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Anotace: 

Diplomová práce je zaměřena na zkoumání motivačních faktorů odsouzených mužů 

umístěných ve výkonu trestu, které vedou ke změně jejich disociálního životního stylu. 

Teoretická část obecně popisuje principy fungování procesu motivace. Představuje výkon 

trestu odnětí svobody a jeho sociální specifika. Popisuje odborné zacházení s odsouzenými, 

vysvětluje diferenciaci odsouzených. Popisuje neformální vztahy mezi odsouzenými ve 

výkonu trestu a vliv na jejich další život.  

Empirická část se metodou polostrukturovaných rozhovorů zaměřuje na motivační faktory, 

vedoucí odsouzené ke změně disociálního způsobu života. Zkoumá, zda vůbec chtějí svůj 

způsob života změnit. V této souvislosti zkoumá význam odborného zacházení a roli rodiny 

jako jednoho z motivačních faktorů. K hlavním výsledkům výzkumu patří, že jedním 

z nejdůležitějších motivačních faktorů z pohledu participantů je prostředí věznice, do kterého 

by se již nechtěli vrátit. Významnou roli v přehodnocení dosavadního života hraje odborné 

zacházení ve výkonu trestu a přístup odborných zaměstnanců. Podpora a narovnání 

narušených rodinných vztahů je dalším motivačním prvkem, který přispívá k tomu, že většina 

participantů chce svůj způsob života změnit.  

 

Klíčová slova: motivace, disociální životní styl, výkon trestu, odsouzený, specializované 

programy ve výkonu trestu, odborní zaměstnanci, rodina. 



 

 

 

Abstract: 

The diploma thesis is focused on research of motivational factors for convicted men in 

execution of the sentence that leads to change of their dissocial lifestyle. 

Theoretical part describes in general how motivation processes work. It presents the execution 

of sentence and its social specifics. It describes the professional treatment of convicted 

persons and explains the differentiation of convicted persons. Further it describes informal 

relations between the convicted and their influence on their subsequent life.  

Empiric part uses semi-structured conversation focused on motivational factors leading the 

convicted persons to change their dissocial lifestyle. It examines whether they even want to 

change their way of life. In this context it examines the importance of professional treatment 

and the function of family as one of the motivating factors. 

 

Key words: motivation, dissocial lifestyle, execution of the sentence, convicted person, 

specialized programs in execution of the sentence, specialized employees, family. 
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Úvod 

Ve své práci bych se chtěla zaměřit na zjištění, jakým způsobem a zda vůbec, 

jsou motivováni odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody ke změně svého způsobu 

života. Pracuji řadu let jako sociální pracovník ve věznici s odsouzenými, kteří 

spáchali závažné trestné činy. Jedná se zpravidla o soby, které nejsou schopny žít na 

svobodě bez konfliktů, neuznávají obecně platné normy a neřídí se jimi. Základy 

sociálních dovedností i vzorce chování mají osvojeny z prostředí, ve kterém se 

narodili a dalším přebíráním životních zkušeností utvářeli svou osobnost. 

S pokračujícím vývojem se dostávají do situací, které nejsou schopni řešit 

v intencích společensky vymezených pravidel. 

Při ukládání trestu bývá zohledňováno především hledisko společenské 

nebezpečnosti. V každém jednotlivém případě by mělo být přihlíženo také 

k osobnosti pachatele, což činí situaci mnohem složitější. Zde nevystačíme s tím, co 

konkrétní osoba spáchala, musíme se zabývat tím , proč to udělala, co bylo cílem 

jejího jednání, jaký k tomu měla motiv. Podobně důležitá je ale také motivace 

nevrátit se po propuštění z vězení k navyklému disociálnímu životnímu stylu. 

V tomto smyslu je důležité zkoumat motivaci odsouzených k ukončení kriminální 

kariéry po propuštění.  

Práce je rozvržena do teoretické a praktické části. V teoretické části popisuji 

motivaci lidského chování, přibližuji obecně resocializaci a následně i resocializaci 

ve vězeňském prostředí, kdy základem úspěšné resocializace je pochopení 

hodnotového systému jednotlivých typů osobností a jejich potřeb z pohledu jejich 

uvažování. Dále přibližuji výkon trestu odnětí svobody a jeho sociální specifika a 

také se podrobněji věnuji odbornému zacházení s odsouzenými, které by mělo 

pomoci odsouzenému člověku najít nový náhled na jeho způsob života, který ho 

dovedl do výkonu trestu. Vysvětluji diferenciaci odsouzených, jejímž účelem je 

oddělení kriminálně a sociálně méně narušených jedinců od ostatních odsouzených v rámci 

věznice.  

V praktické části je mým cílem zjistit, jaké motivační faktory vedou 

odsouzené ke změně disociálního životního stylu.  V dílčích cílech se orientuji na 

zjištění, jak jsou ke změně disociálního životního stylu motivováni odborným 
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zacházením ve výkonu trestu, jakou roli v motivaci u nich hraje režim výkonu trestu 

a jakou roli hraje rodina, případně zjistit jiné motivační faktory. Jako relevantní 

techniku sběru dat jsem použila polostrukturované rozhovory, výzkum má tedy 

kvalitativní design. Výzkum byl prováděn ve věznici, která je profilována jako 

věznice se zvýšenou ostrahou.   
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Teoretická část 

1 Motivace a její proces 

  V této části práce se zaměřím na vymezení pojmu motivace. Představím zde některé z 

teorií motivace, popíšu proces motivace, vnější a vnitřní motivace a druhy motivů. 

1.1. Vymezení pojmu 

Motivace je hnací síla lidského jednání. Z obecného pohledu je to energie bez 

subjektivního významu. Nakonečný (2014) uvádí, že „odborný termín motivace 

vyjadřuje hypotetický vědecký konstrukt, jehož funkcí je popsat nebo vysvětlit, 

případně popsat i vysvětlit nějaký psychologický fenomén. Je logicky odvozován 

z pozorovatelných dějů, které buď zobecňuje, nebo vyjadřuje jejich psychologickou  

podstatu či kauzalitu“ (s.16). Člověk se rodí s řadou motivačních dispozic. O těchto 

dispozicích se hovoří jako o dispozicích vrozených. Patří sem potřeba pití, spánku, jídla. Na 

tyto vrozené motivy se pak v průběhu života přidávají motivy získané, které jsou ovlivněny 

kulturním a sociálním prostředím, ve kterém se člověk pohybuje. Jsou to motivy sociální, 

které člověk může uspokojit pouze v sociálním kontextu.   

Motivace chování směřuje k nějakému druhu uspokojení. Různé druhy 

uspokojení mají různý emoční obsah. Jako psychický stav má motivace cíl (vědomý 

nebo nevědomý), směr, intenzitu a trvalost. 

Lidské jednání iniciuje nějaká vnější pobídka, která je motivující, když 

aktivuje nějakou vnitřní pohnutku. Předpokládá interakci vnitřních a vnějších 

činitelů. Vnitřní psychický důvod, je u každého člověka jiný. To, co motivuje 

jednoho člověka nemusí motivovat druhého. Honba za úspěchem a materiálními 

statky zavedla spoustu lidí na scestí neetičnosti a morálky. Je to problém 

společenský, výchovný i problém systému.  

V mezilidských vztazích si všímáme toho, že se každý chová odlišně, k určité 

činnosti přistupuje s větším či menším zájmem. Radost a uspokojení pociťuje při 

působení nestejných podnětů. Z toho plyne, že motivační struktura každého člověka 

je složitá. Zahrnuje soubor motivačních sil vzájemně se ovlivňujících a souvisejících 

s různými aspekty vývoje člověka, s jeho zráním, učením i výchovou, sociálním 

začleněním. Poznávání motivů lidského chování , které je předmětem práce, ztěžuje 
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to, že stejné chování několika lidí je zpravidla motivováno odlišnou kombinací 

motivů, které si člověk uvědomuje jen z části, jiné vůbec ne.  

1.2. Teorie motivace 

Motivační stav je charakterizovaný určitým nedostatkem nebo i přebytkem, lze ho 

chápat jako potřebu. Starší literatura, vycházející především z behavioristických teorií, často 

pojem potřeba zaměňuje s termínem motiv. Nakonečný uvádí vymezení J. Erpenbecka, podle 

kterého se potřebami nerozumí nic víc než „objektivní stavy a jejich odraz existující ve formě 

organických pocitů a emocí, aniž by byly odráženy vědomě“ (Nakonečný, 2014, s. 163). 

Nejznámější teorii potřeb vytvořil americký klinický psycholog a představitel 

humanistické psychologie A. H. Maslow. Hierarchii lidských potřeb sestavil do 

pyramidy, kdy deficitní, vývojově nižší potřeby musí být uspokojeny, a člověk je 

v jejich uspokojení závislý na pomoci druhých, teprve pak mohou být naplňovány 

potřeby vyšší, potřeby bytí, které souvisí s potřebou růstu osobního potenciálu 

jedince, a prožíváním života jako smysluplného (Nakonečný, s. 2014). 

Viktor E. Frankl po svém věznění v koncentračních táborech poukázal na to, 

že i za těžké frustrace potřeb deficitních lze uspokojovat potřeby bytí. Zanechal svůj 

odkaz v podobě tří možností, je dát svému životu smysl. První možnost je vykonáním 

činu, kdy smysluplné lidské dílo je zacíleno za hranice vlastního já. Druhou možností 

je prožitím zážitku, který obohacuje a povznáší, nejvyšší hodnotou je podle V. E. 

Frankla láska. Třetí možností je utrpení, kdy i v beznadějných situacích, ze kterých 

není úniku vidí za jistých okolností smysl. Kosová uvádí slavný výrok V. E. Frankla 

„I z kamení, které ti někdo nahrnul do cesty, můžeš postavit katedrálu“ (Kosová, 

2014, s.93).  

Frederik Herzberg v roce 1959 zformuloval motivační teorii, která se 

v současné době používá při sestavování motivačních faktorů spokojenosti a 

motivace v organizacích. Pojmenoval dva základní faktory: hygienické faktory a 

motivátory. Hygienické faktory jsou například pracovní podmínky, mezilidské 

vztahy, jistota zaměstnání spokojenosti. Tyto faktory jsou zdrojem vyvolávající 

pracovní nespokojenost. Motivátory pomáhají nabudit motivaci a spokojenost. Patří 

sem uznání, profesní růst, odpovědnost, úspěch. V praxi to znamená: nejsou-li 

hygienické faktory naplněny, vyvolává to nespokojenost zaměstnanců stejně tak, jako 

jsou-li uspokojeny. Nenaplnění motivačních faktorů nevyvolává pocit nespokojenosti 



13 

 

 

a jejich naplnění má pozitivní motivační charakter. Z této teorie vyplývá, že snahou 

manažerů by mělo být naplňování hygienických faktorů, které by měli doplnit o motivační 

faktory. Ty pak zvýší výkonnost pracovníků (Bedrnová, Jarošová, & Nový, 2012).  

Významné teorie vycházející z konceptu očekávané hodnoty byly Atkinsonova (1957) 

a McClellandova (1985) teorie výkonové motivace a teorie sociálního učení Juliana Rottera 

(1954). Jak uvádí Blatný et al. (2010) „všechny mají společné to, že jedinec se snaží 

maximalizovat své hedonicky zaměřené úsilí tím, že si vybírá aktivity s nejvyšší 

pravděpodobností dosažení co nejhodnotnějších cílů. Společné jsou i výzkumné akcenty 

těchto přístupů. Zaměřují se především na dosahování výkonu-dosažení cíle je interpretováno 

jako úspěch, nedosažení jako neúspěch“ (s.155). 

Blatný et al. (2010) uvádí, „atribuční teorie motivace zkoumá vysvětlení, ke kterým 

docházíme při pozorování chování (někoho druhého či sebe sama) a jak tato vysvětlení 

vztahujeme k pozorovatelným charakteristikám jedince a situace, v níž chování probíhalo“ (s. 

158).  Blatný et al. uvádí atribuční teorii Weinerovu, kdy „Weiner původně předpokládal, že 

při vysvětlování si úspěchu nebo neúspěchu jsou nutné přinejmenším čtyři atribuční 

rozhodnutí, která se týkají schopností, úsilí, obtížnosti úkolu a štěstí. Upozornil na to, že 

příčiny nevyhodnocujeme po každém výkonu, pozornost věnujeme zejména úspěchům a 

závažným výkonům.  Z kombinací jednotlivých příčin vychází celkové vyhodnocení výkonu, 

které se manifestuje jako určitá emoce (např. hrdost, smutek nebo vztek) a ovlivňuje následné 

chování“ (Blatný et al.,2010, s.159).  

Deci a Ryan vytvořili teorii sebedeterminance (Deci, Ryan 1985; Ryan, Deci,2000), 

která je postavena na hypotetickém konstruktu sebejá a jeho dynamických aspektech. 

Blatný et al. (2010) uvádí, že teorie sebedeterminance „vychází z předpokladu, že 

jedinci mají přirozenou vrozenou a konstruktivní tendenci vytvářet si stále více propracované 

a jednotné já. Přestože tato tendence je považována ze základní aspekt lidského života, není 

považována za samozřejmou. Teorie sebedeterminance naopak předpokládá, že existují určité 

sociální faktory, které tuto tendenci podporují, a jiné, které ji maří (. . .) Faktory, které 

podporují, nebo naopak brání efektivnímu a zdravému fungování self, jsou v teorii 

sebedeterminace vždy vztahovány ke konceptu základních potřeb, kterými jsou kompetence, 

autonomie a potřeba vztahů (competence, autonomy, relatedness)“ (s.161).  

Blatný et al. uvádí vymezení Deci a Ryana, podle kterého „teorie sebedeterminance 

vznikala v posledních třiceti letech v podobě tzv. malých teorií, které byly spojené základními 

předpoklady a popisovaly dílčí jevy“ (Blatný, 2010, s.161). 
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   Teorie kognitivního zhodnocení, se dle Blatného et al.  zabývá „vlivem sociálního 

kontextu na vnitřní motivaci. Vnitřní motivace je chápána jako ta, která není instrumentálně 

zaměřena, vyvěrá z uspokojení, které přináší činnost sama. Vnější motivace je pak ta, která je 

zaměřena na výsledky činnosti“ (2010, s. 161).  

 Teorie organismické integrace se dle Blatného et al. zabývá „možnostmi seberegulace 

činností, které jedinec dělá nikoli pro potěšení, ale kvůli sociálním požadavkům. Věnuje se 

tedy procesu zvnitřňování.  Předpokládá kontinuum od vnější regulace k vnitřní. Zcela bez 

záměru k činnosti je stav tzv. amotivace“ (2010, s.162). 

 Teorie kauzální orientace dle Blatného et al. popisuje „relativně stálé individuální 

rozdíly v motivační orientaci, projevované vůči sociálnímu prostředí. Specifikuje tři orientace, 

které se liší v míře sebeurčení, a předpokládá, že lidé mají každou z těchto orientací v různé 

míře. Autonomní kauzální orientace zahrnuje regulace chování na základě zájmů a osobně 

uznávaných hodnot, ukazuje na vnitřní motivaci nebo na integrovanou vnější motivaci. 

Kontrolovaná orientace označuje orientaci člověka na kontroly a řízení, jak by se měl chovat, 

vztahuje se na vnější řízení a introjekci. Neosobní (impersonal) orientace ukazuje na chybějící 

regulaci a na chování bez záměrů, vztahuje se k amotivaci a nedostatku záměrného jednání“ 

(2010, s. 163). 

 Teorie základních potřeb se dle Blatného et al. zaměřila na „ověření toho, že potřeby 

autonomie, kompetence a vztahů jsou potřebami základními, tzn. že jejich uspokojení je 

spojeno s životní pohodou, zatímco jejich zmaření vede k negativním důsledkům“ (2010, s. 

163). 

1.3. Proces motivace 

 „Motivace je proces, iniciovaný výchozím motivačním stavem, v jehož obsahu 

se odráží nějaký deficit ve fyzickém či sociálním bytí jedince, a směřující 

k odstranění tohoto deficitu, které je prožíváno jako určitý druh uspokojení. Tento 

výchozí motivační stav charakterizovaný nějakým deficitem lze označit jako potřebu: 

něco potřebovat znamená mít nedostatek něčeho, resp. Udržet takový stav věcí, který 

je nezbytný k udržování bezporuchového fyzického či sociálního fungování“ 

(Nakonečný, 2014, s.161). „Motivované chování má energetickou stránku, tj. reprezentuje 

určitou úroveň aktivace, může mu v konfliktních a multivalentních situacích předcházet 

rozhodování, proto se výklad příčin chování opírá o smysluplné souvislosti lidského života“ 

(Nakonečný, 1973, s.107). 
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Blatný et al. (2010) představuje Heckhausenův Rubikon model čtyř fází jednání, který 

propojuje emoční a kognitivní procesy do výsledného procesu označovaného jako motivace. 

Motivované jednání začíná první fází motivační, ve které probíhá zvažování možných cílů 

jednání. Ukončena je v okamžiku, kdy je zformována cílová intence. Tento moment 

Heckhausen označil jako Rubikon. Následují dvě volní fáze (fáze před jednáním a akční fáze), 

které jsou od sebe jsou odděleny iniciací intence. Dokončení akce zaměřené na dosažení cíle 

znamená vstup do fáze po jednání, která je opět fází motivační. Obsahuje dvojí hodnocení. 

Jednak zpětné hodnocení, na kolik bylo cíle dosaženo a jednak zhodnocení co dál. (Blatný, 

2010, s.140-142)  

V posledních desetiletích se dostává do středu zájmu zkoumání motivace    

především ve vztahu ke změně v oblasti psychoterapie, edukace a reedukace, léčby  

závislostí a také resocializace a reintegrace. Miller a Rollnick (2004) navrhují, aby 

motivace ke změně „nebyla chápána jako problém osobnosti nebo jako typický 

povahový rys, jež si člověk přináší do terapeutovy ordinace. Motivace se spíše jeví 

jako stav připravenosti ke změně či touha po ní, tento stav se ovšem v různých 

situacích a s časem proměňuje. A lze jej ovlivnit“ (s. 14). 

1.4. Vnitřní a vnější motivace 

Psychologové studují motivaci ze dvou různých hledisek. První z nich chápe motivy 

jako vnitřní mentální pohnutky. Druhé se snaží zjistit, jak ovlivňují lidské chování vnější 

podněty, které bývají označovány jako incentivy neboli pobídky.  Plháková (2003) se 

domnívá „že při studiu motivace je důležitější první z obou hledisek, protože incentivy 

ovlivňují chování jedině díky kladným nebo záporným vnitřním zkušenostem, které člověk 

učinil s původně neutrálními podněty“ (s.319).  

Nakonečný (2014) uvádí, že „motivace je intrapsychický proces, který má svůj zdroj 

ve vnitřní a vnější situaci individua. Taková vnitřní „situace“ je např. pocit hladovění, 

vyjadřuje primárně endogenní zdroj motivace, ale motivační vnitřní stavy mohou ovšem 

vyvolávat i vnější motivující situace člověka, jako je např. vnější ohrožení“ (s.46). Vnější 

podněty mohou stimulovat, ale nemusí motivovat určité chování. Příkladem může být to, že 

člověk vidí skupinu lidí před obchodem. Jde se tam podívat, ale vidí, že v obchodě prodávají 

pouze zboží, o které nemá zájem, otočí se a jde dál.  Vnitřní motivy a vnější motivující 

podněty, jsou někdy označovány jako incentivy. Nakonečný (2014) uvádí, „podněty se stávají 

incentivami jen v určitém vztahu ke stávajícím motivacím, resp. motivům: nápoj je incentivou 
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jen pro žíznícího. V tomto smyslu se někdy hovoří o popudech či pohnutkách, které vyvíjejí 

tlak na chování jaksi zvnitřku, a o pobídkách, které vyvolávají tlak zvnějšku“ (s.46). Do 

vnitřní i vnější motivace chování se promítá souhrn vrozených i získaných faktorů osobnosti, 

které mohou působit protichůdně.  

1.5. Druhy motivů 

 Plháková (2003) rozděluje motivy do čtyř velkých okruhů, „první z nich tvoří 

sebezáchovné motivy, které mají biologický základ. Druhou oblast představují stimulační 

motivy, k nimž patří potřeba optimální úrovně aktivace a variabilních vnějších podnětů. I tyto 

pohnutky jsou pravděpodobně vrozené, protože jejich uspokojování je podmínkou 

optimálního, „neporuchového" psychického fungování. Třetí okruh představují sociální 

motivy, které regulují a ovlivňují mezilidské vztahy. Čtvrtou oblast tvoří individuální 

psychické motivy, jakými jsou hledání životního smyslu, obrana sebepojetí, potřeba svobodně 

se rozhodovat a jednat“ (s.320). 

Sebezáchovné motivy jsou vrozené. Lidé se je učí uspokojovat od narození v rodině a 

v kultuře ve které žijí. K psychickým pohnutkám, které člověka podněcují k sebezáchovným 

aktivitám, patří především hlad, žízeň, únava, pocit horka či zimy, případně strach, hněv a 

bolest. Mezi sebezáchovné motivy patří i motivy zajišťující přežití jednotlivce i přežití druhu. 

Přežití lidstva zajišťují především sexuální a rodičovské motivy. K psychickým pohnutkám, 

patří sexuální pohnutky směřují k rozmnožování, tedy k reprodukci členů druhu, pro člověka 

jsou významné také rodičovské motivy, důležité pro přežití novorozence. Sexuální i 

rodičovské motivy mají biologický základ.  

Stimulační motivy se dle Plhákové projevují hravostí, zvídavostí a vyhledáváním 

neobvyklých zážitků. K dosažení duševní pohody lidé potřebují proměnlivou vnější stimulaci 

a vyváženou kombinaci duševních a tělesných aktivit. Podstatu stimulační motivace objasňují 

některé teorie. Teorie optimální úrovně aktivace je teorie, jejíž podstatou je dle Plhákové 

(2003) „předpoklad, že příliš vysoká i příliš nízká aktivační úroveň je subjektivně nepříjemná. 

Lidé se nejlépe cítí při střední úrovni aktivace, kdy jsou současně svěží i uvolnění. Při nízké 

hladině „nabuzení" pociťují nudu a při vysoké jsou napjatí a úzkostní. Předrážděný i znuděný 

jedinec přežívá, je však motivován k tomu, aby dosáhl subjektivně příjemnějšího mentálního 

stavu“ (s.258). Teorie protikladných procesů vysvětluje, proč někteří lidé provádějí riskantní 

aktivity nebo berou drogy. Americký psycholog Richard Solomon založil svou teorii 

protikladných procesů dle Plhákové (2003) na předpokladu, „že ke každé emoci existuje její 
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protiklad, jehož spontánní vznik zajišťuje udržování citové rovnováhy. Vznikne-li v lidské 

mysli určitý citový prožitek, začíná se současně vyvíjet protikladná emoce, která přetrvává 

relativně dlouhou dobu, což vede k redukci intenzity výchozího citového stavu“ (s.360). 

 Sociální motivy ovlivňují mezilidské vztahy a jejich prožívání. Mezi tyto 

motivy patří výkonová motivace. potřeba dosažení úspěšného výkonu, ale i potřeba vyhnout 

se neúspěchu. Plháková (2003) „je pravděpodobné, že pohodová a povzbudivá rodinná 

atmosféra podporuje rozvoj pozitivní potřeby dosáhnout úspěchu, hrát si a přátelit se s 

druhými lidmi. Za agresivním chováním, za hromaděním předmětů či za snahou vyhýbat se 

neúspěchu a samotě lze naproti tomu vytušit dětské zážitky ponížení, opuštěnosti, křivdy nebo 

závisti“ (s.375).  Potřeba afiliace, vytváření přátelství s druhými lidmi. Plháková (2003) 

předpokládá „že příčinou afiliačních aktivit jsou přinejmenším dvě základní pohnutky, a to: a) 

pozitivní snaha pobývat ve společnosti druhých lidí a sdílet s nimi různé zážitky a b) vyhýbání 

se samotě“ (s.376). Potřeba intimity se dle Plhákové (2003) „projevuje přáním důvěrně 

komunikovat s jinou osobou a prožívat ve vztahu k ní blízkost a vřelost. Je to touha po 

„splynutí duší", po tom, aby se naše já prolínalo s já jiné osoby. Potřeba intimity se podobá 

afiliaci v tom, že důvěrné kontakty s druhým člověkem jsou cílem samy o sobě“ (s.378).  

