematiku vězněných 

osob a recidivistů ve statistických číslech. Jedná se o opakovanou trestnou činnost, počet vězňů na 

100 000 obyvatel a průměrné náklady na 1 vězně v zemích EU. Trestnou činnost a tím i počet 

uvězněných ovlivňuje mj. stav legislativy. Jedná se o novelu insolvenčního zákona z roku 2019 a 

tzv. lex COVID z roku 2020. Lidé, kteří jsou zadlužení,  tedy i osoby po VTOS se v této době  

mohou, v důsledku výpadu příjmů, stát sociálně vyloučenými. Mohou stačit dluhy, s kterými vyšli z 

vězení. Teorie, o kterou se opírám, je teorie sociálního vyloučení.

Pak je zde proveden kvalitativní výzkum na 9 respondentech metodou případové studie. Jsou v něm 

řešené oblasti, které jsem již jmenoval, bydlení, zaměstnání, finance, rodina, vzdělání a závislosti.

Toto téma jsem si vybral z důvodu, že se jedná o lidi na okraji společnosti a mne vždy marginální 

skupiny v těžké životní situaci přitahovaly.

8 Možnosti a problémy resocializace vězňů, účinnost programů zacházení, 2011
9 Zastav se, zamysli se a změň se.
10 Bezdomovectví a bezdomovci z pohledu kriminologie, 2008
11 Kriminální styly myšlení: Inventář PICTS-cz, 2016
12 Probace jako efektivní nástroj snižování recidivy, 2016
13 Kriminální recidiva a recidivisté, 2013
14 Penologický – (ve zkratce) výkon trestu
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2 Cíl práce a výzkumné otázky
V této diplomové práci si kladu za cíl zjistit, co zažívají lidé po výkonu trestu, kteří jsou propuštěni 

z vězení. Ať se spoléhají na systém postpenitenciární péče ve velké míře, nebo jenom okrajově. A 

nemusí to být jenom formální systém české postpenitenciární péče, mohou to být jednoduše lidé, 

kteří těmto jedincům nabídnou pomoc, ať jsou to rodinní příslušníci, nebo známí. 

Cílem je také pojmenovat problémy, životní situace a potřeby osob po VTOS a to jak pohledu této 

sociální skupiny, tak i z pohledu lidí, kteří pracují v podpůrných službách. Volbou těchto otázek 

jsem se snažil přehledně rozčlenit problematiku integrace osob po VTOS zpět do společnosti. Jaké 

kroky  může  člověk  udělat  ještě  jako  odsouzený,  aby  pozitivně  ovlivnil  svoji  situaci  osoby po 

VTOS.  Co  člověk  po  návratu  z vězení  musí  udělat,  aby  se  mohl  dobře  reintegrovat  do  této 

společnosti.  Také  jsem  se  snažil  postihnout  problémy,  které  mohou  vyvěrat  z nedostatků 

penitenciární a postpenitenciární péče. Postpenitenciární péče na tu penitenciární úzce navazuje.

Výzkumné otázky:

 Které oblasti reintegrace osob po VTOS do společnosti jsou nejvíce problematické?

 Které záležitosti mohou odsouzení řešit již během výkonu trestu a jak to ovlivní jejich 

situaci po VTOS?

 Jaké povědomí o službách postpenitenciární péče mají osoby po VTOS a nakolik tyto služby 

využívají?

3 Metodologie
V  této  práci  zjišťuji  rozsah  problémů,  které  mají  konkrétní  osoby  po  VTOS  při  integraci  do 

společnosti. Vybral jsem metodu kvalitativního výzkumu a typ výzkumu případová studie. V této 

kapitole také zmiňuji způsob výběru respondentů a kódování rozhovorů s nimi.

3.1 Výběr kvalitativního výzkumu jako vhodné metody
Propuštěné vězně ohrožuje sociální vyloučení, které se může v průběhu času různě rozvinout. Např. 

ve  formě  bezdomovectví,  protože  svět  ve  vězení  se  nepodobá  světu  ve  většinové  společnosti. 

Vězení je označováno sociology za totální instituci. Tento termín rozpracoval Goffman jako místo 

pobytu  a  práce,  velkého  množství  podobně  situovaných  jednotlivců,  kteří  jsou  odříznuti  od 

většinové společnosti  na dlouhou dobu.15 (Davies, 1989, s. 77) Přechodné období po propuštění 

překonává každý jednotlivec podle svého osobního založení a podle možností, které má. Proto jsem 

15 Překlad autor
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zvolil  kvalitativní  výzkum.  Který  může  konkretizovat  a  zodpovědět  jednotlivé  dílčí  situace  či 

oblasti, které osoby po VTOS zažívají. Tak jak jsem to vymezil výzkumnými otázkami. 

Podle Hendla kvalitativní výzkumník nemá sestavovat ze získaných dat skládanku, jejíž konečný 

tvar  je  mu  známý.  Spíše  má  konstruovat  obraz,  který  získává  obrysy  v  průběhu  sběru  dat  a 

poznávání jeho částí. Výzkumník má ve svém hledání významů a úsilí pochopit aktuální dění a 

vytvořit detailní popis toho, co pozoroval a zaznamenal. (Hendl, 2005, s. 52)

Formu  kvalitativního  výzkumu  jsem  zvolil  jako  hloubkový  rozhovor,  prostřednictvím 

polostrukturovaných otázek.

3.2 Typ kvalitativního výzkum
Pro  výzkum  jsem  vybral  jako  vhodnou  případovou  studii.  Podstatou  případové  studie  je  její 

koncentrace na jeden sociologický objekt, na jednu sociologickou jednotku. Touto jednotkou nebo 

vlastně případem může být typický i specifický jednotlivec, rodina, jiná instituce, pracovní nebo 

zájmová skupina, organizace, lokální komunita, etnická skupina či jiný typ přirozené skupiny. (Case 

study  -  Případová  studie,  2017)  Za  prototyp  případové  studie  bývají  považovány  podrobné 

historické popisy etnických skupin a národů. Účelem případové studie je nejen detailní  popis a 

pochopení jednoho konkrétního případu, ale i porovnání případů podobných, resp. případů stejného 

řádu.  (Case study - Případová studie, 2017)

V tomto případě  to  znamená,  že  porovnám jednotlivé  respondenty.  Tak jak jsem o nich  sebral 

kvalitativní data během hloubkových rozhovorů.

Případovou studii v sociálněvědním výzkumu můžeme přirovnat k mikroskopu: hodnota studie je 

závislá na tom, jak dobře je zaostřená. Existuje předpoklad, že zevrubným prozkoumáním jednoho 

případu  bývalých  vězňů  a  jejich  začleňování,  lépe  porozumíme  jiným  případům,  které  jsou 

podobné. (Hendl, 2005, s. 104)

V případě bývalých vězňů se jedná o osobní případovou studii. Jde o podrobný výzkum určitého 

rysu  u  jedné  osoby.  Pozornost  je  věnována  např.  minulosti,  souvislostem  a  postojům,  které 

předcházely určité události (užívání drog, rozvod). Jsou zkoumány možné příčiny, determinanty, 

faktory, procesy a zkušenosti, jež k ní měly vztah. (Hendl, 2005, s. 104, 105) V případě tohoto 

výzkumu analyzuji události propuštění z vězení na svobodu. Pozornost věnuji kontextu ve vězení, 

který má s touto událostí spojitost a kontextu, který se odehrál na svobodě, po propuštění.

3.3 Způsob výběru respondentů
Abych postihl obě strany problému, vybíral jsem respondenty pro tento výzkum ze dvou sociálních 

skupin.   Jednak  to  byli  bývalí  vězni.  A  druhá  skupina  byli  pracovníci  penitenciární  a 

postpenitenciární  péče.  Výzkumník  se snaží,  aby sesbíral  kvalitní  nezkreslující  data,  a  rozmýšlí 

základní postup analýzy dat. (Hendl, 2005, s. 113)
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Všem  respondentům  byla  poskytnuta  anonymita.  Oběma  skupinám,  pokud  souhlasili,  byl  dán 

k podpisu  informovaný  souhlas.  Viz  příloha  č.  1  a  č.  2.  Aktivní  souhlas  znamená  podepsání 

konkrétního dokumentu. (Hendl, 2005, s. 155)

3.3.1 Respondenti ze skupiny osob po VTOS
V této kapitole popisuji výběr výzkumného vzorku osob po VTOS, konkrétně které osoby jsem 

vybral a které jsem vyloučil.

Respondenty z řad osob po VTOS jsem vybíral  na základě jednoduchých kritérií.  Musel to být 

člověk, který byl ve vězení alespoň půl roku. Věková kategorie hrála roli do té míry, že jsem se 

snažil, aby byly zastoupeny různé věkové kategorie. Podstatnou roli hrála variabilita typu trestného 

činu. Snažil jsem se vybírat  takové respondenty, kteří spáchali  různě závažný trestný čin, podle 

různých paragrafů.

Jistou roli hrála i dostupnost respondentů, protože jsem je vybíral mezi klienty Komunitního centra 

Husitská  a  Rubikon  Centra  Kladno  a  Praha.  Respondenti  v Komunitním  centru  Husitská  byli 

dostupní 4, z nichž jsem 2 vyřadil pro krátkou dobu trestu. Přístup k respondentům v tomto centru 

byl komplikovaný tím, že záleželo na každém klientovi, zda řekne, že byl trestaný. Takže pokud to 

klient nezmínil,  neměl jsem informaci o jeho trestu. V Centru Rubikon jsem dostal informaci o 

konkrétním klientovi a mohl jsem si vybrat, zda s ním chci vést rozhovor, či nikoli.

V Komunitním centru Husitská, kde pracuji, byli respondenti mnohem otevřenější, protože jsem je 

viděl vícekrát než jednou. Pouze jednou jsem viděl respondenty z Centra Rubikon, což ovlivnilo 

jejich motivaci více se rozpovídat. Pokud, ale hodnotím vypovídací hodnotu sebraných dat z obou 

center, je možné tvrdit, že je stejná, nebo podobná. Data sebraná v Komunitním centru Husitská 

obsahují  velké  množství  různých  osobních  příběhů,  které  ale  nejsou důležité  z hlediska  tohoto 

výzkumu.

Tabulka č. 1: respondenti ze skupiny osob po VTOS

Respondent věk vzdělání 1 § trest 2 § trest
Adam 60 let vyučený § 219 – dvojnásobná 

vražda
25 let § 173 – loupež 6 let

Bohuslav 40 let střední 
s maturitou

§ 354 – nebezpečné 
pronásledování;          § 
199 – týrání osoby žijící 
ve společném obydlí

8 let

Cyril 26 let základní § 173 – loupež 3 roky § 205 – Krádež 2 roky
David 37 let základní § 146 – ublížení na 

zdraví
3 roky a 9 
měsíců

Eva 30 let nástavba – 
VOŠ

§ 24 – účastník na § 219 
– vraždě

5 a ½  
roku
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Gabriela 29 let základní § 21 – pokus o § 205 – 
krádež

10 měsíců§ 21 – pokus o § 
205 – krádež

3 roky

Hana 29 let středoškolské § 205 – krádež 1 rok § 205 – krádež 10 
měsíců

Ivan 44 let vyučený § 173 – loupež 1 rok
Jan 37 let vyučený § 205 – krádež 5 x 2 roky a 8 

měsíců
Zdroj: Autor

3.3.2 Respondenti ze skupiny penitenciární a postpenitenciární péče
Respondenti z řady osob, kteří mají v pracovní náplni starat se o osoby ve VTOS a po VTOS byli 

vybíráni cíleně.

Věděl  jsem,  že  chci  mluvit  s  někým,  kdo pracuje  přímo s  vězni,  že  chci  mluvit  se  sociálním 

kurátorem, že chci mluvit s pracovníkem PMS16 a s někým z přímé péče o klienty. Částečně jsem 

byl u těchto respondentů omezen dostupností a ochotou vypovídat.

Tabulka č. 2.: respondenti ze skupiny osob penitenciární a postpenitenciární péče

Respondent věk pracovní pozice
respondent VV 59 let Vychovatelka ve věznici
respondent PM 42 let Pracovník Probační a mediační služby
respondent SK 49 let Sociální kurátor
respondent NO 42 a 50 let Pracovnice neziskové organizace
Zdroj: Autor

3.4 Kódování a kódovací tabulka
Kódování jsem provedl tak, aby obsáhlo celou problematiku, kterou jsem si vytyčil ke zkoumání a 

kterou mělo smysl zkoumat.

Kódování nám dovoluje  data popsat.  Kód je symbol,  který je k úseku dat přiřazený tak,  že ho 

klasifikuje nebo kategorizuje. Kódy mají odpovídat výzkumným otázkám, konceptům a tématům. 

Kódování je hlavním bodem analýzy. (Hendl, 2005, s. 228)

Rozhovory s respondenty jsem kódoval podle svojí představy jak odpovědět na výzkumné otázky a 

témata z teoretické části práce.

Kategoriální  systémy  se  vytvářejí  ad  hoc  z  empirického  materiálu  pro  potřeby  probíhajícího 

výzkumu. Tento způsob je typický pro kvalitativní výzkum. (Hendl, 2005, s. 211)

Jednotlivé  kódy jsem vytvářel  při  zpracování  přepisů  uskutečněných  rozhovorů.  Všechny kódy 

dohromady vytvářejí kategoriální systém.

Základní idea spočívá v tom, že deskriptivní systém by měl být abstraktnější než podklad, který se 

klasifikuje.  Navrhované  kategorie  představují  zobecnění,  které  vycházejí  z  úrovně  konkrétních 

věcných vztahů. Znamená to, že jde o teoretické výpovědi. (Hendl, 2005, s. 211)

16 Probační a mediační služba
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Kódování  rozhovorů  je  sestaveno  tak,  že  jsou  vytvořeny  jednotlivé  kategorie,  na  které  může 

existovat  různá  odpověď.  Znamená  to  tedy,  že  tyto  kategorie  jsou  obecnější,  než  jednotlivé 

konkrétní odpovědi.

Na základě srovnání indikátorů na empirické úrovni vzniká nejdříve pomalu, a pak stále zřetelněji 

ta obecnější kategorie nebo koncept. To znamená, že kategorie nebo koncepty nutně musí být z 

jedné strany vztaženy ke všem ostatním teoretickým výpovědím o aktuálním předmětu,  z druhé 

strany musí být vytvářeny v souladu s empirickým materiálem. (Hendl, 2005, s. 211)

Kódy  v tomto  výzkumu  jsou  seskupeny  do  obecnějších  kategorií.  Tak  jak  v tomto  výzkumu 

vznikalo celé pletivo kódů, vznikaly i obecnější kategorie, do kterých jsou tyto jednotlivé indikátory 

seskupeny.

První úroveň kódování přiřazuje kódy úsekům textu. Druhá úroveň, shlukuje kódy první úrovně do 

významových skupin podle témat. Při kódování se ptáme: „O co tady jde?“ a neustále reflektujeme 

a  dále  upravujeme  své  představy.  Začínáme  s  malým  počtem  případných  vzorců  dat  a  témat, 

postupně  je  upravujeme  a  rozšiřujeme,  zamítáme,  až  nám  nakonec  zůstane  několik  dobře 

verifikovaných témat nebo mechanismů. (Hendl, 2005, s. 229)

Sledoval jsem první a druhou úroveň kódování. Kódy jsem upravoval tak, aby byly univerzální pro 

všechny respondenty. Kódy jsem shlukoval podle témat, která obsahovaly.

Tabulka č. 3: celkové kódování rozhovorů s osobami po VTOS

Práce a vzdělávání ve vězení

kód P001 – práce ve vězení

kód P002 – vzdělávání ve vězení

kód P003 – terapeutické programy ve vězení

kód P004 – odměna za práci ve vězení

Rozvoj drogové závislosti, konflikt se zákonem a léčba drogové závislostí

kód D001 – drogová závislost a její rozvoj 

kód D002 – léčba drogové závislosti ve vězení 

kód D003 – trestná činnost pod vlivem drog

kód D004 – drogová závislost a porušování probačního dohledu

kód D005 – účast na léčení v komunitě mimo vězení

Subjektivní hodnocení podmínek věznění

kód V001 – respondentovo hodnocení vztahů s personálem věznice

kód V002 – respondentovo hodnocení výstupního oddílu

kód V003 – respondentovo hodnocení podmínek věznění a zařazení ve věznici

kód V004 – respondentovo hodnocení možnosti komunikace mimo věznici
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kód V005 – subjektivní hodnocení role uvěznění v respondentově životě

Podmínečné propuštění

kód U001 – podmínky podmínečného propuštění

kód U002 – přerušení trestu

Pomoc od organizace, která podporuje bývalé vězně

kód S001 – kontaktování organizace pomáhající bývalým vězňům

kód S002 – spolupráce s organizací pomáhající bývalým vězňům

Práce a probační dohled na svobodě

kód R001 – 1. zaměstnání po VTOS

kód R011 – okolnosti zaměstnání se záznamem v RT

kód R002 – změna místa

kód R021 – práce na černo

kód R003 – probační dohled

Bydlení a vztahy

kód B001 – bezdomovectví

kód B002 – bydlení v bytě u rodičů či samostatně

kód B003 – vztahy s rodinou

Finance: dluhy, exekuce a pomoc od státu

kód L001 – exekuce, konkrétní dluhy

kód L002 – státní sociální pomoc

Zdroj: Autor

4 Teoretické ukotvení práce
Teoretické  ukotvení  této  práce se zabývá okolnostmi života osob ve výkonu trestu a  životními 

situacemi,  které  nastanou  po  propuštění.  Nástroj  SARPO  (Souhrnná  analýza  rizik  a  potřeb 

odsouzených),  který  byl  vyvinut  na  základě  multifaktorových  teorií,  zkoumá  okolností  života 

odsouzených, tak aby bylo možné předpovědět jejich možné riziko recidivy. (Drahý, 2018, s. 3) 

Výzkumná část této práce se zabývá podobnými faktory jako SARPO. Aby bylo možné lépe se 

orientovat v potřebách a rizicích propuštěných osob, jsou jako pomocné segmenty z tohoto nástroje 

použity jednotlivé jeho kategorie. Je to bydlení, zaměstnání, finance, rodina, vzdělání a závislosti. 

Tyto kategorie jsem upravil, tak aby odpovídaly výzkumu, kterému se věnuji v této práci. Jsou to 

tedy oblasti, ve kterých předpokládám, že osoby po VTOS budou mít největší obtíže.

V kapitole Osobnost odsouzeného je popsána psychologická charakteristika odsouzeného ve spojení 

s odnětím  svobody.  Také  zde  vysvětluji co  to  je  prizonizace  -  ve  zkratce  adaptace  na  vězení. 

(Čírtková a Červinka, 1994; Tomášek, 2010 in Vágnerová, 2014, s. 749) V další kapitole zmiňuji, 

jaké vlivy ovlivňují riziko recidivy.
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Dále se snažím vysvětlit, co znamená špatné rodinné zázemí nebo psychický handicap, což jsou 

okolnosti, které vedou k bezdomovectví. (Vágnerová, 2014, s. 684) Další okolnosti, které vedou 

stejným směrem, jsou nezaměstnanost a chudoba. (Vágnerová, 2014, s. 685)

U bezdomovců  je  zjištěno,  že  páchají  často  trestnou  činnost  nebo  jsou závislí  na  návykových 

látkách. Závislost na návykových látkách často propojena s kriminalitou. (Vágnerová, 2018, s. 198) 

Ti,  kdo  jsou  pod  vlivem  návykových  látek,  jsou  mnohem  agresivnější  a  odhodlanější  páchat 

trestnou činnost. (Vágnerová, 2018, s. 164) Na návykové látky, na drogy, je třeba dostatek peněz, 

které tito lidé nemají, protože nepracují. A z toho důvodu kradou. Tyto dvě věci, drogy a kriminalita 

popisuji ve dvou navazujících kapitolách.

Posledním, důležitým faktorem, je stav osobních financí osob po VTOS. Člověk, který se dostal do 

dluhů, je v nepříznivé finanční situaci.  Pokud nepracuje,  narůstají mu úroky a pokud pracuje na 

černo, nemá jistotu výplaty. A hrozí mu, že selže – recidiva.

4.1 Multifaktorové kriminogenetické teorie
Multifaktorové  teorie  jsou  jedním  z kriminologických  směrů,  které  popisují  znaky  delikventů. 

(Novotný, 2004, s. 105) Zmiňuji právě pouze tyto teorie, protože přímo směřují k nástroji SARPO, 

který je predikčním penitenciárním nástrojem. Nástroj SARPO byl v rámci této práce využit pro to, 

aby bylo možné se lépe orientovat v potřebách a rizicích propouštěných osob

Směr multifaktorových kriminogenních teorií při výkladu kriminogeneze využívá více působících 

faktorů různého původu a druhu. U tohoto přístupu se provádí empirický srovnávací výzkum více 

metodami, kdy se využívají soubory delikventních a nedelikventních jedinců. (Svatoš, 2012, s. 103) 

Tyto 2 soubory se porovnají a mohou být tak určeny charakteristické znaky delikventních jedinců. 

