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ÚVOD  

Lidstvo provází trestání za porušování sociálních norem 

po celou dobu jeho existence, moderní přístup k  věznění  jako 

formě trestu za přestoupení zákona a s  ním související sluţba 

církve jsou však ve světě známy pouze čtyřista let, v  našich 

podmínkách pak zhruba od počátku XIX. století.  

Penitenciární poimenika je obor, který se církevní praxi 

znovu otevřel po téměř čtyřicetiletém násilném přerušení 

komunistickou mocí, přičemţ došlo ke ztrátě souvislosti 

s duchovní sluţbou ve věznicích, která si za oněch 150 let 

stihla v našich zemích poměrně bohatou historii a tradici.  Tím 

došlo současně k  faktickému zamezení přístupu teologie 

k odborným penologickým zdrojům, byť v  té době značně 

omezeným. Bez nich je však úspěšná orientace v  tak 

specifickém sociálním prostředí ne -li nemoţná, pak jistě 

mimořádně obtíţná.  

V českém jazykovém prostředí dosud neexistuje 

publikace, která by se systematicky věnovala pastorační práci 

nejen v kontextu delikvence, ale ani sociální patologie obecně. 

Vynecháme-li  populární literaturu typu letničního  spisku Dýka 

a kříţ, pak ani v  dostupných anglosaských pramenech se takto 

úzce odborně zaměřená práce s vysokou pravděpodobností 

nevyskytuje. Přestoţe je  dnes jiţ  běţně dostupná celá řada 

titulů z  oblasti pastorální teologie nebo křesťanského 

poradenství, k  praktickému uţití v  sociálně-patologickém a 

penitenciárním prostředí nedostačují.  Pastorální literatura totiţ 
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vesměs pracuje s „normální“ osobností klienta a nezohledňuje 

psychopatologické ani sociopatické rysy .  V českém prostředí 

ovšem existuje dílo psychiatra Maxe Kašparů  popisujícího 

psychopatologická témata s teologickou reflexí, byť jen jako 

článek v  rozsáhlejším díle na poněkud jiné téma. Do mníváme  

se ,  ţe shrnutí současných dostupných poznatků a zahájení 

interdisciplinární komunikace praktické teologie a 

psychosociálních věd na penitenciární platformě můţe být 

velmi prospěšné.  

Základní premisou, s  níţ v  průběhu celé práce operujeme, 

je nemoţnost efektivní pastorace v prostředí detence bez 

účinné multidisciplinární komunikace s  obory, které na 

zajištění této specifické společenské sluţby participují. Také 

tato vědní odvětví ovšem trpí nedostatečným mnoţstvím  

odborné  literatury. Lze ji snad najít v  psychologii, kde 

publikovali Čepelák, Heretik, Čírtková, Urbanová, Hála ,  

Mezník a Mařádek, ostatní psychosociální vědy však trpí 

akutním nedostatkem pramenů. V  posledních letech přispěli do 

diskuze monografiemi Matoušek a Sochůrek, nejnověji pak 

Fischer, tím však výčet odborných zdrojů prakticky končí. 

Další články  se vyskytují jiţ jen jako přívaţky rozsáhlejších 

teoretických prací, jak je tomu například u Vágnerové. 

Většinou však jde o sice relevantní, ale přece jen kompilace 

bez praktického záběru.  
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Prakticko-teologická  monografie, která  by konfrontovala 

pastorační přístup  s patologickou klientelou a prostředím, 

v našich podmínkách dosud neexistuje.  

Za cíl jsme si vytkli zpracování monografie na téma 

penologické poimeniky, která by vedle zkoumání potřebnosti 

duchovní práce ve věznicích, její společenské objednávky a 

navrţení jejích cílů, metod a forem nabídla i základní sumu 

poznatků potřebných pro úspěšnou poimeniku mezi 

prizonizovanými. Při zpracování jsme vycházeli ze 

sestudované odborné literatury a rovněţ  z osobních 

praktických zkušeností, vlastních statistik a závěrů výzkumů, 

které jsme sami realizovali, nebo na nichţ jsme se podíleli.  