Potřeba moci se dle Plhákové (2003) „projevuje snahou řídit či ovlivňovat společenské dění, 

chování a prožívání druhých lidí, případně získat přístup ke zdrojům bohatství. Mnoho lidí 

usiluje o dosažení vysoké sociální pozice a s ní spojeného vlivu nebo o ovládání blízkých lidí 

v soukromém životě“ (s.380). 

Individuální motivy zajišťují optimální duševní zdraví člověka. K těmto motivům dle 

Plhákové (2003) patří potřeba sebeurčení, potřeba stabilní a soudržné osobní identity, snaha 

najít smysl života a řídit se vnitřními etickými standardy. Svobodně se rozhodovat a svobodně 

jednat zvyšuje vnitřní motivaci a s tím i související pocity jako je pohoda a spokojenost. 

Pokud člověk provádí určitou činnost z vlastní iniciativy a vlastního přesvědčení, vydrží u 

této činnosti déle.  
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2. Pachatelé trestného činu 
Základem úspěšné resocializace je pochopit chování pachatele, jeho osobnostní 

rysy, jeho potřeby a způsoby jejich uspokojování. Fischer a Škoda (2009) uvádí, že 

„psychologie v souvislosti s osobností pachatele řeší dvě otázky:  

1. Jaká je motivace, struktura potřeb a hodnotový systém pachatelů trestných činů. 

2. Zda lze na základě odlišností v psychických vlastnostech a projevech definovat 

jednotný osobnostní model pachatele“ (s.164). 

Současné teorie osobnosti dle Matouškové (2013) umožňují „pohlížet na 

osobnost jako celek kognitivních procesů (vnímání, pozornost, paměť, myšlení), 

motivace, volních procesů, citů, pudů, celkové charakteristiky jako psychické 

vlastnosti, rysy a formát“ (s.131) a více faktorové teorie kriminalistické psycholog ie 

popisují „příčiny rizikového chování kombinaci četných faktorů“ (Matoušková, 2013, 

s.133). 

Čírtková (1998) uvádí dva přístupy ke studiu osobnosti pachatele. „První přístup je 

označován jako dynamický, druhý jako strukturální. Strukturální přístup se ptá, zda se 

pachatelé po psychické stránce zásadně liší od většiny respektující právní normy. Krajní 

polohu vyjadřuje na jedné straně koncepce C. Lombrosa, který tvrdil, že existují rozdíly mezi 

nekriminální populací a tzv. rozeným zločincem. Na druhé straně je to současná koncepce 

labelingu, která tvrdí, že pachatel se liší pouze tím, že jeho jednání je formálně označeno jako 

kriminální“ (s.65). 

2.1. Typologie pachatelů 

Psychologické zkoumání pachatelů se zaměřuje na popis osobnosti pachatelů a jejich 

vnitřní diferenciaci do určitých typů. Není tedy kladena otázka, jak se liší pachatel od 

nekriminální osobnosti, ale jak a čím se liší pachatelé mezi sebou navzájem. Typologie 

osobnosti pachatelů slouží jako nástroj poznávání osobnosti konkrétního pachatele a současně 

jako vodítko např. při korektivních opatřeních v rámci výkonu trestu odnětí svobody. Některé 

typologie vychází z tělesné konstituce a předpokládají její souvislost s duševním založením a 

s určitým kriminálním jednáním (Kretschmer), některé pracují s minimálním počtem 

psychických charakteristik (Eyseneck). 
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Čírtková (2013) uvádí typologii, která pracuje s celou osobností. Tato obecná 

typologie rozlišuje pět základních typů osobnosti pachatele: socializovaný, neurotický, 

psychopatický, mentálně nedostačivý a psychotický. 

Socializovaný typ nejlépe charakterizuje přívlastek normální. Vyjadřuje totiž 

důležitou okolnost, že myšlenkové pochody a dynamika prožívání jsou srozumitelné, fungují 

primární i sekundární potřeby, svědomí je utvořené a reakcí na spáchaný skutek je lítost, 

smutek, obavy o další životní cestu, očekávání reakce okolí apod. Spáchaný čin má spíše 

epizodický charakter, jeho motivaci lze pochopit (situační tlaky, nedbalostní pozadí). 

Socializovaný typ lze snadno rozpoznat. Kontakt s takovýmto pachatelem lze navázat snadno, 

oslovují jej např. apelace na morální hlediska a citové vazby k blízkým lidem, stimulace 

kladných vlastností (tyto apelační prvky u jiných typů selhávají) (Čírtková, 2013, s.68). 

Osobnost neurotického typu je nápadná tím, že se v ní vyskytují neurotické poruchy 

(zvýšená úzkostnost, depresivní ladění, hysterické reakce). Kriminální jednání této osobnosti 

je důsledkem nevyřešených emocionálních konfliktů nejčastěji v rodině. Neurotický pachatel 

je převážně mladistvého nebo mladého věku, kriminální jednání může být protestem proti 

rodině, ani ne proti společnosti. Neurotický typ bývá označován také jako emočně narušený 

nebo nestabilní jedinec. Pro páchání trestné činnosti je typické amatérské provedení, 

zanechání zřetelných stop, neúčelový charakter jednání (krade, aniž by odcizené věci 

potřeboval). Při jednání s tímto typem pachatelů se zdůrazňuje pozitivní atmosféra a 

jednoznačná komunikace. Většina těchto osob disponuje fungujícím svědomím. Proto je 

možné odvolávat se na morální hodnoty a normy a apelovat na kladné stránky osobnosti 

(Čírtková, 2013, s.69).  

U pachatele psychopatického typu se předpokládá značný podíl osobnosti na 

kriminálním jednání. Situační faktory naopak ustupují do pozadí. Jde o jedince projevující se 

svéráznými, nápadnými a zvláštními způsoby chování a prožívání. Psychopatie se odborně 

označuje jako relativně trvalá porucha osobnosti. Míní se tím, že některé vlastnosti chybí 

(např. vymizení vyšších citů) nebo jsou příliš intenzivní (např. vystupňovaná agresivita). 

Jednání s psychopaty je obtížné i v běžných životních situacích, tím více pak v situacích 

uplatňování práva. Selhávají postupy kladné stimulace, apelace na morální hodnoty, pocity 

viny a svědomí. Zaváhání, nedůraznost a nedůslednost při zacházení s tímto typem pachatelů 

umí využít ke svému vlastnímu prospěchu. Psychopaté bývají problematičtí v roli vězňů, 

vydírají personál sebepoškozováním, prosazují se na úkor ostatních vězňů. Psychopatie je 

trvalou osobnostní odchylkou, jejíž úprava vyžaduje speciální a dlouhodobé působení. Může 
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dojít k určité nápravě, kdy si psychopat natrénuje přiměřené chování v určitých situacích. Ve 

stresové situaci, na kterou není připraven, se znovu objeví původní vzorce chování. Proto 

výkon trestu odnětí svobody zpravidla nemůže ovlivnit tento typ pachatele v pozitivním 

smyslu (Čírtková, 2013, s.71).   

Mentálně nedostačivý typ pachatele se vyznačuje nízkou inteligencí. Tomu odpovídá 

i trestná činnost. Nebývá promyšlená, je jednoduchá a přímočará. Často se vyskytuje násilná 

trestná činnost, sexuální delikty, při skupinové trestné činnosti je tento pachatel 

vykonavatelem nápadů druhých. Rozpoznat pachatele tohoto typu není těžké. Nízká 

intelektová vybavenost je zřetelná ve způsobu vyjadřování. Při jednání existuje riziko 

sugestibility, tzn. pachatel je ovlivnitelný, až nekriticky může přejímat názory druhých 

(Čírtková, 2013, s.73).  

Pachatel psychotického typu je ten, který v době spáchání trestného činu trpí 

některou z forem psychózy. Většinou se jedná o násilné trestné činy, které jsou nápadné svou 

brutalitou a bizarností. Motivace bývá nepochopitelná, zvrácená. Pokud je prokázáno, že jde o 

psychotického pachatele, je shledán nepříčetným a je exkulpován (Čírtková, 2013, s.73).  

2.1.1. Disociální rysy pachatelů 

Z typologie Čírtkové plyne, že pachatelé závažných trestných činů mají 

obvykle narušenou osobnost. Podle Vágnerové (2008) „kriminální jednání může být 

v některých případech chápáno jako prostředek seberealizace, potvrzuje takovému 

člověku, že má určité schopnosti, i když z obecného hlediska nejsou pozitivně 

hodnoceny. Přináší mu vzrušení, a tak uspokojuje jeho potřebu silných zážitků.“ (s. 

812) 

Problémem v oblasti socializace u asociálně jednajících lidí je jiný vztah 

k obecně platným normám a egocentrismus. Pravidla nerespektují a normy si 

vykládají podle toho, jak jim vyhovují. Vágnerová (2008) uvádí, že „pravidla 

chování slouží jako prostředek kognitivní orientace ve světě i jako základ hodnocení 

vlastních činů, tito jedinci nepociťují vinu. Za příčinu svých problémů nepovažují 

vlastní jednání, ale něco jiného (situaci či ostatní lidi).“ (s. 812)  

Sociální a mezilidské zkušenosti člověka často ovlivňují v průběhu celého 

života. Závažný je poznatek, že lidé s nevhodnými socializačními zkušenostmi velmi 

často předávají tuto svou problematickou zkušenost další generaci. Závadná 

socializace nemusí znamenat osudové předurčení lidského života ve špatném směru. 
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Spíše by se dalo hovořit o tom, že pro takto vychovaného člověka je na různých 

životních křižovatkách obtížnější najít ten správný směr. Ve vztahu k vězeňské 

problematice lze říci, že úplnost či neúplnost socializačních vlivů, plnohodnotnost či 

závadovost socializačních zkušeností rozsáhle ovlivňuje osobnost člověka, jeho 

počínání v životě, chovaní k lidem, bohatost či chudobu vztahů k  nim, postoje vůči 

sobě samému. Závažné zásady v procesu socializace se stávají rizikovým faktorem 

v životě člověka jsou často zjišťovanou okolností v osobní historii pachatelů 

trestných činů, u kterých je často diagnostikována disociální porucha osobnosti.  

Porucha osobnosti disociální dle MKN – 10 vážná nerovnováha mezi 

chováním a společenskými normami spolu s nezájmem o city druhých, trvalým 

postojem odpovědnosti a bezohlednosti vůči společenským normám, 

pravidlům a závazkům, neschopností udržovat trvalé vztahy, nízkou toleranci 

k frustraci, nízkým prahem pro uvolnění agrese a násilí, neschopností  poučit 

se ze zkušenosti, zvláště z trestu a pociťovat vinu, s výraznou tendencí ke 

svádění viny na jiné. (Hartl, Hartlová, 2000, s.429) 

Disociální porucha osobnosti je porucha, která se vyznačuje nedostatkem citu, 

chladem a lhostejností vůči společenským normám. Jedinci s disociální poruchou 

osobnosti často upokojují své potřeby, aniž by pomysleli a důsledky svého jednání 

nebo na druhé lidi. Není vzácné, že již od brzkého věku často lžou, kradou, chodí za 

školu, týrají zvířata, mají problém s autoritami, jsou promiskuitní, objevuje se u nich 

kriminální chování a zneužívají druhé osoby. Objevuje se u nich problém 

s ovládáním emocí, často dochází k agresivním výbuchům. U lidí trpících disociální 

poruchou osobnosti je zvýšené riziko kriminálního chování, a proto mnohdy značnou 

část života stráví ve vězení. Problémem těchto lidí je neschopnost žít na svobodě bez 

konfliktů, proto se často dostávají do vězení.  

Vágnerová (2008) uvádí, že „potřeby pachatelů trestných činů se nemusí 

významněji lišit od populačního průměru. Rozdíl je spíše ve způsobu, jakým je 

saturují. Je pro ně typická nezdrženlivost a důraz na neodkladné uspokojení aktuálně 

pociťované potřeby, mívají sníženou odolnost k frustraci (a tou by pro ně byl i pouhý 

odklad)“ (s. 812). Kriminální jednání podle Vágnerové (2008) „může být v některých 

případech chápáno jako prostředek seberealizace, potvrzuje takovému člověku, že má 

určité schopnosti, i když z obecného hlediska nejsou pozitivně hodnoceny. Přináší 

mu vzrušení a tak uspokojuje potřebu jeho silných zážitků“ (s.812). 
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Vágnerová (2008) využívá k vysvětlení podstaty teorií osobnosti Cloningerovu 

tojdimenzionální typologii osobnosti. Každé z uvedených dimenzí je přičítán 

konkrétní biologický základ, z něhož vychází a který ji podmiňuje:  

▪ První dimenze zahrnuje závislost na odměně. Pro takto disponované lidi 

může být důležité ocenění, pochvala a podpora okolí. 

▪ Druhá dimenze označuje míru potřeby změny, nových a silných zážitků. 

Jde o intenzitu a proměnlivost podnětů. Pokud je potřeba změny 

neúměrně silná, vyhledávají tito jedinci vzrušení a riziko za každou 

cenu.  

▪ Třetí dimenze souvisí se vztahem k potencionálnímu ohrožení, může jít 

o zvýšenou opatrnost, nedůvěřivost a potřebu vyhýbat se 

nepříjemnostem, respektive nebezpečí.  

Práce s osobami s disociální poruchou osobnosti je složitá, důležité je vytvořit 

si pravidla, která je nutno respektovat, neboť tito pacienti mají tendence 

k manipulativnímu chování. Významným faktorem ale zůstává motivace ke změně 

způsobu života. 
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3. Resocializace ve výkonu trestu odnětí svobody 

 Proces resocializace ve výkonu trestu odnětí svobody je aplikován na osoby, 

které prošly na svobodě socializačním procesem, který byl z nějakého důvodu 

nedostatečný. Vytvořili si hodnotový systém v interakci s životním stylem skupiny, 

ke které náleželi. V podmínkách výkonu trestu se musí učit sociálnímu chování které 

je v souladu s normami společnosti. 

3.1. Resocializace – vymezení pojmu 

Sochůrek (2007) resocializací rozumí „složitý proces nápravy a změny neuspokojivé 

socializace, která se v penitenciárních podmínkách nazývá též korektivní socializací či 

penitenciární resocializací. Používá se proto, aby se odlišila od resocializace u jedinců, kteří 

sice mají problém se socializací, ale ne natolik, aby jejich nedostatečná socializace vyústila v 

páchání trestné činnosti“ (s.16). 

Stankowski (2003) popisuje resocializaci jako „jako celistvý, plánovitý a 

systematický soubor prostředků, které směřují rychlým, úplným a ekonomickým 

způsobem k dosažení zamýšleného výchovného cíle“ (s.189).   

Černíková a Sedláček (2002) uvádí, že „pojmem resocializace se rozumí 

strukturovaný, široce pojatý a velmi cílevědomě realizovaný proces celkové obnovy 

kriminální infekcí narušené, rozvrácené a dysfunkční socializace. Cílem 

resocializace je navázat a znovu spojit přerušené řetězce socializace v místech, kde 

došlo k narušení a pokusit se formovat či modelovat budoucí  život odsouzeného tak, 

aby jeho opětovné začlenění do společnosti bylo možné, reálné a bezporuchové. U 

odsouzených recidivistů je situace resocializace velmi složitá a komplikovaná. 

Důvodem může být neporazitelná blokační rigidita osvojených kriminálních návyků, 

postojů a myšlení“ (s.101). 

Němec (2004) uvádí, že „resocializace předpokládá, že osoby, s nimiž má být 

zacházeno, již prošly socializačním procesem, v jehož rámci se člověk učí normám, 

vytváří si hodnotový systém a názorovou orientaci v sociální interakci s životním 

stylem a chováním skupiny, k níž náleží“ (s.332). 

Úspěšná resocializace je spojena s ukončením kriminální kariéry. 

Kriminologové označují proces, který vede k ukončení kriminální kariéry, jak  
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desistenci. Tomášek uvádí vymezení Farrala a Calverleye, podle kterých je „desistence 

zpravidla chápána ve smyslu konce období, po které se jedinec dopouštěl trestné činnosti“ 

(Tomášek, 2016, s.45).  

Příčinami a průběhem desistence se ve svých výzkumných projektech zabýval 

Tomášek, který představuje pět teorií desistence ve vymezení J. Lauba a R. Sampsona. 

podle kterého jsou první z nich „teorie, které desistenci spojují s přirozenými procesy stárnutí 

a zrání. Ty v jedinci vyvolávají fyzické i psychické změny, které vedou k větší tendenci či 

vůli dodržovat zákony a normy“ (Tomášek, 2016, s. 46).  V rámci výkonu trestu se věk a 

stárnutí řadí mezi statická rizika, která nelze měnit a zohledňují se v odborném zacházení a při 

sestavování programu zacházení. Druhý z přístupů představují teorie vývojové, „pro které 

není podstatné jen samotné stárnutí, ale též objektivní i subjektivní procesy, které jsou s ním 

bezprostředně spojeny. Příkladem mohou být postupné změny vlastní identity, které jsou 

zvlášť nápadné v období přechodu z dospívání do dospělosti. Desistenci pak můžeme pojímat 

jako jejich přirozený důsledek, neboť zatímco pro adolescenta mohou být některé formy 

problémového chování přitažlivé a ladí s jeho představou o sobě samém, v pozdějších letech 

se s ní již neslučují a identitu si buduje na zcela jiných hodnotách“ (Tomášek, 2016, s.46). 

S touto teorií koresponduje to, že řada odsouzených si ve výkonu trestu doplňuje vzdělání a 

připravuje se na budoucí povolání. Pro třetí skupinu teorií platí, „že desistenci analyzují 

v kontextu celé kriminální kariéry a jejího vývoje. Všímají si významných životních událostí 

či momentů, které tuto kariéru dokáží zvrátit“ (Tomášek, 2016, s. 46). Což koresponduje se 

čtvrtým typem, „přístup teorií racionální volby, které předpokládají, že pachatelé se pro 

ukončení kriminální kariéry rozhodnou zcela vědomě, a to na základě zvážení všech kladů 

i záporů, které jim páchání trestné činnosti přináší“ (Tomášek, 2016, s. 46). V souvislosti 

s výkonem trestu to může ovlivnit i režim výkonu trestu a odborné zacházení. Pátá skupina 

pak „vychází z teorií sociálního učení, které v kriminologii akcentují význam vztahů 

s druhými. Desistenci proto popisují jako určitý protiklad zahájení kriminální dráhy“ 

(Tomášek, 2016, s.46.). 

3.2. Resocializace ve vězeňském systému 

Jak uvádí Netík, Netíková a Hájek (1997) „Otázka stanovení možnosti 

resocializace pachatele, perspektiv procesu, korektivní socializace z hlediska 

osobnosti pachatele a jejich poruch, je kladena psychologovi orgánu činného 

v trestním řízení. Posuzování možnosti resocializace je složitý problém s poměrně 
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vysokým rizikem omylu.  Ke snížení rizika omylu je nutno zajistit průběžné 

ověřování, event. doplňování či modifikaci závěrů v souvislosti na průběhu 

korektivní socializace“ (s. 109). 

Podle Mezníka, Kalvodové, a Kuchty (1995), je resocializace zaměřena na: 

▪ Dosáhnutí změny v chování přímým působením na odsouzeného, posílení jeho 

smyslu pro odpovědnost, vytvoření pozitivních sociálních návyků a etických 

postojů vztahu k práci, 

▪ Zvýšení sociálních kompetencí, neutralizování společenské nepřizpůsobivosti 

a sociální nezpůsobilosti, 

▪ Odstraňování škodlivých návyků, např. závislostí na drogách, alkoholu, 

vytvoření reálných životních perspektiv  

Realizace procesu resocializace je ve vězeňském systému prováděna: 

▪ obecnými metodami zacházení s vězni, tj. metodami stanovenými zákonem, 

předpisy, rozkazy a podobnými normami vztahujícími se na stejné zacházení 

se všemi odsouzenými a zajišťující pořádek a kázeň, hygienu, práva a 

povinnosti vězňů 

▪ speciálními metodami zacházení s vězni, tj. metodami pedagogickými, 

sociálními, psychologickými a psychiatrickými, zaměřenými na individuální i 

skupinové formy práce s odsouzenými.  

Černíkova a Makariusová (1997) uvádí vymezení Hájka, podle kterého by měl proces 

resocializace směřovat ke třem hlavním cílům, kterými jsou: 

▪ Kultivace návyků dalším vzděláváním – zahrnuje profesní přípravu, výcvik 

a zdokonalování v dovednostech uplatnitelných v běžných společenských 

podmínkách. Patří sem i rozvoj zájmů, zálib pro kvalitní využívání volného 

času. Kultivace návyků by měla sloužit k zamezení psychického zhoršení či 

stagnace a měla by vést ke zlepšení či změně životního stylu po propuštění. 

▪ Osvojování si vhodných sociálních dovedností pro readaptaci na život 

mimo vězení a na udržení sociálních vazeb – formou modelového sociálního 

učení čili sociálně psychologického výcviku v rámci skupinové práce s vězni. 

▪ Specifická pomoc a odborné poradenství zaměřené na řešení osobních 

problémů. 
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3.3. Výkon trestu odnětí svobody 

Výkon trestu odnětí svobody legislativně upravuje zákon č. 169/1999 Sb., o 

výkonu trestu odnětí svobody a vyhláška č. 345/199 Sb., kterou se vydává řád 

výkonu trestu odnětí svobody a s tím související vnitřní předpisy.  

Účelem výkonu trestu odnětí svobody je: 

▪ Ochrana společnosti před omezováním práv jiných lidí kriminálním chováním 

těchto jedinců, tedy izolaci jedince. 

▪ Změna chování delikventa a jeho odrazení od další kriminální činnosti.  

Výkon trestu odnětí svobody je součástí sociálního systému zacházení s kriminální populací. 

Kratochvíl (2009) uvádí „Aby uložený trest naplnil svůj účel, měl by být zákonný, přiměřený, 

individualizovaný a humánní, postihující především pachatele trestného činu a minimálním 

negativním vlivem na jeho sociální okolí, zejména rodinné zázemí“ (s.473). 

Výkon trestu formou speciálního zacházení vytváří podmínky pro obnovení sociálních 

dovedností a hodnot vězněného, které mohou být základní podstatou jeho integrace do 

společnosti po propuštění z výkonu trestu. Aby vězeň přežil výkon trestu odnětí 

svobody, musí se adaptovat na život vězeňské subkultury, jejíž normy a pravidla jsou 

značně odlišná od obecně platných. Odsouzený si osvojuje nové vzorce chování, které 

jsou však výhodné jen pro pobyt ve věznici, chování a hodnoty nutné pro zapojení se 

do řádného života vyhasínají a návrat na svobodu spojený s vedením nekriminálního 

způsobu života je tak znesnadněn. Popsaný jev se nazývá prizonizace. Pojem 

prizonizace uvedl do literatury Clemmer (Inciardi, 1994). 

Fischer a Škoda (2009) uvádí: Prizonizace má dvě složky.  

▪ Institucionalizaci – institucionalizaci chápeme jako adaptaci na organizovaný 

vězeňský život, kdy všechny úkony jsou předem plánovány, odsouzený ztrácí 

samostatnost a iniciativu. Má jen částečnou zodpovědnost za nakládání s vlastním 

časem. O jeho život se stará instituce.   