(Novotný,  2004,  s.  105) Tento přístup přistupuje  ke genezi  kriminality  jako výsledku působení 

somatických, psychických, ekonomických, sociálních a jiných příčin. (Svatoš, 2012, s. 103) Data 

získaná  těmito  různými  postupy  slouží  k tvorbě  kriminálně-prognostických  nástrojů,  např. 

predikčních tabulek. (Novotný, 2004, s. 105)

Za jedny z předních reprezentantů, již velice rozvinutých multifaktorových teorií, jsou považováni 

manželé Sheldon a Eleanora Glueckovi. (Novotný, 2004, s. 105) Pod jejich vedením provedl široký 

tým  právníků,  psychologů,  psychiatrů,  sociologů  a  sociálních  pracovníků  rozsáhlý  osmiletý 

srovnávací  výzkum.  Jednalo  se  o  500  vybraných  bostonských  recidivujících  pachatelů  z řad 

mládeže, kteří byli náhodně vybráni ze dvou nápravně výchovných ústavů pro mladistvé. (Novotný, 

2004, s. 106) Kontrolní vzorek tvořilo 500 párově přiřazených nedelikventů z „neprivilegovaných“ 

čtvrtí  Bostonu.  Těchto  500  jedinců  bylo  vyrovnáno  v dimenzích  věku,  rasového  původu  a 

inteligence. (Novotný, 2004, s. 106)
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V roce  1950  byly  zveřejněny  výsledky  tohoto  výzkumu.  U  delikventů  byly  zjištěny  výrazně 

narušenější vztahy v rámci rodiny, k rodičům a sourozencům. Velmi často je narušená adekvátní 

identifikace  s otcem.  Otec  bývá  často  též  delikvent  a  používá  častěji  fyzické  tresty,  než  u 

kontrolního  vzorku  nedelikventů.  (Novotný,  2004,  s.  106)  Také  socializační  vztahy  ke  škole  a 

skupině vrstevníků jsou u vzorku delikventů zřetelněji negativní a poruchové. Což bylo způsobeno 

nejen  osobními  defekty  v oblasti  myšlení  a  emocionality,  ale  také  jejich  účastí  při  činnosti 

kriminálních gangů. Což je charakteristické při jejich trávení volného času. (Novotný, 2004, s. 106)

4.2 SARPO jako prediktivní nástroj

Některé kategorie, které sleduje SARPO, a které jsou využity v tomto výzkumu, to již bylo řečeno v 

úvodu do kapitoly 4. Jenom zopakuji  jinými slovy, jaké kategorie  to jsou. Je to bydlení,  ať už 

v konkrétním bytě či na ubytovně, nebo bezdomovectví. Zaměstnání v podobě práce načerno, nebo 

legální zaměstnání, při kterém hraje roli záznam v RT17. Finance jako státní sociální pomoc, nebo 

dluhy a exekuce. Dále rodina, která pokud existuje, může být významnou silou, která napomáhá 

reintegraci. Vzdělání je také zkoumáno, pokud si odsouzený doplní vzdělání ve věznici. A nakonec 

závislosti, pokud jsou na alkoholu nebo nealkoholových drogách

SARPO (Souhrnná analýza rizik a potřeb odsouzených) je predikční nástroj, který byl vyvinut na 

základě rozpracovaných multifaktorových kriminogenetických teorií, které se věnují, jak již bylo 

řečeno  v předešlé  kapitole,  mj.  vývoji  predikčních  tabulek.  (Novotný,  2004,  s.  105)  Jelikož 

výzkumná část této práce sleduje životní faktory, které usnadňují, nebo komplikují reintegraci osob 

po VTOS do společnosti, považuji za vhodné tento nástroj zmínit. SARPO se snaží předpovědět 

recidivu  pachatele  trestného  činu  a  tato  práce  se  podobně  zabývá  možnou  dobrou,  či  špatnou 

reintegrací osoby po VTOS do společnosti.

Tak aby mohla Vězeňská služba České republiky efektivně působit ve smyslu snižování případné 

budoucí recidivy, měla by znát rizika odsouzeného. Vzhledem k riziku recidivy je samotná detence 

osoby  v  „bezpečné“  vzdálenosti  od  společnosti  málo  efektivní  a  je  finančně  velmi  nákladná. 

(Novák, 2019, s. 42)

Aby  bylo  možné  posoudit  riziko  budoucího  kriminálního  chování  a  validní  rizika  a  potřeby 

odsouzeného, je dobré mít hodnotící nástroj. SARPO je hodnoticí nástroj, který se závazně využívá 

ve všech českých věznicích v rámci generování komplexní zprávy o odsouzeném, z níž následně 

vychází individuální program zacházení. (Novák, 2019, s. 43)

17 Rejstřík trestů
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V rámci nástroje SARPO se zaznamenávají statické a dynamické faktory. Statické riziko spolehlivě 

předpovídá  penologickou  recidivu.  (Drahý,  2018,  s.  25)  Dynamické  riziko  identifikuje  rizika, 

jejichž stav lze ovlivňovat v pozitivním smyslu. (Drahý, 2018, s. 25)

Statické faktory nebyly využity pro tento výzkum, ale pro přesnost se skládají z těchto 3 základních 

částí:

 Trestní minulost – zahrnuje informace o množství a druhu uložených sankcí, o úspěšnosti 

ukládaných  alternativních  sankcí,  o  trestné  činnosti,  za  kterou  je  odsouzený  poprvé 

odsouzen, a další údaje, které doplňují kontext kriminálního chování odsouzeného.

 Způsobená újma – zahrnuje informace o jednotlivých typech trestné činnosti se zvláštním 

zřetelem k úmyslné specifické trestné činnosti obsahující  násilný, sexuální nebo drogový 

kontext.

 Aktuální trestná činnost – zahrnuje informace o aktuálně uložených sankcích a ochranných 

opatřeních, a souběžně se zabývá popisem aktuální trestné činnosti.

(Drahý, 2018, s. 34)

Dynamické faktory zahrnují informace o vlastnostech nebo situacích, které jsou přístupné změnám, 

a které jsou také spojeny s pravděpodobností dalšího selhání. (Drahý, 2018, s. 50)

Dynamické faktory se skládají z těchto faktorů:

 Bydlení – hodnotí charakter místa, kde se osoba nejčastěji zdržuje – bydlí, přespává, má 

svou rodinu,  má své osobní  věci  apod.  Ve většině  případů může  být  bydliště  shodné s 

adresou trvalého pobytu, ale na rozdíl od trvalého pobytu může mít fyzická osoba těchto 

bydlišť více. (Drahý, 2018, s. 53)

 Zaměstnání  –  kvantitativní  a  kvalitativní  hledisko  zaměstnání  z úhlu  pohledu  legálních 

pracovněprávních  vztahů.  Sleduje  se  ekonomická  činnost  odsouzeného,  průběh  a  formy 

výkonu  zaměstnání  s  ohledem  k  zdravotním  a  jiným  osobním  poměrům  odsouzeného. 

(Drahý, 2018, s. 60)

 Finance  – posuzují  se  jednotlivé  druhy zdrojů  legálních  příjmů a  jejich  přijatelnost  pro 

pokrytí základních životních potřeb. Finance jsou též považovány za okolnost spolehlivě 

predikující především budoucí majetkovou kriminalitu. (Drahý, 2018, s. 67)

 Rodina a sociální kontakty – popisuje existenci kontaktů s rodinným a sociálním prostředím 

odsouzeného,  včetně  jejich  vlivu na něj.  V tomto faktoru  se sledují  rizika  spočívající  v 

negativním vlivu blízkých osob na páchání trestné činnosti, kontakty s osobami, které mají 

kriminální  minulost,  opakovaných  konfliktů  v  mezilidských  vztazích,  nefungujícího 

sociálního zázemí a souvislosti s aktuální trestnou činností. (Drahý, 2018, s. 73)
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 Vzdělání  a  výchova  –  popisuje  úroveň  a  kvalitu  dosaženého  vzdělání  a  charakter 

výchovného prostředí, ve kterém odsouzený dospíval. (Drahý, 2018, s. 80)

 Závislosti – popisuje a posuzuje poměr odsouzeného k alkoholu, nealkoholovým drogám a 

hazardnímu hraní. Posuzuje se charakter užívání drog a hazardního hraní. (Drahý, 2018, 

s. 93)

 Osobnost  a  chování  –  popisuje  významné  osobnostní  charakteristiky  a  některé  projevy 

nepřizpůsobivého chování. Hodnotí agresivní chování, které je rizikové, rizika vyplývající 

ze stylu komunikace, rizika vyplývající z životního stylu a kontext tohoto faktoru s trestnou 

činností odsouzeného. (Drahý, 2018, s. 111)

4.3 Osobnost odsouzeného
Tato  kapitola  se  věnuje  vlivům,  které  na  odsouzeného  má  uvěznění.  Takovému  vlivu  byli 

samozřejmě vystaveni všichni respondenti, které zkoumá tato práce. Snažím se popsat, k čemu by 

docházet nemělo, což jsou negativní vlivy výkonu trestu. Ve výzkumné části práce se pokouším 

zjistit, nakolik výkon trestu nemusí být pouze přehlídkou špatných vzorů a návyků. Mezi pozitivní 

vlivy, patří podle mého názoru, zachování pracovních návyků, léčba drogové závislosti,  zvýšení 

kvalifikace  či  terapie  symptomů,  které  vedly  k samotnému uvěznění.  Osobnost  odsouzeného je 

ovlivněna  jeho  zaměstnáním,  vzděláním  a  závislostmi  ve  výkonu  trestu.  Tomu  se  věnuji  ve 

výzkumné části práce v kapitole 6.1 Pobyt ve vězení.

Uvěznění je velmi silnou stresovou situací. Jedinec je vystaven náročným situacím, jako jsou četné 

konflikty,  frustrace  a  strádání  (deprivace).  Strádání  je  způsobeno  nemožností  dostatečným 

způsobem  uspokojovat  psychické,  sociální  a  také  některé  fyziologické  potřeby.  Odsouzení  se 

musejí adaptovat na prostředí věznice, naučit se v něm žít a orientovat. To je obrovská psychická 

zátěž, která je nejsilnější v případě prvovězněných, kteří nemají žádné zkušenosti. (Veteška, 2017, 

s. 186)

Ve vězení ztrácí trestaný člověk většinu svých rolí, které má ve společnosti. Pobyt ve vězení ho 

může změnit tak velmi, že ztratí schopnost začít znovu žít sám, pro okolí standardním a přijatelným 

způsobem. (Vágnerová, 2014, s. 746)

U plně socializovaných jedinců stačí pouhá hrozba trestem, která je anticipována pocity viny a 

hanby. U recidivistů jsou běžné tresty neúčinné, protože jsou na život ve vězení adaptováni a chybí 

jim motivace ke změně chování i životního stylu. (Vágnerová, 2014, s. 747) 

Pachatelé, kteří recidivují, mají sklon k rigidnímu myšlení a tendenci k obrannému zkreslení všeho, 

co  souvisí  s jejich  osobou.  (Vágnerová,  2014,  s.  741)  Recidivisté  také  mají  sklon  ke 

zjednodušenému  sociálnímu  hodnocení,  v rámci  jehož  rozdělují  lidi  na  silné,  které  je  třeba 

respektovat  a  slabé,  kteří  nezasluhují  žádný  ohled.  Mívají  také  sklon  přičítat  ostatním  lidem 

nepřátelské úmysly, i když se v jejich chování nic takového neobjevuje. (Vágnerová, 2014, s. 741)
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Následky adaptace  na život  ve vězení  označil  americký sociolog D. Clemmer jako prizonizaci. 

(Čírtková a Červinka, 1994; Tomášek, 2010 in Vágnerová, 2014, s. 749)

Jedná se  o  dvě  důležité  složky institucionalizaci  a  ideologizaci.  Institucionalizace  znamená,  že 

jedinec se adaptuje na vysoce organizovaný způsob života, který vládne ve vězení. Změní se jeho 

postoje,  vzorce  chování  a  obranné  mechanismy.  (Vágnerová,  2014,  s.  749)  Ideologizace  je 

charakteristická přijetím pravidel a norem vězeňského prostředí. V mnohých případech se nejedná o 

formální  přizpůsobení,  ale  o  přijetí  odlišného  hodnotového  systému a  identifikace  se  skupinou 

spoluvězňů, kteří často jsou nežádoucími sociálními vzory. (Vágnerová, 2014, s. 749)

4.4 Problém recidivy a adaptace po propuštění z výkonu trestu
Riziku recidivy je vystavený každý propuštěný vězeň. Jak si poradí s propuštěním z vězení často 

záleží na jeho schopnostech i na jeho blízkém okolí. Tato podkapitola slouží jako negativní matrice 

toho,  k čemu  by  u  propuštěných  vězňů  nemělo  docházet.  Ne  každá  osoba  zkoumaná  v tomto 

kvalitativním výzkumu recidivovala. Recidiva je nejúžeji spojená s oblastmi bydlení, zaměstnání a 

rodinou. Tomu se věnuji ve výzkumných částech práce v kapitolách 6.3.1 Zaměstnání a práce na 

černo a 6.3.3 Bezdomovectví, kriminalita a drogy.

Propuštění na svobodu představuje zátěž, která je tím silnější, čím déle byl propuštěný ve vězení. U 

propuštěného se může objevit „krize ze svobody“, která je následkem nezvládnutí náhlé zásadní 

změny v životě. (Vágnerová, 2014, s. 751) Propuštěný si zvyká na jiné prostředí s většími nároky na 

samostatnost  (okolo  40  % podmínečně  propuštěných  se  v této  době  dopustí  opakované  trestné 

činnosti). (Vágnerová, 2014, s. 751, 752)

Dlouhodobé omezení mnoha potřeb může vést k tendenci k jejich okamžitému uspokojení (alkohol, 

sex), také může vést k nereálným očekáváním. Což je spojeno s rizikem vzniku nových problémů. 

(Vágnerová, 2014, s. 752)

Podle některých studií mají styly myšlení vliv při rozhodování, zda pachatel setrvá v páchání trestné 

činnosti  nebo  od  toho  upustí.  (Healey,  2010  in  Sapouna,  2015,  s.  10)  Existují  důkazy,  které 

naznačují,  že  jsou  ti,  kteří  upustili  od  trestné  činnosti  psychologicky  odolnější,  vykazují  vyšší 

úroveň soběstačnosti a mají lepší zvládací schopnosti než recidivisté. (Maruna, 2001 in Sapouna, 

2015, s.  10) Nejčastěji  identifikované důvody pro upuštění  od páchání  trestné činnosti  zahrnují 

vytvoření silných sociálních vazeb, rozvoj povědomí negativních důsledků zločinu, a pro některé 

jednotlivce  rozvoj  dobré  vztahy  s  dohlížitelem  a  účast  na  rehabilitačním  programu.  (Farrall, 

Bottoms,  Shapland,  2010  in  Sapouna,  2015,  s.  11)  Nalezení  vhodného  zaměstnání  a  zlepšení 

emoční pohody může být také důležité pro upuštění od páchání trestné činnosti. (McNeil, Whyte, 
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2007 in Sapouna, 2015, s. 11) Pokusy o upuštění od páchání trestné činnosti mohou selhat, když 

existují  vnější  okolnosti,  jako  jsou  finanční  problémy  nebo  selhání  partnerského  vztahu,  které 

mohou způsobit, že pachatel se začne cítit chycený v pasti kriminálního životního stylu. (Healy, 

2010 in Sapouna, 2015, s. 11)18

Pro recidivu se za nejrizikovější  období se považuje prvních 6 měsíců po propuštění a převaha 

recidivujících  pachatelů  se  dopustí  dalšího  trestného  činu  v  průběhu  3  let  po  propuštění.  V 

exponovaném  období,  tzn.  první  půlrok  od  propuštění,  se  kriminální  recidiva  objeví  spíše  u 

pachatelů  majetkových trestných činů a u trestného činu loupeže,  než u pachatelů sexuálních a 

násilných trestných činů. (Marešová, 2011, s. 17, 18)

4.5 Bezdomovectví
Podle  Vágnerové  je  bezdomovectví  jedna  z věcí,  které  souvisejí  s uvězněním.  Osoba,  která  je 

bezdomovcem, může spáchat trestný čin mnohem častěji než lidé z běžné populace.  (Vágnerová, 

2018, s. 205) S tímto fenoménem je spojen sociální a psychický úpadek osobnosti. (Marek, 2012, s. 

19) Bezdomovectví je spojené s fenoménem bydlení. Tomu odpovídá výzkumná část práce 6.3.3 

Bezdomovectví, kriminalita a drogy.

Jedinci, u kterých existuje riziko, že se stanou bezdomovci, bývají velmi často psychicky či sociálně 

znevýhodněni. Jejich původní rodina bývá často dysfunkční, nebo neexistuje.  (Vágnerová, 2014, 

s. 684) 

Ke vzniku bezdomovectví vedou ekonomické vlivy, nezaměstnanost a chudoba, a také neschopnost 

či neochota systematicky pracovat. Vážnou zátěží bývají dluhy, které jsou ve vztahu s dlouhodobou 

nezaměstnaností  a  nezvládnutím  vlastní  sociální  situace,  což  mohou  být  neuvážené  půjčky. 

(Vágnerová, 2014, s. 685)

Základním  rysem  života  na  ulici  je  absence  zázemí  a  nejistota  ve  všech  životních  oblastech. 

Bezdomovec uvažuje jinak než běžný občan, musí se soustředit na to, co je teď, a nemá síly ani  

motivaci, aby se zabýval přemýšlením o budoucnosti. (Vágnerová, 2018, s. 76)

Bývá poměrně časté,  že lidé zůstávají  na ulici  z jiných důvodů,  než z kterých se na ni  dostali. 

Primární  příčinou  bývá  sociální  úpadek  osobnosti,  sekundární  příčinou  je  psychický  úpadek 

osobnosti. Lidé s takovými změnami osobnosti již nejsou schopní svoji situaci řešit. (Marek, 2012, 

s. 19)

18 překlad autor
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4.5.1 Bezdomovectví a závislost na návykových látkách
Alkohol  a  ostatní  drogy  s bezdomovectvím  úzce  souvisí.  S  touto  závislostí  bývá  také  spojena 

kriminalita. (Vágnerová, 2018, s. 198) Závislost na návykových látkách bývá spouštěčem problémů, 

které  vedou k bezdomovectví  nebo uvěznění.  V této  práci  existují  respondenti,  kteří  odpovídají 

takto naznačenému schématu. To dopovídá oblasti závislosti, které jsou řešené ve výzkumné části 

práce 6.3.3 Bezdomovectví, kriminalita a drogy.

Za charakteristický znak závislosti na alkoholu je považováno zhoršené ovládání ve vztahu k němu. 

Další  stupeň je  zanedbávání  jiných zájmů ve prospěch alkoholu.  Pokračování  je  ve  zneužívání 

alkoholu navzdory nepříznivým důsledkům. (Matoušek, 2013, s. 380) Změna chování, k níž pod 

vlivem závislosti na alkoholu dochází, je především nespolehlivost, konfliktnost, hromadění dluhů a 

často i agresivita, která vede posléze nejenom ke ztrátě práce, ale i domova. (Vágnerová, 2018,  

s. 164)

Za klíčový  znak závislosti  na  drogách se  považuje,  stejně  jako u alkoholu,  zhoršené  ovládání, 

zanedbávání jiných zájmů a další zneužívání navzdory nepříznivým důsledkům. (Matoušek, 2013, 

s.  381)  Zneužívání  drog zapříčiňuje  dřívější  propad na ulici,  což  potvrzuje  fakt,  že  drogy jsou 

rizikovějším faktorem než alkohol. (Johnson et al., 1997 in Vágnerová, 2018, s. 177) Lidé, kteří žijí  

na ulici, mají problémy s drogami daleko častěji než ti, kteří jsou součástí majoritní společnosti. 

(Vágnerová, 2018, s. 177)

Nadměrné pití alkoholu je častější u starších bezdomovců, avšak nadměrné užívání drog je typické 

pro mladší generaci. Z průzkumu mladých pražských bezdomovců vyšlo, že alkohol pije nadměrně 

jen 24 % lidí ve věku od 19 do 26 let, kdežto drogy užívalo 61 % dotázaných (Vágnerová, Csémy, 

Marek, 2013 in Vágnerová, 2018, s. 165). Ve skupině bezdomovců středního věku (37–54 let) je 

tomu opačně, tj. 60 % z nich pije nadměrně alkohol a 20 % zneužívá drogy. Nadměrné pití alkoholu 

je častější u mužů (61 %) než u žen (44 %). (Vágnerová, 2018, s. 165)

Nelegalita  drog způsobuje,  že  se  toxikomani  uzavírají  do  komunit,  které  jsou  rozdělené  podle 

užívané drogy. A zatímco toxikomani odsuzují alkoholiky jako špinavé lenochy, naopak alkoholici 

toxikomanům vyčítají kriminalitu. Alkoholik se často nestará o svůj vzhled, zatímco toxikoman si 

na svém vzhledu zakládá. (Marek, 2012, s. 27)

4.5.2 Bezdomovectví a kriminalita
V této kapitole  bych chtěl  popsat souvislost kriminální  aktivity  s  bezdomovectvím.  (Vágnerová, 

2018,  s.  205)  Jak  již  bylo  řečeno  v minulé  kapitole,  kriminalita  bývá  spojena  s abúzem  drog. 