V první řadě jsme se věnovali pojmovému vymezení 

tématu a jeho historickému i biblickému pozadí. Povaţovali 

jsme za nezbytné zabývat se  deskripcí  penitenciárního 

prostředí z  hlediska legislativního, organizačního, 

psychosociálního a sociálně -patologického i z  úhlu pohledu 

praktické teologie.  

Za tím účelem jsme sestudovali dostupnou teologickou i 

neteologickou literaturu z  českého a částečně i anglosaského 

prostředí a realizovali několik dílčích výzkumů, jejichţ 

výsledky interpretujeme. Poznatky ze studia jsme doplnil i  o 

vlastní zkušenosti z  dvanáctileté práce v  penitenciárním 

prostředí a pro ilustraci také o kazuistiky pocházející  ve 

většině z  původní  praxe (u kazuistik z  literatury jsme uvedli 

zdroj jejich původu).  
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Vzhledem k původnímu projektu disertace se jevilo jako 

vhodné poněkud přepracovat strukturu práce i její osnovu, 

nevynechali jsme však ţádný z  podstatných bodů původního 

projektu. 

Výzkumem a dalším šetřením jsme hledali odpověď na 

otázky:  

 Mají duchovní ve věznicích nezastupitelné místo? Jestliţe 

ano, v čem?  

 Jaká jsou specifika duchovenské práce, nesuplovatelná 

jinými odborníky?  

 Jak a čím můţe duchovní přispět do práce týmu 

penologických profesionálů?  

 Vnímá Vězeňská sluţba ČR duchovní jako integrální a 

nezbytnou součást svého působení na klientelu? 

V pozitivn ím i negativním výsledku: Proč a v  jakých 

oblastech? 

Vedle těchto základních otázek jsme v  rámci výzkumu 

sledovali i  další čtyři hypotézy, stanovené na základě 

zkušeností i  studia odborné literatury, které by měly výsledky 

podpořit:  

1. Duchovní sluţba je v  českých věznicích 

nezastupitelná.  

2. Vězněné osoby se na duchovní obracejí nejčastěji  

v otázkách spojených s  jejich spiritualitou.  

3. Duchovní můţe nejúţeji spolupracovat s  psychologem. 

4. Externí duchovní se těší větší důvěře neţ profesionální 

kaplani, svázaní s  VS ČR pracovně-právním vztahem.  
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OBSAH A STRUKTURA PRÁCE  

Práce je vedle úvodu a závěru členěna do dalších osmi 

samostatných kapitol.  

Začíná pojmovým vymezením nejprve penologie a 

penitenciární práce, včetně tří institutů detence –  výkonem 

vazby, výkonem trestu  odnětí svobody a nově téţ 

zabezpečovací detencí, jejichţ účel stanovený zákonem 

sledujeme
1
.  Poté se poměrně podrobně věnujeme 

terminologickému vymezení poimeniky jako takové. K  tomu 

jsme vyuţili sledování pojmového výskytu souvisejících 

termínů v  řeckém textu Nového zákona. Jde o slova 

a  [pást], [povzbuzovat, napomínat], 

 [usvědčovat ,  kárat],  [napravovat] a 

[starat se].  

Zaznamenali jsme ovšem, ţe aktuální terminologické 

pozadí praktické teologie je značně nejednotné, na čemţ má 

patrně podíl rozdílný přístup německé a anglosaské teologické 

tradice. Půjde o pojmy „pastorální teologie“, poskytující 

teoretický základ pro aplikovaná odvětví, jimiţ jsou 

„pastorace“  a „pastorační poradenství“. Obě mohou být pojaty 

intracírkevně jako sluţba křesťanské obci, nebo externě jako 

aktuální pomoc církve světu. Pokusili jsme se pastoraci 

vymezit oblast neklinické spirituální péče, zatímco pastorální 

poradenství bude aspirovat na podporu klienta v  hledání 

                                           
1
 Zákon o výkonu vazby, výkonu trestu a výkonu zabezpečovací detence 
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odpovědi na širší otázky ţivota a aktuální personální obtíţe 

v rámci křesťanské reflexe .  