▪ Ideologizaci – ideologizací rozumíme přijetí norem a pravidel vězeňského prostředí. V 

každé věznici existuje vězeňský sociální systém, se specifickými sociálními úlohami 

a vězeňským kódem. Se sociálním systémem věznice se nový vězeň seznamuje ihned 

po příchodu. Všichni noví vězni se rychle naučí normy a hodnoty, které vyznávají 

jejich spoluvězni. Ideologizace tedy znamená přijetí těchto nových hodnot, norem a 

pravidel. 
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 Koncentrace takto „ideologizovaných“ osob na zpravidla malém prostoru má za následek 

vznik tzv. druhého života odsouzených. Jsou to neformální struktury vztahů a pozic mezi 

vězněnými osobami, kde existují vymezené role a hierarchie. V takovémto prostředí se pak 

velmi daří sociálně patologickým formám chování od vyžadování drobných úsluh po 

vydírání, užívání omamných a psychotropních látek, šikanu.  Ve vězení existuje nebezpečí 

kriminální infekce. Některé praktické výzkumy kriminalistů potvrzují, že ve výkonu 

trestu odnětí svobody si odsouzení vyměňují zkušenosti z trestné činnosti, navazují 

nová přátelství, která mnohdy přetrvávají i po vykonání trestu.  

Vágnerová (2008) uvádí, „Důležitým problémem je míra pocitu viny a tomu 

odpovídající pocit oprávněnosti trestu. Značná část trestaných, zejména recidivistů 

s narušenou osobností, pocity viny nemá. Jsou přesvědčeni, že za jejich problémy 

může někdo jiný. Nejsou schopni akceptovat, že trest je důsledkem jejich činu, že je 

projevem spravedlnosti (ve smyslu sankce za nerespektování obecně platných 

pravidel) a nikoli výrazem zvůle společnosti“ (s. 818)).  

 Takovému chování se daří o to více, o co méně mají zaměstnanci věznice čas na 

intervence ve smyslu individuální nebo skupinové terapeuticky, pedagogicky nebo sociálně 

právně laděné práce. Především vzhledem k této skutečnosti zde zmiňuji nutnost odborného 

zacházení s odsouzenými v souvislosti s nežádoucími důsledky a diferenciovaný způsob 

výkonu trestu. 

3.3.1. Diferenciace odsouzených 

Diferenciace odsouzených vznikla na základě filozofie trestu, kdy se penitenciární 

snažení soustředilo na návrat odsouzeného do společnosti. Ukládá ji Zákon č. 293/1993 Sb., o 

výkonu vazby a Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. Diferenciace se 

rozlišuje na vnitřní a vnější. Vnější je dána pohlavím, věkem, kriminální kariérou a zařazením 

odsouzeného do typu věznice. Vnitřní diferenciace se týká zařazování vězňů dle jejich 

osobnosti, chování, nebezpečnosti aj., jejímž účelem je oddělení kriminálně a sociálně méně 

narušených jedinců od ostatních odsouzených v rámci věznice. 

Ve věznicích je naprosto běžné hromadné ubytování. Takové „noclehárny“, nejsou 

uzpůsobeny pro racionální diferenciaci vězněných osob. Přitom bez důsledné diferenciace a 

faktického oddělení jednotlivých diferenciačních skupin je velmi obtížné pokoušet se o 

individuální způsob zacházení a přispívat tím ke snižování rizik recidivy odsouzených.  
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Již dlouho věznice upozorňují na nevyhovující vězeňskou architekturu a nevhodnou 

dislokaci řady věznic. Ve vyspělých vězeňských systémech převažují menší ústavy 

s předpoklady pro vnitřní diferenciaci, která je chápána více ve smyslu diferenciace metod a 

programů než v rozdělování odsouzených do skupin. V naší vnitrostátní legislativě jsou slova 

„individuální způsoby zacházení“ použita pouze v § 82 odst. 1 vyhlášky č. 345/1999 Sb., 

který upravuje výkon trestního opatření u mladistvých.   

 Mladiství odsouzení vykonávají trest odnětí svobody odděleně od ostatních 

odsouzených ve věznicích nebo ve zvláštních odděleních pro mladistvé (§31 odst.4 zákona č. 

218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, v platném znění) bez bližší vnější 

diferenciace. Zákonu lze tedy formálně dosáhnout jakýmkoli oddělením ubytovny 

mladistvých od ubytovny dospělých, třeba jen mříží, plotem. Podobné umisťování vede 

k nekontrolovatelné komunikaci s dospělými odsouzenými a nic nebrání negativnímu jevu 

kriminální infekce. Mladiství snáze podléhají cizím vlivům.  

Zcela zásadní pro efektivní výkon trestu a zejména pro snížení recidivy je umístění 

odsouzených blízko trvalého bydliště tak, aby s nimi mohla pracovat místní komunita 

(Probační a mediační služba, sociální pomoc, drogové služby, rodinná terapie).  

Z hlediska vnitřní diferenciace se u dospělých odsouzených mají podle §8 odst. 3 řádu 

výkonu trestu odnětí svobody oddělovat méně narušení od více narušených. Pojem narušenost 

však není blíže specifikován a neurčitost pojmu může vést k subjektivním odhadům, což je 

nevyhovující. Prostupné skupiny vnitřní diferenciace dospělých jsou podle §39 odst. 5 řádu 

výkonu trestu odnětí svobody navázány na plnění programu zacházení. V dalších odstavcích 

uvedeného ustanovení se uvádí, že do první prostupné skupiny vnitřní diferenciace se zařazují 

odsouzení, kteří převážně aktivně plní program zacházení i své další povinnosti a chovají se a 

jednají v souladu s vnitřním řádem. Do druhé prostupné skupiny vnitřní diferenciace se 

zařazují odsouzení, kteří částečně plní program zacházení a převážně se chovají a jednají 

v souladu s vnitřním řádem, tato skupina je určena zpravidla jako vstupní pro odsouzené, 

nastupující výkon trestu. Do třetí prostupné skupiny vnitřní diferenciace se zařazují 

odsouzení, kteří převážně odmítají přijmout nebo neplní program zacházení, neplní své 

povinnosti a chovají se a jednají v rozporu s vnitřním řádem.   

V praxi to znamená, že odsouzený je po absolvování nástupního oddělení zařazen 

kamkoliv, kde je volné místo, neboť všichni jsou většinou zařazeni do druhé diferenciační 

skupiny. Spolu pak žijí ti, kteří by z nejrůznějších důvodů měli být rozdělováni. Končeným 

parametrem vnitřní diferenciace jsou nakonec ubytovací možnosti.  
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  U zacházení s vězněnými osobami uvádí předpisy na prvním místě vždy zaměstnávání 

a vzdělávání.  Je zřejmé, že odsouzení mají přemíru volného času, který tráví většinou na 

celách a odděleních místo přípravy na řádný život po propuštění z výkonu trestu.  

 Od 1.10.2017 existují dva typy věznic, ostraha a zvýšená ostraha.  Nově jsou ve 

věznicích zřízena oddělení dle stupně zabezpečení. Modifikací pro základní určení oddělení je 

vyhodnocení vnějších a vnitřních rizik včetně doporučení odborné komise.  V rámci stanovení 

stupně zabezpečení v přijímacím oddílu jsou uvedena taxativně stanovená kritéria, těmi jsou 

míra statického rizika, stupeň a povaha narušení odsouzeného, nevykonaná ochranná opatření, 

průběh předchozích výkonů trestů, hrozba útěku, další trestní řízení, zejména pro specifickou 

trestnou činnost, skutečnost, že odsouzený byl v minulosti odsouzen pro specifickou trestnou 

činnost, další skutečnosti významné pro stanovení stupně zabezpečení 

Program zacházení se zpracovává na základě komplexní zprávy o odsouzeném 

s ohledem na délku trestu, charakteristiku osobnosti a příčiny trestné činnosti. Komplexní 

zpráva je shrnutím výsledků psychologického, pedagogického, sociálního, případně 

lékařského posouzení, hodnocení rizik a potřeb a jiných dostupných materiálů k osobě 

odsouzeného. 

Předpokladem úspěšného zacházení s vězněnými osobami je dostatečný počet 

kvalifikovaných a pozitivně motivovaných odborných zaměstnanců a vychovatelů. Platná 

právní úprava uvádí, že s odsouzenými pracují stabilní týmy zaměstnanců, ve složení 

speciální pedagog, psycholog, sociální pracovník a vychovatel.   

3.4. Zacházení s odsouzenými 

Hlavním prostředkem výchovného působení na odsouzeného je stanovený, celodenně 

probíhající program zacházení. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody stanoví soustavně 

působit na osoby ve výkonu trestu odnětí svobody s cílem vytvořit předpoklady pro jejich 

řádný způsob života po propuštění. Tato zákonná povinnost se v praxi promítá při sestavování 

programu zacházení, který se vytváří v součinnosti mezi odbornými zaměstnanci věznice 

a každým jednotlivým odsouzeným. Odsouzený si volí z nabídky aktivit, které věznice 

považuje za vhodné a které je schopna pomocí svých zaměstnanců zajistit.  

Program zacházení se zpracovává na základě komplexní zprávy o odsouzeném 

s ohledem na délku trestu, charakteristiku osobnosti a příčiny trestné činnosti. Komplexní 

zpráva je shrnutím výsledků psychologického, pedagogického, sociálního, případně 
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lékařského posouzení, hodnocení rizik a potřeb a jiných dostupných materiálů k osobě 

odsouzeného programem SARPO (Souhrnná analýza rizik a potřeb).  

  SARPO je penitenciární nástroj určený k hodnocení kriminogenních rizik a 

potřeb odsouzených osob. Stanovuje přesný rámec a kontext, na jejichž základě se provádí 

vstupní sociální, pedagogické a psychologické posouzení. Uvedené posouzení slouží ke 

kategorizaci odsouzených podle míry rizik a potřeb pro výběr vhodné intervence. Je 

nástrojem, který predikuje pravděpodobnost opětovného uvěznění.  Finální interpretace 

zaznamenaných údajů a jejich zakomponování do programu zacházení je klíčovým 

předpokladem pro efektivní cílené zacházení směřující k dosažení pozitivních výsledků v 

podobě snížení nebezpečnosti odsouzeného a jeho recidivy. 

3.4.1. Program zacházení 

Pravidelnou součástí programu zacházení je určení způsobu zaměstnávání 

odsouzeného, jeho účasti na pracovní terapii, vzdělávání anebo jiné náhradní činnosti, 

směřující k vytvoření předpokladů pro jeho samostatný způsob života. Pokud u odsouzeného 

přichází v úvahu více variant programu zacházení, umožní se mu výběr (§ 41 odst. 3 

ZVTOS). Při zařazování odsouzeného do jednotlivých programů zacházení se přihlíží k délce 

trestu, charakteristice osobnosti pachatele a příčinách jeho trestné činnosti. Program zacházení 

je stanoven odsouzenému na začátku výkonu trestu a podle typu věznice je periodicky 

vyhodnocován. Při této příležitosti se zaznamenávají skutečnosti vyjadřující změny v chování 

a jednání odsouzeného, zejména v jeho postojích k výkonu trestu a ke spáchanému trestnému 

činu. Program zacházení by měl vždy vycházet z poznání konkrétní osobnosti odsouzeného, 

měl by být pravidelně aktualizován a vyhodnocován. 

Program zacházení je zaměřen na pokrytí těchto hlavních oblastí: 

▪ Pracovní aktivity 

▪ Vzdělávací aktivity 

▪ Speciálně výchovné aktivity 

▪ Zájmové aktivity 

▪ Oblast utváření vnějších vztahů 

Pracovní aktivity 

Hála (2005) uvádí, že cílem pracovních aktivit je vytvoření pracovních návyků u těch 

odsouzených, kteří si je doposud nevytvořili a zároveň také uchování pracovních návyků u 

dosouzených, kteří před výkonem trestu pracovali (s.124). 
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Práce jako významný výchovný fenomén přispívá ke korekci vzorců chování a 

k dosažení požadovaných změn v osobnostních charakteristikách delikventních jedinců. 

Získané pracovní dovednosti, může odsouzený po propuštění z výkonu trestu uplatnit 

v řádném životě, a tím eliminovat případné opakování kriminálních forem chování. 

Pracovním režimem získává odsouzený návyk na pravidelný výkon řádné práce a pracovní 

režim. Zde je jako motivační prvek vhodná aplikace odměn a trestů. Odsouzení mohou zjistit, 

že jim výkon řádné práce může přinést užitek, radost i ocenění. Důležitým přínosem 

zaměstnávání odsouzených je i ekonomická stránka věci, kdy si odsouzení ze své odměny 

hradí výživné na děti, náklady výkonu trestu a vzniklé dluhy. Pracovní aktivita zásadním 

způsobem přispívá ke snižování počtu a intenzity reakcí na zátěž z uvěznění a ke zmírnění 

vlivu prizonizace. Pracovní aktivitou dochází k celkovému zklidnění k souladu 

psychosomatických funkcí i k uvedení řady sociálních a psychických aspektů do určitého 

řádu. Pracovní aktivitu můžeme považovat za terapii. Je nejlepším prostředkem proti nudě a 

vzniku mimořádných událostí. Práce odstraňuje nouzi, což umožňuje posílit kontakt 

s rodinou, umožňuje úhradu závazků i získání jisté finanční hotovosti. U některých jedinců lze 

docílit aktivace potřeby seberealizace.  

 Vzdělávací aktivity 

Vzdělávání má ve stávajícím pojetí penitenciární péče vězněných osob klíčovou roli. 

Hlavní cíl spočívá ve zvýšení pravděpodobnosti následné reintegrace do společnosti, ve 

zlepšení úrovně jejich morálních vlastností a v korekci jejich chování do sociálně přijatelných 

norem. Vzdělávání zajišťují Školská vzdělávací střediska věznic. Po úspěšném vykonání 

závěrečných zkoušek získávají odsouzení zařazení do studia doklad, ze kterého není patrno, 

že byl získán ve výkonu trestu odnětí svobody. Tato střediska připravují osoby ve výkonu 

trestu odnětí svobody na výkon povolání v oblasti odborných činností ve studijních oborech 

strojírenská výroba, zámečnictví, obrábění kovů, elektrotechnická výroba, výroba konfekce, 

zpracování dřeva, malířské a natěračské práce, stavební výroba, sadovnické a květinářské 

práce, provoz společného stravování a provoz domácnosti. Vzdělávání odsouzených probíhá 

rovněž formou akreditovaných kurzů, které organizují jednotlivá Střední odborná učiliště, 

v některých případech, ve spolupráci s občanskými sdruženími na základě grantů 

poskytnutých z Evropských fondů (například práce s křovinořezem, motorovou pilou, 

vysokozdvižným vozíkem).  

Středoškolské a vysokoškolské studium je umožňováno v individuálních případech. 

Středoškolské v Praze, Hradci Králové a Ostravě. Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou 
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v Brně a Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy můžou odsouzení muži zařazení 

do věznice s ostrahou nebo dozoru absolvovat vysokoškolské studium.   

Speciálně výchovné aktivity  

Zahrnují celou škálu tréninkových a terapeutických aktivit od režimového přístupu 

přes sociální výcvik, individuální poradenství, intervenci v krizových situacích, trénink 

zvládání vlastní agresivity až po individuální či skupinovou terapii. Hlavním cílem speciálně 

výchovných aktivit je korekce a změna sociálně deviantního chování a jednání, eliminace 

negativních symptomů, vyplývající z konkrétních poruch, zaměřené například na schopnost 

řešit zátěžové situace, schopnost uspokojovat potřeby společensky akceptovatelným 

způsobem. 

Zájmové aktivity 

Mají za úkol ukázat odsouzeným jak smysluplně a hodnotně využívat volný čas. 

Kromě odreagování a změny emočního ladění, mají tyto aktivity za úkol udržení fyzického a 

duševního zdraví odsouzených. Smyslem volnočasových programů je naučit odsouzené trávit 

volný čas aktivně a smysluplně činností, zaměřenou na rozvoj osobnosti. Udržet fyzikou a 

psychickou kondici odsouzených, překonávat a eliminovat negativní důsledky prizonizace a 

dalších vlivů vězeňské subkultury. Zájmové aktivity se snaží fungovat jako prevence 

mimořádných událostí na reakci uvěznění. Sportovní aktivity navíc mohou řešit nejen 

problémy spojené s vnitřní tenzí, ale mohou formovat i složky osobnosti, které mají s napětím 

souvislost. Přispívají ke snížení agresivního chování, které převádějí do sociálně přijatelné 

formy, kterou sport je.  

Oblast utváření vnějších vztahů 

Označené též jako extramurární aktivity jsou orientované na udržení a rozvoj 

rodinných a sociálních vztahů a vazeb mimo věznici. Jsou to vztahy, které udržují a posilují 

vztahy za zdmi věznice. Patří sem především návštěvy a styky s rodinou, telefonování a 

videohovory.  

Standardizované programy zacházení, aplikované v českých věznicích 

Nařízením generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č.13 z roku 2019 se 

stanoví minimální standardy pro tvorbu a realizaci standardizovaných výchovných, 

reedukačních a terapeutických programů ve věznicích. 

 Základním cílem těchto programů je aplikovat konkrétně zaměřené, strukturované a 

odzkoušené penitenciární programy pro vybrané cílové skupiny odsouzených a rizikové 

pachatele. Ve standardizovaných programech je aplikován stanovený, standardizovaný 
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postup. Hlavním cílem programů je změna rizikových postojů, hodnot, vzorců myšlení a 

chování odsouzených směrem k sociálně žádoucím formám.  

3.5. Činnost specializovaných oddělení  

Specializované oddíly se podle Nařízení generálního ředitele Vězeňské služby č. 41 z roku 

2017 člení na následující typy: 

Oddělení pro výkon trestu odsouzených s poruchami duševními a poruchami chování, kteří 

jsou schopni zapojení do skupinového terapeutického působení; možnými typy těchto oddílů 

jsou  

1. specializovaný oddíl pro výkon trestu odsouzených s poruchou duševní a poruchou 

chování 

2. specializovaný oddíl pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování, 

způsobenou užíváním návykových látek 

3. specializovaný oddíl pro výkon trestu odsouzených s mentální retardací 

Do oddělení s mentální retardací se zařazují odsouzení, kteří splňují některé z kritérií 

a) diagnóza F70, případně F71 dle MKN-10 

b) intelekt v subnormě ve spojení se sociální maladaptací 

c) porucha intelektu vlivem demence, kdy se jedná o úbytek intelektu na základě 

organického poškození centrální nervové soustavy, zejména toxicky (léky, 

alkohol), traumaticky, opakovanými epileptickými záchvaty a infekcemi 

d) pseudooligofrenie, tj. nedostatečným rozvojem intelektu na bázi výchovné či 

kulturní zanedbanosti vznikající následkem stimulační deprivace. 

Oddělení pro výkon trestu odsouzených s poruchami duševními a s poruchami chování, kteří 

nejsou schopni zapojení do skupinového terapeutického působení 

1. specializovaný oddíl pro výkon trestu odsouzených s poruchami duševními a 

s poruchami chování s individuálním zacházením 

Oddělení pro výkon trestu ochranného léčení, možnými typy těchto specializovaných oddílů 

jsou 

1. specializovaný oddíl pro výkon ochranného léčení protitoxikomanického 

2. specializovaný oddíl pro výkon ochranného léčení sexuologického 

3. specializovaný oddíl pro výkon ochranného léčení protitoxikomanického a 

protialkoholního 
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4. specializovaný oddíl pro výkon ochranného léčení protitoxikomanického, 

protialkoholního a léčení pro patologické hráčství 

3.5.1. Specializovaný oddíl pro výkon trestu odsouzených s poruchou duševní a 

poruchou chování 

Do specializovaného oddílu pro výkon trestu odsouzených s poruchou chování se 

zařazuje odsouzený  

a) s diagnostikovanou poruchou F60-F61 dle MKN-10 

b) který je schopen alespoň částečně přiznat vinu a podíl na spáchání trestného činu 

c) prokáže motivaci k aktivnímu řešení svého poruchového chování dobrovolným 

podáním žádosti o zařazení do specializovaného oddílu 

3.5.2. Specializovaný oddíl pro výkon trestu odsouzených s poruchami duševními 

a s poruchami chování s individuálním zacházením 

Do specializovaného oddílu pro výkon trestu o s poruchami duševními a s poruchami 

chování s individuálním zacházením se zařazují odsouzení s poruchami duševními a 

poruchami chování, kteří, 

a) nejsou schopni zapojení do skupinového terapeutického působení 

b) jsou nepřizpůsobiví a neschopní žít v běžné populaci odsouzených z důvodů 

závažných projevů agresivity, impulzivity a zvratu nálad 

3.5.3. Specializovaný oddíl pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a 

chování, způsobenou užíváním návykových látek 

 Do specializovaného oddílu pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a 

chování, způsobenou užíváním návykových látek, se zařadí odsouzený, který 

a) v období před nástupem trestu splňoval kritéria pro stanovení diagnózy F11.2, 

F13.2, F14.2, F15.2, dle MKN-10 popřípadě splňoval kritéria pro a stanovení 

diagnózy F11.1, F13.1, F14.1, F15.1, dle MKN-10 

b) prokáže motivaci k aktivnímu řešení vlastního drogového problému napsáním 

motivačního dopisu 

     Aktivity na těchto odděleních probíhají formou skupinové terapie, individuálního 

terapeutického zacházení, speciálně výchovných aktivit, pracovní, vzdělávací, kulturní 

a zájmové činnosti. Dlouhodobým cílem terapeutického programu oddělení je zredukovat 

škodlivé a nebezpečné projevy chování odsouzených a naučit je vědomě kontrolovat své 
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jednání a chování žádoucím směrem. U odsouzených se předpokládá snaha o úspěšné 

začlenění do společnosti.   

  Základem odborného zacházení je skupinová práce zastřešená komunitním systémem, 

jehož součástí je polootevřená skupina. V rámci tohoto systému tým zaměstnanců i odsouzení 

vytvářejí propojenou a koordinovanou skupinu se společným terapeutickým cílem. K hlavním 

principům terapeutické komunity patří spoluúčast odsouzeného na terapii, otevřená 

komunikace na všech úrovních, sociální učení a zpětná vazby o vlastním chování, vedoucí 

k sebenáhledu.   

Terapeutický program je rozdělen na tři fáze – úvodní, střední a závěrečnou, v délce 

18 měsíců. Každá fáze programu trvá 6 měsíců. Úvodní fáze zahrnuje funkci orientační, 

poznávací, adaptační a diagnostickou. Střední fáze je zaměřena na přijmutí života v komunitě. 

Odsouzení jsou terapeuticky vedeni, aby se zabývali sami sebou, ale také aby uměli 

naslouchat druhým. Předpokladem je postupná osobnostní stabilizace přijímání zodpovědnosti 

za sebe a chápání podstaty závislostí a požadavku na odmítnutí užívání návykových látek. 

Postupně se učí přijímat závažnost problémů souvisejících s užíváním drog a jsou posilováni 

k pokračování v procesu pozitivní změny. Třetí fáze terapeutického procesu je směřována na 

identifikaci silných a slabých stránek, znalost rizik a na předcházení nebezpečných 

ohrožujících situací, na budoucnost s vědomím toho, že budou opouštět komunitní systém.  

Metodami odborného zacházení s odsouzenými jsou: 

Komunitní setkání – je realizované dle možností všemi členy týmu. Komunitní setkání 

rámcuje a ukotvuje všechny ostatní aktivity. Je uskutečňováno v pracovní dny denně, po dobu 

jedné hodiny. Cílem komunitního setkání je vytvořit oboustrannou komunikaci mezi týmem 

zaměstnanců a odsouzenými.  

Skupinová terapie – probíhá v rozsahu 1,5 hodiny týdně, zahrnuje odborné činnosti, 

které odpovídají obecně uznávaným terapeutickým postupům a je orientována především na 

práci s trestným činem. 

Další skupinové speciálně výchovné aktivity: prevence relapsu, nácvik sociálních 

dovedností, skupinová diskuse, muzikoterapie, biblioterapie, skupinová práce, psychohygiena, 

společenské dění.  