(Vágnerová, 2018, s. 198) A drogy jsou finančně těžko dostupné, zvláště pro osoby, které ztratili 

zaměstnání,  proto páchají  trestnou činnost.  Což je již naznačený kolotoč:  drogy – kriminalita  – 
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vězení.  Zneužívání  drog  odpovídá  oblasti  závislosti,  což  je  řešené  ve  výzkumné  části  práce 

v kapitole 6.3.3 Bezdomovectví, kriminalita a drogy.

Kriminální  činnost  je  u  lidí  bez  domova  mnohem častější  než  v  běžné  populaci.  Je  možné  jí 

považovat za jeden z nejdůležitějších faktorů, který přispívá k propadu na ulici, ale i k chronizaci 

bezdomovectví.  Což  znamená,  že  lidé,  kteří  opakovaně  páchají  trestnou  činnost,  se  mnohem 

snadněji dostanou na ulici a také tam s větší pravděpodobností i zůstanou. (Vágnerová, 2018, s. 

205) Kriminalita žen-bezdomovkyň mívá jiný vývoj než kriminalita mužské části populace a stejně 

tak se liší i okolnosti, za kterých bývá trestný čin spáchán. Ženy mnohem častěji začínají s trestnou 

činností  až na ulici,  často pod vlivem někoho jiného. Může to být partner, nebo bezdomovecká 

skupina. (Vágnerová, 2018, s. 205)

U nárůstu trestné činnosti u lidí žijících na ulici bývá souhra několika faktorů. Je to snížení vlivu 

většinové společnosti, zhoršení životních podmínek a oslabená sebekontrola, která často přispívá k 

propadu na ulici.  Oslabená sebekontrola  se projevuje v mnoha oblastech.  Takoví jedinci nejsou 

schopni  chodit  do  zaměstnání,  nedokážou  abstinovat  od  drog  a  alkoholu,  nejsou  ochotni  se 

přizpůsobit požadavkům rodinného života a celkově brát ohled na druhé lidi. Tyto faktory mohou 

vést k sociálnímu selhání a nakonec k propadu na ulici. (Vágnerová, 2018, s. 195)

V případě bezdomovců převládá majetková trestná činnost, za níž bylo odsouzeno 44 % z nich. 

(Vágnerová, 2018, s. 201)

Mnoho jedinců se v důsledku páchání trestné činnosti, která souvisí s drogami, dostává do výkonu 

trestu. Ve výkonu trestu mohou nebo nemusí abstinovat. Určité množství osob, kterým se podařilo 

ve  vězení  abstinovat,  je  po  propuštění  motivováno  začít  znovu  a  nevracet  se  k předchozímu 

způsobu života. (Kalina, 2015, s. 581)

4.6 Zadlužení v souvislosti s výkonem trestu odnětí svobody
Zadlužení  vážně ovlivňuje respondentovu situaci,  proto mu přikládám důraz v rámci  této práce. 

Zadlužení  má vliv  na  to,  jak se daří  konkrétním osobám integrovat  zpět  do společnosti.  Podle 

nástroje  SARPO  je  zadlužení  predikčním  faktorem  možné  budoucí  kriminality.  Ani  jeden 

z respondentů  tohoto  výzkumu  nebyl  nikdy  bez  dluhů  a  tudíž  bez  tohoto  rizika.  Nízký  a 

nedostatečný příjem je často klíčovým rizikovým faktorem vysvětlující kriminální chování. (Drahý, 

2018, s. 67) Zadlužení odpovídá oblasti  finance,  což řeší kapitola 6.3.4 Zadlužení a finance, ve 

výzkumné části práce.

Existuje dost lidí, kteří nejsou finančně gramotní, a nedělá jim problém si půjčit nějaké peníze, aniž 

by tušili, že to je riziko a že můžou čelit exekuci.
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V rámci odsouzených má nějakou formu finančních závazků celkem 89,4 %. Jsou to závazky ve 

smyslu  tak,  jak  je  chápe  zákon.  V této  situaci  jsou  oni  v  pozici  dlužníka  a  mají  vůči  věřiteli 

povinnost platit. (Drahý, 2018, s. 68) Ten, kdo neplatí, se může dostat do exekuce.

Samotné provedení  exekuce je podmíněno existencí  exekučního titulu.  Exekuční  titul  je listina, 

která slouží jako základ pro vznik exekuce. Touto listinou může být soudní rozhodnutí – rozsudek, 

platební rozkaz či trestní příkaz, rozhodčí nález, notářský anebo exekutorský zápis. (Hrdinková, 

2013, s. 16)

Na základě exekuce jsou prováděny srážky na účet oprávněného. Ten, kdo je legálně zaměstnán 

ztrácí právo na výplatu té části mzdy, která odpovídá stanovené výši splátek. (Hrdinková, 2013,  

s. 10)

Podle výše příjmu dlužníka jsou nejprve uspokojovány přednostní pohledávky. Ve velké většině 

jsou to dluhy za nezaplacené výživné. Dále sem patří neuhrazené daně, nedoplatky na sociálním a 

zdravotním pojištění. Zrovna tak i všechny neoprávněné přeplatky za podporu v nezaměstnanosti, 

podporu při rekvalifikaci nebo za další sociální dávky. Patří sem také náhrada škody za ublížení na 

zdraví nebo úhrada škody v souvislosti s úmyslnými trestnými činy.  (Hrdinková, 2013, s. 10)

Pokud se vrátím k osobám, které byly ve výkonu trestu, tak nedostatečné legální příjmy má 48,2 %, 

a to z důvodu, že žádný příjem nemají nebo z důvodu, že jediným zdrojem jejich legálních příjmů 

jsou sociální dávky.  (Drahý, 2018, s. 70) Celkem 73,1 % z nich vykazuje dluhy a závazky, které 

jsou nad rámec jejich možnosti platit nebo je dokonce odmítají platit z principu. (Drahý, 2018, 

s. 70)

Situace osob, které hodnotí nástroj SARPO je taková, že 53,9 % z nich doplňuje legální příjmy těmi 

nelegálními. Dokonce nelegální příjmy jsou jedinými příjmy v 15,3 % případů. (Drahý, 2018, s. 70)

Dostatek finančních prostředků nezajistí ani práce v rámci VTOS. Na tuto skutečnost poukazoval už 

v roce 2016 Veřejný ochránce práv. Ačkoli Evropská vězeňská pravidla19 v bodě 26.10 deklarují, že 

„za práci vězňů musí být vyplacena odpovídající mzda“. Obdobně je toto obsaženo i v Standardních 

minimálních  pravidlech  OSN  pro  zacházení  s  vězni20,  bod  76/1:  „Bude  vypracován  systém 

spravedlivého  odměňování  za  práci  vězňů.“  (Sborník  stanovisek  veřejného  ochránce  práv  - 

Vězeňství  II,  2019,  s.  74)  Veřejný  ochránce  práv  proto  doporučil  v  roce  2016  Ministerstvu 

spravedlnosti zavedení postupné valorizace odměn odsouzených tak, aby se minimalizoval možný 

záporný dopad tohoto opatření  na zaměstnanost  odsouzených.  Což může být  snížení  atraktivity 

pracovní  síly odsouzených v případě skokového zvýšení  odměn.  (Sborník stanovisek veřejného 

ochránce práv - Vězeňství II, 2019, s. 74)

19 Rada Evropy - Doporučení Rec (2006) 2
20 http://www.lidsvo.cz/2015/07/osn-standardni-minimalni-pravidla-pro.html
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Zákon č. 169/1999 Sb. § 2 odst. 221 říká, že „S odsouzenými ve výkonu trestu se musí jednat tak, 

aby bylo zachováno jejich zdraví, a pokud to doba výkonu trestu umožní, podporovaly se takové 

postoje  a  dovednosti,  které  odsouzeným pomohou  k  návratu  do  společnosti  a  umožní  vést  po 

propuštění soběstačný život v souladu se zákonem.“ 

Podle nařízení vlády ze dne 18. března 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017  Sb., o výši 

a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody je 

pracovní odměna odsouzených navázána na minimální mzdu a to na hodnotě 50 procent této částky. 

U prací zařazených do I. skupiny bude nově činit 6 675 Kč, v II. skupině 9 345 Kč, ve III. skupině 

12 683 Kč a ve IV. skupině 16 020 Kč. (Odsouzeným ve výkonu trestu se zvýší odměny za práci, 

rozhodla vláda, 2019)

Shrnutí kapitoly 4:

Multifaktorové  kriminogenetické  teorie  (kap.  4.1)  byly  použity  u  zrodu  predikčního  nástroje 

SARPO  (kap.  4.2).  Na  tento  nástroj  odkazuje  Osobnost  odsouzeného  (kap.  4.3).  Je  to  jedna 

z položek,  které  SARPO  zkoumá.  Po  odpykaném  trestu  je  propuštěný  vězeň  vystaven  riziku 

recidivy (kap. 4.4), protože musí zvládnout adaptaci do většinové společnosti. Může být vystaven 

bezdomovectví (kap. 4.5) a vlivu drog (kap. 4.5.1), nebo páchat trestnou činnost (kap. 4.5.2). Téměř 

každý odsouzený má dluhy (kap. 4.6).

5 Věcný kontext zkoumaného tématu
Jak vypadá problematika vězněných osob a recidivistů ve statistických číslech a ve světle výzkumů, 

popisuji  v  první  kapitole  této  části  práce.  Je  zde  porovnání  evropských zemí  týkající  se  počtu 

vězněných osob na 100 000 obyvatel a náklady na jednoho vězně.

Pak uvádím stručný vhled do trestní politiky. Kdy je hodnocen počet resocializačních programů pro 

propuštěné vězně a zmíněny nejčastější delikty recidivistů.

Co se týká právního rámce, který ovlivňuje situaci zadlužených osob, došlo v této oblasti k výrazné 

změně  politik,  výsledkem  je  novela  insolvenčního  zákona  z roku  2019  a  tzv.  lex  COVID 

z roku 2020.

Poslední  část  této  kapitoly  věnuji  konceptu  sociálního  vyloučení.  Sociální  vyloučení  se  týká 

velkého množství sociálních skupin, také osob po VTOS a má podle Kronauera různé dimenze. 

(Kronauer, 1997 in Harrysson, 2007, s 21)

21 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-169
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5.1 Počty vězňů a recidivistů v ČR a srovnání s EU
V této kapitole jsou výsledky výzkumů, které zkoumají důvody obtížné resocializace propuštěných 

vězňů a za co jsou recidivisté nejčastěji stíháni. Také jsou zde některá důležitá statistická data, která 

se týkají počtů osob vězněných v ČR. Dále je zde srovnání nákladů na 1 vězně v zemích EU. 

Výzkumy,  které  prováděl  IKSP22 ukazují,  že  mezi  největší  překážky resocializace  odsouzených 

patří  nezaměstnanost,  zadluženost,  návrat  do  závadného  prostředí,  opakované  páchání  trestné 

činnosti,  neochota  změnit  způsob  života,  nedostatek  motivace  k resocializaci,  ztráta  ubytování, 

rodinného a sociálního zázemí, velmi nízký počet resocializačních programů, které jsou zaměřené 

na podporu zaměstnávání nebo nalezení vhodného ubytování a nedostatek spolupracujících institucí 

obecně. (Ověřování účinnosti trestní politiky ve vazbě na trendy vývoje, počtu a struktury vězeňské 

populace, 2016, s. 15)

Nejčastěji  jsou  recidivisté  v ČR  trestně  stíháni  za  krádeže,  zanedbání  povinné  výživy,  maření 

výkonu úředního rozhodnutí, ohrožení pod vlivem návykové látky, podvody, úmyslné ublížení na 

zdraví, loupeže a výtržnictví. (Ověřování účinnosti trestní politiky ve vazbě na trendy vývoje, počtu 

a struktury vězeňské populace, 2016, s. 15)

Kolikrát pachatelé páchají trestnou činnost opakovaně ukazuje Graf č. 1. Podle dat z roku 2019 je 

poprvé ve vězení jen 36,32 % pachatelů,  což znamená, že 63,68 % jsou ve vězení opakovaně. 

Celkově je vězněno něco přes 19 000 osob (Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky 

2019, 2020, s. 111)

Graf č. 1: Členění odsouzených dle již vykonaných trestů odnětí svobody.

Zdroj:  Statistická  ročenka VS ČR (Statistická  ročenka Vězeňské  služby České republiky  2019, 

2020, s. 117.) Data k 31. 12. 2019

22 Institut pro kriminologii a sociální prevenci
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Graf č.  1 je  zkonstruován podle tzv.  vězeňské evidence.  Ke zkreslení dat může dojít,  pokud je 

pachatel  znovu  uvězněn  ne  z  důvodu  spáchání  a  odsouzení  za  nový  delikt,  ale  například  v 

souvislosti s přeměnou trestu. (Davidson, 2007 in Marešová, 2011, s. 22)

Jaké jsou počty vězněných osob na 100 000 obyvatel ve vybraných zemích EU, ukazuje Graf č. 2. 

Česká republika je na 4. místě s 213 vězněnými osobami na 100 000 obyvatel. Před ČR jsou jen 

Pobaltské státy Litva, Estonsko a Lotyšsko, které mají ještě o něco více vězněných osob na 100 000 

obyvatel.  Podobný,  ale  o  něco  málo  lepší  výsledek  mají  Polsko  a  Slovensko,  190  resp.  184 

vězněných osob na 100 000 obyvatel.

Graf č. 2: Počty vězňů na 100 000 obyvatel v zemích EU

Zdroj: Autor s využitím dat Eurostatu23 a UK Prison Population Statistics (Sturge, 2019, s. 23)

Graf  č.  3  zobrazuje,  jaké jsou náklady na jednoho vězně a  den v zemích Rady Evropy.  Česká 

republika má násobně menší náklady, než země, které jsou v čele grafu, což jsou Švédsko a Norsko, 

země  známé  svým  rozvinutým  a  humánním  systémem  vězeňství.  Srovnatelné  náklady  má 

Slovensko. Ze sousedních zemí, Rakousko má náklady téměř trojnásobné než ČR.

23 https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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Graf č. 3: Náklady na 1 vězně a den v zemích Rady Evropy

Zdroj: Autor s využitím dat UK Prison Population Statistics (Sturge, 2019, s. 25) 

Data jsou z roku 2014, z důvodu, že v době vzniku statistiky v r.  2019, nebyla k dispozici  další 

novější data. Graf slouží pouze k základní orientaci, protože údaje nejsou přímo srovnatelné napříč 

zeměmi  z toho  důvodu,  že  v  některých  případech  jsou  do  výpočtu  nákladů  na  vězně  zahrnuty 

některé další  výdaje.  (Sturge,  2019, s.  25) Data jsou přepočtena z liber na koruny, podle kurzu 

v roce 2014.

5.2 Novela insolvenčního zákona v r. 2019 a tzv. lex COVID v r. 2020
Jak velmi  budou život  zadlužených  lidí  komplikovat  dluhy,  závisí  i  na nastavení  politik  v této 

oblasti.  Zmiňuji  zde  dvě  novely  insolvenčního  zákona.  V minulém  roce  vešel  v platnost  tzv. 

insolvenční zákon č. 31/2019 Sb. A v roce 2020 Ministerstvo spravedlnosti připravilo další zákon č. 

191/2020 Sb., který má zmírnit ekonomické dopady pandemie Covid-19 na dlužníky.

Insolvenční  zákon  č.  31/2019  Sb.  začal  platit  od  1.  6.  2019.  Podstatná  změna,  která  se  týká 

dlužníků, je zrychlené oddlužení. Oddlužení je splněno, jestliže plněním splátkového kalendáře se 

zpeněžením majetkové podstaty, dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným 

věřitelům (ten,  který nemá svou pohledávku zajištěnou nějakou formou zástavy věci či  práva z 

majetku dlužníka) alespoň 60 % jejich pohledávek. (Doleček, 2019)

Dále je pak oddlužení splněno, jestliže po dobu 5 let od schválení insolvence nebylo oddlužení 

dlužníku zrušeno a dlužník neporušil  svou povinnost vynaložit  veškeré úsilí,  které po něm bylo 
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možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů. Zákonodárce zde 

konstruuje domněnku, podle níž se má za to, že dlužník tuto svoji povinnost neporušil, jestliže v 

uvedené době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek. (Doleček, 2019)

Zjevně ze sociálních důvodů novela obsahuje ještě další speciální režim, a to pro starobní důchodce 

a invalidní osoby. Vznikl-li totiž dlužníku před schválením oddlužení nárok na starobní důchod a 

tento nárok trval po celou dobu schváleného oddlužení, nebo jestliže je dlužník invalidní ve druhém 

nebo třetím stupni, je oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty 

splněno už po třech letech, jestliže po tuto dobu od schválení oddlužení nedošlo k jeho zrušení. 

(Doleček, 2019)

Může se tedy stát, že z oddlužení dlužníka – starobního důchodce nebo člověka v invaliditě, věřitel 

neobdrží ani částku odpovídající 30 % pohledávky, protože za 3 roky dojde k osvobození dlužníka 

od placení pohledávek, tedy do budoucna již věřitel od dlužníka nebude moci očekávat žádné další 

plnění. (Doleček, 2019)

Podstatná věc je, že dlužník není povinen vydat ke zpeněžení svoje obydlí, leda že ze zprávy pro 

oddlužení  vyplývá,  že  hodnota  obydlí  přesahuje  hodnotu  určenou  podle  prováděcího  právního 

předpisu násobkem částky na zajištění obydlí v dlužníkově bydlišti. Dlužník není ani povinen vydat 

svůj majetek, který nabyl v době od počátku působení schváleného oddlužení. (Doleček, 2019)

Tolik tedy novela insolvenčního zákona z roku 2019. Tyto vybrané účinky zákona měly zlepšit 

výchozí situaci dlužníků.

V souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19 Ministerstvo spravedlnosti zpracovalo mimořádnou 

novelu zákona, která má pomoci dlužníkům, kteří patří mezi nejohroženější skupinu z důvodu, že 

jim  snadno  mohou  vypadnout  příjmy  a  oni  nebudou  schopni  splácet  ani  nastavené  minimum 

splátek.

Osoby v insolvenci mohou požádat o přerušení oddlužení až na jeden rok. Insolvenční soud tak 

učiní  na  návrh  dlužníka,  který  podá  žádost  z vážných  důvodů,  které  nastaly  v  důsledku přijetí 

mimořádných  opatření  při  epidemii  a  po  projednání  s  insolvenčním správcem.  Tyto  důvody je 

dlužník v žádosti povinen doložit. (Paseková, 2020)

Osvobození od dluhů ve „starých“ oddluženích (tj. zahájených před novelou zákona v roce 2019) 

bude možné přiznat, i tehdy kdy dlužník splatí méně než 30% v důsledku pandemie Covid-19. Při 

změně výše splátek ve „starých“ oddluženích se už nebude vyžadovat, aby dlužník splatil alespoň 

50% věřitelům. (Návrh zákona ke zmírnění  dopadů pandemie koronaviru na osoby účastnící  se 

soudních řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby, 2020)

Zastavování  bezvýsledných  exekucí  cílí  na  urychlené  řešení  situace  osob,  které  se  dlouhodobě 

nacházejí v tíživé finanční situaci. Je u nich zcela marné provádění exekuce (obvykle mají mnoho 
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exekucí) a namísto toho, aby postupně spláceli  své dluhy, jsou tito lidé drženi v bezvýsledných 

exekucích, v nichž se nedaří nic vymoci, a nemají tak smysl ani pro věřitele. Takoví lidé se pak 

často pohybují v šedé zóně ekonomiky. A patří mezi nejohroženější skupiny, na něž může současná 

situace  pandemie  Covid-19  dolehnout  zvláště  nepříznivě.  (Návrh  zákona  ke  zmírnění  dopadů 

pandemie  koronaviru  na  osoby  účastnící  se  soudních  řízení,  poškozené,  oběti  trestných  činů  a 

právnické osoby, 2020)

5.3 Koncepce sociálního vyloučení
V této kapitole je uvedeno sociální vyloučení podle Kronauera, který ho chápe jako dimenzionální. 

(Kronauer, 1997 in Harrysson, 2007, s 21)

Sociální  vyloučení  se  týká  každého  odsouzeného,  který  byl  propuštěn  na  svobodu.  Dokud  si 

nevytvoří  vhodné  vazby  ve  většinové  společnosti,  ve  světě  mimo  věznici,  je  z tohoto  pohledu 

sociálně vyloučený.