Významný prostor dáváme  moţnostem interdisciplinární 

komunikace, které jsme věnovali druhou kapitolu. V  první 

řadě jsme se zastavili u teologie a jejího tradičního kvarteta: 

biblické vědy, historické vědy, dogmatika a praktická teologie, 

doplněné v  poslední době o misiologii a zajímali jsme se jak 

mohou ovlivňovat a podporovat penologickou poimeniku.  

Z hlediska psychosociálních věd jsme se nejdříve 

zabývali různými přístupy ke kooperaci teologie s  nimi, 

zahrnujícími široké názorové spektrum od naprostého oddělení 

na jedné straně k široké inkluzi na straně druhé. Specificky 

jsme tyto přístupy ilustrovali na psychologii, u níţ jsme však 

ve srovnání s  pedagogikou a zejména sociální prací  

zaznamenali vyšší dogmatické zatíţení jejích východisek i 

metod práce .  Participace s  těmito dvěma  obory se tedy pro 

pastorální  teologii jeví jako metodologicky jednodušší a měla 

by být předmětem dalšího odborného rozhovoru.  

Nezapomněli jsme ani na další vědní obory a krátce jsme 

se dotkli alespoň práva a medicíny.  

Třetí kapitola naší práce mapuje bibl icko-historický 

kontext práce s  vězni, který jsme sledovali zvlášť ve Starém a 

zvlášť v  Novém zákoně, abychom mohli hledat odpověď na 

důvody pro sluţbu ve věznicích. Základní východisko jsme 

zaznamenali v podobenství o Posledním soudu [Mt 25,34nn]. 

Podle Liguše se zde Kristus „explicitně ztotožňuje 
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s hladovými, bezdomovci a vězni“
2
.  Toto podobenství tak 

nabízí „obsahově-sémantickou stránku sociálního rozměru“, 

totiţ neoddělovat materiální a psychosociální potřeby od jádra 

evangelia, jak rovněţ zdůrazňuje Liguš
3
.  

Obdobný pohled nabízí z  platformy filozofie 

Anzenbacher, komentující Kristovo Velké poslání [Mk 12,28 -

31], projevující se ve vztahu ke konkrétnímu bliţnímu, jímţ 

můţe být kaţdý –  i  nepřítel. Rozhodující je podle 

Anzenbachera
4
 jen nouze a konkrétní potřebnost člověka, 

s nímţ se setkáváme.  

Konstatovali jsme, ţe v  ţádném z  biblických oddílů není 

sluţba vězňům připomenuta samostatně. U Matouše například 

společně s  hladovými, ţíznivými, pocestnými, nahými a 

nemocnými, tedy s  celou skupinou sociálně potřebných. 

V epištole Ţidům je v  kontextu s  ní zmíněn ještě obecnější 

výčet křesťanských ctností, včetně starosti o pocestné a 

soucitu s trpícími. V  celém Novém zákoně nenajdeme místo, 

kde by s tarost o vězně byla stavěna před pomoc dalším 

skupinám. Formulovali jsme tedy závěr, ţe církev má o vězně 

bezesporu pečovat, ovšem stejně jako o další, kdo potřebují 

nebo ţádají pomoc. Práce ve věznici není, jakkoli by si to 

někteří křesťané rádi mysleli, nic více ale ani méně, neţ dnes 

například činnost mezi bezdomovci, v  nemocnici apod. 

