
ABSTRAKT 

Východiska: Penitenciární péče o klienty s adiktologickou problematikou je doposud 

nedostatečně diskutovaným tématem. Především pokud zdůrazníme, že značná část klientů, 

tedy uživatelů návykových látek (především nelegálních) má zkušenosti s výkonem trestu 

odnětí svobody. Skutečnost, že péči o uživatele nelegálních návykových látek ve vězení je 

nutné věnovat větší pozornost, potvrdila vězeňská služba ČR tím, že v roce 2018, po 

úspěšném pilotním projektu, vytvořila ve věznicích pozice pro adiktology. 

Cíl: Jádrem závěrečné práce jsou případové studie se s cílem prozkoumat problematiku 

párování potřeb v jednotlivých adiktologických službách nabízených věznicí Bělušice. 

Vzhledem k omezeným možnostem věznice v poskytování adiktologických služeb, také 

odpovědět na otázku, zda jsou poskytované programy a intervence dostačující, či zda by 

v budoucnu nemohla být zvažována možnost zřídit či pozměnit některý z intervenčních 

programů. 

Soubor: Data k případovým studiím jsou získána od dvou klientů poradny drogové prevence 

věznice Bělušice, kteří byli vybraní na základě záměrného účelového výběru a splňovali 

kritéria jako je navázaná spolupráce s poradnou drogové prevence a účast na více než jedné 

adiktologické intervenci. 

Metody: Pro klinickou část závěrečné diplomové práce byla využita výzkumná metoda 

případové studie. K získání informací byla využita metoda dlouhodobého pozorování a 

studium dostupné dokumentace. K analýze dat bylo využito především redukce a organizace 

informací, tedy obsahové analýzy a výsledky popsány tak, aby zachycovaly co 

nejkomplexnější odpovědi na stanovené výzkumné otázky.  

Výsledky: Z výsledků vyplývá, že s ohledem na omezené možnosti Vězeňské Služby České 

republiky a platnou legislativu, se určité odborné a efektivní péči klientům ve věznicích 

dostává. Přesto je třeba dbát na větší koordinaci mezi jednotlivými profesemi 

spolupracujícími na vytváření individuálních plánů pro uživatele návykových látek.  

Závěry: Ze závěrů diplomové práce a doporučení pro další a efektivnější praxi je patrné, že by 

se ve věznicích uplatnila služba specializované následné péče, takzvaný doléčovací oddíl, 

který by mohl přímo navazovat na odbornou péči na specializovaném oddílu. Je však 

v současných podmínkách vzhledem k financování, prostorům a personálního obsazení tento 

závěr nereálný uskutečnit. 
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