Podle  Mareše  se  u  sociálního  vyloučení  nejedná  ani  tak  o  problém  distribuce  bohatství  ve 

společnosti  jako vlastně o problém pout,  která  spojují  jednotlivé  segmenty společnosti.  (Mareš, 

2006, s. 6)

Pak je zde ještě uveden průběh exkluze, jak ho popisuje Weber, kdy jedna skupina konkurentů získá 

některé zjevné vlastnosti jiné skupiny a tím se pokusí o její vyloučení. (Weber, 1978, s. 342)

Častým hlediskem v chápání sociálního vyloučení je pluralita. Podle Kronauera existuje 6 dimenzí 

sociálního  vyloučení.  Nejprve  a  nejčastěji  dochází  k  vyloučení  z  trhu  práce -  dlouhodobá 

nezaměstnanost  bez  možnosti  nalezení  nové práce.  Za  druhé,  existuje  ekonomické  vyloučení v 

obecnějším smyslu chudoby, koncipované na vztahu ke společenským a kulturním hodnotám, které 

jsou  založeny  na  životní  úrovni.  Za  třetí,  je  zde  kulturní  vyloučení,  ve  kterém jsou  podstatné 

dominantní  vzorce  hodnot  a  chování,  které  má vylučující  účinek na ty,  kteří  se  drží  odlišných 

vzorců.  (Kronauer,  1997  in  Harrysson,  2007,  s 21)  Za  čtvrté,  je  zde  vyloučení  izolací 

charakterizované  omezením  a  ohraničením  sociálního  kontaktu,  sociálních  vztahů  a  skupinové 

identity, což má za následek vyloučení vlivem marginalizace a stigmatizace. Tato dimenze se také 

blíží pátému prostorovému vyloučení, jako je uvěznění vyloučených v jasně vymezených čtvrtích 

nebo  zónách  města  a  oblastech.  (Kronauer,  1997  in  Harrysson,  2007,  s 21)  Šestá  dimenze  je 

institucionální  vyloučení,  které  se  projevuje  tím,  že  soukromé  a  veřejné  instituce  odstoupí 

ze sociálních programů. Dále pak existují vylučující podmínky v přístupu k sociálním institucím a 

přímé vyloučení z přístupu k takovým veřejným službám, jako je vzdělání.24 (Kronauer, 1997 in 

Harrysson, 2007, s 21, 22)

24 Překlad autor
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Vedle klasického problému vertikálních nerovností, které jsou popsané v předchozím odstavci, se 

ve  společnosti  objevuje  stále  vážnější  problém  nerovností  a  disproporcí  horizontálních,  které 

ohrožují existenci společnosti stejnou měrou, jako dříve nerovnosti vertikální tzn. třídní. (Mareš, 

2006, s. 5) Tento problém vystihuje Giddens slovy: „koncept exkluze se nevztahuje k stupňování 

nerovností,  ale k mechanismům, které mají  za následek oddělování určitých skupin od hlavního 

proudu společnosti“.  (Giddens, 1998 in Mareš, 2006, s. 5) Konkrétně v případě sociální inkluze 

tedy vlastně nejde o rozdělení „nahoře“ a „dole“ jako spíše o rozdělení „uvnitř“ a „vně“. Přesun od 

pojmu  chudoby  k  pojmu  exkluze  (vyloučení)  není  tedy  jen  pouhou  záměnou  pojmů,  ale 

charakterizuje také změnu předmětu zájmu. Tím tedy již není ani tak problém distribuce bohatství 

ve společnosti jako vlastně problém pout, která spojují jednotlivé segmenty společnosti, a také pout, 

které váží jedince k celku. (Mareš, 2006, s. 6) Zde se jedná o problém ohrožení sociální soudržnosti 

společnosti  a ohrožení  její  integrace.  Zároveň to znamená i  přesun zájmu od otázek rovnosti  k 

otázkám spravedlnosti. (Mareš, 2006, s. 6)

Jak vypadá průběh exkluze, popisuje Weber. A to tak, že obvykle jedna skupina konkurentů získá 

některé zevně rozpoznatelné vlastnosti jiné skupiny (skutečných nebo potenciálních) konkurentů – 

rasa,  jazyk,  náboženství,  místní  nebo  společenský  původ,  místo  pobytu  atd.  –  jako  záminku  k 

pokusu o jejich vyloučení.  (Weber, 1978, s. 342) Nezáleží na tom, která vlastnost je vybrána u 

jednotlivých případů: cokoli, co naznačuje, že půjde nejsnadněji ovládnout, je ovládnuto. Takováto 

skupinová  akce  může  vyvolat  odpovídající  reakci  ze  strany  těch,  proti  kterým je  směřována.25 

(Weber, 1978, s. 342)

Důvody, které vedou k sociálnímu vylučování, mohou být odlišné, u různých sociálních skupin. Je 

to zjevné zvláště u osob dopouštějících se sociálně nežádoucího až kriminálního chování. (Mareš, 

2008, s. 50) Zatímco exkluze příslušníků „běžných“ rizikových skupin (zdravotně postižení, senioři, 

svobodné  matky  atd.)  může  být  zapříčiněna  sníženou  tolerancí  ze  strany  majority.  Jejich 

začleňování je tak více či  méně problémem zpřístupnění zdrojů společnosti  a nastolení rovnosti 

šancí. U osob se sociálně deviantním chováním je třeba věnovat pozornost společnosti hlavně v 

rovině nápravy jejich chování. Protože důvodem k pomoci této skupině je předně ochrana majoritní 

populace před patologickým jednáním této minority. (Mareš, 2008, s. 50)

Shrnutí kapitoly 5:

První kapitola obsahuje různá data, jedná se o opakovanou trestnou činnost, počet vězňů na 100 000 

obyvatel a průměrné náklady na 1 vězně v zemích EU (kap. 5.1). Trestnou činnost a tím i počet 

uvězněných ovlivňuje mj. stav legislativy (kap. 5.2). Jedná se o novelu insolvenčního zákona z roku 

2019 a tzv. lex COVID z roku 2020. Lidé, kteří jsou zadlužení, tedy i osoby po VTOS se v této 

25 Překlad autor
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době mohou, v důsledku výpadu příjmů, stát sociálně vyloučenými. Mohou stačit dluhy, s kterými 

vyšli z vězení. Pluralita sociálního vyloučení např. prostorovým vyloučením odkazuje až na nejisté 

bydlení, či bezdomovectví (kap. 5.3). 

6 Pobyt ve vězení, propuštění a reintegrace na svobodě
V této kapitole bych se rád zabýval daty, která jsem nasbíral. Ze svého pohledu se domnívám, že 

situace, které zažívají odsouzení přípravou na propuštění a pak samotnou reintegraci na svobodě 

jsou těžké. Těžké víc, než by musely být, protože pohled do vyspělých zemí ukazuje, že vězení 

může být humánnější. Jakkoli komparace vězeňských systémů není součástí této práce. Výpověď 

jednoho  respondenta,  který  byl  vězněný  v Německu,  naznačuje,  že  vězeňský  systém může  být 

mnohem otevřenější. Opět, ta výpověď je velmi omezená a má omezenou platnost. „Všechno bylo 

lepší. Jídlo, pokoje taky. Sprcha každej den. Ne jak tady v Čechách jenom pracující každej den, na 

vazbě 2 x tejdně co si pamatuju, že bylo. Strašný.“ (Jan)

Vězení bohužel může negativně působit na formování osobnosti odsouzených. Mnozí penologové si 

myslí, že ve vězení je možné člověka napravit, ale i „pokazit“. (Černíková, 2008, s. 115)

Trestné činy respondentů v tomto výzkumu se týkají drog, krádeží, násilí či vraždy. Respondenti 

jsou různě staří.  Dalo by se říct,  že stárnutí  v kriminální kariéře i  v osobním životě má vliv na 

páchanou trestnou činnost. Něco podobného říká i Vágnerová. Staří recidivisté páchají jen drobnou 

trestnou činnost  majetkového charakteru,  která je zaměřena  na obstarání  základních  prostředků. 

(Vágnerová, 2014, s. 739) Z toho se dá vyvozovat, že spáchání trestného činu a následný trest může 

mít za následek větší sebereflexe odsouzeného.

Nyní  bych  se  vrátil  opět  ke  stavu  vězeňství.  Stav  vězeňství  v ČR  ovlivňuje  stav  společnosti. 

Veřejnost se ke kriminalitě většinou staví odmítavě a považuje ji za významný problém současnosti. 

Neodborná veřejnost se domnívá, že trestná činnost stále roste, i když je tomu naopak. (Vágnerová, 

2014, s. 753)

Že je třeba současný systém věznění a následné péče změnit, říká i aktuální koncepce vězeňství do 

roku 2025. Rozsudek nad pachatelem trestného činu k odnětí svobody a jeho uvěznění znamená 

sice  naplnění  pravomocného  rozhodnutí  soudu a  tím uzavření  případu  konkrétního  spáchaného 

trestného činu.  Neznamená však v žádném případě ukončení zacházení s pachatelem. Pachatel jako 

odsouzený  vstupuje  do  procesu,  jehož  výsledkem  by  měl  být  návrat  na  svobodu  a  opětovná 

reintegrace do společnosti. (Koncepce vězeňství do roku 2025, 2017, s. 118)

Podle jednoho z pražských sociálních kurátorů dochází k širšímu pochopení, že trest nerovná se 

pouze pobyt za mřížemi, ale i návrat zpět do společnosti. „Protože, do tý doby, nepsaně znamenalo, 

že Vězeňská služba musí udělat tu svoji část, že toho člověka uvězní a v rámci penitenciární péče 
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tam poskytnou program zacházení a pak toho člověka vykopnou a tím to končí. (...) Aby ta kvalita  

těch  služeb se zvyšovala (...),  vám musí záležet  na tom,  aby ten člověk  měl návaznou pomoc.“ 

(Respondent SK)

Podrobnější optikou viděno je problém v personálním nastavení Vězeňské služby, kde se tito lidé se 

cítí ohroženi, tím že do věznice vstupují lidé z neziskových organizací, kteří chtějí navázat péči o 

odsouzené, která bude pokračovat po jejich propuštění. „A to jsme jim tam i vadili. Nemyslim třeba 

kurátoři,  (...)  ale  třeba  ty  neziskovky  jim  vaděj  (...),  zprůhledňujou  to,  votravujou  je,  jako 

v uvozovkách...“ (Respondent SK)

Kapitolu jsem rozdělil  na 3 části,  kvůli  snazší  orientaci  a  logické návaznosti:  Pobyt ve vězení, 

Příprava na propuštění a Pobyt na svobodě. Kapitola Pobyt na svobodě je rozdělena ještě na část 

Zaměstnání a práce na černo, Monitorování řádného života prostřednictvím PMS, Bezdomovectví, 

kriminalita a drogy a Zadlužení a finance.

6.1 Pobyt ve vězení
Při rozhovorech s respondenty po VTOS jsem se snažil zaměřit na to, co vězeň může dělat během 

svého pobytu ve výkonu trestu,  aby se posunul ve svých znalostech,  schopnostech či  vzdělání. 

V analýze  dat  jsem  se  zaměřil  na  oblast,  která  může  usnadnit  pozdější  pobyt  na  svobodě  a 

reintegraci  do společnosti,  což znamená navázat  vztah  s kurátorem,  nebo organizací  pomáhající 

propuštěným vězňům.

Objevuje se tu chronický problém. Což je nenávaznost péče po propuštění. Co se týká návaznosti 

péče po propuštění, je zde uvedeno několik protichůdných tvrzení. Jedna strana tvrzení jsou vězni, 

druhá strana pracovníci, kteří mají postpenitenciární péči jako svůj výkon povolání.

Pobyt ve vězení je u některých respondentů spojený s kurzy, které pomáhají pochopit, proč se do 

vězení dostali.  Pokud je uvěznění spojené s nějakou osobnostní poruchou, jedná se o specifické 

kurzy.  „No já sem byl na programu Nova, třeba. (...) A měli tam nějaký jakoby testy, co se týče  

jakoby životních periodit, a tak dále. S tím, že ten kauč, nebo ten terapeut se nám snažil jakoby 

ukázat, s čím chybujeme. A rozlišit ten náš jakoby ten vzorec chování, kterej nás dostal jakoby do 

vězení.“ (Bohuslav)

Se sebevzdělávacími kurzy existuje ve vězení i reálná možnost doplnit si vzdělání. „To jsem dělal, 

když jsem byl ve výkonu trestu (...). A to bylo jenom v rozmezí osmdesáti hodin. To byl jen takovej 

kurz číšník. To bylo jediný, co jsem si dělal.“ (Jan) Někteří respondenti se zajímali o VŠ vzdělání, 

nemohli si ho, ale z finančních důvodů dovolit.  „Mě nechtěli vzít nikam na učňák, nebo to. Chtěl 

jsem jít na vysokou, na to, na Ruzyň, ale tam chtěli desítku za semestr. A to zase jsem neměl peníze,  

že jo.“ (Bohuslav)
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Zde je  třeba  poznamenat,  že  práce  vězňů je  minimálně  placená.  V roce  2018 došlo  k navýšení 

mezd. Zabýval se tím i veřejný ochránce práv. Přes významný růst cen v uplynulých letech nedošlo 

mezi  roky  2000  až  2018  ke  zvýšení  či  valorizování  výše  odměn  odsouzených  osob.  (Sborník 

stanovisek veřejného ochránce práv - Vězeňství II, 2019, s. 74) Podle nařízení vlády ze dne 18. 

března 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017  Sb., o výši a podmínkách odměňování  

odsouzených  zařazených  do  práce  ve  výkonu  trestu  odnětí  svobody  je  pracovní  odměna 

odsouzených  navázána  na  minimální  mzdu  a  to  na  hodnotě  50  procent  této  částky.  U  prací 

zařazených do I., nejnižší skupiny bude nově činit 6 675 Kč .26 Výše výdělku pravděpodobně závisí 

na konkrétní věznici  a samozřejmě na pracovním zařazení.  „Jo, jo.  Normálně do fabriky,  to je 

v Mostě. (...) Za dobrý chování, že jo. (...) No, 5 tisíc, měsíčně. Ale to šlo normálně na dluhy, něco 

nám jako nechávali na nákupy. Třeba tisícovku, nebo takhle.“ (Cyril)

S pobytem  ve  vězení  souvisí  vztahy  s personálem  věznice,  které  hodnotí  někteří  respondenti 

záporně. Tento respondent hodnotí vzájemnou sociální výměnu mezi odsouzenými a personálem 

věznice na nulové úrovni.  „Já jsem každýmu jako ukradenej. Tam prostě. Voni sou radši, když je 

nikdo nevotravuje, že jo. (...) Nebo mně se to stalo. Mně nevotravuj prostě, budeš mít klid vode mně 

a já chci mít  klid vod tebe.“ (Cyril)  Dále tento respondent popírá,  že by se mu dostalo nějaké 

pomoci od sociálních, či jiných pracovníků.  „Já jsem vůbec jako s nějakou sociální pracovnicí to 

vůbec ne. Ani v prvnim trestu, ani v druhym jsem s žádnou nemluvil. Ale vychovatelé, musíte s nima 

vycházet, že jo. To je jasný, ale taky říkám, že bych vod nich něco chtěl, nebo tady to, tak to taky 

ne.“ (Cyril) Podobný názor má i Adam. „No ty se vůbec nezajímaj. Ty tam jsou proto, aby nemuseli 

makat, aby brali výplatu, nic jinýho.“ (Adam)

Jeden konkrétní respondent se domnívá, že současná situace je záležitostí kontroly. „Nikdo je tam 

nekontroluje.  (...)  Ty  pracovníci,  voni  kontrolujou  sami  sebe,  prostě  to  je  jedna  partička.“ 

(Bohuslav)

Pravidla  chování  a  normy  ve  vězeňském  prostředí  jsou  dosti  odlišné  od  norem  většinové 

společnosti.  V rámci pobytu ve vězení odsouzení bez výjimky procházejí  procesem prizonizace. 

V průběhu této specifické adaptace u velkého množství odsouzených dochází ke změnám v jejich 

motivaci. Bohužel velmi často ve smyslu ztotožnění se s kriminálním chováním. (Veteška, 2017, s. 

186) Něco podobného uvádí i Ivan. „Možná, co mi tam chybělo ty první 3 měsíce v tom kriminále. 

Tak jsem měl takovej pocit,  že člověk se tam spíš naučí jak votevřít nějakej zámek, nebo udělat 

nějakej podvod. Než aby mu někdo pomoh, třeba právě zvýšit si kvalifikaci, nebo jít do práce. Začít 

platit dluhy, nebo tak. Fakt mi to připadal, že ty lidi tam nemaj žádnou náplň. Že je to škoda docela, 

že se tam člověk zkazí.“ (Ivan)

26 Viz kapitola 4.6
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Po propuštění z věznice, personál nemá žádnou zpětnou vazbu, jak se odsouzeným daří na svobodě, 

dokud se nepotkají opět za mřížemi. Penitenciární a postpenitenciární není dostatečně propojena. 

Respondentka, která pracuje ve věznici, jako vychovatel říká, že nemá čas ani kapacitu zajímat se o 

své klienty potom co opustí věznici. „To vůbec ani (...) nepotřebuju. (...) A já jsem s ním tady a teď 

a já jsem s ním jako vychovatel. Třeba jdu k tomu jednání soudu, k tomu senátu, kde já ho obhajuju. 

(...) A já mu dělám toho obhájce, jako já musím za něho mluvit. Ale já mluvím za Pepíčka, který žije 

tady a teď.  A já nemám kapacitu na to, abych mohla myslet na tisíc Pepíčků, kteří opustí věznici.“ 

(Respondent VV)

Zde vzniká otázka, kdo by se měl o vězně během výkonu trestu a i po propuštění zajímat. Jedno 

z možných řešení nabízí Rubikon Centrum, které má inovativní projekt Společně na svobodu, který 

se pokouší o jednoho průvodce během VTOS a i po VTOS.  „Pracovníci dojížděj do věznic za 

lidma, který maj bejt propuštěný a provázej je tou přípravou na to propuštění, propuštěním a po 

propuštění. A vlastně my testujeme do jaký míry je to efektivní. (...) A jestli by tohle byla cesta, jak 

tu recidivu alespoň trošku snížit a ty lidi by se do vězení nevraceli. Takže konkrétní člověk je už ve 

věznici navázanej na konkrétního klienta, s kterým prostě de (...) 3 až 6 měsíců před propuštěním, a 

vopravdu konkrétně  řešej,  co bude dělat.  Jaký má problémy,  jak je  řešit.  Jezdí  za ním jednou, 

dvakrát do měsíce a vlastně provádí ho až do toho zaměstnání, na svobodě, když je propuštěnej a 

pak dál aby v tom zaměstnání setrval.“ (Respondent NO)

Snahu neziskových organizací navazovat postpenitenciární péči již ve vězení kritizuje Respondent 

SK. Kritizuje neziskové organizace, že si klienty mezi vězni vybírají, naopak že sociální kurátor 

poskytne pomoc opravdu každému. „Protože právě ta státní správa garantuje, že vlastně ta pomoc 

bude poskytnutá každýmu, aby nevypad z toho systému, protože (...) neziskovky, a teď to nemyslim 

nějak  apriorně  hanlivě,  prostě  si  vybíraj.  Maj  (...)  určitou  cílovou  skupinu,  jsou  zaměřený.“ 

(Respondent SK) Toto tvrzení nemusí být pravidlem. Například podle grafu v Průběžné evaluační 

zprávě  projektu  Společně  na  svobodu  je  do  projektu  zapojeno  největší  procento  3  až  4  krát 

trestaných, přičemž v celkové vězeňské populaci tvoří největší procento prvotrestaní. (Kváča, 2020, 

s. 14) Také pokud přihlédneme k faktu, že v roce 2019 bylo propuštěno 8 414 osob (Statistická 

ročenka  Vězeňské  služby  České  republiky  2019,  2020,  s.  145),  je  dosti  pravděpodobné,  že 

celorepubliková síť kurátorů by takové množství nepojala. 

Respondent SK v předchozím odstavci tvrdí, že péče je poskytována každému odsouzenému. Podle 

vyjádření Bohuslava ho ve vězení žádný kurátor nekontaktoval.  „To se mnou seděl cikán, jakoby 

spoluvězeň a říkal, že je ze Žižkova, jakoby z Prahy a říkal, že jako kurátor za ním jezdí. Já jsem se 

divil, že za ním jezdí. Protože chomutovský na nás s...ou. Vůbec se neozvali, nezajímám je tady to.“ 

(Bohuslav)
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Pokud se  podíváme na vyjádření  Respondenta  SK, dostává  sociální  kurátor  o  každém člověku 

vzatém do vazby či  výkonu trestu  hlášenku,  a  pak  toho odsouzeného  kontaktuje,  a  pokud má 

odsouzený zájem, jezdí za ním. „Druhá příčina je jak se o tom člověku dozvíme, že nám přijde vod 

vězeňský služby tak zvaná hlášenka. Upozornění, že ten člověk je vzatej do vazby nebo do výkonu 

trestu. (...) Když jde do výkonu trestu, tak nám to posílaj automaticky. Na základě toho my uděláme 

depistáž. Napíšem tomu klientovi nezávaznej dopis, že nabízíme služby, které může a nemusí využít.  