                                           
2
 LIGUŠ, Ján. Sociálny rozmer teologie 21. storočí,  s. 7 

3
 Op. cit., s. 7 

4
 ANZENBACHER, Arno. Křesťanská sociální etika. 1997, s. 34 
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Sledujeme rovněţ  teologické principy pro sluţbu vězňům, 

z nichţ na prvním místě stojí misijně -sociální zaloţený na 

myšlence, ţe upřímná náboţenská konverze má vliv na 

osobnost člověka i jeho sociální vztahy. Vycházeli jsme mimo 

jiné z  práce Albína Masarika, který sledoval biblické oddíly 

týkající se této změny v  lidském ţivotě a konstatoval, ţe „Ve 

všech textech … můžeme pozorovat závažné a rozsáhlé změny u 

dotčených osob. Z  amorálních jednotlivců se stávají občansky 

slušní, z  lidí, kteří jsou trestně stíhatelní … se stávají 

neobžalovatelní.
5
“  

S pojmem viny hříchu a odpuštění pracují 

hamartologicko-soteriologické principy, na něţ navazují  

pastorační, v  nichţ za klíčové povaţujeme Hospodinovo dílo 

milosti a práci Ducha Svatého, bez něhoţ skutečná personální 

změna jen těţko můţe být trvalá. Dotkli jsme se i otázek 

motivace a pastoračního vedení ke změně, v  němţ hraje 

penitenciární duchovní klíčovou úlohu.  

Výčet jsme dokončili důvody pragmatickými, podle nichţ 

klient zaţívající důsledky vnitřní proměny n ebude společnosti 

zbytečně odčerpávat prostředky k  zajištění výkonu jeho trestu, 

ale naopak jí sám určité hodnoty odvede.  Ekleziologické 

principy jsme se pokusili formulovat ve vztahu kaplanské 

práce ke společenství a naopak ve vytváření zázemí pro 

kaplanovu práci.  

                                           
5
 MASARIK, Albín. Transformácia člověka v Kristovi. 2003, s. 23 
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Další část třetí kapitoly jsme vyhradili sledování 

historického vývoje křesťanské sluţby vězněným od dob rané 

církve, která se ještě upamatovávala na doby, kdy byli 

Kristovi vyznavači internováni právě pro svou příslušnost 

k víře, přes středověk aplikující především absolutní a 

dehonestující tresty aţ ke změnám osvícenským, abychom se 

déle zastavili u klíčové osobnosti penologické poimeniky 

v českých zemích, jíţ je P. František Josef Řezáč a jeho  

odborný  penologický  spis. Ačkoli vzniklo před více neţ 150 

lety, je dodnes připomínána jako první odborné dílo, 

zabývající se humanizací českého vězeňství. Byť z  pera 

římskokatolického kněze, neomezuje se pouze na způsob 

realizace duchovní sluţby, ale nastiňuje moţnost reformy 

práce s  odsouzenými nejen v  praţské Svatováclavské trestnici, 

ale ve všech zařízeních Rakouska -Uherska. 

Poté jsme se přes období První republiky, nacistické 

okupace a vlády komunistické ideologie přenesli do periody po 

roce 1989, kde se jako zakladatelé duchovní sluţby mezi vězni 

objevují Renata Balcarová (dnešní předsedkyně občanského 

sdruţení Vězeňská duchovenská péče  –  VDP) a Bohdan 

Pivoňka, který stál také u zrodu profesionální kaplanské 

sluţby. Tato etapa historie dosud nebyla systematicky 

zpracována. V  její deskripci  se tedy mohl i  opírat pouze o 

výpovědi pamětníků, oficiální dokumenty VDP (stanovy, 

zápisy ze schůzí výkonného výboru VDP a z  členských schůzí) 

či sporadické články v  odborném penologickém tisku nebo na 

internetových stránkách VS ČR a VDP.  
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Zjistili  jsme, ţe Vězeňská duchovenská péče si postupně 

začala budovat u zaměstnanců VS ČR dobré jméno mj. i  tím, 

ţe se snaţila vnímat i jejich problémy a dokázala reflektovat 

chyby svých členů.  

Čtvrtá kapitola se jiţ věnuje  psychosociálnímu kontextu 

delikvence. Začali jsme ji sledováním moţností přístupu 

k teori ím geneze příčin kriminálního jednání od vybraných 

kriminologických teorií, přes polyetiologický přístup k  tomuto 

problému aţ po deskripci moţných rizikových  socializačních  

faktorů, jakými jsou například rodina nebo vzdělání. Tuto stať 

jsme poprvé doplnili o výsledek sběru dat, realizovaného 

v průběhu naší praxe ve Vazební věznici Liberec.  