 Koncepce odborného zacházení vychází z oblasti kognitivně behaviorální terapie a je 

zaměřena na odstranění nebo redukci poruchy nebo jejich patologických projev a na 

podnícení motivace ke změně patologického myšlení a disfunkčního jednání odsouzeného. 
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Stěžejní terapeutické aktivity jsou cíleny na problematické chování odsouzených. 

Skupinová terapie pracuje nejvíce s trestnou činností, tématy jsou zvnitřnění viny za spáchaný 

trestný čin současný i minulý, empatické nahlédnutí na pozici oběti, rekonstrukce trestného 

činu a odhalení spouštěčů vedoucích k trestnému činu.  Nácvik sociálních dovedností se 

věnuje zlepšení sociálních dovedností v oblasti mezilidské komunikace a nácviku vhodnějších 

forem řešení na rozpoznávání bezprostředně ohrožujících rizikových situací a konfliktů.  

 Prevence relapsu je zaměřena na rozpoznávání bezprostředně ohrožujících rizikových 

situací a faktorů v oblasti užívání drog, které působí dlouhodobě a mohou narušit abstinenci, 

dále na zvládání situace, kdy je abstinence porušena.  Pro uživatele návykových látek se jedná 

o existenčně nejdůležitější aktivitu.  Prevence relapsu je přístup, zaměřený na sebekontrolu, 

používaný při léčbě různých druhů závislého chování.  Jedná se o psycho edukační program, 

kombinující techniky kognitivních intervencí a trénink dovedností, se záměrem pomoci 

odsouzenému změnit jeho závislé chování a udržet tyto navozené změny. Účelem je zlepšení 

sebekontroly, anticipování rizikových situací a zlepšení dovedností k jejich zvládání. 

Programy prevence relapsu kombinují behaviorální a kognitivní techniky a strategie, 

zaměřené na podporu rovnováhy životního stylu 

Jednotlivá témata v průběhu programu: 

• Seznámení (cvičení ve skupině, poznávání se, zjišťování osobních informací) 

•  Drogový životopis (konkrétní zmapování dosavadních zkušeností s drogou) 

•  Fyzická a psychická závislost (individuální zkušenosti, sebereflexe, fáze závislosti, 

jak velká byla jejich závislost) 

• Aktuální důvod – motivace (proč s drogami přestat, co je k tomu vede) 

• Prevence relapsu – fáze doléčování (dopad na dno, ambivalence, odhodlání, integrace) 

- Odvykání a touha (některé principy odvykání, hlavní nebezpečí) 

- Nebezpečné situace (zázemí) 

- Příprava na stresové situace (PPPP-pravda, poznatky, priority, 

podpora) 

- Témata léčení a rodiny 

- Členství ve skupině (mimo VT – terapeutické, doléčovací) 

- Vzít si (Je to problém? Mám to pod kontrolou?) 

- Co dělat v případě uklouznutí  

- Otevřeně o léčení (zamyšlení nad větší otevřeností, co byste 

udělali vy) 
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- Jak říkat ne na nabídku drogy, jak se vztahovat k uživatelům drog 

- Uspořádání nových vztahů, navazování přátelství 

- Zaměstnání, které splňuje vaše představy 

- Pohled dopředu, plány, cíle a sny 

Úspěšnost programu se hodnotí velice obtížně. I přes to, že jsou odsouzení intenzivně 

monitorováni na přítomnost návykových látek v moči, ani to nezabrání u některých 

zneužívání léků, či užití drogy. Opakovaně se nám potvrzuje skutečnost, že pokud motivace 

k zvládnutí programu a zbavení se závislosti nevychází z vnitřního přesvědčení odsouzených, 

jakákoli snaha z venku se míjí účinkem.  To platí dokonce i u těch, kteří celý program úspěšně 

absolvovali. Ojediněle pak selhávají v podmínkách následného standardního výkonu trestu.  

3.5.4. Oddělení pro výkon ochranného léčení 

 Do specializovaného oddělení pro výkon trestu ochranného léčení je zařazen 

odsouzený, kterému bylo soudně nařízeno ochranné léčení, kdy se zohledňuje zbývající délka 

trestu, motivace a další faktory ovlivňující očekávaný přínos ochranného léčení.  

3.6. Programy pro resocializaci pachatelů užívané ve věznicích 

Program GREP – intenzivní reedukační program 

Program GREPP je intenzivním, krátkodobým reedukačním programem pro pachatele 

trestných činů násilí na dětech. Program GREPP se rozlišuje na GREPP 1, je krátkodobým 

intenzivním programem, který je určen odsouzeným, páchající trestné činy násilí na dětech, 

mezi něž patří týrání dětí, komerční sexuální zneužívání dětí a sexuální zneužívání bez 

komerčního aspektu.  Program GREPP 2 je dlouhodobý terapeutický program, pro odsouzené, 

kteří již absolvovali Program GREPP1. Pro odsouzené ženy je určen program FEDDO. 

Program 3Z – Zastav se, Zamysli se a Změň se  

Tento program je zaměřen na vícekrát trestané odsouzené za převážně majetkovou 

trestnou činnost. Jeho jádrem je přivést odsouzené k odpovídajícímu náhledu na jejich 

trestnou činnost a k přijetí důsledků vyplývajících z jejich páchání. Jedná se o skupinový 

program 8-12 odsouzených, který vede společně dvojice vyškolených lektorů. 

Standardizovaný program má pro odsouzené motivační výhodu – po jeho absolvování 

získávají „plusové body“ k možnosti podmíněného propuštění z výkonu trestu. Tato motivace 

jednoznačně převažuje. 

 Ze zkušenosti lektorů:  



38 

 

 

“Zaznamenali jsme skutečnost, že někteří jedinci se zvýšeně formálním zájem o 

program (čistě kvůli podmíněnému propuštění) se sami odhalili již ve třetím sezení, když již 

byly nároky na jejich přemýšlení a individuální projev před skupinou vyšší a oni měli 

přesvědčovat o svých dobrých úmyslech od budoucna. To jim nešlo, ať již z důvodu omezené 

kapacity racionálního myšlení nebo z důvodu neuměle skrývané tendence na svém budoucím 

jednání vlastně nic neměnit. Nevěřili totiž tomu, že zejména kvůli dluhům, špatné situaci na 

trhu práce se jim podaří uchytit“. 

„Domníváme se, že záleží na osobnostech lektorů. Měli by jít sami svým chováním a 

kompetentností příkladem. Svým širším všeobecným přehledem dávat odsouzeným příklady 

souvislostí jejich trestné činnosti s občanským životem, apelovat na empatii k obětem trestné 

činnosti. Z vlastní zkušenosti víme, že se vyplácí občasné odlehčení v programu pomocí 

humoru, což navozuje vyšší důvěru odsouzených k lektorům. Lektoři by měli mít zejména 

přesvědčovací schopnosti a argumentační vybavenost pro kontrování častým negativistickým 

názorům odsouzených v důsledku jejich apatie a nedůvěry v sebe, což u nich může vést 

k předčasné rezignaci nad budoucností. Jde především o to, aby právě „nakopli“ jejich 

prizonizací zmrazenou vůli a chuť v budoucnu něco změnit.“. 

Program TP21 Junior 

Program zaměřený na problematiku snižování násilí mezi mladistvými odsouzenými. 

Cílem programu je snížení agresivních projevů chování vůči spolu odsouzeným a 

zaměstnancům, motivovat odsouzené k zodpovědnosti za své chování. 

Program pro pachatele dopravních nehod 

Program zaměřený na pachatele dopravních nehod, tak, aby byli schopni negativní 

zkušenost využít ve prospěch své další, bezproblémové řidičské praxe. 

Cílené, odborné zacházení je nezbytnou součástí procesu resocializace odsouzených. Velice 

záleží na motivaci, odbornosti a spolupráci zaměstnanců věznice. Tam, kde se sejde kvalitní 

tým, pro který je změna chování odsouzených prioritou, je možné s vězněnými osobami 

dosáhnout eliminace negativních důsledků uvěznění, především pak prizonizace.  

Ze své vlastní zkušenosti vím, že ne všichni odsouzení jsou v dané době 

v penitenciárním smyslu ovlivnitelní. I psychologie osobnosti dokládá, kdo je sám se sebou 

spokojen, kdo necítí potřebu vnitřní změny, kdo zainteresoval trestnou činnost a následující 

výkon trestu do svého životního stereotypu je v dané době neovlivnitelný. Prakticky to 
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znamená, že účelné je z masy odsouzených vydělit kategorii nemotivovaných ke změně a 

podrobit ji jinému zacházení než kategorii ke změně motivovaných.  

 U nemotivovaných odsouzených je třeba vyvolat nespokojenost s dosavadním 

kriminálním průběhem vlastního života. Velice se mi osvědčilo s každým odsouzeným, který 

je umístěn do mého kolektivu provádět nejprve vstupní pohovor. Vysvětlím odsouzenému, 

kdo jsem, jak s ním budu pracovat, s čím se na mne může obrátit. Nabídnu mu aktivity, do 

kterých se může zapojit, ověřím si údaje o jeho sociálním zázemí, poptám se na jeho obavy a 

pocity z výkonu trestu.   

Rozhovor je podrobnější v případě, že se jedná o odsouzeného, který je ve výkonu 

trestu poprvé a s výkonem trestu nemá zkušenosti. S odsouzenými, kteří nemají motivaci 

změnit svůj dosavadní průběh života se snažím hovořit na téma rozdíly mezi životem na 

svobodě a životem ve vězení. U některých nemotivovaných odsouzených přicházíme společně 

na to, že život na svobodě je pro ně vlastně něco, co neumí, nenaučili se žít a rozhodovat 

samostatně, neví, na koho se mají venku obrátit, když potřebují pomoc. Hledáme způsob, jak 

s tím pracovat již z výkonu trestu  

  Život ve vězení je pro některé odsouzené jednodušší, nemusí se o nic starat, vše má 

svůj řád, pravidla. Odsouzení zde mají své místo, cítí se tu bezpečněji. Velmi málo se 

setkávám v rozhovorech s útočností a rozhněvaností odsouzených. Osvědčil se mi 

nedirektivní postup při prvotních pohovorech s odsouzenými. Snažím se, aby se o sobě co 

nejvíce rozmluvili, mají možnost sdělit své obavy, dotázat se na to čemu nerozumí. Mohou 

přijít s jakýmkoli problémem a budou přinejmenším vyslechnuti. Spolu pak hledáme vhodná 

řešení. 

V dalších navazujících rozhovorech se snažíme já i odsouzený porozumět tomu, co ho 

dovedlo k tomu, že se ocitl ve výkonu trestu, a pracovat na tom, jak podobným situacím 

předejít nebo jak je řešit.  Snažím se ho motivovat k tomu, aby si stanovil dosažitelné plány, 

dovedl si určit cesty, které ho k nim dovedou. Spolupráce s dalšími zaměstnanci, 

vychovatelem, speciálním pedagogem a psychologem by měla být samozřejmostí.  

3.7. Rizika prizonizace odsouzených ve věznicích 

Osobnost odsouzených je charakterizována řadou asociálních až antisociálních 

a psychopatických rysů. Ve vězeňských podmínkách se tyto rysy vyostřují a 

zvýrazňují, což vede k rozvoji specificky organizovaného života ve vězení. Vězňové 

vytvářejí sociální skupinu, která má svou strukturu se specifickými statuty a tím jsou 
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vymezena i pravidla chování a sociální vztahy. Značná část odsouzených se chovala 

asociálním způsobem již na svobodě a nelze předpokládat, že by se zafixované 

vzorce chování najednou změnily. Mnozí z nich se dokáží na vězeňské prostředí 

dobře adaptovat. Tento jev je známý jako prizonizace, který jsem popsala v kapitole 

o výkonu trestu. Jiří Mertl (2020) se ve své studii věnuje výzkumu prizonizace a jejímu 

vlivu na propuštěné osoby v české republice. Ve své studii využil data ze čtyř již ukončených 

projektů a pátého, který ještě trvá.  

Došel k závěru, že české vězeňské prostředí a věznice spíše inklinují k australskému 

modelu [přeplněné věznice, odosobněné vztahy s vězněnými osobami, krátký výcvik 

zaměstnanců, nízká prestiž zaměstnanců]. V této souvislosti je však nutné 

poznamenat, že věznice jsou do velké míry autonomními subjekty, což s sebou nese i 

skutečnost, že prostředí a kultura v jednotlivých věznicích se mohou značně lišit. (. . .) 

Druhý faktor spojovaný se vznikem prizonizace v českých věznicích, minimální nebo 

absentující odborná péče o vězněné osoby, je v českém prostředí spojen na jednu 

stranu s již notoricky známou přetížeností odborného personálu a na druhou stranu s 

aplikací responsibilizace na vězněné osoby. Péče ve věznicích a její nedostatečná 

úroveň do velké míry souvisí s přeplněností věznic.  (Mertl, 2020, s. 545) 

Ve výkonu trestu na odsouzeného působí prostředí věznice, kde vykonává trest 

odnětí svobody. Psychologická atmosféra uzavřených cel, denní režim a řád 

oddělení, sociální vztahy, které jsou vytvářeny kolektivem spolu odsouzených i 

všemi zaměstnanci vězeňské služby.  

3.7.1. Skryté vztahové struktury vězněných osob 

V odborné literatuře je popsáno mnoho o hierarchii odsouzených. Vágnerová 

(2008) uvádí, že „Vězňové vytvářejí specifickou sociální skupinu, která má svou 

strukturu, hierarchii rolí se specifickým statusem, a tím jsou vymezena i 

diferencována pravidla chování a sociální vztahy uvnitř skupiny“ (s.822). 

  Ve skupině vězňů se můžeme setkat se specifickou sociální hierarchií. Jak 

uvádí (Netík, Netíková & Hájek 1997) jedná se nejčastěji o následující role: 

Role neformálního vůdce (tzv. kinga), jeho chování je charakteristické 

nadřazeností, povýšeností, ovládáním okolí, často krutým způsobem. Řada vězňů na 

něho pracuje, odevzdávají mu část majetku (cigarety, tabák), má právo vyžadovat 
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určité úkony, včetně náhradního způsobu uspokojování fyziologických potřeb (sex). 

Tento jedinec je nositelem a šiřitelem negativních aspektů prizonizace. 

Role délesloužícího (kmet), který získal určité postavení díky delšímu pobytu 

ve vězení a zkušenostem. Často se jedná o tzv. poradce krále. Jeho postavení je 

respektováno, nebývá obětí různých sociálně patologických jevů.  

Role řadového příslušníka, takový jedinec má pevně vymezená práva a 

povinnosti, a to nejen vymezené řádem věznice ale také vůdcem.  

Role outsidera (v argotu označovaného jako pampeliška), jedná se o slabšího 

jedince, který se podrobuje až do otrockého vztahu a bývá obětí různých nekalostí. 

Proto, že se jako nejdůležitější vlastností pro získání určité pozice jeví úroveň 

fyzické síly a bezohlednosti, je třeba podotknout, že za určitých okolností mohou být 

tyto absurdity moci „poraženy“ inteligencí. Odsouzený na dvanáct let odnětí 

svobody, po sedmi letech trestu ve zvýšené ostraze, se k problematice hierarchie 

mezi odsouzenými vyjadřuje takto:  

Na každý cele je vždycky někdo, kdo má rozhodující slovo. Je to buď člověk, 

který je fyzicky zdatný nebo inteligentní anebo obojí. Největší respekt ale mají ti 

inteligentní, a to bylo i za bývalého režimu. Člověk, který má respekt proto, že je 

silný, má respekt vynucený, a to se nikomu nelíbí, protože musí. Chytrý člověk si 

respekt nemusí nijak zvlášť vytvářet, ten se tvoří automaticky“. 

Podle mého názoru se po revoluci význam rolí v hierarchii odsouzených začal 

pozvolna měnit a pevně zažitá pravidla postupně zanikala. Díky vnitřní diferenciaci a 

neustálé migraci odsouzených po věznicích celé ČR se začala tvořit skupina 

odsouzených materiálně zabezpečených a těch, kteří pro tabák a kávu udělají cokoli. 

Díky tomu, že je ve věznicích velmi malá zaměstnanost a odsouzení nemají dostatek 

finančních prostředků na nákupy, jsou ve vězeňské subkultuře ceněni odsouzení, 

kteří mají funkční sociální zázemí. Rodinu, která je může podporovat ať už formou 

balíčku nebo finančními prostředky, například dobíjením kreditu na telefonní karty. 

Za peníze nebo zboží si lze koupit zejména ochránce z řad spolu odsouzených, kteří 

pak zajišťují ochranu osobní bezpečnosti mecenáše.  

  Slovy odsouzeného na 18 let odnětí svobody, 12x soudně trestaného, po 15 

letech současného trestu: 

 „Mezi odsouzenými je bída, každý chce získat kouření, kávu a udělá pro to 

cokoli. Sebelepší fyzická výkonnost nemá význam, stejně dostane nářez, nebo se na 
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něho udělá nějaký intrik, aby se dosáhlo svého. Dříve každý věděl, kde má své místo. 

Mezi odsouzenými fungovalo pěstní právo. Dnes se jen intrikuje“. 

Dalším faktorem, který má vliv na status odsouzeného v rámci vězeňské 

subkultury je spáchání trestného činu. Trestné činy spáchané na dětech, především 

mají-li sexuální charakter, dále pak znásilnění, velmi nepopulární jsou takzvaní 

„matkovrazi“, neposkytují dobrý vstup do vězeňské subkultury. Naopak jistou prestiž 

mezi určitou skupinou vězňů může přinést odsouzenému, je-li potrestán za vraždu 

policisty. Další nepříznivou nálepku pro vstup mezi komunitu spoluvězňů  může být 

pro jednotlivce předchozí působení ve službách policie nebo vězeňské služby, a dále 

pak na postech exekutorských.  

Slovy odsouzeného na 15 let odnětí svobody, 4x soudně trestaného po 9 letech 

odnětí svobody k situaci na cele: 

„Ráno se probudí naštvaný jako feťák, který má absťák. Začne vyhledávat 

situace, kdy může jít do konfliktu, vybít se, i za cenu, že dostane nářez, jiní si pro 

nářez sami jdou – asi mají absťák z dětství, kdy je řezala máma“. 

    Fischer a Škoda (2009) uvádí, že v souvislosti s uvězněním ztrácí člověk základní 

opory, jako jsou rodina a další sociální kontakty a vztahy, zaměstnání a pracovní návyky a 

dovednosti, což narušuje jeho opětovnou integraci do společnosti (s.181-182). V této 

souvislosti je nutné poznamenat, že jen malá část odsouzených žila na svobodě řádným 

životem, žádoucí návyky a dovednosti nikdy nezískali, rodinné vztahy měli narušené 

pácháním trestné činnosti. V některých případech sami odsouzení přiznávají, že až odsouzení 

je „vytáhlo z rozjetého vlaku závislostí“ a s tím spojeného disociálního způsobu života na 

svobodě.  

3.8. Shrnutí teoretické části 

 V první kapitole teoretické části popsuji pojem motivace a představuji některé z teorií 

motivace. Popisuji zde proces motivace, vnější a vnitřní motivy, představuji některé druhy 

motivů, které mají vliv na lidské chování a dovádí ho k určitému cíli. Ve druhé části popisuji 

typologii osobnosti pachatele trestného činu. Domnívám se, že poznání osobnosti pachatele, 

pochopení jeho chování, jeho osobnostní rysy, jeho potřeby a způsoby jejich 

uspokojování, je důležité pro odborné zacházení ve výkonu trestu. Ve třetí kapitole 

popisuji resocializaci ve výkonu trestu. Možnosti resocializace úzce souvisí s charakterem 

osobnosti pachatele a poznáním, co bylo příčinou jeho neúspěšné socializace. Popisuji 
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resocializaci ve výkonu trestu a metody, kterými je prováděna. Popisuji účel výkonu trestu, 

kterým by mělo být obnovení sociálních dovedností a hodnot vězněného. Zároveň si ale 

uvězněný osvojuje nové vzorce chování a hodnoty, které jsou potřebné k tomu, aby se 

adaptoval na život vězeňské subkultury, tento jev se nazývá prizonizace. Představuji jeho 

vymezení dle Fischera a Škody a návazně na to diferenciaci odsouzených, jejímž účelem je 

oddělení méně narušených odsouzených od ostatních odsouzených a tím tento proces mírnit. 

Hlavním prostředkem výchovného působení na odsouzeného je program zacházení, který se 

zpracovává na základě komplexních informací o odsouzeném. Ve třetí kapitole popisuji 

hlavní složky programu zaházení. Součástí odborného zacházení je i činnost specializovaných 

oddělení, které má snižovat nebezpečnost a pravděpodobnost recidivy u rizikových pachatelů. 

V teoretické části popisuji jednotlivá specializovaná oddělení a jejich činnost. Představuji 

reedukační programy pro resocializaci pachatelů užívaných ve věznicích. V závěru teoretické 

části se vracím k rizikům prizonizace odsouzených a v návaznosti na tuto kapitulu představuji 

skryté vztahové struktury mezi odsouzenými, které uvádí někteří autoři v odborné literatuře i 

z praktických rozhovorů s odsouzenými.     
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Empirická část 

4. Motivace ke změně disociálního životního způsobu u 

odsouzených – výzkumné šetření 

V návaznosti na teoretická východiska je v empirické části práce představeno 

výzkumné šetření zaměřené na motivaci ke změně disociálního životního způsobu u 

odsouzených osob.  

4.1. Cíle výzkumu a výzkumné otázky 

Cílem výzkumu je zjistit, jaké faktory působí z pohledu odsouzených osob – mužů ve 

výkonu trestu odnětí svobody ve věznici se zvýšenou ostrahou na to, aby byli motivováni ke 

změně dosavadního způsobu života. Specificky budu zjišťovat, jakou roli v motivaci ke 

změně má odborné zacházení ve výkonu trestu odnětí svobody. Dále budu zjišťovat, jakou 

roli v motivaci hraje vězeňské prostředí jedné z nejtěžších věznic, a v neposlední řadě budu 

zjišťovat, jakou roli v motivaci má rodinné zázemí odsouzených.  

Ze stanovených cílů vyplynula jedna hlavní (HVO) a tři dílčí výzkumné otázky (DVO).  

HVO: Jaké motivační faktory mají z pohledu odsouzených mužů vliv na změnu disociálního 

způsobu života?  

DVO 1: Má z pohledu odsouzených mužů na jejich motivaci ke změně disociálního životního 

stylu vliv odborné zacházení ve výkonu trestu? 

DVO 2: Jaký vliv má z pohledu odsouzených mužů v motivaci ke změně disociálního 

životního stylu prostředí věznice? 

DVO 3: Jakou roli v jejich motivaci změnit disociální životní styl hraje rodina?  

4.2. Charakteristika výzkumného problému a potenciální význam výzkumu 

Pro vězně je vězení prostředím, ve kterém mají omezená práva, jsou izolováni od 

rodiny a ztrácí soukromí. Je to místo, kde musí obstát před ostatními ale především sami před 

sebou. Mnozí odsouzení si neuvědomují, že by bylo sociálně žádoucí změnit své chování, jiní 

si tuto možnost uvědomují, ale nejsou ke změně motivováni. Někteří motivováni jsou, ale 

neznají způsob, jak změnu uskutečnit. Zde je prostor pro odborné zacházení. Aby odborné 
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zacházení bylo smysluplné a naplňovalo předpoklad účinné nápravy, je třeba znát, jaké 

motivační faktory jsou účinné z pohledu samotných odsouzených.  