A  když  jakoby  řekne  (...),  že  je  rád  a  že  s náma  chce  začít  spolupracovat,  tak  buďto  si 

korespondujeme,  nebo za ním jedeme. (...)  A z našeho pohledu,  čím dýl  vlastně se ty problémy 

začnou řešit venku, tím to má větší následky a dopady potom, (...) na tu povýstupní situaci a potom 

(...)  ta  postpenitenciární  péče,  se  komplikuje.“ (Respondent  SK)  Tak  by  měla  vypadat  praxe. 

Systém zaručuje, že o každém vězni je zpraven i sociální kurátor, ke kterému vězeň náleží územně 

– bydlištěm. Je ale těžko myslitelné, že úřad sociálního kurátora je schopný starat se o všechny své 

klienty z důvodu velkého počtu osob, které by potřebovaly pomoc. Jak bylo zmíněno v předešlém 

oddíle.

6.2 Příprava na propuštění
V této  kapitole  bych  rád  popsal  proces  propuštění.  Na  propuštění  se  připravovali  jednotliví 

respondenti dost různě. Někomu se podařilo jít na svobodu s podmínkou a předtím se mu dařilo 

chodit domů na přerušení trestu. Ve výstupním oddílu tráví čas ti, co jsou propuštěni až po uplynutí 

celého trestu a prvotresti, kteří žádají o půlku.27 Taková je praxe.

Věznice musí pro odsouzené v rámci programu zacházení minimálně 3 měsíce před propuštěním na 

svobodu  začít  vytvářet  předpoklady  pro  jejich  samostatný  způsob  života.  (Sborník  stanovisek 

veřejného ochránce práv - Vězeňství I, 2010, s. 59)

Komunikovat  se světem vně věznice je třeba pokud se odsouzený pokouší o tzv.  půlku, což je 

podmíněné propuštění po uplynutí půlky trestu. U podmíněného propuštění je třeba odsouzeného 

propustit neprodleně, jakmile nabylo právní moci rozhodnutí soudu. (Matoulek, 2011, s. 169) „Ale 

na to, když dete na půlku, tak ste pořád na to oddělení, kde ste. Ráno máte soud a vodpoledne dete 

domů.“ (David)

Pokud se odsouzený snaží o podmínečné propuštění, může chodit domů i na přerušení trestu. Což 

znamená,  že  jeho  chování  musí  být  hodnoceno  jako  vzorné.  „Musíte  plnit  (...)  ten  program 

zacházení.  (...)  Nesmíte mít  kázeňskej trest,  musíte mít  pochvaly.  Musíte se slušně chovat  v tom 

kriminále.“ (David)

27 Informace pracovnice ve Věznici Pardubice na pozici vychovatel
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Některým vězňům přerušení trestu výrazně pomohlo.  „Byla jsem tam jako dlouho, tak jsem pak 

chodila na přerušení výkonu trestu. (...) A tím, že jsem chodila na ty přerušení trestu, tak jsem se 

jako nějak vracela do tý reality co vlastně jako bude.“ (Eva)

Odsouzený, který žádá podmínečné propuštění, musí splňovat konkrétní podmínky ohledně bydlení 

a práce.  „Musíte (...) splňovat jako podmínky podmíněnečnýho propuštění jako práce. Zajištěná, 

ověřená. Bydlení taky ověřený a musíte splňovat pro ně to, že ste se napravil, že ste napravenej.“ 

(David)

Jak  již  bylo  řečeno,  někteří  odsouzení  jsou  umístění  na  výstupním  oddílu.  Zkušenost  s tímto 

oddílem má více respondentů. Cyril hodnotí toto oddělení poměrně skepticky. „Vono je to vlastně 

stejný, akorát, že tam máte dřevěnou postel, dřevěnou skříň a koberec, jinak, jinak vlastně jedete ten 

stejnej režim, že jo. Takže vono je to úplně jedno.“ (Cyril)

Skepsi vůči tomuto oddělení má i Bohuslav, který ale našel jednu věc, kterou chválí. Tou věcí je  

příspěvek věznice na jídlo,  aby si vězni mohli  vyzkoušet sami vařit.  „Je to (...)  reprezentativní 

jakoby oddíl. Kdykoliv tam přijde nějaká kontrola, nebo se tam přijde někdo podívat z venku, tak se 

tahaj tam, hlavně. (...) Takže jakoby dřevěný postele tam jsou, dřevěný skříňky tam taky jsou, jo. Je 

tam zařízená kuchyň. Je pravda, že vězení nám dává na aktivitu vaření nějakou korunu, si můžeme 

jako uvařit.“ (Bohuslav)

Někteří odsouzení jsou patrně ve výstupním oddílu různě privilegováni. Bohuslav hodnotí svoje 

privilegia jako falešná a myslí si, že personál věznice by měl měřit všem jedním metrem.  „Voni 

radši věnujou energii  mně, kterej jakoby, rád přijímá informace, rád se naučí něco novýho, jo. 

S kterym těm lidem je třeba příjemnějc, než jakoby řeknu staršího, jo prostě toho semletýho feťáka, 

alkoholika, o kterým si stejně myslej, že to nemá smysl. Kterej by to nejvíc potřeboval, tak s tím 

prostě nepracujou.“ (Bohuslav) Tento respondent, oproti zájmu, který vyvolal u personálu věznice, 

tvrdí,  že  se  naučil  jen  ovládat  automatickou  pračku.  „Takže  vopravdu  jsem se  jakoby  ponořil, 

ponořil  do  tajů  automatický  pračky.  A  to  je  vopravdu  jediná  praktická  věc,  kterou  sem  to.“ 

(Bohuslav)

6.3 Pobyt na svobodě
Nyní následuje kapitola  tematicky rozdělená na 4 díly.  Analyzovaná data se týkají  adaptace na 

svobodu mimo vězení. Dobré zvládnutí adaptační fáze a možnou recidivu ovlivňuje jak osobnost 

propuštěného, tak podmínky, do nichž se vrací. Adaptační období na život mimo věznici trvá různě 

dlouhou dobu, maximálně dva roky (Netík, Netíková, 1994 in Vágnerová, 2004, s 824). Záleží jaké 

má  propuštěný  člověk  zvládnuté  bydlení,  možnost  práce  a  jak  má  zachované  sociální  vztahy. 

(Vágnerová, 2014, s. 752)
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6.3.1 Zaměstnání a práce na černo
Jedna  z prvních  věcí,  kterou  propuštěná  osoba  z VTOS  hledá,  je  zaměstnání.  A  to  může 

mít jakoukoli  formu.  Poměrně  dost  respondentů  má  pozitivní  zkušenost  se  spoluprácí 

s organizacemi, které pomáhají bývalým vězňům. Pochopitelně nemalý počet propuštěných vězňů 

se  nechá  zaměstnat  na  černo  a  až  později  svoje  příjmy  legalizují.  A  samozřejmě  existují  i 

respondenti, kteří se vrací zpět do výkonu trestu.

Myslím, že by bylo dobré zamyslit se nad tím, jak výsledky tohoto malého kvalitativního výzkumu 

ovlivnilo prostředí, kde byla sbírána data. 2 respondenti jsou z Komunitního centra Husitská, z toho 

jeden je stálý, druhý víceméně náhodný. 7 respondentů je z Rubikon Centra Praha a Kladno.

Jeden u klientů Komunitního centra Husitská docházel do centra na takzvanou pracovní aktivizaci, 

zaměstnání neměl. Druhý klient Komunitního centra Husitská se objevil na velmi krátkou dobu a 

pak přestal docházet. Ani jeden z těchto dvou klientů si nevyřešil svoji integraci ve sledovaných 

oblastech: bydlení, zaměstnání, finance, rodina, vzdělání a závislosti v Komunitním Centru.

Někteří  klienti  Rubikon Centra zvládli  svoje zaměstnání  a bydlení (v jiných oblastech Rubikon 

nepomáhal) po VTOS díky Rubikonu. Dvě respondentky mají za sebou dva tresty, kdy po prvním 

trestu jim Rubikon nepomáhal. Jiná respondentka šla do Rubikonu až svojí druhou pracovní volbou, 

kdy již byla víceméně integrovaná. Jeden klient si zaměstnání a též bydlení našel díky Rubikonu, 

ale až na druhý pokus. Také existuje několik respondentů, kteří také byli nabráni v Rubikon Centru, 

ale zaměstnání si našli jiným způsobem.

Je tedy nejspíš pravda, že v Rubikon Centru jsem našel ty zodpovědnější osoby po VTOS, ale i ty 

mají  nějakou historii,  kdy jim pomáhala jiná organizace,  nebo museli k přijmutí  pomoci dozrát. 

Většinou dalším výkonem trestu.

Mohu tedy doplnit, že vzorek byl od toho ideálního nějak ovlivněn, je však mimo moje možnosti  

kontaktovat například vězně při propuštění a pak si s nimi sjednat rozhovor. I tak by došlo ke ztrátě 

dat, protože některé respondenty bych již nedohledal. Ztrátu dat naznačuje i „Závěrečná evaluační 

zpráva Společně na svobodu“ (Kváča, 2020, s. 10). Je to tedy něco běžného.

Nyní uvedu případy, v kterých v oblasti práce pomohl Rubikon.

Pomohl  Cyrilovi  se  sháněním ubytování  a  práce  po  propuštění  z  výkonu  trestu.  „Mě pouštěli 

v neděli. Já jsem jel do Rozdělova na ubytovnu, tam sem zaplatil ubytovnu a druhej den v pondělí už 

jsem byl tady na Rubikonu. (...) A už jsem měl vlastně práci, ubytování.“ (Cyril)

Tyto 2 respondentky mají poměrně podobný osud drogy a krádeže a za sebou shodně 2 tresty. Pro 

vlastní nezkušenost a nezralost Gabriela skončila u drog. „Mě vlastně propustili po deseti měsících 

a hned druhej den jsem zavolala kamarádovi, že jsem jako venku a jestli nemá nějaký drogy a hned 
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jsem začala fetovat. Jako začala jsem chodit do práce. Dělal jsem na recepci v Kralupech (...), ale 

hned jsem začala jako brát.“ (Gabriela)  Nyní  po druhém trestu,  pracuje  na tréninkovém místě 

v Rubikonu a je ráda, že se nikdo nad její trestní minulostí nepozastavuje. „Pro mě je hrozně dobrý, 

že nemusím mít strach.(...)“  Z otevřeného trhu práce má tato respondentka negativní zkušenost. 

„(...) Jsem chodila třeba někam na pohovor a tam jako rejstřík přineste, no dobrý, tak jsem se třeba 

už ani neozvala.“ (Gabriela)

Druhá respondentka Hana byla se záznamem v RT donucena se vrátit k trestné činnosti, protože ji 

nikde nechtěli zaměstnat. „Když mě pustili z prvního trestu, tak jsem, vlastně jsem si našla práci. 2 

a půl měsíce jsem dělala ve skladu v Jirnech, v Legu. No a potom voni se začali štourat v mojí 

minulosti,  chtěli  vidět  trestní  rejstřík  a  prostě  jsem vo tu  práci  přišla.“  Po nezdařilém pokusu 

v Legu se Haně nedařilo ani zaměstnání na mytí nádobí a proto se vrátila k trestné činnosti. „No a 

pak mě nevzali, ani na mytí nádobí mě nevzali s rejstříkem, no tak jsem zase začala krást.“ (Hana)

I  Hana  si  chválí  výhody  práce  v Rubikonu.  Je  ráda,  že  jí  nikdo  neopovrhuje  a  že  může  vést 

spořádaný život.  „Já jsem byla 2 x ve vězení prostě všichni vo mojí trestní minulosti vědí a je to 

prostě fajn, když můžete chodit do práce, kde se na vás prostě nikdo nedívá skrz prsty. (...) Je to 

prostě fajn, ta práce mě baví, vlastně mě tady nechávaj dělat, že jsem se osvědčila, že jo. Nemám 

prostě  důvod krást,  fetovat,  nemám prostě  žádný důvody se prostě  zase vracet  zpátky k trestný 

činnosti.“ (Hana)

Nyní budou následovat respondenti, kteří si našli práci sami. 

Eva se do vězení dostala jako mladistvá, za vážný zločin. Měla velké obavy, až bude v zaměstnání 

muset předložit zápočtový list. „S ohledem na to jako, že jsem po výkonu trestu, je mi tolik, kolik mi 

je, nemám žádný pracovní zkušenosti, protože jsem se nechtěla jako chlubit, že jsem pracovala ve 

výkonu, nebo že sem tam vůbec byla. (...) Hodně jsem se za to styděla, stydím se za to jako do 

dneška.“ (Eva)  Realita  k ní  byla  mnohem milosrdnější,  než  se  dalo  očekávat.  „Když  jsem pak 

vlastně  přišla  na  Úřad  práce,  tak  jsem  tam  šla  s tím  papírem  z tý  věznice,  že  jo  úplně  jako 

představa, že budu muset to tam tomu pánovi dát. A vlastně vim, že ten pán, když jsem mu dávala 

zápočtovej list z tý věznice, tak si myslel, že jsem tam byla zaměstnaná v tý věznici. Jako normálně, 

jako civilista, takže jako to možná z mě vopadlo to, jako takový to, že to na mně jako každej hned 

nevidí.“ (Eva) Kromě ÚP, nemusela výpis z RT ukazovat nikde.  „Takže já jsem paradoxně nikde 

na žádný, že by po mě chtěli jako záznam, nebo že by po mně chtěli výpis z rejstříku trestů, na to 

jsem nenarazila.“ Přes malou počáteční sebedůvěru se jí podařilo rychle sehnat zaměstnání.  „Jo, 

ale v tý době jsem to vnímala jako velkej úspěch, jako že mám první práci, že ji mám takhle rychle 

jakoby potom výkonu trestu.“ (Eva)

40



Davidovi se podařilo sehnat práci díky kamarádovi z vězení. Měl tak splněné věci pro podmíněné 

propuštění. „Kamarád, co ho pustili 2 měsíce, nebo 3 měsíce přede mnou. Tak mi slíbil, že prostě 

mi sežene.  Protože já jsem se nemoh vrátit  do místa bydliště,  kde jsem páchal.“ „Co slíbil,  to 

dodržel. Mně přišly papíry vod něho a podal jsem půlku.“ (David)

Pak si našel práci, která mu lépe vyhovovala. A nyní je zaznamenán jako bezproblémový občan, 

alespoň ve vztahu k PMS.  „Tam jsem byl měsíc a našel jsem si jinou, lepší práci. Tam to bylo 

sekání trávy, to mě nebavilo. Takže já jsem tam skončil  a hned druhej den jsem nastoupil jako 

zedník. Jo, že jsem neměl prodlevu, kvůli probační a takhle. A tady v tý práci jsem už přes rok.“ 

(David)

U tohoto respondenta nejprve předcházelo selhání ve formě drogové závislosti. Ivan, kterému se 

dostalo pomoci, celé úsilí pomáhající organizace zhatil, protože se vrátil ke drogám. Nejprve se mu 

dostalo pomoci...  „Já jsem tak začal spolupracovat s takovou organizací COKUZ, se jmenovala. 

(...) Co se týče bydlení, shánění práce a tak, tak se o mě postarali. Zaplatili mi tu ubytovnu, zařídili 

mi ty sociální dávky, a tak. To bylo super.“ (Ivan) ...A pak se vrátil k drogám. „Jenže já jsem se tam 

nevyléčil z těch drog a pokračoval jsem, tak jsem si to úplně jako, prostě pomoc jako byla fajn, ale 

já jsem se vrátil k drogám. Takže jsem to celý jako podělal.“ (Ivan)

Ivan se integroval do společnosti až na druhý pokus. Patří také do skupiny těch, kteří si práci hledali 

sami. „To jsem si našel sám, (...) tak jsem se rozhodl, protože já jsem 13 let nepracoval a nechci si  

někde, to zkazit, když někam přijdu. Tak jsem si řekl, že to vyzkouším v tom Legu, abych měl dost 

volna na tu regeneraci a uvidim, třeba se mi tam zalíbí a zkusím nějakou lepší pozici.“ (Ivan) S RT 

neměl Ivan problém. „Po mě nechtěli vůbec nic, ale já mám to vymazaný.“ (Ivan)

Nikoli v místě svého bydliště v Chomutově, ale v Praze, našel pomoc Bohuslav. Podle jeho slov mu 

velmi pomohla kurátorka z Prahy 3.  „Jednou kolega mi říkal vo kurátorce, jak za ním jezdí. (...) 

Jsem si  na ní vzal číslo,  vona si mne vzala pod křídla.  No a vod tý doby prostě mi pomáhá.“  

(Bohuslav) Zmíněná kurátorka Bohuslavovi pomohla i zlepšit jeho finanční situaci.  „Protože mě 

dali z kriminálu 5 tisíc, takže já ani nemám právo na tu tisícovku, na tu jakoby okamžitou pomoc. 

Jediná ta Lucka Krosnářová je tak chytrá, tak vochotná, (...)  že prostě to dala tak, že mi hrozí 

sociální vyloučení. (...) Proto mi dali ten litr, jinak by se na mě úplně vys...i.“ (Bohuslav)

Poslední  v této kapitole  je  způsob výdělku prací  na černo,  která  je využívanou možností  jak si 

vydělat peníze, a utajit zisk a obejít tak exekutora. Obvyklou praxi popisuje úředník PMS. „Oni tak 

dost často pracují, jako že mají někde nějakou dohodu a dělají na černo, protože vědí, když budou 

pracovat legálně, tak jim na to skočí exekutor. (...) Je nám jasný asi, že ty lidi, mají třeba, doloží 
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jednu dohodu, ale to vidíte z té smlouvy, když je kuchař a má výplatu 13 tisíc na papíře, tak je vám 

jasný, že on tam za 13 tisíc asi nepracuje, že jo. Že dostává bokem dalších 10 tisíc. Ale to už my 

nemůžeme nijak dokázat. On tady předloží dohodu na tuhle částku a vlastně víceméně aspoň to. (...)  

A to je vlastně lepší, když je to (...), alespoň tou dohodou doložený. Určitá část lidí, je na pracáku, 

na Úřadu práce, a vlastně nepracují, anebo tušíme, že někde pracují na černo. To těžko jim můžeme 

dokázat.“ (Respondent PM)

Tuto praxi ilustrují výpovědi dvou respondentů. Jan přestal pracovat na černo po dlouhé době. „No 

jako ne hned, ale měl jsem prostě možnost pracovat na černo. (...) Až teď mám nějakou práci na 

smlouvu po x letech.“ (Jan)

Bohuslav, který byl na svobodě několik týdnů, pracuje na černo z důvodu, protože si chce ujasnit, 

jak velké bude mít exekuční srážky. „Já dělám teďka pro Security. Jakoby tam to moc neřešej, je to 

na dohodu o provedení práce. Takže teď jsem jakoby na pracáku. Jsem jakoby na sociálce (...). Já 

teď potřebuju každou korunu. Já potřebuju platit výživný, potřebuju se trochu voblíct a potřebuju 

nějaký slušný bydlení, protože tam v tom azyláku je to na půl roku. Potřebuju si něco našetřit, abych 

normálně potom bydlel, a navíc jsem díky tomu, že jsem byl zavřenej, jsem se dostal do insolvence. 

Takže nevím úplně, co to přesně pro mne znamená.“ (Bohuslav)

Opět se zde objevuje problém čistého výpisu z RT.  „Takže von ví, že jsem spolehlivej a tak dále. 

Tak teď už by skousnul i to, že jsem seděl. A možná by mě i pochopil. (...) Já mu chodím do práce. 

Tady to. A tam dělá spoustu lidí,  který měli, mají záznam, nebo který s to. Prostě jsem zalhal.“ 

(Bohuslav)

6.3.2 Monitorování „řádného života“ prostřednictvím PMS
V této  kapitole  bude  analyzován  průběh  probačního  dohledu  4  respondentů.  Probační  dohled 

znamená  individuální  práci  pracovníka  s klientem,  formou  stálého  osobního  kontaktu.  Nejprve 

pracovník  s klientem  zpracovává  probační  program což  je  konkrétní,  na  kroky  rozdělený  plán 

dohledu,  který  odráží  uložené  povinnosti  a  omezení,  která  stanovil  soud,  nebo státní  zástupce. 

Upravuje  konkrétní  formu další  podmínky dohledu  –  např.  interval  konzultací  nebo  spolupráci 

klienta  s dalšími  subjekty.  Na  začátku  je  klient  seznámen  s důsledky  případného  neplnění 

probačního programu. (Matoušek, 2005, s. 292, 293) U násilných trestných činů PMS monitoruje 

vztahy odsouzeného.