V další části jsme popsali poruchy socializace a jejich 

důsledky v  lidském jednání. Zmínili jsme také jednotlivé typy 

pachatelů z  tohoto hlediska (epizodický, asociální, 

antisociální, disociální a zločinecký depravant).  

Konstatujeme ,  ţe vězení má svůj psychosociální kontext a 

popsali jsme výkon vazby, rozdělený do tří fází: adaptační, 

adjus tační a anxiózní. Ve všech jsme popsali klientovu situaci 

a navrhli moţnosti duchovenské práce.  Poprvé jsme zmínili i 

pojem prizonizace, tedy „adaptace  na vězeňské prostředí, o 

procesu přeměny svobodného člověka ve vězně“ ,  jak ji 

definuje Hála
6
.  Ta má dvě sloţky. První z  nich 

institucionalizace spočívá v adaptaci na maximálně 

organizovaný ţivot ve věznici: jednotný budíček, jednotný 

                                           
6
 HÁLA, Jaroslav.  Teorie a praxe vězeňství I. 1996, s. 30 
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výdej předem připravené stravy, specifický způsob 

komunikace s  vězeňským personálem, a celé řadě dalších na 

první pohled nevýznamných maličkostí. Ideologizace jako 

druhý z  pojmů znamená splynutí s  nepsanou vězeňskou 

normou a dodrţování jejích pravidel, hodnotového systému i 

argotu. Upozornili jsme i na moţná rizika spojená 

s duchovenským působením  ve výkonu vazby.  

Podobně jsme se věnovali také výkonu trestu odnětí 

svobody, kde jsme definovali čtyři stávající typy věznic a 

zmínili se také o problémech spojených s  nástupem do výkonu 

trestu, adaptací i  krizí z  uvěznění.   

Povaţovali jsme za nutné upozornit na moţná rizika 

pramenící z  odlišné osobnosti vězněných. Na prvním mstě 

jsme jmenovali účelové chování, které klientům netřeba mít za 

zlé, je pro ně přirozené a někdy snad i nutné pro vyrovnání se 

s nepřátelským prostředím. Penitenciární duchovní by v šak 

sebou neměl dát manipulovat.  

Svůj význam hrají  i formální a neformální skupiny 

vězeňské hierarchie, z  nichţ právě ty druhé ovlivňují ţivot ve 

věznici naprosto zásadně.  Odsouzení mají naprosto svébytný 

hodnotový ţebříček. Sochůrek
7
 popisuje škálu faktorů, které 

mají určující  vliv na postavení ve skupině. Odsouzení 

pozitivně vnímají a dominantní postavení mezi nimi zajiš ťuje 

(v následujícím pořadí): bohatá kriminální zkušenost; pachatel 

násilných trestných činů (vyjma těch, jejichţ o bětí jsou ţeny a 

                                           
7
 SOCHŮREK, Jan. Negativní vlivy ve vězení a jejich vliv na reintegraci vězňů. 2005 
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děti); posloupnost výkonu trestu –  preferovány jsou těţší 

věznice (v Česku v  pořadí zhruba Valdice, Mírov, Plzeň -Bory, 

na Slovensku pak Leopoldov, Ilava); dobré verbální 

schopnosti; provázanost na zaměstnance (kontakty z  místa 

bydliště, školy apod.); fyzická zdatnost či ovládání bojových 

umění; solventnost; postavení „ochránců chudých“ –  vyznají 

se v právu, jsou schopni a ochotni pomoci s  formulováním 

ţádostí a úřední korespondence; v  minulosti vydařený pokus o 

útěk z  věznice  

Negativně pak odsouzení vnímají  a submisivní postavení 

přiznávají odsouzeným: slabým; zvláštním (obtěţujícím tiky, 

záškuby, neurotickými projevy apod.
8
); pachatelům 

mravnostních deliktů (se zvláštním zřetelem k  pachatelům 

pohlavního zneuţití na dětech, tzv. „prcačkářům“ , oblíbeni 

však nejsou ani pachatelé běţného znásilnění; nezkušeným, 

prvovězněným; toxikomanům (pro jejich obtíţnost z  hlediska 

nedodrţování hygieny a neurotických příznaků); mladistvým; 

Romům na oddílech, kde nejsou v  převaze.  Tyto problémy se 

následně projevují i  v  tzv. Druhém ţivotě věznice.  