Cílem odborného zacházení je reintegrace odsouzeného (znovu začlenění) do 

společnosti. Hála (2005) považuje zacházení s odsouzenými za aktivity vězeňských 

pracovníků prováděné s cílem motivovat vězně k práci na sobě samém a tím pomáhat 

zvyšovat jeho šance na život po propuštění v souladu s platnými právními předpisy. Toto 

pojetí odpovídá i požadavku Standardních minimálních pravidel OSN pro zacházení s vězni, 

která vyžadují individualizované zacházení, které by odsouzeným umožnilo zvýšení jejich 

sebevědomí, rozvoj smyslu pro povinnost a pěstování vůle, aby po propuštění dodržovali 

zákon a vedli samostatný život. Zacházení by nemělo vést ke zhoršení sociálních vazeb mezi 

vězněm, jeho rodinou a sociálním prostředím. Penitenciární zacházení velkou měrou závisí na 

ochotě a schopnosti vězně spolupracovat, neboť úspěšné může být pouze zacházení s vězněm, 

který ví, že je to k jeho prospěchu a je ochoten spolupracovat. Proto je potřeba zkoumat, zda 

v rámci uvěznění dochází k posilování motivace ke změně disociálního životního stylu 

odsouzených. 

Můj výzkum může být pomocníkem při tvorbě Specializovaných programů zacházení, 

kdy každý program má jinou cílovou skupinu. Do skupin jsou vytipováni odsouzení na 

základě podobných kriminogenních rizik a potřeb, typu trestné činnosti a jejich příčin. Musí 

splňovat stanovená kritéria a být ovlivnitelní ve smyslu cíle programu. V programech je 

používána terapie, pomocí které se upravují maladaptivní vzorce chování směrem ke 

společensky přijatelnému chování a ke snížení rizika recidivy. Dalším přínosem je pomoc 

odborným zaměstnancům při práci s cílovými skupinami odsouzených ve všech oblastech 

odborného zacházení.  

4.3. Dosavadní realizované výzkumy  

V praxi českého vězeňství nebyl proveden žádný výzkum, který by se zabýval 

motivací odsouzených ke změně životního stylu. V roce 2011 byl proveden průzkum 

Institutem pro kriminologii a sociální prevenci (Bidermanová & Petras), který se zaměřoval 

na efektivitu standardizovaného programu 3Z. V Nařízení generálního ředitele Vězeňské 

služby České republiky č.35/2011, kterým se stanoví pravidla pro tvorbu a realizaci 

standardizovaných programů ve výkonu trestu odnětí svobody, jsou vyjmenovány 

Standardizované programy, jedním z nich je program 3Z (Zastav se, Zamysli se a Změň se). 

Bidermanová a Petras (2011, s. 66) zjistili, že nelze potvrdit hypotézu, že absolvování 
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resocializačního programu 3Z bude mít za následek menší recidivu po propuštění z výkonu 

trestu odnětí svobody. 

V absolventských pracích jsou zkoumány motivační faktory, které vedou odsouzené 

k pracovnímu zařazení a vzdělávání. Nebyl proveden žádný ucelený výzkum, který by 

potvrdil nebo vyvrátil, zda programy zacházení motivují odsouzené ke změně svého života.  

Otáhalová (2013) ve své bakalářské práci zjišťuje, zda odsouzení ve výkonu trestu 

odnětí svobody mají zájem o pracovní zařazení a z jakých důvodů chtějí, případně nechtějí 

být pracovně zařazeni. Zpočátku stanovila tři předpoklady, které provedený průzkum měl 

vyvrátit nebo potvrdit. Dvě ze stanovených hypotéz byly potvrzeny, a to ta, u které bylo 

předpokládáno, že odsouzení, kteří pracovali před nástupem do výkonu trestu, mají zájem o 

pracovní zařazení i během věznění, a ta, která říkala, že odsouzené k práci motivuje finanční 

odměna spíše než úspěšná integrace do společnosti. Třetí hypotéza, která tvrdila, že nejvíce 

odsouzených má zájem o pracovní zařazení z důvodu vyplnění volného času, byla vyvrácena. 

Popelák (2008) ve své bakalářské práci analyzuje spokojenost odsouzených se 

vzdělávacími programy ve věznici. Dochází ke zjištění, že část odsouzených páchá trestnou 

činnost proto, aby v co nejkratší době uspokojili své materiální potřeby. Další skupina 

odsouzených bere možnost studovat jako nutné zlo. Jejich hlavní motivací je přeřazení do 

věznice mírnějšího typu nebo žádost o podmíněné propuštění. Po absolvování vzdělávacích 

programů bude jeho hodnocení ve věznici to nejlepší a bude mít šanci na úspěch. Zjišťuje 

také, že bez ohledu na délku trestu a druh spáchané trestné činnosti udržuje většina 

zkoumaných po celý výkon trestu sociální kontakty se svými blízkými. Uvádí to jako závažný 

důvod k pozitivní motivaci při přehodnocení života odsouzeného.  

Císař (2015) ve své diplomové práci zkoumá názory na kvalitu a rozmanitost 

programů zacházení ve věznici Mírov. Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že u 

odsouzených převládá zájem o sportovní aktivity. Naopak mezi odsouzenými není příliš velký 

zájem o pracovní a vzdělávací aktivity, které jsou důležité pro další resocializaci odsouzeného 

do běžného života. Přitom úspěšné začlenění do společnosti po odpykání trestu minimalizuje 

pravděpodobnost páchání další trestné činnosti a opětovný návrat do výkonu trestu odnětí 

svobody 

Škarýdová (2013) ve své bakalářské práci zkoumá resocializační funkce VTOS. 

Z jejího výzkumu vyplývá, že Resocializační funkce VTOS nevykazuje účinnost, kterou by 

bylo možné považovat za uspokojující. Toto tvrzení podporuje vícero skutečností: míra 

kriminální recidivy pachatelů, kteří se opakovaně ocitají ve VTOS, je relativně vysoká, v 
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posledních letech se pohybuje mezi 60-70 % a v současnosti je jedním z hlavních měřítek 

úspěšnosti VTOS.  Poukazuje na to, že komplikace v úspěšné převýchově odsouzených 

způsobuje také nedostatek specializovaných zaměstnanců ve věznicích a v určitých případech 

spíše formální charakter programů zacházení. Odsouzení si v největší míře vybírají zejména 

volnočasové aktivity, které ze všech dílčích oblastí programu zacházení přispívají svou 

povahou nejmenší měrou k jejich nápravě. Připomíná fakt, že programy zacházení byly 

přijaty na základě zahraničních zkušeností, které jsou ověřené, ovšem v praxi českého 

vězeňství nebyl zatím proveden žádný ucelený výzkum, který by potvrdil, či vyvrátil, zda se 

aplikují v našich podmínkách správně.  

Účinnost terapeutických programů ve věznicích vyhodnocovali Petr Zeman et al. 

(2019) a konstatovali, že míra kriminální recidivy účastníků terapeutických programů po 

propuštění z výkonu trestu, zůstává vysoká. Konstatují, že ve srovnání s hodnotami kriminální 

recidivy, zjištěnými u kontrolních skupin odsouzených, byly výsledky účastníků programu 

mírně lepší než u intenzivních uživatelů drog, kteří program neabsolvovali, a zřetelně horší 

než u odsouzených neuživatelů, resp. příležitostných uživatelů. Naměřené rozdíly nebyly 

statisticky významné ani co do míry recidivy, ani pokud jde o její strukturu. 

4.4. Metodologie výzkumu 

Pro naplnění cílů výzkumu a řešení výzkumných otázek jsem zvolila kvalitativní 

výzkumný design založený na dotazování prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů. 

Tento druh výzkumu jsem si vybrala pro jeho možnost získat velké množství dat založených 

na subjektivních významech od vězněných osob z prostředí, které dobře znám, neboť v něm 

působím na pozici sociálního pracovníka. Vězni jsou ke mně otevření a mají ke mně důvěru. 

Výzkum jsem mohla provádět i v současné době, charakteristické vládními opatřeními v 

souvislosti s pandemií covid-19.   

Podle Švaříčka a Šeďové je kvalitativní přístup proces zkoumání jevů a problémů 

v autentickém prostředí s cílem získat komplexní obraz těchto jevů založený na hlubokých 

datech a specifickém vztahu mezi badatelem a účastníkem výzkumu. Záměrem výzkumníka 

provádějícího kvalitativní výzkum je za pomocí celé řady postupů a metod rozkrýt a 

reprezentovat to, jak lidé chápou, prožívají a vytvářejí sociální realitu (Švaříček & Šeďová, 

2007, s. 15). 
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4.5. Výběr výzkumného vzorku  

Výzkumný vzorek tvoří odsouzení umístění ve výkonu trestu odnětí svobody ve 

věznici s vysokým stupněm zabezpečení. Jsou to odsouzení, kteří jsou zařazeni do věznice 

typu zvýšená ostraha. Kritéria pro výběr byla částečně daná situací, vybírala jsem 

z homogenní skupiny odsouzených zařazených do zvýšené ostrahy. Jsou sem zařazováni 

odsouzení s disociálním způsobem života, kteří se na svobodě dopustili závažné trestné 

činnosti, nebo odsouzení, jejichž trestná činnost je opakovaná. Věk respondentů je daný 

profilací věznice, což je od 21 let do 65 let. Výběr respondentů byl záměrný, provedený na 

základě dostupnosti. Důležitým kritériem pro výběr byla ochota a souhlas respondentů. 

V tomto směru bylo výhodou, že se s participanty setkávám i mimo rámec výzkumu, v 

prostředí, které dobře znám a participanti znají mne. Mým úmyslem bylo vybrat sedm 

odsouzených. Po oslovení dvou participantů se přihlásilo dalších patnáct zájemců. Z nich 

jsem k sedmi již vytypovaným přiřadila dalších pět.   Výzkumu se účastnilo celkem 12 

participantů, mužů umístěných ve věznici, kteří jsou zařazeni do režimu zvýšené ostrahy.  

4.6. Údaje o participantech 

Participant č. 1 

▪  poprvé ve výkonu trestu za násilnou trestnou činnost – vražda. Má základní vzdělání, 

rok pracoval, pak výkon trestu. Do dvou let vyrůstal v úplné rodině, pak se rodiče 

rozvedli a otec se odstěhoval. Matka si našla přítele, vzali se. Má jednoho sourozence. 

Dětství bezproblémové, od 18 let experimenty s drogami. 

Participant č. 2 

▪ recidivista, ve výkonu trestu za násilnou trestnou činnost – týrání osob žijící ve 

společném obydlí, nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními 

látkami a jedy, z minulosti nařízena ústavní léčba. Rodiče již nežijí – sebevražda. Je 

otcem tří dětí, které měl s družkou před nástupem do VT v péči. Před nástupem do VT 

pracoval. 

Participant č. 3 

▪ poprvé ve výkonu trestu za násilnou trestnou činnost – vražda. Před nástupem do 

trestu studoval střední školu. Od mládí v pěstounské péči u prarodičů. Ve zvýšené 

míře konzumoval alkohol, experimentoval s marihuanou. Má jednoho sourozence.  
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Participant č. 4 

▪ recidivista, ve výkonu trestu za násilnou trestnou činnost – ublížení na zdraví, loupeže. 

Vyučen, před nástupem do výkonu trestu pracoval jako ochrana osob a majetku. 

Výchova v pěstounské péči babičky, pak výchovný ústav. Experimenty s drogami a 

alkoholem. Má dvě děti, kontakt s nimi neudržuje. 

Participant č. 5 

▪ recidivista, v minulosti odsouzen za násilnou trestnou činnost, v současné době 

odsouzen za maření výkonu úředního rozhodnutí. Před výkonem tretu pracoval cca 2 

měsíce. Má bohatou zkušenost s drogami. Trestná činnost je vždy pod vlivem drog. 

Na svobodě pobyl 5 měsíců. Výchova probíhala v úplné rodině, bez kriminální zátěže.  

Má středoškolské vzdělání.  

Participant č. 6 

▪ podruhé ve výkonu trestu, v minulosti odsouzen za majetkovou trestnou činnost, nyní 

odsouzen za násilnou trestnou činnost – vražda rodinného příslušníka. Vychováván 

byl v úplné rodině, má jednoho sourozence. Na základní škole výborný prospěch, 

mistr ČR v atletice ve starších žácích. Po základní škole začal studovat průmyslovou 

školu, prospěch dobrý, ale nedokončil ji z důvodu častých absencí. Nikdy nikde 

nepracoval. Konzumentem drog od svých 14 let.  

Participant č. 7 

▪ recidivista, juvenilní kriminalita. Ve výkonu trestu za násilnou trestnou činnost. 

Vychováván byl do dvou let v úplné rodině, pak rozvod rodičů, střídavá péče matka – 

babička. Od 10 let výchovný ústav. Od 10 let pije alkohol. Je vyučen kuchař číšník. 

Na svobodě vždy pracoval. Je otcem tří dětí, kontakt s nimi udržuje. Má zkušenost 

s drogami.  

Participant č. 8 

▪ ve výkonu trest poprvé, odsouzen za násilnou trestnou činnost. Střední odborné 

učiliště po prvním roce ukončil, začal nový učební obor zedník. Z učebního oboru ho 

pro časté absence vyloučili. Pracoval rok jako operátor výroby.  Od 17 let marihuana, 

alkohol. O rok později začal užívat ostatní drogy. Vychováván byl v neúplné rodině, 

na rozvod rodičů si nepamatuje. Má jednoho sourozence.  
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Participant č. 9 

▪ ve výkonu trestu poprvé. Odsouzen za násilnou trestnou činnost – vražda. Vychováván 

v úplné rodině. Má středoškolské vzdělání, od 11 let žil s rodiči v zahraničí, tam i 

první trestná činnost, za kterou byl umístěn ve výchovném ústavu. Je uživatelem drog 

a alkoholu od svých 15 let.  

Participant č. 10 

▪ recidivista, odsouzen za opakovanou násilnou trestnou činnost – vražda. Vyučen, mezi 

výkony trestu pracoval v potravinářském průmyslu. Vychováván v úplné rodině se 

sedmi sourozenci. Má zkušenosti s alkoholem od 14 let, před nástupem do posledního 

trestu pil denně. Je rozvedený, má dospělé dítě.  

Participant č. 11 

▪ poprvé ve výkonu trestu, v současné době odsouzen za násilnou trestnou činnost – 

vražda. Rodiče nepoznal, od dětství po ústavech. Je vyučen, před výkonem trestu 

pracoval. Alkohol začal konzumovat ve 14 letech.  

Participant č. 12 

▪ recidivista, odsouzen za násilnou trestnou činnost. Má středoškolské vzdělání. Mezi 

tresty byl vždy zaměstnán. Od 16 let užívá drogy, léčení absolvoval několikrát 

bezúspěšně. Vychováván v úplné rodině, bez kriminální zátěže. Má jednoho 

sourozence.  
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Tabulka č. 1: Participanti dle věku, délky trestu a vzdělání. 

 

Participant Věk Kolikrát ve 

výkonu 

Délka trestu Vzdělání Drogy/Alkohol 

1 30 1 15 let střední ano/ne 

2 32 5 2 roky základní ano/ano 

3 30 1 17 let střední ano/ano 

4 43 4 12 let vyučen ano/ano 

5 27 4 9 let vyučen ano/ne 

6 21 2 18 let základní ano/ne 

7 37 6 2 roky základní ano/ano 

8 32 3 17 let základní ano/ne 

9 22 1 18 let střední ano/ne 

10 61 5 9 let vyučen ne/ano 

11 31 1 17 let vyučen ano/ano 

12 56 3 8 let střední ano/ne 

 

4.7. Techniky sběru a analýzy dat 

Jako metoda sběru dat jsem použila interview, metodu polostrukturovaného 

rozhovoru. Tuto metodu jsem volila z důvodu získání odpovědí na stanovené otázky, zároveň 

s ní mají participanti výzkumu již zkušenost z běžného výkonu trestu. V rámci své profese ji 

používám na nástupním oddělení s odsouzenými, kteří nově nastoupí výkon trestu a je třeba 

na ně vypracovat sociální posouzení jako součást celkové komplexní zprávy.  

Rozhovory s jednotlivými informanty probíhaly v prostředí věznice v mé kanceláři. 

Souhlas s výzkumem byl získán od vedení věznice. Informanti byli předem poučeni, že 
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rozhovor je dobrovolný, anonymní a že data budou užita výhradně pro potřeby diplomové 

práce. Informovaný souhlas (příloha č.1) stvrdili podpisem. Osu rozhovoru tvořily předem 

naformulované otázky (viz příloha č.2). Hlavní výzkumnou otázku jsem doplnila dílčími 

podotázkami a pro samotný rozhovor jsem dílčí podotázky ještě rozšířila. V rozhovorech jsem 

nechávala velký prostor samotným participantům, tak abych získala co nejvíce informací 

potřebných k výzkumu. Nejprve jsem zjišťovala, zda vůbec chtějí odsouzení změnit svůj 

způsob života. Před jednotlivými rozhovory jsem si u respondentů ověřila, zda správně 

chápou pojem motivace. Některým z respondentů jsem musela dovysvětlit co vlastně 

motivace je. Musela jsem přijít na to, jakým, pro odsouzené pochopitelným způsobem o 

motivaci hovořit. Pomohly mi knihy Mariana Jelínka Vnitřní svět vítězů a Tajemství životní 

motivace. Hovořili jsme o motivaci v souvislosti s životními příběhy slavných sportovců a 

významných osobností. Na názorných případech pochopili, co motivace je a snažili se 

zamyslet nad tím, jak to mají nastaveno oni sami. To platilo i u dílčích otázek, kdy 

respondenti odborné zacházení často nevnímali jako prostředek ke změně svého chování, ale 

stanovené aktivity programu zacházení vnímali jako zpestření a vyplnění výkonu trestu a 

z toho plynoucí výhody. Neplnění programu zacházení naopak jako nevýhodu a hrozbu 

kázeňského řízení.  Typické musím a nesmím, ale nepřemýšleli nad tím, proč musím a proč 

nesmím.     

Rozhovory probíhaly s každým participantem samostatně, bez přítomnosti dalších 

osob. Jednotlivé rozhovory trvaly přibližně 50 minut. S některými z participantů jsem 

hovořila opakovaně, pokud se to ukázalo z důvodu nasycení dat jako potřebné. Vzhledem 

k tomu, že výzkum probíhal přímo v prostředí věznice, nebylo možné rozhovory nahrávat. 

Z jednotlivých rozhovorů jsem si činila písemné poznámky, které jsem ihned po rozhovoru 

načisto přepsala, aby bylo možno s nimi dále pracovat. Participanty jsem v textu označila 

písmenem P a přiřadila jsem jim pořadové číslo.  

K analyzování rozhovoru jsem zvolila metodu otevřeného kódování. Švaříček a 

Šeďová (2007) otevřené kódování popisují jako operaci, kdy je text rozbit na jednotky, 

přičemž za jednotku lze považovat odstavec, větu, nebo slovo. Následně jsou těmto 

jednotkám přiřazeny kódy, které ji musí smyslem vystihovat. Vzniklé kódy opět rozdělujeme 

do kategorií, které členíme na základě významové podobnosti. Kódování jsem prováděla 

ručně metodou papír a tužka.  
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Text rozhovorů jsem několikrát pečlivě pročetla. Barevně jsem si vyznačila významné 

části rozhovorů. Těm jsem následně přiřadila jednotlivé kódy. Tyto kódy jsem sepsala a 

seskupila do šesti základních kategorií, které jsem rozložila na podkategorie. 

 

4.8. Výsledky výzkumu 

Na základě otevřeného kódování vzniklo šest kategorií, sedm subkategorií a 42 kódů (viz 

Tabulka č. 2). 

Tabulka č. 2: Přehled kategorií, subkategorií a kódů 

Kategorie Podkategorie Kódování 

Změna způsobu 

života 

 Chci změnu 

Nechci změnu 

Nevím, co chci 

Program 

zacházení 

Význam programu 

zacházení 

Aby to utíkalo 

Cesta k podmínce 

Nezajímá mě to 

Platit pohledávky 

Snížení rizik 

Speciálně výchovné 

aktivity 

Pomoc 

Důvěra 

Zatím nevím 

Sdílení 

Sebenáhled ke změně životního stylu 

Specializovaná oddělení Přeměna ústavního léčení 

První diferenciační skupina 

Malý kolektiv 

Motivace ke změně  

Pro mě bez významu 

Zaměstnanci Přístup zaměstnanců Řešení problémů 

Nespokojenost 

Motivace 

Individuální přístup 

Spolupráce v rámci 

aktivit 

Empatie 

Důvěra 

Uznání 

 

Prostředí 

výkonu trestu 

Spolu odsouzení Strach 

Opatrnost 

Zvládnu to 

Sebeovládání 
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Režim výkonu trestu Tohle už ne 

Zbytečná přísnost 

Nevyhovění požadavkům 

Zvládnu to 

Rodina  Podpora 

Stud 

Stesk 

Nechci zklamat 

Strach 

Dělám to pro sebe 

Cíle, které mě 

motivují 

zaměnit svůj 

život 

 Svoboda 

Postarat se 

Dokázat si, že to zvládnu 

 

Výsledky otevřeného kódování jsou v práci prezentovány s využitím postupu tzv. 

vyložení karet.  

Podle Švaříček a Šeďová, 2007 je vyložení karet nadstavba nad otevřené kódování, 

kdy si výzkumník vezme kategorizovaný seznam kódů, kategorie uspořádá do nějakého 

obrazce nebo linky a na základě tohoto uspořádání sestaví text tak, že je vlastně 

převyprávěním obsahu jednotlivých kategorií (Švaříček & Šeďová, 2007, s.226). 

4.8.1. Kategorie změna způsobu života 

Tato kategorie je zaměřena na to, zda jsou odsouzení spokojeni se svým dosavadním 

způsobem života nebo chtějí svůj způsob života změnit. V dotazech s participanty jsem 

zjišťovala, zda chtějí změnit svůj způsob života a dále proč chtějí svůj způsob života změnit. 

Kategorii Změnu života tvoří kódy: nechci změnu; chci změnu; nevím, co chci.  

Participanti ve většině případů nejsou spokojeni se způsobem života, který vedli před 

uvězněním. Ze vzorku dotazovaných pouze jeden nechce ve svém životě nic měnit P4: 

„Nechci změnu, jsem spokojený, vím, že to, co dělám je na hraně zákona a počítám s riziky a 

tím je i výkon trestu. Důležitý je pro mě zisk – peníze.  Dokud na to budu mít fyzicky, budu 

dělat to, co chci. Mám rád riziko a rád zkouším to, co vydržím.“ (kód nechci změnu) Další 

z participantů P6: „Nevím, co chci. Vím, že mě bude rodina pořád podporovat, ať udělám, co 

udělám“ (kód nevím co chci) má plnou podporu rodiny, avšak z dalšího průběhu rozhovoru 

vyplynulo, že rodina ho podporuje materiálně, avšak bydlet u nich a navštěvovat je nemůže, 

neboť se za něho před svými známými stydí, a to ho mrzí. Ostatní participanti hovoří o tom, 

že chtějí svůj život změnit (kód chci změnu) P2: „Chci změnu, žil jsem v takovým tom užívání 
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si, v tom svým světě, a to nebylo dobře, až to skončilo tou vraždou a tím pokusem. No a tím 

jsem si prostě uvědomil, že už to nějak nefunguje.“ P8: „Nedostat se zpátky do vězení, i když 

po prvním trestu mi to nevadilo ale odsouzení tady a tenhle výkon trestu je něco úplně 

jinýho.“ při rozhovoru s tímto participantem bylo patrné, že předchozí, kratší testy mu 

nikterak nevadily, tresty si odpykával v mírnějších typech vězení a vždy jen několik měsíců.   

Na základě rozboru této výzkumné kategorie jsem vyvodila následující zjištění. Většina 

participantů uváděla, že chce změnit svůj život, žít na svobodě v souladu se zákony. Začlenit 

se do společnosti a vést řádný život v rodinném kruhu. Pouze jeden je spokojený se svým 

dosavadním způsobem života, uvědomuje si, že jeho způsob života je na hraně zákona a je 

připraven nést následky. Další neví, zda chce svůj způsob života změnit, na jedné straně mu 

vyhovuje žít život bez pravidel s materiální podporou rodiny, vadí mu separace od rodinného 

života.  