Stávající  praxi  popisuje  úředník  PMS.  „Takže  to  mají  jakoby  striktně  daný,  co  musíme  hlídat 

v tomhle usnesení. To je přímo od soudu, takže to musíme hlídat primárně a dál mapujeme jejich 
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život. To znamená legální zdroj příjmu (...). To znamená práci doložit, to znamená buďto smlouvu,  

DPP, DPČ. (...) Prostě potřebujeme doložit, nebo chceme doložit, a máme k tomu oprávnění, chtít 

to vědět, kde berou peníze. Pokaď má práci tak je to jako dobrý znamení. No a, rodinný vztahy, 

partnerský vztahy, samozřejmě ty závislosti, tu trestnou minulost, lustrujeme je. (...) Je pozitivní (...)  

když prostě soud ví, že ten člověk pracuje. Má legální zdroj příjmu, to znamená, že je tam menší 

riziko, že bude krást. Takže něco je striktně daný od soudu a potom sou daný nějaký oblasti, to už je  

naše agenda, je  prostě o tom člověku něco vypovídající.  Ale  samozřejmě třeba i  zdravotní  stav 

monitorujeme, protože i ten je důležitý.“ (Respondent PM)

Eva je se svým probačním úředníkem spokojená, protože jí dost v některých věcech pomohl. „Jsem 

měla dost jako probačního, kterej opravdu na ty věci jako lpěl, hodně se o mě jako zajímá. (...) 

Pomáhal mi třeba v komunikaci s těma poškozenejma, kterejm mám zaplatit jako tu náhradu škody. 

(...) Protože tím jak jsme v tom dva, tak já v tuhle chvíli platim ty dluhy za nás za oba.“ (Eva)

Z důvodu, že tato respondentka spáchala závažný trestný čin, kde hráli roli osobní vztahy a osobní 

motivace trestný čin spáchat, PMS podrobně monitoruje její sociální okolí. To nejbližší, partnera, i 

to širší. „Že nepáchám trestnou činnost, (...), já si myslim, že se tam i dost kontroloval to, že mám 

zdravej partnerskej vztah, že jako se nedostávám do nějakýho jako špatnýho vztahu, kterej by mě 

zase mohl  ovlivňovat  jako dál,  špatně.  Že vopravdu jako,  že  dbám na všechny ty  potřeby  těch 

ostatních. Že jako vopravdu platim tu náhradu škody, že se tomu nevyhybám, že pracuju, nepracuju 

někde na černo a všechny tydlety možný jako věci. Že vopravdu se přesně nestýkám s žádnou jako 

závadovou skupinou lidí a tak no.“ (Eva)

Podobně i  u  Bohuslava  PMS monitoruje  jeho vztahy,  z důvodu že  spáchal  násilný  trestný  čin. 

Respondent podle svého subjektivního dojmu považuje za špatnou společnost svoji exmanželku. 

„Nemuseli tam teda dát do podmínky takový věci jako, že se nemám bavit jakoby, že se mám stranit 

špatný společnosti.  Jediná špatná společnost,  kterou sem kdy měl,  byla bejvalá.  Jinak jsem měl 

vždycky v pohodě kamarády.“ (Bohuslav)

U Ivana je  jasné,  že selhal,  že  nezvládl  dohled PMS a vrátil  se do vězení.  „A to jsem měl tu 

podmínku s dohledem. No a na ulici, na malým městě je to těžký. Tak já jsem šel do Prahy a tu  

podmínku jsem měl v Kolíně, i ten dohled. A prostě už jsem neměl prostředky, ani čas na to abych si 

tam jezdil jednou za ten měsíc. Tak mě zavřeli, asi v jednatřiceti, no.“  (Ivan)

Podobný případ Cyril, dostal podmínku dohled PMS, tu ale porušil, protože přišel na schůzku s 

probačním úředníkem pod vlivem drog, proto ho uvěznili.  „Já jsem se vrátil, začal jsem krást a 

voni, že mně hned nezavřou, že jo. Tak mi dali právě podmínku a probační dohled. A já sem ho měl 

kvůli drogám, ten dohled. Já ho vlastně porušil, protože kdykoli jsem tam přišel, tak já sem byl pod 

vlivem drog, že jo.“ (Cyril)
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6.3.3 Bezdomovectví, kriminalita a drogy
Lidé,  kteří  žijí  na ulici,  mají  problémy s drogami daleko ve větším množství,  než ti,  kteří  jsou 

součástí  většinové  společnosti.  (Vágnerová,  2018,  s.  177)  Vzhledem k tomu,  že  braní  drog  je 

finančně náročné, začnou těmto lidem brzy chybět peníze. Potřebné finance si půjčují, nejčastěji 

nenávratně, nebo začnou krást. (Vágnerová, 2018, s. 179) Účinný prostředek k zbavení se závislosti 

na  drogách je  pobyt  ve vězení.  Velké  množství  uživatelů  drog začne  ve výkonu trestu  nuceně 

abstinovat, avšak po propuštění se často vrátí k drogám, často pod vlivem ostatních bezdomovců, 

ale i vzhledem k zranitelnosti těchto lidí a snadné dostupnosti drog. (Rowland, 2011 in Vágnerová, 

2018,  s.  183)  V této  kapitole  jsou  popsány  různé  formy bezdomovectví.  Někdy  ve  spojení 

s drogami. Kriminalita propojuje všechny respondenty tohoto výzkumného šetření, protože byli ve 

VTOS.

Někteří respondenti přiznávají, že jim život na ulici vyhovuje, a tudíž nemají důvod, aby se snažili 

něco změnit.  Může se jednat  o obrannou reakci,  protože je  snazší  říkat,  že  jim bezdomovectví 

vyhovuje, než si přiznat, že svůj život nedokážou změnit. (Vágnerová, 2018, s. 217)

Hana splňuje tuto tezi o bezdomovectví. „Eště před prvním výkonem trestu jsem byla na ulici. (...) 

To  mě přišlo  hrozně  jako,  prostě  jsem si  myslela,  že  to  nepotřebuju  jako.  Prostě  sem,  nevim, 

nevěřila jsem těm službám, že by mi mohli pomoct.“ (Hana) Přišlo jí ponižující přijmout tyto služby. 

„No přesně tak, přišlo mi to prostě pod moji úroveň. A přitom to tak neni. Radši jsem spala venku, 

než si řekla vo pomoc, že jo.“ (Hana) Teze o drogách a trestné činnosti se u Hany opakuje. „Neměla 

jsem práci. Bylo toho vlastně tolik, že jsem to psychicky nezvládla, takže jsem se znova uchýlila 

k drogám a zase jsem začala krást. Přišlo mě to jednodušší.“ (Hana)

Ivan také nebere bezdomovectví jako stinnou stránku života.  „Naučil jsem se prostě přežít první 

zimu. Jako tak nějak vydělat peníze a v noci nezmrznout. A mně se to zalíbilo, jako, že žiju mimo 

systém. Že nemusím chodit do práce a prostě, že můžu fetovat a tak jsem to tak nějak dělal.“ (Ivan) 

O několik let později, v době provedení rozhovoru je jasné, že Ivan po předchozích zkušenostech 

změnil  názor  a  chce  se  zařadit  zpět  do  společnosti.  „Přes  známý  z práce  jsme  domluvený,  až 

dostanem vejplatu za celej měsíc, takže půjdem do spolubydlení. Protože ty ubytovny, je to drahý a 

já chci mít prostě úplně jiný možnosti, že potřebuju svoji místnost, svůj byt. (...) Už mám nějaký  

kontakty a vypadá to dobře, akorát potřebuju peníze.“ (Ivan)

Částečné nebo úplné bezdomovectví se vyskytuje u většího množství respondentů. Několikrát se 

vyskytuje propojení s kriminální činností a užíváním drog.

Život na ulici zvyšuje nebezpečí páchání trestné činnosti, často majetkového charakteru. Základem 

takového chování je hmotná nouze, snížená schopnost kontrolovat vlastní jednání, často z důvodu 
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zneužívání  drog  nebo  alkoholu.  Přispívá  k  tomu  i  fakt,  že  v  bezdomovecké  komunitě  takové 

chování není neobvyklé, a z toho důvodu odpadá strach z odsouzení ostatními lidmi. (Vágnerová, 

2018, s. 194)

Cyril  měl zkušenosti s drogami od dospívání.  „Tak sem se toho lek,  ale já jsem dlouho potom, 

nevim. Zase mě to stáhlo, tak nevim, sem byl venku přes 2 roky. No, ale tak rok a půl jsem zase 

fetoval,  že  jo.  Tak  mě  zase  zavřeli.“ (Cyril)  Nakonec  pod  vlivem  drog  spáchal  trestný  čin. 

„Přepadení bylo pod vlivem drog a alkoholu. Protože, já jsem potřeboval vlastně na drogy, že jo. 

V tom byl ten problém.“ (Cyril) Bezdomovectví tohoto respondenta nebylo nijak hluboké, je spíše 

spojeno s pobytem v rizikové společnosti. „Já sem byl třeba měsíc, nebo na ulici, ne že bych jako 

někde spal na ulici. Třeba po kamarádech tady to. Po hernách jako.“ (Cyril)

Bezdomovectví tohoto respondenta je spojeno s tím, že přišel díky své bývalé družce, o byt.  „Jo, 

přišel jsem vo kvartýr, bejvalka ho vyměnila, no a přitom Pěnkava ví,  kde bydlí,  ale adresu mi 

neřekne. Jo, aby mi dala aspoň nějaký prachy, abych si moch sehnat byt.“ (Adam)

Po propuštění z výkonu trestu mu sociální kurátorka sehnala bydlení v ubytovně Armády Spásy. 

„Jo ta mi nabídla Áčko. No tam mě po čtyrech dnech vyhodili, protože (...) frajera jsem načapal,  

jak mě, jak krade ve skříňce, no tak dostal na budku. Jeho dali na kuchyň a mě vyhodili.“ (Adam) 

Tento respondent je hodně konfliktní, což vyplývá z rozhovoru s ním i z mého osobního kontaktu 

s ním. Vykazuje určité  znaky sociopatie,  protože není  schopný dlouhodobě téměř s nikým vyjít 

v dobrém.  Jen  připomenu,  že  dostal  trest  za  dvojnásobnou  vraždu.  Je  možné,  že  si  to  sám 

uvědomuje a straní se lidí, aby neměl problémy. Radši si buduje vlastní nouzová obydlí. „Tak jsem 

řek konec, žádný tyhlety ubytovny. Nic takovýho. To by nebylo dobrý. No, udělal jsem si squat. (...) 

Jak je metro. Ten tunel směrem na Rajskou, tak tam je benzínka na plyn.“ (Adam)

Tento respondent je jediný, který popisuje, že chodil „fárat“. Což je výraz používaný mezi lidmi bez 

domova, který vyjadřuje hledání věcí a potravin v popelnicích. „Dyť sem řikal, že sem chodil fárat. 

(...) To byl ještě Julius Meinl v tý době, no. A voni místo toho, aby to dávali do tý banky… jo nebo 

prostě to. No tak to vyhodili, že jo. (...) Přitom tomu nic nebylo. A nebylo to prošlý.“ (Adam)

Adam má náklonnost k alkoholu. „No tak prostě jsem byl jak carskej důstojník, nenapadlo mě nic 

lepšího, než zavolat tonu klukovi.“ (Adam)

Hluboké bezdomovectví tohoto respondenta bylo přerušeno řádným bydlením. „To sem tam tenkrát 

měl 3 + 1. Zadarmo. (...) I když na ně každej nadává, každej na ně háže špínu. Jediná organizace, 

můžu říct, že mi hodně pomohli. (...) Jehovisti.“ Tato klidná symbióza byla narušena opět násilím. 

Ale je spojena i se sebereflexí respondenta. „Tam jsem byl 3 roky. (...) Když jsem tam dal frajerovi 

nakládačku a šel jsem pryč. Protože jsem věděl, že by to nedopadlo dobře.“ (Adam)
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Druhé a zatím poslední řádné bydlení tohoto respondenta je spojeno s MČ Praha 1. „No tak jsem se 

vrátil  sem.  A vod tý  doby vegetim  tady.  (...)  Tohleto  bydlení.  (...)  A  vono 3  tisíce,  v takovýhle 

lokalitě, to je zadarmo.“ (Adam)

Po propuštění Bohuslava mu začal pomáhat jeho bratr. „No a brácha jakoby prostě mi pomoh. (...) 

Brácha je jakoby jedinej, (...) kterej mi pomáhá.“ (Bohuslav)

Předtím, během výkonu trestu ho nikdo nenavštěvoval. „Já jsem vlastně neměl za celejch 6 let ani 

návštěvu, protože celá rodina vo mně jakoby nechtěla vědět. S bejvalkou to taky nešlo, že jo. (...) 

Žádný návštěvy.“ (Bohuslav) 

Bohuslav v kritické fázi svého života sáhl po drogách. „No a k tomu se nabalilo to, že já jsem jako, 

když jsem neviděl toho kluka, tak sem se chtěl odreagovat, tak sem šáh po drogách“ (Bohuslav)

Podle svého vyjádření tento repondent je zvyklý na určitý životní standard. „Jakoby, říkal jsem si 

já, jako krást neumim, nemám nic. Teď já neumim bejt bezdomovec. Potřebuju se vykoupat a tak 

dále, tak co mám dělat.“ (Bohuslav) Z toho důvodu je rád, že se může po druhé přestěhovat, v době 

kdy je čerstvě po VTOS. „To je azylovej dům. (...) No protože tam je čisto, nesmí se tam chlastat, 

musí se tam uklízet, jo. A prostě ty lidi se tam prostě držej trochu jako zkrátka. (...) Rozumíte tomu, 

dvě stě za smrad, za živý mrtvoly, jo tam po chodbách. Ani vám nebudu popisovat jak to tam jak to 

tam vypadá, a 70 korun budu platit za čisto.“ (Bohuslav)

Jako nepříliš pohodlnou epizodu líčí své bezdomovectví Jan. Schovával se proto, že měl nastoupit 

do VTOS. „To když jsem se schovával před policií. Jsem měl nastoupit trest a hledali mě jako u 

matky, takže to jsem se radši schovával než to.“ (Jan)

De facto se nedostal mezi běžnou bezdomoveckou komunitu. „No přišlo mi to nepohodlný. Za prvý 

byla zima, spal jsem, kde se dalo. (...) No, stejně mě jakoby chytli.“ (Jan)

Jan užíval také drogy. „Potřeboval jsem mít nějakej povzbuzovák. Dřív to byl alkohol, teďka to byly 

drogy.“ (Jan)

U těchto tří respondentů je jasné, že díky rodinným vztahům nespadli do bezdomovectví.  První 

respondentka Eva je silně a bezvýhradně podporována svým otcem. „Takže nějak jsem vlastně, jako 

veškerý ty kroky řešila se svým tátou a s nikym jinym jako jsem to neřešila.“ (Eva)

Druhá respondentka mluví o podpoře rodiny, ale s velkou pravděpodobností je to jen osoba její 

matky, která je ochotná jí pomoci. „No, já jsem měla to štěstí, že jsem měla oporu v tý rodině celou 

dobu.“ (Gabriela) Bydlení si vybrala u matky, místo tréninkového bytu. „No já jsem šla, k mámě, 

mojí. Protože máma má nějaký problémy s alkoholem, tak mě to jako rozmlouvali, že jako bych eště 

mohla jít na tréninkovej byt. Tam jako bydlíte a chodíte jako na testy jestli neužíváte.“ (Gabriela) 
46



Tato  respondentka  měla  problémy  s drogami,  které  se  snažila  řešit  poněkud  nešikovně,  již  ve 

vězení. „No a vlastně tam do toho programu se hodně nechali zařazovat lidi, já jsem tedy byla mezi  

nima, protože jsem si myslela, že mi to pomůže jako dostat se dřív ven.“ (Gabriela)

Třetí respondent hovoří o bydlení u rodičů. „(...) ale jinak já jsem bydlel, bydlel u rodičů. V bytě.“ 

(David)

6.3.4 Zadlužení a finance
Mezi  nejobvyklejší  patří  dluh  dopravnímu  podniku,  nebo  zdravotní  pojišťovně.  Dluh  může 

vzniknout i tak, že zadlužená osoba nepožádá o prominutí dluhu např. za advokáta ex offo. Také je 

zde zmíněn případ z kurátorské praxe, který ukazuje, že deklarovaná pomoc může být redukována 

jen na jediný kontakt.

Jan si stěžuje na rozsah pomoci kurátora. Konkrétně kurátora v Ústí nad Labem. „Já jsem 6 x prošel 

tou vazbou. Normálně 6 x jenom tisícovka a nic víc, jako žádná schůzka nebyla nic.“  (Jan) Tato 

regionální praxe je v rozporu s tím co říká jeden z pražských kurátorů. A vlastně svým tvrzením 

popírá to, co se stalo. „No. Dalo by se říct, že jsme páteří, tím, že vykonáváme státní správu, a že, že 

ten ta pomoc je plošná. To znamená, že je stejná jako v Praze, stejně jako v Olomouci, nebo v Aši, 

jo.“ (Respondent SK) 

Šest respondentů shodně dluží dopravnímu podniku nebo zdravotní pojišťovně. Většina z těchto 

respondentů má v různé míře i jiné dluhy.

Jan dluží dopravnímu podniku, náhradu škody způsobenou trestnou činností a za soudní výlohy. 

„To jsou buďto nějaká náhrada škody, nebo půjčky, nezaplacený. Soudní výlohy, černá jízda.“ (Jan) 

Dluhy se snaží splácet a čeká na insolvenční řízení.  „Splácím vlastně vod první vejplaty, co tady 

chodim do tý práce. Mi strhávaj.  (...)  mám schůzku s tou insolvenční správkyní.  V Praze.  Takže 

budu vědět jako už víc.“ (Jan)

U tohoto  respondenta  existují  dluhy dopravnímu podniku a  za  zdravotní  pojištění.  „Možná na 

zdravotním pojištění  něco,  ale  mě naskákalo to  až během těch posledních třinácti  let.  Taky na 

zdravotním pojištění a nějaký pokuty (...). Nějaký dopravní podniky tam budou.“  (Ivan) Celkově 

však má vysoký počet exekucí. „Ano 12 exekucí mám.“ (Ivan)

Cyril  dluží zdravotní pojišťovně, za soudy a náhradu škody způsobenou trestnou činností.  „No, 

soudy pojišťovna, vlastně jako takovýhle dluhy mám. A jako nějaký škody (...). To jako taky, ale 

zatím se ty lidi jako nepřihlásili, že jo. Takže, tak uvidíme (...)“. (Cyril)
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David dluží také zdravotní pojišťovně. „Prostě támhle jsem nezrušil pojistku, támhle to, támhle to, 

zdravotní  pojišťovna.“ (David)  V době výkonu trestu  pracoval,  takže  své  dluhy vůči  věřitelům 

z nějaké části má splacené.  „Za výkon trestu, to mi tam strhávali.  Protože jsem tam pracoval.“ 

(David) Může se ale stát, že věznice se o dluzích člověka, který si zde odpykává trest, nedozví. 

Nebo dozví, ale v době kdy k dlužná částka nanarostla o vysoké úroky.28 „Z toho vám strhli na 

výkon, z toho vám strhli na dluhy. Na alimenty (...). Šest set na kantýnu a já nevim vosumdesát nebo 

stovku mi dávali jako do úložny na výstup.“ (David)

U Hany existuje  několik různých druhů dluhu. Velké břemeno představují  pokuty za krádeže a 

následné soudy, protože pokut bylo hodně. „(...) To byly krádeže většinou. (...) Jakoby za přestupky, 

že jo. Když vás prostě chytěj v krámě s něčim, tak do pěti tisíc vám daj blokovou pokutu a těch jsem 

měla hodně, že jo. (...) Vlastně každej soud co jsem měla, tak něco stojí. Když je to ex offo, tak taky 

za to platíte.“ (Hana) Dluhy u Hany jsou způsobené z velké části tím, že nepožádala soud, aby ji 

pro nemajetnost odpustil náklady na advokáta. „No jako voni, když vám tam daj ten papír od soudu, 

že byste měl zaplatit jakoby tu odměnu ex offovi, tak vy si můžete zažádat, že to prostě nemáte 

z čeho zaplatit.  Jenže  já  na  to  neměla  čas,  ani  hlavu abych psala  nějaký  žádosti  k soudu.  (...) 

Kdybych to třeba řešila v tu chvíli, tak bych třeba neměla ty dluhy takovýhle.“ (Hana) Nechybí ani 

dluh dopravnímu podniku. „Prostě všechno soudní výlohy, emhádéčko a pokuty.“ (Hana)

Adam  si ve  svém  druhém  kratším  trestu,  z důvodu  že  měl  důchod,  naspořil částkou  ve  výši 

úložného. Jestliže úložné přesáhne 35 000 Kč29,  platí  se z něj i náhrada nákladů výkonu trestu. 

Odsouzený člověk sám může rozhodnout, že částku nad 35 000 Kč použije na uhrazení výživného 

nebo na náhradu škody, kterou způsobil spáchaným trestným činem. „Já už jsem, co jsem byl teďka 

v těch Pardubicích, tam už jsem měl důchod. (...) Že jsem vlastně vylez bez dluhů. Jo vůči teda 

lágru. (...) Plus, já nevim asi třicet, pětatřicet tisíc.“ (Adam)

Podle svých slov tento respondent dluží velkou částku dopravnímu podniku. „Mám exekuce, ale u 

dopravních  podniků,  jo.  Tam  mám  pomalu  několik  miliónů.  Protože,  prostě,  vod  sedumnácti 

neplatim,  jízdenky.“ (Adam) A vůči  exekutorům je  velmi nedůvěřivý,  což není  neobvyklá věc. 