Zmínili jsme se také o některých specifických vzorcích 

chování vězňů a celou další podkapitolu jsme věnovali práci 

s odsouzenými s  poruchou osobnosti.  

Uvádíme také systémovou analýzu penitenciárního 

prostředí vzhledem k právním souvislostem duchovní sluţby a 

                                           
8
 Takto byl vnímán odsouzený se skleněným okem, který své okolí obtěţoval tím, ţe si je 

denně vyjímal. 
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také sloţením penitenciární klientely, jak jsme je pozorovali a 

vyhodnocovali v průběhu osmileté praxe.  

Zásadní kapitolu pak tvoří Současná penologická 

poimenika jako popis platformy, metod a forem přímé práce 

s vězni. Vycházeli jsme vedle vlastních zkušeností i 

z průzkumu realizovaného v  letech 2003 a 2004 hlavním 

kaplanem VS ČR Bohdanem Pivoňkou  a ze dvou vlastních 

dotazníkových průzkumů mezi externími duchovními v  roce 

2007 a mezi profesionálními kaplany z  roku 2008. 

Přinesli jsme závěry jak ze zmíněných zdrojů, tak z  jiţ 

publikovaných výzkumů.  

Zkušenosti ukázaly, ţe současná penitenciární poimenika 

se vyznačuje jistou ţivelností a vpodstatě nezná plánování, o 

poradenských kontraktech jak je známe například ze sociální 

práce nemluvě. Tento přístup by snad byl akceptovatelný pro 

dobrovolníky organizující ve spolupráci s  penitenciárními 

profesionály jednou za čas bohosluţebné nebo kulturní akce. 

Z několika důvodů je však zcela nepřijatelný pro 

profesionálního kaplana.  Proto jsme zvolili srovnání 

s metodami sociální práce.  

Na prvním místě jsme se věnovali diagnostice, 

duchovními zprvu zcela odmítané, dne jiţ akceptované. Ta má 

význam v  případech krizových stavů klientů, sebepoškozování 

a jiných patických projevů, kde bude důleţité provést rozbor 

příčin a motivů takového jednání.  Nastínili jsme některé 

vhodné diagnostické metody i způsob jejich uţití . 
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Stejně jsme postupovali u metod přímé práce s  klientem. 

Zabývali jsme se bohosluţbami, krouţky biblického studia, 

krizovou intervencí, poradenstvím, skupinovými formami 

práce a konečně extramurálními aktivitami.  

Předposlední kapitolu vyhrazujeme postpenitenciární 

péči. Sledovali jsme její vývoj před a po roce 1989 , krizí 

propuštění obecně a specificky krizi první hodiny a dne či 

týdne, rizikovými faktory reintegrace a moţnosti harm 

reduction v této oblasti.  

V osmé kapitole nás zajímalo vnímání duchovních ze 

strany vězňů i zaměstnanců věznic. Znovu jsme vycházeli 

z výsledků výzkumu, které jsme  komantovali.  Nejsou nijak 

extrémně povzbuzující, domníváme se však, ţe nás opravňují 

k tvrzení, ţe si za téměř dvacet let duchovní sluţba vydobyla 

v penitenciárním prostředí své pevné místo a stala se sice 

svébytnou, ovšem uznávanou a respektovanou součás tí 

českého penitenciárního systému.  