4.8.2. Kategorie program zacházení 

Celodenní program odsouzeného (program zacházení) ve vězení bývá sestaven tak, 

aby korigoval nežádoucí vzorce jeho chování. Aktivní spolupráce mezi odbornými 

zaměstnanci a odsouzeným při tvorbě programu zacházení je předpokladem jeho úspěšného 

plnění. Odsouzený by měl znát cíl programu zacházení a cesty k jeho plnění.  

V rozhovorech s odsouzenými jsem se ptala na to, zda znají význam svých programů 

zacházení, jakým způsobem si volili aktivity do programu zacházení. Zda jim byl program 

zacházení v průběhu jejich dosavadního výkonu trestu upravován a z jakého důvodu. 

Tato kategorie je rozdělena do třech podkategorií, kterými jsou: význam programu 

zacházení, speciálně výchovné aktivity a specializovaná oddělení.  

Podkategorie – význam programu zacházení 

Při sestavování programu zacházení speciální pedagog a odborní zaměstnanci vychází 

ze závěrů a doporučení specialistů, uvedených v komplexní zprávě tak, aby byl program 

zacházení vždy aktuální, odpovídal fázi výkonu trestu (adaptační, střední, a fáze před 

možným koncem věznění). Přihlíží se k délce trestu odsouzeného a jeho postoji k trestné 

činnosti. Cíl programu zacházení obsahuje zásadní doporučení pro odsouzeného, na který se 

má zaměřit v následujícím období. Program zacházení je aktualizován, dojde-li u 

odsouzeného k podstatným změnám. Jednotlivé oblasti programu zacházení jsou pravidelně 

vyhodnocovány a projednávány s odsouzeným.  
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Význam programu zacházení tvoří kódy: platit pohledávky; aby to utíkalo; předpoklad 

řádného života; cesta k podmínce; nezajímá mě; snížení rizik 

Většina participantů znala význam svých programů zacházení, konzultovali je se 

svými vychovateli, nebo speciálním pedagogem. P1: „Ptal jsem se pedagoga co mám dělat, 

abych snížil rizika a mohl žádat o podmíněné propuštění, aktualizovali jsme program 

zacházení o dluhové poradenství. Musím platit pohledávky.“ (kód cesta k podmínce). Shodně 

odpovídá i další z participantů P7: „Při vyhodnocování jsem doplňoval s vychovatelem 

program o aktivitu finanční gramotnost, abych ponížil rizika a mohl žádat do ostrahy“ (kód 

snížení rizik) Další participanti hovoří o tom, že výkon trestu využijí k možnosti zvýšit si 

kvalifikaci, vyučit se a tím zvýšit šanci na získání zaměstnání po výkonu trestu P2: „Jsem na 

školáku, vyučení obráběč kovů, chtěl bych si udělat svářečák. Když už jsem tady, tak chci ten 

čas využít, abych mohl venku začít fungovat.“ P3: „Vím, co tam mám, jsem na školáku a dost 

mi to pomůže, zatím plním.“ (kód snížení rizik) Cíl programu zacházení jako výhodu pro 

přeřazení do výhodnější skupiny vnitřní diferenciace P8: „Chci šlapat, abych mohl do 

ostrahy.“ a následně jako předpoklad k podmíněnému propuštění. P6: „Plnění programu 

zacházení je cesta k podmínce“ (kód cesta k podmínce) vnímali tito odsouzení.Pracovní 

zařazení je jednou ze základních aktivit programu zacházení. Odsouzení v ní získávají 

pracovní návyky, zvykají si na pracovní režim. Přetrvávajícím problémem zůstává nedostatek 

pracovních míst ve věznici. P11: „Potřebuju do práce, ale zatím žádná není, mám to 

v programu a musím platit výživné a pohledávky.“ (kód platit pohledávky) tento participant 

má zájem ve výkonu trestu pracovat, uvědomuje si, že má povinnosti.  Kódem nezajímá mě 

to, jsem označila P4: „nevím co mám v programu zacházení, budu dělat to, co budu chtít. 

Každý má k něčemu vlohy.“ má stanoven základní program zacházení, neplní ho, o 

aktualizace nemá zájem, výkon trestu tráví většinou umístěním v kázeňských trestech, 

většinou za intoxikaci, nebo pasivně na cele. Kódem, aby to utíkalo, jsem označila tyto 

výroky: P12: „Vím, že basu musím nějak vydržet, potřeboval bych nějakou činnost, aby mi to 

rychle utíkalo“ vnímá program zacházení jako prostředek k vyplnění času stráveného ve 

vězení, avšak z nabízených aktivit si žádnou nezvolil, má základní program zacházení. O 

pracovní zařazení projevuje zájem, avšak pouze na pracoviště, která si sám určí. P5: „Chodím 

cvičit, venku jsem to neznal, ale tady alespoň zabiju čas, tady mi to dělá dobře.“ Vnímá 

program zacházení také jako prostředek k vyplnění volného času, avšak aktivnější formou.  
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Podkategorie – speciálně výchovné aktivity 

Speciálně výchovné aktivity programu zacházení jsou skupinová a individuální 

pedagogická a psychologická působení, vedená odbornými zaměstnanci věznice. Ve věznici 

se jedná zejména o sociálně právní poradenství, arteterapii, dluhové poradenství, finanční 

gramotnost, poradenské a terapeutické služby v rámci poradny drogové prevence, 

psychosociální poradenství, realitní terapie, kreativní abreakce, biblioterapii. Všichni 

participanti mají v programu zacházení alespoň jednu speciálně výchovnou aktivitu. 

V rozhovorech jsem zkoumala, jaký význam přikládají speciálně výchovným aktivitám, které 

mají stanovené v programu zacházení a zda je tyto aktivity k něčemu motivují.  

Speciálně výchovné aktivity tvoří kódy: pomoc; důvěra; seberealizace; sdílení; zatím nevím 

Všichni Participanti mají v podstatě stejný názor na speciálně výchovné aktivity. Hodnotí je 

kladně.  

Participanti docházející na pravidelné konzultace do poradny drogové prevence P1: „odborné 

zacházení v poradně drogový prevence, tam si se sociální povídáme o životě“ i odsouzený, 

který řeší své finanční záležitosti v rámci finanční gramotnosti a dluhového poradenství P2: 

„Až při finanční gramotnosti jsem přišel na to, co je rodinný rozpočet. Ani jsem nevěděl, že 

družka musí kupovat dětem věci do školy – bačkory“ shodně hodnotí svou účast na 

konzultacích jako přínos pro svou osobu. Participant v aktivitě finanční gramotnosti 

poukazuje na to, že až při konzultacích a praktickém nácviku plánování rodinného rozpočtu si 

začíná uvědomovat, jaké povinnosti má družka a děti, žijící běžný život v souladu s pravidly 

(označeno kódem pomoc). Kladně hodnotí speciálně výchovnou aktivitu i další z participantů 

P7: „Chodím na sociálně právní poradenství, venku nikoho nemám, před výstupem budeme se 

sociální hledat práci a bydlení, začínám se v tom orientovat.“ Obdobně vypovídá i další 

z participantů: P12: „Pomáhá mi to s dluhama, nevím si rady“. Participanti vnímají aktivitu 

jako pomoc a přípravu pro život na svobodě, který si můžou začít plánovat za pomoci 

odborných zaměstnanců už z výkonu trestu.  Další participant P9: „Chodím na konzultace 

s psychologem, hovoříme o tom, co by bylo dobré dál, začal jsem o sobě přemýšlet“ u 

psychologa sdílí své obavy ze života po propuštění a konzultuje s ním možnosti, jak s tím 

pracovat. Jako pomoc, vnímá konzultace ve speciálně výchovných aktivitách další 

z odsouzených: P8: „Konzultace mi pomáhají, když si nevím rady, probereme možnosti a já 

mám o čem přemýšlet“ (označeno kódem pomoc). Kladně hodnotí participanti to, že i velmi 

osobní záležitosti při terapeutických sezeních jsou důvěrné, dostávají na ně zpětné vazby od 

kvalifikovaných pracovníků, které je motivují o sobě přemýšlet. Často se přiznávají, že s nimi 
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tak ještě nikdo nehovořil, nebo jim to tak nikdo nevysvětlil. P11: „nechtělo se mi o sobě moc 

hovořit, ale časem jsem přišel na to, že si můžu popovídat s někým normálním a zůstane to 

mezi náma“ (označeno kódem důvěra). Z rozhovoru s participanty je patrné, že i mezi sebou 

navzájem hodnotí a sdělují si poznatky z jednotlivých sezení při speciálně výchovných 

aktivitách P4: „Kamarád z cely chodí na drogovou, já si nevěřím, že to venku dám, tak jsem 

se přihlásil taky, i když nejsem závislej“ (označeno kódem pomoc) P3: „Chodím do poradny 

drogový prevence, nejsem závislej a drogy mám venku pod kontrolou. Ani nevím proč tam 

chodím. Vždycky když přijdu na celu, chtějí ostatní vědět, co jsme si říkali.“ (označeno kódem 

zatím nevím). P6: „Chodím na arteterapii k pedagogovi, docela mě to baví, mám tam klid.  

On malování sice nerozumí ale pokecám si s ním o životě.“ (označeno kódem seberealizace).  

 

 

Podkategorie – specializovaná oddělení 

Cílem specializovaných oddělení je redukce škodlivých a nebezpečných projevů 

chování u odsouzených. Odsouzení by se zde měli naučit vědomě kontrolovat své jednání a 

chování žádoucím směrem. V rozhovorech s participanty jsem zkoumala, zda absolvovali 

nějaký specializovaný program zacházení. Se kterými odbornými zaměstnanci jeho 

absolvování konzultovali a jaký vliv mělo absolvování na jejich motivaci ke změně 

disociálního způsobu života.   

Specializovaná oddělení tvoří kódy: přeměna ústavního léčení; první diferenciační skupina; 

malý kolektiv; pro mě bez významu; motivaci ke změně 

Šest z dvanácti dotazovaných, má zkušenost se specializovaným oddělením. Dva 

odsouzení specializované oddělení absolvovali v minulých trestech P7: „prošel jsem ho a nic 

moc, pořád ty stejný řeči od odsouzených jako na cele“ (označeno kódem pro mě bez 

významu). Participanti svůj zájem o umístění na specializovaná oddělení konzultují nejprve 

s odbornými zaměstnanci, svou žádost pak podávají písemnou formou zaměstnancům 

specializovaného oddělení, kteří vyhodnotí, zda je do programu zařadí. P6: „bavil jsem se 

s psychologem, bylo by to dobré k získání první diferenciační skupiny“. O umístění žádají 

z různých důvodů P2: „chtěl bych tam, abych dostal první diferenciačku“, neboť po 

absolvování specializovaného oddělení má odsouzený nárok na první diferenciační skupinu, o 

kterou by v běžném stavu na oddělení věznice musel bojovat několik hodnotících období 

(označeno kódem první diferenciační skupina). Dalším důvodem je malý, uzavřený kolektiv 

odsouzených, se zvláštním režimem P8: „nechce se mi do stavu, na specializovaném oddíle je 
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klid“ (označeno kódem malý kolektiv). Absolvování specializovaného oddělení hodnotili 

participanti následovně: P12: „začal jsem o sobě přemýšlet ale ne tam při programu, ale až 

když jsem se dostal do běžného stavu odsouzených a viděl jsem, co se z člověka může stát“ 

další z participantů hodnotí podobně P1: „docela mi pomohlo o sobě přemýšlet“ (označeno 

kódem motivace ke změně). Výpověď dalšího z participantů P9: „mám nařízenou ústavní 

léčbu, ale myslím si, že smysl to bude mít až po konci trestu, příběhy od odsouzených znám 

z cely, potřebuju slyšet alkoholiky z venku z běžného života“ (kód přeměna ústavního léčení) 

nabízí otázku, ve které fázi výkonu trestu je pro odsouzené nejefektivnější absolvovat 

specializované oddělení. Názory odborníků i praktiků se různí, ze své praxe se přikláním 

k názoru, že není možné striktně určit, kdy má odsouzený specializované oddělení absolvovat. 

Záleží na individualitě odsouzeného, důležité je zhodnocení dosavadní kriminální kariéry a 

adaptace na výkon trestu.  

Z této kategorie vyplývá, že většina participantů zná význam svého programu 

zacházení (zahrnuto v kódech snížení rizik, placení pohledávek; cesta k podmínce). Ze vzorku 

participantů jen malá část nemá zájem o spolupráci s odbornými zaměstnanci věznice. Mají 

stanoven základní program zacházení a ten neplní (zahrnuto v kódech nezajímá mě to). 

Někteří participanti vypovídali, že jim program zacházení slouží k vyplnění času, který musí 

trávit ve vězení (kód, aby to utíkalo). Potvrzuje se tím názor, že je správné volit 

diferenciovaný způsob zacházení. Všemi participanty jsou kladně hodnoceny speciálně 

výchovné aktivity, ve kterých se odsouzení snaží najít způsoby, jak za pomoci specialistů řešit 

své osobní problémy (zahrnuto v kódech motivace ke změně, pomoc, sdílení). Polovina 

participantů absolvovala specializované oddělení. Všichni vypovídají tak, že jejich prvotní 

záměr k absolvování tohoto oddělení byl využití k posunu ve výkonu trestu ať již z důvodu 

rychlého získání první diferenciační skupiny (kód první diferenciační skupina), nebo větší 

šance na přeměnu léčení, ze soudem nařízeného ústavního na ambulantní (kód přeměna 

ústavního léčení). Kromě jednoho participanta (kód bez významu) všichni potvrzují, ž 

absolvování mělo vliv na uvažování o jejich životě (kód motivace ke změně).  

4.8.3. Kategorie zaměstnanci výkonu trestu 

Speciální pedagog, psycholog, sociální pracovník a vychovatel jsou odborní 

zaměstnanci výkonu trestu. Jejich činnost je zaměřena na zacházení s jednotlivými 

odsouzenými, v návaznosti na program zacházení, který vychází z komplexní zprávy o 

odsouzeném. Tvorba programu zacházení a jeho pravidelné vyhodnocování je mapování 
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rizikových faktorů odsouzeného, které plynou z jeho trestné činnosti a z jeho osobnostní 

charakteristiky. Pravidelné vyhodnocování a aktualizace programu zacházení pracuje s 

pozitivními i negativními stránkami odsouzeného. Sleduje se v něm, zda se odsouzený svým 

přístupem snaží ponížit rizika kriminogenního života. Má za úkol monitorovat postoje 

odsouzeného, doporučit možnosti řešení k přípravě odsouzeného na propuštění do občanského 

života. V této kategorii jsem zkoumala význam práce odborných zaměstnanců věznice 

z pohledu participantů.  

Tato kategorie je rozdělena do dvou podkategorií, kterými jsou: přístup zaměstnanců 

k odsouzenému a spolupráce v rámci programu zacházení 

V rozhovorech s odsouzenými jsem zkoumala, jak vnímají odsouzení práci 

zaměstnanců věznice a vzájemné vztahy mezi participanty a zaměstnanci.  

 

Přístup zaměstnanců tvoří kódy: motivace; nespokojenost; individuální přístup; řešení 

problémů s pracovníky 

Přístup zaměstnanců ke své osobě hodnotí P4: „se speciálním pedagogem se vidím, 

jen když je nějaký problém“ další z participantů hovoří obdobně P8: „speciální pedagog mi 

sliboval odměnu za rajóny ale zatím nic“ z jeho odpovědi je zřejmé, že je nespokojen s tím, 

že nedostal odměnu, nicméně se speciálním pedagogem tuto záležitost rozebíral a komunikuje 

také s psychologem, „k psychologovi chodím, mám to v programu zacházení“. Další z 

participantů P7„hovořil jsem s pedagogem o první diferenciační skupině, snad je to v řízení“, 

se vyjadřuje obdobně, komunikuje s pedagogem o postupu do výhodnější diferenciační 

skupiny (označeno kódem řešení problémů). P10: „vůbec o vychovateli nevím, jen mi dá 

poštu“ P6: „po vychovateli je marný něco chtít, pořád má práci“ z odpovědí participantů je 

zřejmé, že v těchto případech nejsou s prací vychovatele spokojeni (označeno kódem 

nespokojenost). Uvítali by ze strany vychovatele větší aktivitu a ochotu komunikovat. Další z 

participantů o svém vychovateli P11. „jo vím kdo je, ale na žádnou aktivitu ho nemám“ 

(označeno kódem nespokojenost) naopak spolupracuje se sociální pracovnicí „se sociální 

jsme na interakčním dělali vánoční výzdobu, bylo to zas něco jinýho“ z dalšího rozhovoru 

vyplynulo, že při výrobě výzdoby společně hovořili o tom, jaké vzpomínky mají na vánoční 

svátky na svobodě a jaké vzpomínky na ně mají ze svého dětství (označeno kódem 

individuální přístup). P5: „na specializovaném oddělení mi až pedagog otevřel oči, řekl mi to 

natvrdo jako chlap“ P2. „s vychovatelem vycházím v pohodě, domluvíme se, říkal, že když 

budu vyšlapovat, navrhne mě na první diferenčku“ oceňují individuální přístup zaměstnanců 
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P3 „řešíme specializované oddělení jinde ale je to těžký, eskorty jsou zakázaný“ hovoří o 

konzultacích s psychologem, má zájem absolvovat standardizovaný program pro práci 

s pachateli, kteří byli odsouzeni za trestné činy násilí na dětech. Konzultace v rámci programu 

Zastav se, Zamysli se a Změň se, hodnotí další z participantů P12: „psycholog s pedagogem 

mě docela rozebrali, pořád mi to leží v hlavě“ (označeno kódem motivace) přiznává, že ho 

motivovali k tomu, aby se zamyslel nad svým životem. Většina participantů kladně hodnotí 

spolupráci se sociální pracovnicí P1: „k sociální chodím na finanční gramotnost, abych 

plnil“, P9: „se sociální jsem rozebíral, proč jsem takhle skončil.“ (označeno kódem 

individuální přístup). 

 

Podkategorie – spolupráce s odsouzenými v rámci programu zacházení 

V rozhovorech jsem zkoumala význam spolupráce s odbornými zaměstnanci 

z hlediska pohledu participantů. V otázkách jsem se jich ptala nato, se kterými zaměstnanci 

spolupracují, jak spolupráce probíhá. Dále jsem se dotazovala, zda je spolupráce s některým 

ze zaměstnanců motivuje ke změně způsobu života a jakým způsobem.  

Spolupráce v rámci programu zacházení tvoří kódy: uznání; empatie; důvěra 

Participant P5: „po přečtení knihy K.G. Junga na vazbě; jsem začal uvažovat o 

duchovní stránce života“ vypovídal, že se mu do ruky náhodně dostala kniha, o které začal 

přemýšlet. Potřeboval si ujasnit nějaké své záležitosti, proto začal navštěvovat duchovního. 

Stejně tak i další z participantů P7: „chodím k faráři, pomáhá mi to“ (označeno kódem 

empatie), využívá konzultací u duchovních. Z dalších výpovědí vyplynulo, že jim tyto 

konzultace pomáhají najít vnitřní klid. Z výpovědí dalších odsouzených je patrné, že pozitivní 

vliv na ně mají pracovní, nebo studijní úspěchy a jejich ocenění (označeno kódem uznání) P8: 

„mistr v práci mě chválí, těší mě to“ oceňují empatické jednání zaměstnanců. Participant P2: 

„když mi umřela družka řekl jsem něco o sobě a až pak jsem si uvědomil, že by mě za to 

mohla sociální pěkně potrestat, ale neudělala to, řekl jsem jí to“ (označeno kódem důvěra) 

oceňuje empatii a důvěru pracovníka. Obdobně i další participanti P6: „poprvé jsem se 

rozbrečel a vůbec jsem se nestyděl“ P3: „ještě nikdo se mnou o tom takhle nemluvil“ 

(označeno kódem empatie). Další vyzdvihují důvěru, kterou k sociální pracovnici mají P4: 

„několikrát mi pomohla, věřím jí“. P1: „sociální mi pomohla, když táta umřel.“ Participant 

P9: „Před koncem minulého výkonu mi sociální z K. (jméno města) napsala email kurátorovi, 

který odpověděl, že mají ubytovnu a práci řeší úřad práce, a to bylo všechno. Skončil jsem na 

ulici“ (označeno kódem důvěra) hovoří o návazné spolupráci se sociálním kurátorem po 
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propuštění. Z rozhovoru vyplynulo, že ze současného trestu nebude spoléhat na přislíbenou 

pomoc kurátora, ale sám se bude se snažit ve spolupráci se sociální pracovnicí najít bydlení i 

zaměstnání již z výkonu trestu.  

Z této kategorie vyplývá, že polovina participantů není spokojena s přístupem 

zaměstnanců při běžném výkonu trestu (kód nespokojenost). Vypovídají, že se jejich práce 

omezuje pouze na řešení nutných a vzniklých problémů během výkonu trestu.  Naopak 

všichni kladně hodnotí spolupráci v rámci aktivit programu zacházení. Vyzdvihují 

individuální přístup a empatické jednání zaměstnanců (kódy empatie, důvěra). Motivuje je 

uznání, které jim v rámci dobrých výsledků projevují a pomoc, kterou jim poskytují, i když v 

mnoha případech je pomoc návodem, jak si své záležitosti zařídit sám, například sociální 

pracovník poskytne adresu a pomůže se sestavením žádosti na splátkový kalendář, pomůže se 

sepsání dopisu sociálnímu kurátorovi (kódy uznání a pomoc). Dopis si ale napíše odsouzený 

sám.  

 

4.8.4. Kategorie prostředí výkonu trestu 

Výkonem trestu člověk mění svůj způsob života. Musí se přizpůsobit podmínkám 

charakteristickým pro daný typ vězení. Ztrácí svobodu, přizpůsobuje se režimovým 

opatřením, které výkon trestu přináší. Je součástí komunity odsouzených, z nichž někteří i 

přes diferenciovaný systém umisťování jsou recidivisté, plně adaptovaní na výkon trestu, 

mnohdy odsouzení za závažné trestné činy. V rozhovorech jsem zkoumala, co nebo kdo 

z vězeňského prostředí přispívá k motivaci změnit způsob života.  

Tato kategorie je rozdělena do dvou podkategorií, kterými jsou: spolu odsouzení a 

režim výkonu trestu. 

Podkategorie – spolu odsouzení 

V rozhovorech s participanty jsem zkoumala, jaký vliv na ně mají spolu odsouzení, se 

kterými jsou v každodenním kontaktu.  Dotazovala jsem se, jaký z nich mají pocit, co si o 

nich myslí a jak prožívají to, když jsou součástí nějaké situace, která je jim nepříjemná. 

Spolu odsouzení tvoří kódy: strach; opatrnost; sebeovládání; zvládnu to  

Kódem zvládnu to jsem označila P4: „někdy je nutné to řešit fyzicky, proč myslíte, že 

jsem v trojkách“ vypovídá participant, který je kázeňsky trestán a umístěn ve třetí 

diferenciační skupině (označeno kódem zvládnu to).  To, že se odsouzení musí naučit ve 

vězeňském prostředí fungovat potvrzuje i (kód sebeovládání) P2: „Tady to prostředí je těžký, 
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musíte se bavit s lidma se kterýma nechcete, protože i když se s nima nebavíte, nejde to celý 

výkon trestu. Můžete jednou odejít z chodby, ale znova je potkáte a jste s nima zase“. 

Souhlasně se vyjadřuje i další z participantů P5: „někdy se to nedá a nemůžete nikam utéct“ 

potvrzuje to i další P12: „není tady nikdo, s kým bych se bavil, jedu si to svý“ snaží se být 

opatrný, starat se sám o sebe, obdobně jako P3: „starám se o sebe, ale někdy je to hrůza“. 

Kódem strach jsem označila P8: „mám z některých strach“, P7: „každej je tu king, na to 

nemám“, P1: „jsem mezi vrahama, je to nenormální, když si představím…“. Tito participanti 

mají obavu ze spolu odsouzených, nebo ze situací, do kterých by se ve vězení mohli dostat. 