„Jenže  voni  mě to  sebrali  všechno  (...).  Ten  exekutor  by  mně  vzal  úplně  všechno.  Von  by  mi 

nenechal ani životní minimum.“ (Adam) Podle rady právníka nemá smysl, aby Adam vstupoval do 

insolvenčního řízení. „To sme probírali (...) a do toho pak ani nemá smysl chodit. Jo, za prvý by to 

nevyšlo, jo. (...) To sme probírali. Je toho moc prostě těch dluhů.“ (Adam)

28 Informace pracovnice ve Věznici Pardubice na pozici vychovatel
29 Zde není jasné, zda se dá respondentovi věřit, jestliže má vysoké exekuce, nemohl si naspořit 35 000 Kč.
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Své dluhy, nejčastěji za úvěry popisuje Bohuslav, který si odpykal trest za násilný trestný čin. „Já 

jsem si bral jako překlenovací úvěr na barák. (...) Potom jsem měl auto. Já jsem měl dobrou práci.  

Já jsem to všechno pokryl (...). Ale když sem začal fetovat, už mě na ničem nezáleželo, přestal jsem 

chodit do práce.“ (Bohuslav)

Eva má pouze dluh za náhradu škody vzniklou trestnou činností a za obhájce. „Ale náhrada škody, 

kterou vlastně musím zaplatit a obhájce. (...) Tam vlastně ta náhrada škody, ta exekuce, šla jakoby 

do  výkonu  trestu.“ (Eva)  Do  exekuce  se  dostala  již  během výkonu trestu.  „Ale  nebyla  prostě 

možnost, takže to šlo do exekuce. Takže jsem z výkonu trestu vycházela jakoby s exekucí.“ (Eva) Ke 

svým dluhům přistupuje zodpovědně.  „A toho obhájce se snažim platit jako v rámci toho co mi 

zbyde. Aspoň jako pětistovkou měsíčně.“ (Eva)

Jediný respondent, který se zůčastnil tohoto výzkumného šetření, nemá žádné dluhy, protože je už 

splatil je Gabriela. „Asi vokolo, s těma exekucema dvě stě tisíc. A už to mám splacený.“ (Gabriela)

7 Diskuze hlavních zjištění
Naplnění této kapitoly je diskuze 3 výzkumných otázek z několika hledisek: co jsem chtěl zkoumat, 

co jsem pro to udělal,  jaké jsou hlavní závěry, jaká je odpověď na otázku a jaké věci vyplývají  

vzhledem ke zkoumané problematice jako celku. Jednotlivá hlediska, je jich vždy 5, tak jak byla 

vyjmenována, jsou oddělena v blocích textu.

Protože jsem potřeboval typizovat a konkretizovat životní situace do polostrukturovaného dotazníku 

využil jsem penitenciární nástroj SARPO, z kterého jsem si vybral kategorie, které mi přišly pro 

můj výzkum významné. 

Jen pro připomenutí SARPO je penitenciární nástroj, který je určený k hodnocení kriminogenních 

rizik  a  potřeb  odsouzených  osob.  (Drahý,  2018,  s.  12)  A slouží  pro  snižování  rizika  recidivy. 

(Drahý, 2018, s. 3) Podobnost se SARPO se týkala otázek na bydlení, zaměstnání, finance, rodina, 

vzdělání a závislosti.

Které oblasti reintegrace osob po VTOS do společnosti jsou nejvíce problematické?

 Snažil  jsem  se  zjistit  jak  se  osoby  po  VTOS  reintegrují.  Jednoznačně  nejvíce 

problematickou oblastí reintegrace je bydlení. Kdo nebydlí, je bezdomovec a z této pozice 

se  těžko dosahuje na další  stupně reintegrace.  Druhou nejvíce  problematickou oblastí  je 
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práce. Protože zaměstnání dovoluje financovat bydlení a další životní potřeby. Proto jsem se 

zaměřil na způsob bydlení respondentů a na jejich cestu k zaměstnání.

 V polostrukturovaném rozhovoru jsem cílil na to, jakým způsobem respondent řešil svoje 

bydlení po propuštění z VTOS. Zda měl kde bydlet. A jakým způsobem hledal práci. V této 

kategorii vyšla ještě subkategorie práce na černo. Z důvodu, že člověk zaměstnaný na černo 

nemá  zajištěnu  výplatu  mzdy.  Z toho  vyplývá,  že  nemůže  být  ani  označen  za  řádně 

reintegrovaného. K příjímání práce na černo někdy vede záznam v RT. U této výzkumné 

otázky jsem se zaměřil na tyto kategorie. Tyto kategorie mně přišly z hlediska reintegrace 

nejproblematičtější.

 U převažujícího počtu respondentů se vyskytuje horší reintegrace v oblasti bydlení v podobě 

bezdomovectví, které je někdy spojeno s drogami a trestnou činností.

Bezdomovectví se vyhnuly tři osoby z výzkumu, Eva a Gabriela a David. Eva byla během 

vězení a po propuštění bezvýhradně podporována svým otcem, s kterým vše mohla řešit. Jak 

bydlení a práci, tak trestnou činnost. Gabriela po výkonu trestu mohla bydlet u své matky. 

David mohl bydlet u rodičů. „(...) ale jinak já jsem bydlel, bydlel u rodičů. V bytě.“ (David) 

O těchto  třech  respondentech platí,  že  reintegrace  v oblasti  bydlení  pro ně nebyla  příliš 

složitá.

Existují respondenti, kteří neberou bezdomovectví jako stinnou stánku života, protože jim 

daný životní styl vyhovuje, nebo jim přijde ponižující žádat o pomoc. „No přesně tak, přišlo 

mi to prostě pod moji úroveň. A přitom to tak neni. Radši jsem spala venku, než si řekla vo 

pomoc, že jo.“ (Hana) Navzdory tomu Hana a Ivan zažili hlubší bezdomovectví, ale jejich 

snaha se integrovat zpátky do společnosti byla v podstatě nulová.

Tři osoby z tohoto výzkumu, páchali trestnou činnost pod vlivem drog a zároveň řešili svoje 

bydlení.  „Potřeboval  jsem mít  nějakej  povzbuzovák.  Dřív  to  byl  alkohol,  teďka  to  byly 

drogy.“ (Jan) O jejich bezdomovectví se nedá říci, že by bylo příliš hluboké. Cyril využívá 

jakousi síť, která ještě dovoluje nocleh pod střechou. „(...) Třeba po kamarádech tady to. Po 

hernách jako.“  (Cyril) Bohuslav tvrdí, že nedovede žít jako bezdomovec.  Teď já neumim 

bejt bezdomovec. Potřebuju se vykoupat a tak dále, tak co mám dělat.“ (Bohuslav) O těchto 

respondentech se dá říci, že jejich integrace v oblasti bydlení nebyla složitá. Jejich sociální 

nastavení dovoluje, že jim přijde přirozené se o svůj nocleh postarat.

Jeden z respondentů zažil hluboké bezdomovectví s tím, že si budoval nouzová obydlí. „No, 

udělal jsem si squat. (...) Jak je metro. Ten tunel směrem na Rajskou, tak tam je benzínka na 

plyn.“ (Adam) Jeho hluboké bezdomovectví bylo dvakrát přerušeno tím, že mohl využívat 
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řádné obydlí.  Poslední  bydlení  mu poskytla  MČ Praha 1.  Reintegrace  tohoto člověka je 

velmi netypická, ve srovnání s ostatními účastníky výzkumu. Stojí za tím pravděpodobně 

tresty 25 let a 6 let, kdy si bývalý vězeň odnáší stereotypy z vězení do civilního života. To 

jsem na něm pozoroval při jeho návštěvách Komunitního centra Husitská.

Problémem  propuštěných  vězňů  je  samotné  hledání  práce,  protože  mají  záznam  v RT. 

Přijímáním  práce  na  černo  tak  podstupují  riziko,  že  nemají  zajištěnou  výplatu  mzdy. 

Detailně tuto praxi popisuje Bohuslav. „Takže von ví, že jsem spolehlivej a tak dále. Tak teď 

už by skousnul i to, že jsem seděl. A možná by mě i pochopil. (...) Já mu chodím do práce.  

Tady to.  A tam dělá spoustu lidí,  který měli,  mají  záznam, nebo který s  to. Prostě jsem 

zalhal.“ (Bohuslav) O práci na černo mluvili celkem dva respondenti. 

Některé osoby po VTOS z tohoto výzkumu mají předepsaný dohled PMS a jejich probační 

úředník může zjistit, že pracují pravděpodobně na černo, ale nemůže s tím nic dělat, protože 

to nemůže dokázat. (...) Je nám jasný asi, že ty lidi, mají třeba, doloží jednu dohodu, ale to 

vidíte z té smlouvy, když je kuchař a má výplatu 13 tisíc na papíře, tak je vám jasný, že on 

tam za 13 tisíc asi nepracuje, že jo. Že dostává bokem dalších 10 tisíc.“ (...) A to je vlastně  

lepší,  když je to (...),  alespoň tou dohodou doložený. Určitá část lidí,  je na pracáku, na 

Úřadu práce, a vlastně nepracují, anebo tušíme, že někde pracují na černo. To těžko jim 

můžeme dokázat.“ (Respondent PM) Takto se vyjadřuje probační úředník, podle jeho názoru 

je lepší nějaká smlouva, než žádná.

K zaměstnání  na černo tlačí  tyto osoby záznam v RT.  V tomto výzkumu se našel  jeden 

netypický případ.  „Když jsem pak vlastně přišla na Úřad práce,  tak jsem tam šla s tím 

papírem z tý věznice (...). A vlastně vim, že ten pán, když jsem mu dávala zápočtovej list z tý  

věznice,  tak  si  myslel,  že  jsem tam byla  zaměstnaná  v  tý  věznici.  Jako  normálně,  jako 

civilista (...).“ (Eva) Tato respondentka měla extrémní obavy kvůli diskriminaci za záznam 

v RT, ale její obavy se nenaplnily díky omylu státního úředníka.

 Hluboké bezdomovectví  zažil  jeden respondent. Dva respondenti  tvrdili,  že jim takovýto 

stav vyhovuje, což nevylučuje jejich faktický status bezdomovce. Tři respondenti se tomuto 

statusu vyhnuli úplně a u dalších tří respondentů bylo bezdomovectví mírné. Lze říci,  že 

integrace  v rámci  bydlení  u  tří  jednotlivců  tohoto  výzkumného  vzorku  probíhala  bez 

problémů, protože se vyhnuli bezdomovectví úplně, na rozdíl od zbylých respondentů.

U bezdomovců, pokud se podíváme na odbornou teorii, tak můžeme konstatovat, že sociální 

exkluze má také prostorový aspekt, protože osoby i celé sociální skupiny jsou vylučováni 

jak v sociálním, tak i ve fyzickém prostoru. Jsou koncentrováni  do určitých lokalit  nebo 
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míst. Ať již se tak děje záměrně ekonomickými a sociálními procesy, jako je „neviditelná 

ruka trhu“, nebo zcela úmyslně. (Mareš, 2008, s. 9)

Problematickou integrací můžeme označit práci na černo, protože se jedná o produkt „šedé“ 

ekonomiky. Daný člověk může o práci snadno přijít, protože nemá smlouvu. Nebo nemusí 

dostat výplatu, z toho stejného důvodu. Objevuje se zde i možnost trestně-právního postihu.

Legální  práce  se  hledá  těžko,  z důvodu,  který  jsem  již  zmínil,  a  tím  je  záznam  v RT. 

„(...) 90.  letech,  tak  (...)  Pražský  komunální  služby  na  naše  doporučení  toho  člověka 

zaměstnali. Jo. Ale jak se udělá konkurence, a jak prostě jakoby začly třeba bejt požadavky 

na to, aby třeba popeláři měli trestnej rejstřík, tak se tyhlety možnosti, bohužel jako ztenčily, 

no.“ (Respondent  SK)  Pražské  komunální  služby  dříve  sloužili  jako  zaměstnanecká 

agentura.  Protože  na  otevřeném  trhu  práce  se  hůře  uplatňuje  s  nižším  vzděláním,  jak 

vyplývá ze statistik základní vzdělání má 52,3 % odsouzených (Drahý, 2018, s. 82)

 Případné bezdomovectví by se mělo řešit již před výstupem odsouzeného z trestu navázáním 

na  organizaci,  která  by  mu  pomohla  získat  bydlení.  Existují  různě  motivovaní  jedinci, 

nejčastěji v závislosti na síti vazeb, která je venku čeká Práce na černo, u osob po VTOS, by 

pravděpodobně nebyla tolik frekventovaná, pokud by byli hlouběji odborně informováni, co 

znamenají dluhy pro jejich osobní situaci. Což dokládají slova Bohuslava "Potřebuju si něco 

našetřit, abych normálně potom bydlel, a navíc jsem díky tomu, že jsem byl zavřenej, jsem se 

dostal do insolvence. Takže nevím úplně, co to přesně pro mne znamená.“ (Bohuslav)

Čehož lze docílit i kurzy finanční gramotnosti již během výkonu trestu.30 Aby člověk uspěl 

na otevřeném trhu práce, měl by být spíše vzdělaný, což lze řešit také již během výkonu 

trestu. 

Které záležitosti mohou odsouzení řešit již během výkonu trestu a jak to ovlivní jejich situaci po 

VTOS?

 Chtěl jsem zkoumat, co konkrétního zažívají osoby po výkonu trestu. Je to velmi specifická 

situace, do které se tito lidé dostávají. Situaci po VTOS ovlivňuje již život ve výkonu trestu. 

Chtěl jsem tedy zkoumat již osoby ve výkonu trestu.

30 Např. Věznice Pardubice tyto kurzy vede (informace od zaměstnance věznice na pozici vychovatel)
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 Do polostrukturovaném dotazníku jsem zařadil otázku na závislosti a na to zda se odsouzení 

ve  výkonu  trestu  vzdělávali,  či  zda  udržovali  svoji  pracovní  morálku  prací  ve  věznici. 

Jednalo se tedy o vzdělání, závislosti a pracovní zařazení.

Dále jsem se ptal, jak propuštěného ve věznici připravili na cestu na svobodu, čímž byly 

myšleny informace o ubytování či práci, nebo návazné péči. Vzdělání a závislosti  přímo 

souvisí s pobytem ve věznici, které se dále promítají do fáze propuštění. Info o nabízených 

službách může dobře posloužit  zcela  jistě  ne úplně se orientujícímu jedinci,  tak jak byl 

propuštěn.

 Podle  statistik  je  vězeňská  populace  spíše  méně  vzdělaná.  Dokončené  pouze  základní 

vzdělání má 52,3 % odsouzených. Maturitu má jen 10,9 % odsouzených. (Drahý, 2018, s. 

82) z toho vyplývá omezená možnost výběru dalšího vzdělání vyššího, než je vyučení. Podle 

mého názoru využít dobu věznění ke zvýšení kvalifikace jako vhodně strávený čas. Věznice 

nabízejí  různé  možnosti  jak  si  zvýšit  vzdělání.  Existuje  možnost  jak  maturitního,  tak 

vysokoškolského  vzdělání.  Záleží  na  konkrétní  věznici,  například  maturitu  nabízejí  v 

Bělušicích. (Vězni z Bělušic si mohou za mřížemi udělat maturitu, studují podnikání, 2015) 

Vysokoškolské vzdělání nabízí věznice Ruzyně v rámci KTF UK. 

Kontakty odsouzených s vnějším světem, odkud by se jim mohlo dostat pomoci, nejsou tak 

časté jak to tvrdí profesionálové. Podle vyjádření Respondenta SK, dostává sociální kurátor 

o každém člověku vzatém do vazby či  výkonu trestu hlášenku, a pak toho odsouzeného 

kontaktuje,  a pokud má odsouzený zájem, jezdí  za ním. Bohuslav tvrdí,  že ho nikdo ve 

vězení nekontaktoval, že si všechno musel zařídit sám, až se mu podařilo navázat kontakt s 

kurátorkou na Praze 3 i když tam bydlištěm nespadá. Lze z toho soudit, že tento vězeň si 

vhodným kontaktem usnadnil návrat do společnosti.

Součástí propuštění na svobodu je výstupní oddíl, který odsouzení nehodnotí příliš kladně. 

Podle vyjádření několika z nich je tam jen jiný nábytek. Režim je prý stejný jako ve zbytku 

věznice. Což nekoresponduje s vyjádřením zaměstnankyně věznice na pozici vychovatel31, 

že režim je jiný a zaměřený na následné propuštění. Že se na výstupním oddíle snaží s vězni 

pracovat,  dokládá  i  tvrzení  Bohuslava,  který  ale  kritizuje  jinou  věc.  Podle  něj  je  ve 

výstupním oddíle některým vězňům nadržováno, protože vypadají,  že rádi dostávají nové 

informace, ale s těmi, kteří by to potřebovali mnohem více, recidivisté, závislí na drogách 

Vězeňská služba nepracuje.  „Voni radši věnujou energii  mně, kterej  jakoby,  rád přijímá 

informace, rád se naučí něco novýho, jo. S kterym těm lidem je třeba příjemnějc, než jakoby 

31 Věznice Pardubice
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řeknu staršího, jo prostě toho semletýho feťáka, alkoholika, o kterým si stejně myslej, že to 

nemá smysl.“ (Bohuslav)

Zajímavým  zjištěním,  podle  transkripce  rozhovorů,  s drogami  v nějaké  podobě  neměli 

problém jen 2 respondenti.  Zbývajících 7 alkohol nebo drogy požívali.  Buď pro zábavu, 

nebo aby se „vybudili“ před spácháním trestného činu.

Ve vězení pracovalo několik respondentů. Díky této příležitosti si uchovali pracovní návyky 

a mohli splácet svoje dluhy. Jedním z těch kdo pracovali  je Cyril.  „Jo, jo. Normálně do 

fabriky,(...) Za dobrý chování, že jo. (...) No, 5 tisíc, měsíčně. Ale to šlo normálně na dluhy, 

něco nám jako nechávali na nákupy. Třeba tisícovku, nebo takhle.“ (Cyril)

Kurátor popisuje, jakým způsobem pracuje s odsouzenými. Podle tohoto tvrzení by mohlo 

být na kurátora navázáno 100 % odsouzených. „(...) že nám přijde vod vězeňský služby tak 

zvaná hlášenka. Upozornění, že ten člověk je vzatej do vazby nebo do výkonu trestu. (...) 

Když jde do výkonu trestu, tak nám to posílaj automaticky. Na základě toho my uděláme 

depistáž. Napíšem tomu klientovi nezávaznej dopis, že nabízíme služby, které může a nemusí 

využít.“ (Respondent  SK)  Toto  tvrzení  Respondenta  SK není  podle  účastníků  výzkumu 

příliš časté. Kurátor se odsouzeným jednoduše neozve.

Respondentka,  která  pracuje ve věznici,  jako vychovatel  říká,  že nemá čas ani  kapacitu 

zajímat se o své klienty potom co opustí věznici.  „To vůbec ani (...) nepotřebuju. (...) A já 

jsem s ním tady a teď a já jsem s ním jako vychovatel.  Třeba jdu k tomu jednání soudu, 

k tomu senátu, kde já ho obhajuju. (...) A já mu dělám toho obhájce, jako já musím za něho 

mluvit. Ale já mluvím za Pepíčka, který žije tady a teď.  A já nemám kapacitu na to, abych 

mohla  myslet  na  tisíc  Pepíčků,  kteří  opustí  věznici.“ (Respondent  VV)  Nedochází 

k propojení světa uvnitř a vně věznice. Pokud odsouzený nemá domluveného něco dopředu, 

před propuštěním, může se ocitnout bez pomoci.

 Osoby  ve  VTOS  se  nemohou  vzdělávat  ve  vězení  podle  libosti.  Jistě  zhruba  polovině 

odsouzených  dostačuje  to,  co  nabízí  ŠVS32.  Různé  věznice  nabízejí  různé  vzdělání. 

Konkrétně věznice Ruzyně nabízí VŠ vzdělání, ale za 10 tisíc korun na semestr.33 Což je pro 

osobu  ve  VTOS velká  částka,  protože  mohou  existovat  neuspokojení  zájemci.  V tomto 

výzkumu existuje  jeden takový odsouzený.  Zájemci  o VŠ studium pravděpodobně tvoří 

malou skupinu, protože kvalitativní výzkum má nízký rozsah obecné platnosti.  Osoby ve 

VTOS  trpí  nedostatečným  kontaktem  s vnějším  světem,  v tom  smyslu,  aby  až  vyjdou 

32 ŠVS – Školské vzdělávací středisko
33 https://iforum.cuni.cz/iforum-15402.html
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z vězení, bylo by vhodné, aby před nimi už existovala jistá síť kontaktů, kterou jim musí 

pomoci někdo vybudovat.

Osoby propuštěné z VTOS jsou často drogovou závislí. Převážná většina z nich je drogově 

závislá během své kriminální kariéry. Někteří lidé ve vězení začnou abstinovat a vrací se do 

života bez toho, že by byli závislí. Jiní se vrátí k drogám. Někteří lidé ve vězení se nechávají 

zapsat do protidrogových programů, protože si myslí, že to uspíší jejich propuštění. „No a 

vlastně tam do toho programu se hodně nechali zařazovat lidi, já jsem tedy byla mezi nima, 

protože jsem si myslela, že mi to pomůže jako dostat se dřív ven.“ (Gabriela)

Několik respondentů ve vězení pracovalo, značně jim to usnadnilo adaptaci po propuštění. 

Jedná se o zachování pracovních návyků. Věznice v tomto směru může hrát pozitivní roli.

Zaměstnanci věznice se obecně nezajímají, jak se daří jejím bývalým odsouzeným, dokud 

nerecidivují a neoctnou se znovu za mřížemi.

 Z odpovědí vyplývá tento přesah do praxe. Bylo by jistě třeba věnovat se dalšímu vyššímu 

než  základnímu  vzdělávání  odsouzených.  Odsouzení  by  neměli  být  tolik  izolováni  od 

vnějšího světa. Viz inovační projekt Rubikon Centra „Společně na svobodu“ (Kváča, 2020). 

Výstupní  oddíl  by  stál  za  metodické  zhodnocení  práce  s odsouzenými.  Situace  se 

pravděpodobně liší věznice od věznice. A mělo by být věnováno více pozornosti drogové 

závislosti odsouzených nejen ve vězení, ale i v rámci postpenitenciární péče, doléčování si 

zařizují  motivovaní  jedinci.  Co je paradoxní,  věznice se asi  nikdy nebude zajímat  o své 

bývalé  odsouzené,  kvůli  jejímu  represivnímu  statutu.  Aktivita  musí  přicházet  ze  strany 

pomáhajících organizací.

Co by bylo třeba změnit je metodická práce kurátorů, a pravděpodobně jejich množství. 

Jaké  povědomí  o  službách  postpenitenciární  péče  mají  osoby  po  VTOS a  nakolik  tyto  služby 

využívají?

 Chtěl  jsem  zjistit,  jaké  povědomí  mají  propuštění  vězni  o  návazných  službách 

postpenitenciární péče. Nakolik tyto služby využívají. Jak často je vyhledávají a jak velmi 

jim tyto služby pomohou, nebo mohou pomoct.

 Do polostrukturovaného dotazníku jsem zařadil otázky na tyto oblasti: práce, hledání práce 

se  záznamem  v RT,  bydlení,  zadlužení.  To  jsou  nejčastější  agendy  organizací,  které 

55



pomáhají vězňům po propuštění. Otázka mířila také na to, zda se propuštěný vězeň vůbec 

obrátil na nějakou pomáhající organizaci. 

 Lze  říci,  že  pomoc  při  shánění  zaměstnání  od  konkrétní  organizace  nebo  od  kurátora, 

využily  ty  osoby,  které  se  o  této  možnosti  dozvěděli  od  spoluvězně,  nebo  ve  vězení 

samotném. Je dosti časté, že po výkonu prvního trestu a navázání spolupráce s pomáhající 

organizací, tito lidé spadli zpátky ke svým problémům.

To  lze  dobře  ilustrovat  na  případu  Ivana.  Nejdříve  mu pomohla  organizace  pomáhající 

bývalým vězňům (COKUZ), avšak on se vrátil k rizikovému způsobu života. (...) Co se týče 

bydlení, shánění práce a tak, tak se o mě postarali. Zaplatili mi tu ubytovnu, zařídili mi ty 

sociální dávky, a tak.“ (Ivan) Ale pak se vrátil k drogám, takže veškeré úsilí přišlo vniveč.

Takovýhle osud je typický pro celkem 4 respondenty.  První propuštění,  pád do drogové 

závislosti, druhý trest a potom navázání spolupráce s organizací, která pomáhá propuštěným 

vězňům. Dalším příkladem je podobný osud Hany a Gabriely. Jsou to drogy a krádeže a 

shodně 2 tresty.

Někteří respondenti jsou diskriminováni kvůli záznamu v RT. Někdy je to může nutit vrátit 

se k trestné činnosti, protože se jim nedaří najít zaměstnání. Hana měla místo v Legu, ale 

pak se jí nedařilo najít ani zaměstnání na mytí nádobí a proto se vrátila k trestné činnosti. 

„(...) No a potom voni se začali štourat v mojí minulosti, chtěli vidět trestní rejstřík a prostě 

jsem vo tu práci přišla.“ (Hana) Podobnou zkušenost má Gabriela. „(...) Jsem chodila třeba 

někam na pohovor a tam jako rejstřík přineste, no dobrý, tak jsem se třeba už ani neozvala.“ 

(Gabriela)

Do  procesu  hledání  zaměstnání  může  zasáhnout  NNO,  která  propuštěné  vězně  sama 

zaměstná. V tomto případě je to druhý pokus zmíněných respondentek.

Jedná se o Rubikon Centrum a místo je na zkušební dobu ½ roku. Obě respondentky shodně 

komentují, nemusí se bát o to, že by zaměstnavatel zjistil, že mají záznam v RT a ostatní 

zaměstnanci je berou férově. „(...) Prostě všichni vo mojí trestní minulosti vědí a je to prostě 

fajn, když můžete chodit do práce, kde se na vás prostě nikdo nedívá skrz prsty. (...) Nemám 

prostě  důvod krást,  fetovat,  nemám prostě  žádný důvody se prostě  zase vracet  zpátky k 

trestný  činnosti.“  (Hana)  V rámci  otevřeného  trhu  práce  se  jedná  o  vytvoření  naprosto 

specifického místa. Toto místo je bez jakékoli diskriminace a se zkušební dobou.

Existuje i třetí respondentka, která měla obavy z diskriminace kvůli záznamu v RT, ale ona 

nebyla fakticky diskriminována.
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David je respondent, který byl podmíněně propuštěný. Mezi účastníky tohoto výzkumného 

šetření  je  netypický tím jak si  sehnal  práci.  Práci mu totiž  sehnal spoluvězeň,  který byl 

propuštěný dříve.  „Kamarád, co ho pustili 2 měsíce, nebo 3 měsíce přede mnou. Tak mi 

slíbil, že prostě mi práci sežene. (...) Co slíbil, to dodržel. Mně přišly papíry, vod něho a 

podal jsem půlku.“ (David) David nyní nemá žádný problém se zákonem, alespoň podle 

PMS.

Pokud  se  zaměříme  na  osoby,  které  hledaly  bydlení  prostřednictvím  organizací 

postpenitenciární péče a kteří využili první příležitosti, můžeme to dokumentovat na případu 

Bohuslava, kterému pomohla kurátorka, kterou sám kontaktoval. Sociální kurátor by měl 

vědět o všech vězněných osobách, které spadají do jeho působení, a nabízet jim pomoc. Ale 

jak se vyjadřuje Bohuslav, našel si kurátorku na doporučení spoluvězně, sám ji kontaktoval, 

a která mu pomáhala.  „Ta mi vopravdu prakticky pomohla. No, mi sehnala azylovej dům, 

kde byla rekonstrukce jako na Skloněný.“ (Bohuslav) Kurátor z jeho bydliště s ním žádný 

pokus o kontakt neudělal.

Cyrilovi pomohl Rubikon se sháněním ubytování a práce po propuštění z výkonu trestu. Byl 

to ale jeho druhý pokus, po druhém trestu. „Mě pouštěli v neděli. Já jsem jel do Rozdělova 

na  ubytovnu,  tam  sem  zaplatil  ubytovnu  a  druhej  den  v  pondělí  už  jsem  byl  tady  na 

Rubikonu. (...) A už jsem měl vlastně práci, ubytování.“ (Cyril)

Respondentka Eva byla silně a bezvýhradně podporována svým otcem a díky jeho pomoci 

měla kde bydlet.  „Takže nějak jsem vlastně, jako veškerý ty kroky řešila se svým tátou a 

s nikym jinym jako jsem to neřešila.“ (Eva)

Čtvrtý respondent hovoří o bydlení u rodičů. „(...) ale jinak já jsem bydlel, bydlel u rodičů. 

V bytě.“ (David)

Ještě je třeba zmínit případ Adama, kterému byt zdarma pronajali Jehovisti.  „To sem tam 

tenkrát měl 3 + 1. Zadarmo. Úplně zadarmo v tý Chrudimi.“ (Adam) Druhé bydlení bylo od 

MČ Praha 1.

Velká část respondentů má dluh u dopravního podniku a u zdravotní pojišťovny. Hana také 

dluží dopravnímu podniku. Dále dostávala blokové pokuty za krádeže a za následné soudy. 

„(...) To byly krádeže většinou. (...) Když vás prostě chytěj v krámě s něčim, tak do pěti tisíc 

vám daj blokovou pokutu a těch jsem měla hodně, že jo. (...) Vlastně každej soud co jsem 

měla, tak něco stojí. Když je to ex offo, tak taky za to platíte.“ (Hana) Bohužel z vlastní 

nezodpovědnosti nepožádala, aby jí náklady za advokáta prominuli pro nemajetnost, takže jí 

vlastně vzniknul dluh, který ani mít nemusela.
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Pokud  odhlédneme  od  zadlužení  a  soustředíme  se  na  SSP34,  můžeme  najít  určité 

problematické  situace.  Poměrně  spornou  zkušenost  se  sociálním  kurátorem  má  jeden 

z respondentů,  jedná se o kurátora z Ústí  nad Labem. Tento kurátor se nevěnoval žádné 

sociální  práci  s klientem,  pouze  mu  vyplatil  MOP35.  „Já  jsem  6  x  prošel  tou  vazbou. 

Normálně  6  x  jenom  tisícovka  a  nic  víc,  jako  žádná  schůzka  nebyla  nic.“  (Jan)  Tato 

regionální  praxe je  v rozporu s tím co říká jeden z  pražských kurátorů.  A vlastně svým 

tvrzením popírá to, co se stalo. „No. Dalo by se říct, že jsme páteří, tím, že vykonáváme 

státní správu, a že, že ten ta pomoc je plošná. To znamená, že je stejná jako v Praze, stejně 

jako v Olomouci, nebo v Aši, jo.“ (Respondent SK) 

 Služby postpenitenciární péče mohou významným způsobem změnit  klientovu situaci při 

hledání zaměstnání. Pokud klient tyto služby vyhledá a je ovšem dostatečně vyzrálý se na 

svojí  sociální  rehabilitaci  podílet.  Je  poměrně  časté,  že  klientovi  se  daří  využít  službu 

postpenitenciární  péče,  až  na  druhý pokus.  Na první  pokus  většinou  buď službu  vůbec 

nevyhledá, nebo pokud ano, tak selže.

Diskriminace ohledně záznamu v RT existuje, zažily jí 2 respondentky z tohoto výzkumu.

Nejcennější  komoditou  je  bydlení,  ale  jak  vyplývá  z předchozího  bloku  textu,  pro 

propuštěného vězně je nejjednodušší pokud mu ho poskytne rodinný příslušník, bydlení je 

těžké sehnat a hlavně si ho udržet, stejně jako práci.

Dluhy obecně způsobují, že dlužníci nemohou plně investovat do svých osobních potřeb, 

protože část zisku odvádějí exekutorovi. A nemusí to být velké přestupky. Problémem je, že 

se opakují a kumulují. Tak jako jízda na černo, či drobné krádeže. Takto nenápadně může 

začít sociální vylučování.

Chyby nedělají  jenom odsouzení,  ale  mohou  chybovat  i  poskytovatelé  postpenitenciární 

péče. Jednání kurátora zmíněného v předchozím bloku nemusí vést k dobré integraci osoby 

po VTOS. Jak vyplývá z případu, jednoduše pouze jednorázové peněžní plnění nemusí být 

dostatečnou pomocí.

 Respondenti  nebývají  často  dostatečně  vyzrálí  na  to,  aby  se  zapojili  do  spolupráce 

s pomáhající organizací. Většinou napoprvé selžou a vrátí se k původnímu způsobu života, 

což může být drogová závislost nebo vězení. Spolupráce, která má výsledek se daří až na 

druhý pokus. Ale neplatí to na 100 %. Existují respondenti, kteří jsou motivovaní již při 

34 Státní sociální pomoc
35 Mimořádná okamžitá pomoc
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prvním  kontaktu.  A  jsou  respondenti,  kteří  se  reintegrují  rychle  díky  svým  rodinným 

vazbám a svým schopnostem. 
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8 Závěr
V mé diplomové práci jsem se zaměřil na začleňování osob po výkonu trestu zpět do společnosti. 

Cílem práce bylo zjistit, co zažívají lidé propuštění z VTOS během svojí snahy reintegrovat se zpět 

do společnosti.

Práce  je  podpořena  teoreticky  koncepcí  sociálního  vylučování  a  multifaktorovými 

kriminogenetickými  teoriemi,  na  jejichž  základech  je  postaven  predikční  penologický  nástroj 

SARPO (Souhrnná analýza rizik a potřeb odsouzených). Tento nástroj byl v rámci práce použit pro 

lepší orientaci v potřebách a rizicích propouštěných osob.

Mezi hlavní  obecná zjištění  patřilo  to,  že stát  si uvědomuje nedostatky penitenciární  a návazné 

postpenitenciární péče. Že je třeba tyto dvě činnosti na sebe plynule navázat. Tak jak to zmiňuje 

Koncepce vězeňství do roku 2025. Na druhou stranu podrobné kvalitativní šetření, které si nemůže 

klást nárok na obecnou platnost, zjišťuje, že mezi deklarovanou snahou státu a jednotlivými příběhy 

propuštěných osob jsou diametrální rozdíly v tom, jaká návaznost péče ve skutečnosti existuje.

Cílem  práce  bylo  pojmenovat  životní  situace,  problémy  a  potřeby  osob  po  VTOS  a  to  nejen 

z pohledu této sociální skupiny, ale i z pohledu profesí, které s těmito lidmi pracují.

Integrace v oblasti bydlení byla bez problémů jen u několika osob z výzkumného vzorku. Ostatní 

respondenti  zažili  bezdomovectví  různého  rozsahu.  Zajímavým  zjištěním  bylo,  že  někteří 

respondenti svoji bezdomoveckou situaci brali jako životní standard a nesnažili se z ní uniknout. 

Sociální jev, který vyplynul ze samotného výzkumu, byla práce na černo. Respondenti se snažili 

tímto způsobem uniknout před exekutorem. Samozřejmě, že práci na černo nelze označit za prvek 

integrující do společnosti. Na druhou stranu pracovník PMS zmiňuje, že lidé typicky přiznávají jen 

část svých příjmů a zbytek je na černo. A že je alespoň část příjmů takto doložená dohodou. 

Během výzkumu jsem zjistil, že je třeba zajímat se o již odsouzené ve věznici, protože některé ve 

vězení  se  již  odehrávají  situace,  které  ovlivňují  budoucí  reintegraci.  Jednalo  se  o  vzdělávání, 

drogovou závislost a návyk pracovat.

Mezi zjištění patří,  že vzdělávání je ve vězení mírně zanedbáváno. Pravděpodobně z důvodu, že 

polovina vězeňské populace má jen základní vzdělání. Takže nejčastější možností, která se nabízí je 

dokončit si základní vzdělání nebo se vyučit. Mezi respondenty byl jeden odsouzený, který si chtěl 

udělat VŠ vzdělání, ale z finančních důvodů si to nemohl dovolit. Jinak SŠ vzdělání ve věznici je 

také  možné,  ale  ve  zkoumaném vzorku  nikdo  s takovým zájmem nebyl.  Ve  vězení  lze  řešit  i 

drogovou závislost, ne každý svoji abstinenci myslí upřímně. Jak zmiňuje jedna respondentka do 

skupiny, která měla za cíl řešit abstinenci, se přihlásila z důvodu, že si myslela, že ji dříve pustí na 

svobodu. Tato respondentka svoji abstinenci vyřešila až na svobodě v rámci speciální komunity. 
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Respondenti, kteří během výkonu trestu pracovali, se v této oblasti reintegrace snáze začlenili do 

společnosti.

Služby  postpenitenciární  péče  jednoznačně  mění  klientovu  situaci  k jeho  prospěchu.  Tento 

kvantitativní výzkum, ale ukázal, že respondent, aby mohl tyto služby využívat, musí být dostatečně 

motivovaný.  Objevili  se situace,  že  daný  respondent  konzumoval  tyto  pomáhající  služby,  ale 

neudržel se v nich a spadl zpátky ke svým problémům. Což typicky byly drogy.

Diskriminace v podobě záznamu v RT se ukázala jako potvrzená. Nejmenší problémy s integrací 

v oblasti bydlení měli ti respondenti, kterým ho poskytla rodina. Jinak bydlení je těžké sehnat na 

určité úrovni a také je těžké si ho udržet, protože je závislé na příjmech z pracovní činnosti. Dluhy 

měli všichni respondenti s výjimkou jednoho, který je již měl splacené. Sociální vylučování formou 

dluhů může být nenápadné, protože se kumulují malé dlužné částky. Jako je jízda na černo. Ne 

všichni  sociální  kurátoři  poskytují  srovnatelnou  sociální  pomoc,  tak  jak  by to  mělo  být  napříč 

republikou.

Co jistě stojí za úsilí je další propojování penitenciární a postpenitenciární pomoci. Projekty, které 

se tímto zabývají, jako například Společně na svobodu Rubikon Centra začínají zaplňovat prázdné 

místo mezi věznicí a občanskou společností.  Což bych považoval i za směr, kterým by se měly 

odvíjet výzkumy, na provázanost penitenciární a postpenitenciární péče.
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Summary

In my thesis, I focused on the integration of people back into society after serving their sentences. 

The  work  is  supported  theoretically  by  the  concept  of  social  exclusion  and  multifactor 

criminogenetic  theories,  on  the  basis  of  which  the  predictive  penological  tool  SARPO  (A 

Comprehensive  Analysis  of  Risks  and  Needs  of  Convicts)  is  based.  One  of  the  main  general 

findings was that there is an awareness in the country about the shortcomings of the penitentiary 

and the follow-up post-penitentiary care, and that these two activities need to be seamlessly linked, 

as mentioned in the Prison Concept up to 2025. On the other hand, a detailed qualitative survey, 

which cannot claim general validity, finds that there are diametric differences between the declared 

effort  of the state  and the individual  stories of the released persons in  what  continuity  of  care 

actually exists. 

The aim of the work was to name the life situations, problems and needs of people after serving a 

prison sentence, not only from the point of view of this social group, but also from the point of view 

of professionals that work with these people.

Integration  in  the area of  housing was unproblematic  for  only a  few people from the research 

sample.  Other respondents experienced homelessness of varying degrees.  An interesting finding 

showed that some respondents took their homeless situation as a standard of living and did not try 

to escape it. The social phenomenon that emerged from the research itself were undeclared jobs. In 

this way the respondents tried to escape the bailiff. Of course, undeclared jobs cannot be claimed an 

element that helps integration into society. On the other hand, the Probation and Mediation Service 

employee  mentions  that  people  typically  declare  only  part  of  their  income  and  the  rest  is 

undeclared. And that at least part of the income is thus documented by agreement. 

During  my research,  I  found  it  necessary  to  take  interest  already  in  people  still  serving  their 

sentences in prison, because some situations that affect future reintegration occur already there. 

These  were  education,  drug  addiction  and  working  habits.  Findings  include  that  education  is 

slightly neglected in prison. Probably because half of the prison population has only reached basic 

education. Therefore, the most common option that is offered is the possibility to complete the basic 

education or become an apprentice. The group of respondents included one convict who wanted to 

do a university education but for financial  reasons could not afford it.  Nevertheless, doing high 

school education in prison is also possible, but there was no one with such interest in the examined 

sample. Drug addiction can also be solved in prison but not everyone approaches their abstinence in 

an honest way. As one respondent mentioned, she signed up in the group that aimed to deal with 

abstinence, because she thought she would be released sooner. This respondent was successful in 

her abstinence only after her release,  within a special  therapeutic community.  Respondents who 

worked during their sentence were more likely to integrate into society in this area of reintegration.
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Post-penitentiary care services clearly change the client's situation to his advantage. However, this 

quantitative research showed that the respondent must be sufficiently motivated in order to use 

these services. There were situations in which a respondent consumed these helping services, but 

did not stay in them and fell back to his problems. Which was typically drugs. Discrimination in the 

form of  a  criminal  record  has  proved  to  be  confirmed.  The  respondents  to  whom the  family 

provided housing had the least problems with integration in this area. Otherwise, housing is difficult 

to find at a certain level and it is also difficult to maintain it, because it depends on the income from 

work. All respondents had debts except one who had already repaid them. Social exclusion in the 

form of debts can be inconspicuous because it is small amounts of debt that are accumulated. Like 

stowing away. Not all probation officers provide comparable social assistance in different areas of 

the country.

What  is  certainly  worth  the  effort,  is  further  interlinking  of  penitentiary  and  post-penitentiary 

assistance. Projects that address this, such as “Together for Freedom” of the Rubikon Center, are 

beginning to fill the gap between the prison and civil society. Which I dare to consider to be the 

direction in which research should be conducted: to the interconnection of penitentiary and post-

penitentiary care. 
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