Pozorují chování ostatních odsouzených, mnohdy nuceně abstinujících. P11: „nechtěl bych 

tak skončit; je to hrozný, co dovedou drogy“, P6: „nedovedu si představit, že bych byl jako 

někteří.“ 

 

 

 

Podkategorie – režim výkonu trestu 

V odborné literatuře se uvádí, že vězeňské prostředí má svá vlastní pravidla a způsoby 

chování získané na svobodě v něm vyhasínají, význam dlouhodobých trestů spočívá hlavně 

v tom, že izolují pachatele od majoritní společnosti. Participantů jsem se dotazovala, jak 

hodnotí režim ve výkonu trestu a zda z jejich pohledu může tento režim hrát roli v motivaci 

odsouzených ke změně. 

Režim výkonu trestu tvoří kódy: tohle už nechci; zbytečná přísnost; abstinence od drog; 

nevyhovění požadavkům 

Z výpovědi P3: „až tenhle dlouhej trest mě donutil se zamyslet“ i dalšího 

z respondentů P2: „až tady jsem přišel na to, že takhle už ne, není to tu žádnej pionýrskej 

tábor“ (označeno kódem tohle už nechci) je patrné, ž režimová opatření v této věznici jsou 

pro ně zásadní pro přehodnocení svého dosavadního způsobu života. Situace, které 

participanti zažívají ve vězení je v některých případech motivují k přemýšlení o abstinenci. 

P11 „přemýšlet o sobě mě donutilo, když se odsouzený ve vedlejší cele předávkoval a umřel“, 

obdobně vypovídá i P7: „tady se člověk z drog dá dohromady a začne jinak uvažovat, stydí se 

za to, co venku prováděl“, P6: „možná kdybych nešel do vězení, mohlo to skončit ještě hůř, 

vlastně mě pomáhá“ (označeno kódem abstinence od drog). Další participanti se shodují na 
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zbytečné přísnosti výkonu trestu (kód zbytečná přísnost) P4: „je tu zbytečná buzerace“ a P12: 

„nechápu proč tady nemůžu a jinde jo“ hovoří o zapsání dalších osob do karty návštěv, kdy 

musí doložit vztah k uváděné osobě blízké.  P8: „tady je to nejhorší, jinde to jde, tady nic 

nejde“ (označeno kódem nevyhovění požadavkům). Participant P5: „zdravotní potíže co jsem 

měl a málem jsem umřel“ není spokojen s lékařskou péčí (kód nevyhovění požadavkům). 

Většina participantů vypovídala, že mají obavy z ostatních spolu odsouzených 

(označeno kódem strach). Ze situací, do kterých se mohou dostat, byť jen jako přihlížející. 

Poukazovali na to, že nejproblémovější odsouzení, jsou ve výkonu trestu právě zde. Mnohdy 

různě psychicky narušení, odsouzeni za nejzávažnější trestné činy (označeno kódem 

sebeovládání). Pouze jeden z odsouzených vypovídal, že si vše řeší sám, fyzickou cestou, 

proto je neustále po kázeňských trestech (označeno kódem zvládnu to). Režim výkonu trestu 

hodnotili všichni jako hodně přísný. Shodli se na tom, že v jiných věznicích je režim volnější. 

Často vypovídali tak, že kdyby byl jejich první výkon trestu v této věznici, nechtěli by se do 

výkonu trestu již dostat.  

 

4.8.5. Kategorie rodina 

Rodina už od narození ovlivňuje citový vývoj člověka. V rámci rodiny jsou vytvářeny 

citové vazby, které ovlivňují osobnost po celý život. U participantů jsem zjišťovala, zda je pro 

ně motivací ke změně rodina, z jakého důvodu a kdo konkrétně z rodiny.  

Rodina tvoří kódy: podpora; stud; nechci zklamat; dělám to pro sebe; strach o rodinu; stesk 

Participant P5: „když si uvědomíte, že jsem udělal takovou hroznou chybu a teď 

najednou tam máte tu rodinu, která místo toho, aby vás ještě víc potopila, tak přímo jde a 

prostě vás jakoby podrží, ne jako podpoří v tom, co jste udělal ale podrží v tý největší stresový 

situaci a tím to začne“ (označeno kódem podpora) oceňuje přístup rodiny, která ho nezavrhla 

po odsouzení k výkonu trestu. On je umístěn ve vězení a z vyprávění rodiny vidí, že po jeho 

trestném činu mají členové rodiny problémy v městečku, ve kterém žijí. Jsou sice na svobodě 

ale označeni cejchem rodiny, která vychovala vraha.  Mnozí z odsouzených nastupují do 

výkonu trestu s rodinnými vztahy již narušenými, nebo zpřetrhanými. S rodinou nejsou 

v kontaktu, mnohdy se trestné činnosti dopouštěli i na svých rodinných příslušnících a ve 

svých rodinách. P1: „splnilo se přesně to, co říkal táta“, kontakt se jim podaří navázat až po 

nějaké době výkonu trestu, zpravidla v případech, kdy dokázali svým chováním ve výkonu 

trestu nějaký posun. Ten samý participant vypovídá: „až když jsem se vyučil na zdejším 



65 

 

 

školáku se se mnou táta začal bavit. P9: „ještě mi dají šanci, když vidí, že jsem v pohodě, 

chodím do práce, venku jsem nechodil“ (kód nechci zklamat) uvádí participant, který začal 

chodit do práce a řeší své pohledávky. Souhlasně vypovídá i P12: „nabídli mi bydlení, když 

nebudu brát drogy“ kterému rodiče pomohou po propuštění, pod podmínkou abstinence od 

drog (označeno kódem podpora). Participant P6: „chci jim dokázat, že to zvládnu, nechci se 

za sebe už stydět“ obdobně jako participant P8: „konečně se mnou začala máma mluvit, když 

neberu, stydím se, když si na to vzpomenu“ vypovídají, že se stydí za to, když si vzpomenou, 

jak se před uvězněním chovali.  Participant P8 dodává: „i tady, když to kolem běží si nedám, 

nemohl bych se jim podívat do očí“ (jsem označila kódem stud). Obava o rodinu a pocit 

bezmoci (kód strach o rodinu) P3: „podporovali mě prarodiče, až teď když je venku covid 

mám o ně strach“. Kódem stesk jsem označila výpovědi participantů: P9: „rozešel jsem se 

s přítelkyní, nevím, jestli mi dá ještě šanci“, P10: „chybí mi syn, chci si sehnat práci a 

obnovit s ním kontakt“, P2: „nevidím vyrůstat děti a nejsem s nimi“. Pouze jeden 

z participantů je bez rodiny a jakéhokoli sociálního zázemí P4: „nemám žádnou, vše dělám 

pro sebe“, z dalšího průběhu rozhovoru vyplynulo, že ho velmi mrzí to, že nemá nikoho 

blízkého.  

Ve většině případů participanti oceňují podporu rodiny (označeno kódem podpora) ve výkonu 

trestu. Narušené rodinné vazby ze života na svobodě se ve výkonu trestu snaží narovnat 

(označeno kódem nechci zklamat). Mnohdy to souvisí s tím, že ve výkonu trestu, kdy jsou 

nuceni delší dobu abstinovat se jejich náhled na život na svobodě mění. Kódem stud jsem 

označila situace, kdy participanti vypovídali, že až po vystřízlivění během výkonu trestu se za 

své chování styděli. Jak vyplývá z výpovědí participantů je rodina důležitým motivačním 

činitelem ke změně způsobu života participantů. Dokazují to tím, že se snaží o doplnění 

vzdělání, abstinují, snaží se projít výkonem trestu bez problémů, či se dokonce dostat 

z výkonu trestu dříve na podmíněné propuštění. Jeden z participantů, bez rodinného zázemí 

vypovídá, že si je vědom toho, že se musí spoléhat sám na sebe (označeno kódem dělám to 

pro sebe). 

4.8.6 Kategorie cíle, které mě motivují změnit svůj život 

V této kategorii jsem se dotazovala participantů, co je motivuje ke změně života, proč 

chtějí změnit svůj život, zda mají nějaké cíle, kterých by ve svém životě chtěli dosáhnout. 

Cíle tvoří kódy: svoboda; postarat se o rodinu; dokázat si, že to zvládnu 
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Všichni participanti vypovídali, že jejich největším cílem je dostat se z výkonu trestu a 

už se nevracet. P2: „dostat se ven a navázat kontakt s dětma“ shodně vypovídá i P3: „dostat 

se ven a pomáhat prarodičům“ (kód svoboda i kód postarat se). Další z participantů by chtěl 

žít normální život P8: „chtěl bych mít své děti“. Další participant ví, že možnost dostat se na 

svobodu je pro něho ještě daleko P11: „udělat si školák, dostat se do ostrahy a odjet do jiné 

věznice za prací, poplatit nějaké dluhy“ a snaží se využít výkon trestu ke zvýšení své 

kvalifikace a platit pohledávky.  P7: „dokázat si, že to zvládnu – nebrat“ a P10: „vyhýbat se 

kamarádům, už nikdy sem, nechci být jako někteří spolu odsouzení“ (kód dokázat si, že to 

zvládnu). P1: „postarat se o mámu, poplatit dluhy a založit rodinu“ shodně s P9: „vrátit to 

našim, postarat se“ (označeno kódem postarat se o rodinu).  

Pro všechny participanty je cílem dostat se co nejdříve na svobodu. Většina by chtěla 

rodině dokázat, že dovede žít život v souladu se zákony. Pomoc rodinným příslušníkům a 

kontakty s dětmi jsou důležitým motivačním stimulem pro většinu dotazovaných. Zároveň 

skoro všichni uvádí, že si sami pro sebe potřebují dokázat, že to zvládnou.   

 

 

4.9. Závěry výzkumu 

4.9.1 Zodpovězení výzkumných otázek 

DVO 1: Má z pohledu odsouzených mužů na jejich motivaci ke změně disociálního 

životního stylu vliv odborné zacházení ve výkonu trestu? 

Odpovědi na tuto výzkumnou otázku jsem našla v kategoriích Program zacházení a 

zaměstnanci výkonu trestu. O přístupu některých zaměstnanců participanti vypovídali jako o 

neochotě cokoli řešit, nezájem o problémy odsouzených, odbývání s tím, že na ně vychovatelé 

nemají čas, jsou zaneprázdněni. Kritizováni byli hlavně vychovatelé, označeno kódem 

nespokojenost, kteří v pravidelných denních povinnostech zajišťují záležitosti odsouzených, 

týkající se běžného provozu, jako jsou například návštěvy, korespondenci, videohovory, 

povolování balíčků a pravidelně vyhodnocují program zacházení. Participanti poukazovali na 

to, že je jim program zacházení pravidelně vyhodnocován, avšak není s nimi řešeno, jak mají 

postupovat, aby se posunuli ve výkonu trestu. Ať už v případech plnění, či neplnění. Všichni 

participanti kladně hodnotili přístup a zacházení zaměstnanců v rámci jednotlivých aktivit 

programu zacházení. Nejvíce byl zastoupen kód pomoc a důvěra. Participanti oceňovali 
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individuální přístup zaměstnanců k jejich osobním problémům a snahu pomoci v situacích, 

kdy si nevěděli rady. V souvislosti s aktivitami v programech zacházení odsouzení kritizovali 

nedostatek pracovních míst ve věznici. O pracovní zařazení projevují zájem, avšak věznice 

nemá na pracovištích volná místa. Odsouzení nemohou pracovat, platit pohledávky a výživné. 

Hodnotí to jako demotivující prvek pro spořádaný život na svobodě, neboť si na svobodu 

přinesou pohledávky mnohdy větší, než se kterými do výkonu trestu nastupovali, ztrácí 

pracovní návyky. Všichni participanti kladně hodnotili spolupráci s odbornými zaměstnanci 

v rámci speciálně výchovných aktivit. Oceňovali individuální přístup a empatii odborných 

zaměstnanců při řešení svých osobních problémů. Několik participantů vypovídalo že až 

rozhovory a terapie se specialisty, ve kterých rozebírali své životy a spáchanou trestnou 

činnost, je motivovaly k jinému náhledu na své chování a život před nástupem do výkonu 

trestu. Kladně hodnotili vzdělávací aktivity a studium na školském vzdělávacím středisku, kde 

si doplňují vzdělání. Deset z dvanácti participantů shodně vypovídalo, že je plnění programu 

zacházení motivuje k posunu na cestě ke svobodě a následnému spořádanému životu. Pro 

další dva participanty jsou aktivity programu zacházení nástroj k tomu, aby přežili ve výkonu 

trestu a utíkal jim rychleji čas.   

 

DVO2: Jaký vliv má z pohledu odsouzených mužů v motivaci ke změně disociálního 

životního stylu prostředí věznice? 

Odpovědi na tuto výzkumnou otázku jsem našla v kategorii prostředí. Všichni 

participanti se shodli na tom, že výkon trestu v této konkrétní věznici je pro ně zkušeností, 

kterou by už nechtěli opakovat.  I zkušení recidivisté z řad participantů vypovídali, že režim 

výkonu trestu a skladba spolu odsouzených jsou zde takové, jaké v jiných věznicích nezažili. 

Režim výkonu trestu je dán profilací věznice, na kterou navazují vnitřní bezpečnostní 

nařízení, odpovídající skladbě odsouzených. S tím je spojen i přístup zaměstnanců. Zde 

umístění odsouzení jsou pachatelé těch nejzávažnějších trestných činů, mnohdy přemístění 

odsouzení, kteří měli v jiných věznicích problémy s dodržováním přepisů a norem.  

Všichni participanti se shodli na tom, že velkou zásluhu na přehodnocení způsobu vlastního 

života má režim výkonu trestu, obzvláště pak nucený život mezi spolu odsouzenými, mnohdy 

psychicky narušenými užíváním návykových látek. I když participanti vypovídali, že se snaží 

starat o sebe a nevšímat si dění kolem, upozorňovali zároveň na to, že se se stejnými spolu 

odsouzenými setkávají na chodbách, vycházkách, v práci, ve škole zkrátka při celém průběhu 



68 

 

 

výkonu trestu. Nelze tomu utéct, není se kam schovat. Z výpovědí participantů vyplynulo, jak 

dobře funguje informovanost mezi odsouzenými navzájem. Jedná se o informace týkající se 

výběru aktivit, informací ohledně přístupu zaměstnanců, nebo o informace týkající se jakékoli 

události ve věznici. Toto zjištění se mi potvrdilo i při výběru respondentů do výzkumu.  

DVO 3: Jakou roli v motivaci vězňů změnit disociální životní styl hraje rodina?  

Odpovědi na tuto výzkumnou otázku jsem našla v kategorii Rodina a Cíle, které mě 

motivují změnit můj život. Jedenáct participantů shodně vypovídalo, že je pro ně rodina 

velkým motivačním prvkem k tomu, aby přehodnotili a změnili svůj život. I přes narušené 

vztahy s rodinnými příslušníky, které většina měla před nástupem do výkonu trestu se jim 

podařilo, někdy i za pomoci odborných zaměstnanců věznice, kontakty obnovit. Někteří 

z participantů vypovídali, že až ve výkonu trestu si uvědomili, co pro ně rodina znamená. 

Oceňovali podporu, kterou jim rodina poskytuje. Začali ve výkonu trestu studovat, pracovat a 

abstinovat proto aby dokázali rodině, že to zvládnou. Motivuje je ocenění, které jim rodina za 

to poskytuje, a šance, kterou jim rodina ještě poskytla. Založení své vlastní rodiny je dalším 

motivačním prvkem ke změně. Většina participantů se shodla na tom, že hlavním cílem, který 

je motivuje, je dostat se na svobodu a na svobodě žít život, který je již nedovede zpět do 

výkonu trestu.  

 

 

HVO: Jaké motivační faktory mají z pohledu odsouzených mužů vliv na změnu 

disociálního způsobu života? 

Odpověď na to, jaké motivační faktory mají z pohledu odsouzených mužů vliv na 

změnu jejich disociálního způsobu života je obsažena ve všech třech dílčích výzkumných 

otázkách, které spolu vzájemně souvisí. Motivačních faktory lze rozdělit na negativní 

zkušenosti z prostředí výkonu trestu – strach a obava. Jako negativní motivační prvek, který 

má z pohledu participantů největší vliv na změnu disociálního způsobu života, je především 

prostředí věznice, její režim a skladba spolu odsouzených. Pozitivní motivační prvky jsou 

přístup zaměstnanců ve speciálně výchovných aktivitách, nucená abstinence, která souvisí 

s přísným režimem ve věznici a také podpora rodiny, kdy se mnohdy narušené rodinné vztahy 

ve výkonu trestu narovnají, jestliže se odsouzení svým přístupem ve výkonu trestu snaží 

rodině dokázat, že mají zájem svůj život změnit. Všichni respondenti se shodovali na tom, že 

je pro ně velkou motivací ke změně disociálního způsobu života prostředí věznice, do kterého 
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by se už nechtěli dostat. Souvisí to s přísným režimem, skladbou spolu odsouzených i se 

zacházením zaměstnanců, kteří striktně vyžadují po respondentech dlouhodobé plnění 

povinností. Cesta k výhodnější diferenciační skupině a tím i k možnosti získání výhod, které 

z toho plynou je delší a obtížnější. Přístup některých zaměstnanců v běžném výkonu trestu 

participanti hodnotili jako neochotu cokoli řešit, nezájem o problémy odsouzených, odbývání 

s tím, že na ně vychovatelé nemají čas a jsou zaneprázdněni. Zároveň ale vypovídali, že je to 

důsledek chování některých odsouzených, kteří se snaží se zaměstnanci manipulovat a 

zneužívat jejich vstřícnost k nedovoleným aktivitám. Jako jeden z významných faktorů 

motivace hodnotili přístup zaměstnanců ve speciálně výchovných aktivitách. Uváděli, že 

mnohdy až při individuálních pohovorech s odbornými zaměstnanci si uvědomili, že situace, 

které je dovedli do vězení se dali řešit jiným, přijatelnějším způsobem. Zároveň poukazovali 

na to, že je to poprvé, kdy mohli o svých problémech takto otevřeně hovořit.  

4.9.2. Diskuse 

Výsledky výzkumu potvrzují, že v motivaci odsouzeného hrají velkou roli 

vnější faktory na straně jedné a vůle odsouzeného na straně druhé. Vězení je 

prostředí, které vytváří podmínky, ať již příhodné či nepříhodné pro změnu. 

Participanti se ve svých výpovědích shodoval i na tom, že změnit své chování, způsob 

života a dosavadní návyky je dlouhodobý proces, utvářený negativními i pozitivními 

zkušenostmi z prostředí výkonu trestu. Významnou roli z jejich pohledu hrají 

vzájemné vztahy s odbornými zaměstnanci v různých aktivitách programu zacházení.  

Pro některé z nich je to poprvé, kdy mohou o svých problémech otevřeně hovořit. 

Příkladem jsou slova jednoho z participantů: „Ještě jsem o tom s nikým takhle 

nemluvil“. V této souvislosti bych ráda zmínila pojem prizonizace jako adaptaci na 

prostředí výkonu trestu. V teoretické části práce jsem uváděla pojem dle Fischera a 

Škody (2009). Její dvě složky, Institucionalizaci – kdy odsouzený ztrácí samostatnost a 

iniciativu se můj výzkum zpochybnil, neboť odsouzení uváděli, že po intervencích odborných 

zaměstnanců i v různých aktivitách programu zacházení se učí si vyřizovat své záležitosti 

sami, pod odborným vedením zaměstnanců. Dále si doplňují vzdělání, snaží se o pracovní 

zařazení a o mapování a řešení svých pohledávek. To se na svobodě nenaučili.  Další složkou 

prizonizace je ideologizace, kdy odsouzený přijímá normy a pravidla vězeňského prostředí. 

Hovoří o vězeňském sociálním systému a o přijetí nových hodnot a norem, který rovněž 

popisuji v teoretické části práce. Z výzkumu vyplynulo, že jedním z důležitých motivačních 
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faktorů je pro odsouzené prostředí věznice, do kterého by se již nechtěli vrátit. Shodně 

přiznávají, že jim v přehodnocení dosavadního způsobu života pomáhá nucená 

abstinence, bez drog a alkoholu a režim výkonu trestu ve zdejší věznici. Paradoxně 

k tomuto přispívá z pohledu participantů i neochota některých zaměstnanců řešit 

s odsouzenými jejich problémy, související s běžným výkonem trestu. 

Ve výkonu trestu jim je na základě hodnocení prediktivního nástroje na 

souhrnné analýzy rizik a kriminogenních potřeb stanoven program zacházení. 

Z výpovědí participantů vyplynulo, že znají význam svého programu zacházení. Část 

participantů o významu programu zacházení přemýšlela v intencích, co mi přinese 

jeho plnění a co mi vezme jeho neplnění. Jeden z participantů vypovídal tak, že ho 

program zacházení nezajímá, má stanoven základní program zacházení a ten neplní. 

Další z participantů program zacházení vnímá jen jako vyplnění času, který musí ve 

vězení strávit. Ostatní participanti kladně hodnotili aktivity programu zacházení a 

spolupráci s odbornými zaměstnanci ve speciálně výchovných aktivitách. Šest 

participantů má zkušenosti s absolvováním specializovaného oddělení. Krom jednoho 

participanta ostatní potvrzují, že mělo jeho absolvování významný vliv na uvažování 

o jejich životě. Přiznávají, že velkou váhu při zájmu o absolvování specializovaného 

oddělení sehrály okolnosti dalšího posunu v průběhu výkonu trestu. Výhodnější 

diferenciační skupina a posun k možné žádosti o podmíněné propuštění. Zároveň se 

tímto zjištěním také potvrzuje tvrzení Nakonečného, že motivační stav je 

charakterizovaný nějakým deficitem, tedy potřebou v našem případě je to potřeba 

svobody. 

Velkou roli v motivaci respondentů hraje práce odborných zaměstnanců 

věznice, ať již při běžném výkonu trestu nebo v rámci odborných, speciálně 

výchovných aktivitách. Všichni respondenti se ve svých výpovědích shodovali na 

tom, že u zaměstnanců věznice oceňují rovné, spravedlivé jednání. Byť někdy 

s nepříjemnými závěry. Příkladem může být výpověď jednoho participanta, který se 

přišel dotázat sociálního pracovníka na to, zda doporučí jeho žádost o podmíněné 

propuštění.  Sociálním pracovníkem mu bylo vysvětleno, že mu žádost nedoporučí. 

Zároveň mu ale vysvětlil důvody nedoporučení. Tím byl jeden rok do dostudování 

učebního oboru na školském vzdělávacím středisku. Kritizováni byli vychovatelé, 

kteří odsouzené odbývali s tím, že mají mnoho práce, nemají čas, požadavky 

odsouzených odkládali, nebo vůbec neřešili.  
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4.9.3. Srovnání výsledků s dalšími výzkumy 

V praxi českého vězeňství nebyl proveden žádný výzkum, který by se zabýval 

motivací odsouzených ke změně životního stylu. Domácí i zahraniční výzkumy se 

zpravidla zaměřují pouze na vyhodnocení efektivity různých standardizovaných 

programů. Institut pro kriminologii a sociální prevenci v roce 2016 zpracoval 

výzkum Probace jako efektivní nástroj snižování recidivy. Cílem výzkumu bylo stanovení 

recidivních či desistentních faktorů, zjištění jejich významu v rámci probace a aplikace 

zjištěných poznatků do praxe.  Jednalo se o cílovou skupinu participantů a sice těch, kteří byli 

z vězení propuštěni podmíněně.  Můj výzkum potvrdil zjištění autorů výzkumu (Tomášek, 

Diblíková & Scheinost) 

Výzkumy kriminální kariéry ukazují, že hlavním „strůjcem“ desistence není expert, 

který pachateli poskytuje vhodnou nápravnou péči, ale vždy pachatel sám. To, co 

probační pracovník může učinit, je nabídka profesionální intervence či pomoci, avšak 

vždy půjde jen o jeden z více prvků, které mohou desistenci napomoci. Podmínkou, 

aby intervence byla účinná, zůstává vlastní aktivita pachatele. Není-li motivován svůj 

život změnit a nevyvíjí-li patřičným směrem své úsilí, efekt probace bude i přes 

maximální snahu pracovníka mizivý (Tomášek et al., 2016, s.138). 

 

Podobně je tomu i v zahraničí, kdy se vyhodnocují konkrétní programy a 

dopad nápravných opatření na recidivu pachatelů. Výzkumné studie britského 

Ministerstva vnitra uvádí Příklady programů vyhodnocených jako úspěšné: Reasoning and 

Rehabilitation (Zdůvodnění a náprava), Aggression Replacement Tranining (Nácvik 

potlačování agresivity), Controlling Anger and Learning to Manage it Programme (Program 

kontroly hněvu a učení se jej zvládat) a Cognitive Self-Change programme (Kognitivní 

program sebezměny). Zároveň však uvádí, že v Británii jsou důkazy nejednoznačné a 

omezené, neboť je často složité oddělit účinky programu od ostatních důležitých faktorů.  

Výzkum potvrdil část hypotézy Otáhalové (2013), která ve své bakalářské práci 

zkoumala motivaci k pracovnímu zařazení ve vězení a sice tu, že odsouzené motivuje finanční 

odměna spíše než úspěšná integrace do společnosti.  Z mého zjištění vyplynulo, že finanční 

odměna za odvedenou práci ve vězení je pro participanty velice důležitá, hlavně z důvodu 

splácení pohledávek. Placení pohledávek je jeden z úspěšných kroků k integraci do 

společnosti.  
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 Škarýdová (2013) ve své práci dochází ke zjištění, že resocializační funkce výkonu 

trestu nevykazuje účinnost, kterou by bylo možné považovat za uspokojující, došla k závěru, 

že v určitých případech mají programy zacházení spíše formální charakter. Můj výzkum toto 

zjištění nepotvrzuje. Většina respondentů kladně hodnotila speciálně výchovné aktivity 

programu zacházení, ve kterých se snaží řešit za pomoci odborných zaměstnanců své 

problémy, týkající se dluhové problematiky, kontaktu s rodinnými příslušníky nebo problémy 

spojené se závislostním chováním. 

Výzkum zčásti potvrdil i zjištění, ke kterému došel ve své práci Popelák (2008), při 

analýze spokojenosti se vzdělávacími programy ve věznici. Dochází ke zjištění, že odsouzení 

berou možnost studia jako motivaci o přeřazení do mírnějšího typu věznice nebo žádost o 

podmíněné propuštění. Zároveň také dochází ke zjištění, že většina odsouzených nezávisle na 

délku odsouzení zůstávají v kontaktu se svými blízkými. Z mého zjištění vyplynulo, že právě 

posun participantů v průběhu výkonu trestu, ať už je to vyučení, pracovní zařazení, nebo vyšší 

diferenciační skupina narovnávají vztahy s rodinnými příslušníky, mnohdy narušené 

způsobem života, který participanti vedli na svobodě.  

 

4.9.4. Přednosti a limity výzkumu 

 Jako přednost při provádění výzkumu hodnotím to, že jsem měla možnost 

s participanty hovořit ve své kanceláři tak, jako při běžné práci, v některých 

případech i opakovaně. Nebyla jsem limitovaná nedostupností participantů nebo 

časem. Další předností bylo to, že participanti tento způsob práce znají, pohovory s 

nimi a to, že jejich sdělení zapisuji jsou součástí běžné sociální práce ve věznici, 

není to pro ně nic nového. Získala jsem tak velké množství dat, která jsem musela 

zpracovat. Určitá úskalí jsem pozorovala v některých případech, kdy si participanti 

začali při pohovorech stěžovat na svého vychovatele nebo na ostatní zaměstnance 

s úmyslem získat nějakou výhodu. Jako jeden z příkladů uvádím přímluvu o 

přestěhování na jinou celu, do jiného kolektivu odsouzených. Jako přednost jsem 

vnímala i to, že některé informace, které jsem od participantů získala jsem si mohla 

ověřit z anamnéz nebo dostupné dokumentace. V některých případech jsem byla 

součástí procesu kdy se narovnávaly vztahy mezi odsouzenými a rodinnými 

příslušníky, proto jsem mohla část informací, které mi sdělovali vyhodnotit jako 

důvěryhodné.  
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Závěr 

Cílem mé práce bylo zjistit, jakým způsobem a zda vůbec, jsou motivováni 

odsouzení ke změně svého způsobu života. Výsledky výzkumu ukazují na to, že 

participanti nejsou s životem, který je dovedl do vězení spokojeni. Uvěznění jim vadí 

a chtěli by se co nejdříve dostat na svobodu. Všichni ve svých rozhovorech 

přiznávají, že velký vliv na přehodnocení jejich postojů má nucená abstinence od 

drog a alkoholu ve vězení. Přiznávají, že nebýt odsouzení a následného umístění do 

výkonu trestu nebyli by schopni přestat užívat. Sedm participantů je ve výkonu trestu 

opakovaně.  Z jejich rozhovorů vyplynulo, že krátkodobé tresty minulých odsouzení 

se daly docela dobře vydržet. Na svobodu se vraceli se zkušeností „dá se to vydržet“ 

nepřipraveni na život v souladu se společenskými pravidly. Sami charakterizují svůj 

život mezi tresty jako „byl jsem mladej, nedomýšlel jsem to, chtěl jsem si užít“. 

Z rozhovorů však vyplynulo, že nedovedli charakterizovat co znamená z jejich 

pohledu užívat si. Čas trávili tím, že „dělali peníze“ – trestnou činností, brali drogy, 

často pro to mít sex, být součástí party.  

Výsledky výzkumu ukázaly, že se u většiny participantů daří zažité návyky ze 

života na svobodě postupně měnit formou nových sociálních dovedností.  Všichni 

participanti se shodli na tom, že záleží hlavně na jejich přístupu a vůli chtít něco ve 

svém životě změnit. U každého je tento proces sebeuvědomění různě dlouhý.  

Významnou roli v přehodnocení jejich života hraje prostředí výkonu trestu, spolu 

odsouzení a vězeňští pracovníci. Více než jednotlivé aktivity programu zacházení 

motivuje participanty práce odborných zaměstnanců, jejich individuální přístup, 

empatie, rovné a spravedlivé jednání. Poukazovali na rozdílný přístup jednotlivých 

zaměstnanců. Jako příklad uváděl jeden z participantů žádost, se kterou přišel za 

sociálním pracovníkem, kdy ho žádal, aby oslovil sociálního kurátora, aby provedl 

šetření o jednom z rodinných příslušníků. Jeden ze sociálních pracovníků provedl 

ihned šetření prostřednictvím elektronické pošty. Odsouzený odešel spokojený, 

nemusel se o nic snažit. Naopak jiný sociální pracovník vyžadoval po participantovi, 

aby se na šetření podílel tím, že si dopis napíše sám, třeba i pod jeho dohledem. 

Z výpovědi participanta to vyznělo jako nespokojenost s prací odborného 

zaměstnance.  Až postupem času a po rozebrání situace si participant přiznal, že je to 
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pro něho nové, poprvé a těžké, ale měl dobrý pocit z toho, že to zvládl. To ho 

motivuje. Z výzkumu vyplynulo, že existují i odsouzení, kterým tento společensky 

nepřijatelný způsob života vyhovuje, proto případech nutné volit diferenciovaný 

způsob zacházení. Velkým tématem pro participanty byla rodina a rodinné vztahy. 

Oceňovali podporu, kterou jim rodina poskytuje, i když někdy sama vlivem jejich 

spáchané trestné činnosti musí čelit nepříjemným situacím ve svém blízkém okolí. 

V jednom případě se dokonce rodina musela odstěhovat z trvalého bydliště.  

Přínosem výzkumu je zjištění, že pro práci s odsouzeným ve všech oblastech 

odborného zaházení je nutné zachovávat a důsledně dodržovat stanovená pravidla. 

V individuálním přístupu působit na odsouzené a učit je společensky přijatelným 

způsobem řešit jejich životní záležitosti. Znamená to apelovat na jejich silné stránky, 

motivovat ho ale všímat si i některých omezení, například mentálních. Z výzkumu 

vyplynulo, že existují i odsouzení, kterým tento způsob života vyhovuje  

 

 .  
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Přílohy 

Příloha č. 1 

Informovaný souhlas s rozhovorem 

 

 

 

Vážený pane, 

 

já Hana Kolomazníková, sociální pracovník Věznice Valdice Vás žádám o  rozhovor, za 

účelem získání informací pro kvalitativní výzkum k mé diplomové práci.  Jsem studentkou 

Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty, navazujícího oboru sociální pedagogiky.  

Tématem mé diplomové práce je Motivace odsouzených ke změně disociálního 

způsobu života. 

 

Tento výzkum probíhá formou polostrukturovaného rozhovoru.  

 

 

Prohlášení: 

 

Souhlasím s účastí na rozhovoru a s poskytnutím informací, které se týkají uvedeného tématu. 

 

Rozumím tomu, že moje účast ve výzkumu je dobrovolná a že mohu rozhovor nebo 

spolupráci kdykoli ukončit. 

 

Rozumím tomu, že nemusím odpovídat na otázky, které by byly pro mě nepříjemné  

 

Byla jsem seznámena s tím, jakým způsobem bude při zpracování dat a zveřejnění výsledků 

výzkumu zajištěna anonymita, která znemožní identifikaci mé osoby.  

 

Souhlasím s tím, aby anonymizované úryvky z rozhovoru byly součástí publikovaných 

výsledků výzkumu. 

 

Jméno a příjmení:  

 

Datum a podpis:  
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Příloha č. 2 

Otázky rozhovoru 

 

ZVO: Jaké motivační faktory mají z pohledu odsouzených mužů vliv na změnu 

disociálního způsobu života?  

DVO 1: Má z pohledu odsouzených mužů na jejich motivaci ke změně disociálního 

životního stylu vliv odborné zacházení ve výkonu trestu? 

TO 1.  Co si představujete pod pojmem odborné zacházení ve výkonu trestu?  

TO 2.  Jak byste popsal odborné zacházení ve výkonu trestu?  

TO 3.  Jak si vybíráte aktivity do programu zacházení?  

TO 4.  Jak probíhá vyhodnocování programu zacházení? 

TO 5.  Kdybyste si měl sám sestavit program zacházení, jak by vypadal?  

TO 6.  Jaký je z vašeho pohledu význam programu zacházení?  

TO 7.  Které aktivity mají podle vás význam pro to, aby vás motivovali k vedení řádného 

života?     

TO 8.   Co řešíte při vyhodnocování programu zacházení? 

TO 9.    K čemu by podle vás měly sloužit speciálně výchovné aktivity?  

TO 10.  Jakou s nimi máte zkušenost? 

TO 11.  O čem by to podle vás mělo být? 

TO 12.  Jak byste hodnotil spolupráci s vedoucím aktivity?  

TO 13.  Absolvoval jste specializované oddělení? 

TO 14.  Proč jste se rozhodl žádat na specializované? 

TO 15.  Motivovalo Vás nějak ke změně života? 

TO 16. Jak byste popsal práci odborných zaměstnanců s vámi? 

TO 17. Řešíte s někým Vaše záležitosti, mám na mysli kromě aktivit v PZ? 

TO 18. Máte někoho ze zaměstnanců, o kterém víte, že Vám pomůže, třeba i jen dovysvětlit 

to, co potřebujete? 

TO 19. Napadá vás ještě něco, co byste mi chtěl k tomu říct? 

TO 20. Se kterými zaměstnanci spolupracujete? 

TO 21. Jak spolupráce probíhá? 

TO 22. Vyhovuje vám to? 
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TO 23. Motivuje vás to nějak? 

TO 24. Napadá vás něco, k vylepšení? 

DVO2: Jaký vliv má z pohledu odsouzených mužů v motivaci ke změně disociálního 

životního stylu prostředí věznice? 

TO 1. Jak byste popsal život ve vězení? 

TO 2. Jak jste se sžil se spolu odsouzenými? 

TO 3. Vadí vám něco? 

TO 4. Jak prožíváte to, když jste součástí nějaké situace, která je Vám nepříjemná? 

TO 5. Jak hodnotíte režim věznice? 

TO 6. Proč myslíte, že to tak je? 

TO 7. Myslíte si, že může hrát roli v motivaci odsouzených ke změně. 

 

DVO 3: Jakou roli v motivaci vězňů změnit disociální životní styl hraje rodina?  

TO 1. Je pro Vás motivací ke změně rodina? 

TO 2. Proč? 

TO 3. Kdo konkrétně? 

TO 4.  Co vás ještě napadá? 

TO 5.  Chcete změnit svůj způsob života? 

TO 6. Proč? 

 

 

 

ZVO – základní výzkumná otázka 

DVO – doplňující otázka 

TO – tazatelská otázka 
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Příloha č.3  

Ukázka rozhovoru s jedním z participantů 

T-tazatel 

P-participant 

T: Budeme si povídat o tom, jestli chcete změnit svůj způsob života a proč. 

Chcete změnit svůj způsob života?  

Určitě, nechci se znovu dostat do vězení.  

T: Co si myslíte, že má ve výkonu trestu vliv na to, abyste se změnil?  

To prostředí, spoluodsouzení, nemůžete nikam odejít abyste se jim vyhnul, nemůžete si vybrat 

s kým budete na cele, nemůžete skoro nic. Chybí vám svoboda.  Všechno tu dlouho trvá o 

všechno musíte žádat.  

T: Co si představujete pod pojmem odborné zacházení ve výkonu trestu?  

Odborné zacházení asi jedině v poradně drogový prevence, tam si se sociální povídáme a pak 

školák, vyučení, kurzy, bude se mi to hodit venku. Chodím cvičit, venku jsem to neznal ale tady 

alespoň zabiju čas. 

 T: O čem si se sociální povídáte v poradně drogový prevence? P: No tak o všem 

možným, jak to mám s drogama, proč jsem nechodil do práce a tak. 

 T: Co si o tom myslíte, je to pro Vás dobré? P: No někdy nemám náladu se 

k drogám vracet, ale když se něco stane na cele nebo tak, tak si na něco vzpomenu, třeba když 

se x sjel a šel na díru tak jsem přemýšlel o těch plusech a mínusech. 

T: Jak byste popsal odborné zacházení ve výkonu trestu?  

No asi aby mi někdo pomoh, něco řešit. 

T: Jak si vybíráte aktivity do programu zacházení?  

Co mi vychovatel nabídne no a pak jak to vyplyne. 

T: Jak probíhá vyhodnocování programu zacházení? 

Vychovatel mi řekne že plním, a to je všechno. Nemá čas, dál se se mnou nebaví.  

T: Kdybyste si měl sám sestavit program zacházení, jak by vypadal?  

Já jsem tady na školáku spokojenej, možná bych tam dal trochu víc tý posilovny ale jinak 

dobrý. Uvidím až na běžným oddíle, chtěl bych do práce, tady mám stýpko tak dobrý, 

nemusím otravovat rodinu, ale mám ještě dlouhou dobu do pépéčka. Možná bych chtěl odjet 

do jiné věznice za prací, ale teď je to složitý kůli tý koroně.  
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 6.  Jaký je z vašeho pohledu význam programu zacházení?  

No vychovatel říkal snižování rizik a já mám ty drogy proto ta poradna drogový prevence a 

další aktivity si vybírám podle toho co mi kluci řeknou že je dobrý, ale do některých se 

nedostanu protože už je tam plno. 

 T: Jaké třeba? 

 P: No chtěl jsem do rukodělných, ale sociální mi říkala, že mě tam nechce. 

 T: A řekla Vám proč? P: Prej mám v papírech kšefty tak se asi bojí.   

T: Které aktivity mají podle vás význam pro to, aby vás motivovali k vedení 

řádného života?     

Asi ten školák, budu mít větší šanci venku dostat práci a taky práce po školáku, kůli dluhům i 

když toho asi moc nepoplatím.  

T: Co řešíte při vyhodnocování programu zacházení? 

Jestli plním anebo ne. No a než jsem dostal první diferenčku, tak kdy ji dostanu. 

 T: Hovoříte také o podmíněném propuštění?  

P: Jo, vychovatel mi řek ať si nejdřív udělám školák a pak se uvidí, že o tom mluvil se 

sociální. 

  T: K čemu by podle vás měly sloužit speciálně výchovné aktivity?  

Myslíte jako SPO? 

 T: Ne, já teď myslím třeba finanční gramotnost, sociálně právní poradenství.  

 P: No asi k tomu, aby mi s tím někdo pomoh, třeba sociální s dluhama. 

 T: Jakou s nimi máte zkušenost? 

Jo se sociální řeším dluhy, ale jsem na školáku, tak se s toho stipendia nedá nic poplatit ale 

vím za co to mám. Než jsem se dostal sem, tak jsem to vůbec neřešil.  

 T: O čem by to podle vás mělo být? 

No, aby mi pomohla. 

T: Jak byste hodnotil spolupráci s vedoucím aktivity? 

Jako ve všech, co mám? 

 T: Jaké máte aktivity v programu zacházení?  

 P: No ten školák, brigády, tu drogovou poradnu, posilovnu, zeměpis, a to je asi 

všechno.  

T: Tak ve všech?  
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P: No do posilovny chodíme a vychovatel si to zapíše, na zeměpise si pouštíme CD, 

školák v dílnách dobrý, mám problém s matikou, jinak asi dobrý. No a se sociální si 

v poradně drogový prevence povídáme, občas mi dá úkol abych o něčem přemýšlel. 

 T: A přemýšlíte? 

 P: Jo ale musím si to napsat, někdy o tom mluvím s klukama na cele. 

T: Absolvoval jste specializované oddělení? 

Ne. 

T: Jak byste popsal práci odborných zaměstnanců s vámi? 

Vychovatel mi dává poštu no a se sociální mám drogovou poradnu, chodím k ní, když si 

s něčím nevím rady. S psychologem jsem ještě nic neřešil a s pedagogem jen brigády a tu 

diferenčku. Když něco potřebuju, napíšu si lístek a čekám až mě zavolají.  

T: Máte někoho ze zaměstnanců, o kterém víte, že Vám pomůže, třeba i jen 

dovysvětlit to, co potřebujete? 

No sociální, s tou si povídám i o tom, co bude po školáku a řeším pohledávky. Když si nevím 

rady tak mě poradí.  

T: Napadá vás ještě něco, co byste mi chtěl k tomu říct? 

Nevím, asi ne.  

T: Jak to máte na škole s mistry v dílnách a učiteli? 

 P: Tam je to dobrý, v dílnách mě chválí. Ve škole až na tu matiku taky dobrý. Ale 

kluci se mi to snaží dovysvětlit.  

 T: Motivuje vás nějak spolupráce se zaměstnanci věznice? 

No, sociální poradí a můžu za ní přijít kdykoliv. Je ale vostrá a chce abych se snažil co nejvíc 

věcí udělat sám. Vychovatel dělá jen co musí, tak za ním moc nechodím.  No ale snažím se se 

všemi vycházet. V dílnách mě to baví, to že se mi něco povede udělat mě těší.  

T. Napadá vás něco, k vylepšení? 

No jen že tady mají na všechno dost času. Dlouho trvá, než dostanu lepší diferenčku, než mi 

povolí dalšího do osob blízkých, musím to všelijak dokazovat. Kluci říkali, že jinde to jde 

všechno líp. Taky na podmínku se odsud dostane málokdo tak proto chtějí všichni pryč.  

 T. Jak byste popsal život ve vězení? 

Tady to prostředí je těžký, musíte se bavit s lidma se kterýma nechcete, protože i když se 

s nima nebavíte, nejde to celý výkon trestu. Můžete jednou odejít z chodby, ale znova je 

potkáte a jste s nima zase. 
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T. Jak jste se sžil se spolu odsouzenými 

Žijete tady s nima. No je to tak, odsud se nedá utýct. Je to tvrdý, mám štěstí, že jsem na 

školáku, nejdřív jsem byl taky hyperaktivní, že jsem chodil z cely na celu, povídal si třeba ale 

už mě to nějak nezajímá. Vybral jsem si pár lidí a ostatní mě nezajímá. Jo ono to je z více 

pohledů asi taky na tom je pravda že ty vězni nebo spoluvězni dělaj kraviny a může Vás to 

dostat do průšvihu no a když narazíte na psychopata tak je to ani nevíte jak.   

  T. Vadí vám tady něco? 

Když jste u něčeho, i když se to neděje vám, ale vidíte to. 

 T: Co tím myslíte?  

 P: No mezi muklama.  

T: Jak toprožíváte, když jste součástí nějaké situace, která je Vám nepříjemná? 

No nějak se to musí umět pinkat. Na cele jsem měl odsouzeného, kterej byl pracovně dobrej 

ale bytostně byl vznětlivej, bylo to dost hrozný, měli jsme pravidla, žádný drogy, chlast, to 

bylo taky super ale akorát jsme se mu snažili nedávat příležitost k tomu, aby startoval. Nebo 

než jsem přišel na školák jsem byl na cele s Q a to byl hroznej divočák, tam možná mě to taky 

trošku jakoby zlomilo.  

T: Jak myslíte zlomilo? 

  P: No, jak říkáte v tý motivaci, že nechci bejt jako on.  

  T. Jak hodnotíte režim věznice? 

Přísný, co jde v jiných basách tak tady ne.  

T: Co třeba?  

P: Třeba dostat pochvalu, o diferenciačce ani nemluvím.  

  T. Proč myslíte, že to tak je? 

Je to muklama, někdo udělá problém a svezou se všichni. Já přeci nemůžu za to, že našli 

telefon, který nebyl můj, ale odnese to celá cela. Zrovna tak s fetama. Jeden se sjede a filcují 

se všichni a ještě další.   

  T. Myslíte si, že režim může hrát roli v motivaci odsouzených ke změně. 

Nevím, ale sem nikdo nechce a nikdo nechce zůstat tady. Tak asi jo. Je to tu přísný.  

T: Je pro Vás motivací ke změně rodina? 

Určitě jo ale když jsem byl venku tak jsem si to tak nemyslel. 

 T: Proč? 

Když si uvědomíte, že jsem udělal takovou hroznou chybu a teď najednou tam máte tu rodinu, 

která místo toho, aby vás ještě víc potopila, tak přímo jde a prostě vás jakoby podrží, ne jako 
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podpoří v tom co jste udělal ale podrží v tý největší stresový situaci a tím to začne.  A jelikož 

tam máte ten kontakt. A tak jsem hledal nějaký dobrý vlastnosti v soběale nic jsem 

nenacházel, takže nebyl důvod, proč bych to měl dělat pro sebe. Takže mi nezbývalo nic 

jiného, než najít pro koho bych to udělal.  Až postupem času samozřejmě přicházelo, že už to 

nedělám jenom pro naše, že se pro ně chci jakoby změnit, abych v jejich pohledu už nebyl 

takovýto dítě, který dělá chyby, ale abych už byl dospělej člověk, samostatnej. Tady začínalo 

to, že jsem to nechtěl jenom jako by kůli nim, ale chtěl jsem to i sám. Těch podnětů, proč jsem 

se změnil bylo spoustu. 

 T: Můžete mi vyjmenovat ty, na které si vzpomenete?  

 P: Já fakt už bych se k drogám nechtěl vrátit, mě to prostě tady vůbec nechybí, já jsem 

to taky vůbec nevyhledával, fetoval jsem asi tři měsíce a jediný co jsem s klukama jezdil na 

diskotéky, takže jsme byli prostě vzhůru.  Asi největší zásluha je to, že jsem si to fakt asi takhle 

hodil do hlavy že prostě to, že co jsem udělal jsem udělal, to je špatný a už jsem nechtěl dále 

sebe ničit, rodinu. To je asi tak další věc, nevím, co bych třeba řek mamce nebo bráchovi na 

návštěvě že jsem třeba tady zase fetoval a přišlo se na to. 

 

 

 

 

ZVO – základní výzkumná otázka 

DVO – doplňující otázka 

TO – tazatelská otázka 
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