Práci jsme doplnili stručným slovníčkem pojmů , 

uvádějícím některá slova související s  pastoračně-charitativní 

sluţbou v  penitenciárním prostředí  a věcným i jmenným 

rejstříkem.  
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TEORETICKÝ A PRAKTICKÝ PŘÍNOST DISERTAČNÍ 

PRÁCE  

Domníváme se, ţe naše práce můţe v teoretické rovině 

obecně přispět do diskuze týkající se komunikace teologie a 

psychosociálních věd, kdyţ pojmenovává moţné přístupy a 

komentuje je.  Specificky se zabývá interdisciplinárním 

dialogem teologie a sociální  práce, který byl zahájen teprve 

nedávno. Zde Dotýkáme některých metod sociální práce a 

moţnosti jejich vyuţití praktickou teologií i  pastorací . Právě 

takový dialog představu je oblast s  mimořádně dobrými 

vyhlídkami do budoucna, která však, alespoň pokud je  nám 

známo, na systematické zpracování dosud čeká.  

Z hlediska pastorální teologie  jsme se pokusili shrnout 

aktuální terminologický přístup a navrhnout obsah a oblasti 

zájmu pastorace a pastorálního poradenství.  

Sledovali jsme historickou genezi sluţby vězněným, 

zejména s  ohledem na období po roce 1989 a okolnosti vzniku 

občasného sdruţení Vězeňská duchovenská péče a 

profesionální kaplanské sluţby. O tomto období neexistují 

zpracované písemné záznamy, sami jsme vycházeli z  archiválií 

a interview a domníváme se, ţe takto systematické zpracování 

historie duchovní sluţby ve věznicích do současnosti chybělo. 

Stejně tak jsme poprvé systematicky formulovali teologické 

důvody spirituální suţby v  podmínkách detence a zabývali se 

situací současných vězňů ve srovnání s  přístupem 

k internovaným v  biblických dobách i v  Bibli samotné.  
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Výsledky teoretické části jsme podpořili empirickým 

výzkumem, který mapoval nejen metody a formy duchovenské 

práce, ale také její vnímání klienty i profesionály z  vězeňské 

sluţby.  

Praktický přínos vidíme v  penzu informací, které jsme 

nabídli k  vyuţití do praxe soudobých vězeňských duchovních. 

Nepochybně významné pro ně můţe být objevení spirituálně -

sociální diagnostiky pro zefektivnění přímé práce s  vězni, 

stejně jako závěry týkající se pospen itenciární práce.  

Dotkli jsme se i metod a forem spirituální sluţby, coţ 

můţe rovněţ mít nemalý praktický účinek.  
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SUMMARY 

The aim of this work is to elaborate monographs focusing 

on religious and spiritual support in Czech penitentiarie s. The 

introduction  describes the term penology along with our own 

view on determination of pastoral theology, pastoral care and 

spiritual counseling which is contextualized in penitentiary 

work. We also outlined the possibilities of interdisciplinary 

communication with theological branches and also with 

psychosocial sciences.  

To formulate the results of contemporary pastoral work 

we first followed its biblical and historical context, then also 

psychosocial relationships in imprisonment and the anomalies 

of delinquent subculture. One of the chapters deals with 

legislative-social description of Czech penitentiary 

environment. Further we focus on possibilities, aims, means, 

methods and forms of religious and spiritual work in 

penitentiary environment.   

Final chapters focus on principles of postpenitentiary 

care and also the results of the research on perception of the 

position of spiritual services in contemporary Czech prison 

system. 
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Práce se zabývá historickým a biblickým pozadím 

duchovenské péče v českých věznicích. Zkoumá moţnosti 

interdisciplinárního dialogu teologie a psychosociálních věd 

v této oblasti  i  jeho právní souvislosti . Snaţí se najít biblicko -

teoretická východiska pro sluţbu vězeňského duchovního jak 

z hlediska motivace, tak i co do platformy. Mapuje také 

současný stav této oblasti v  rámci věznic České republiky a 

v závěru se snaţí nabídnout doporučení pro další vývoj 

v profesionální vězeňské duchovenské péče jak profesním 

organizacím, tak jednotlivým církvím vysílajícím své 

sluţebníky do českých věznic.  

This work follows historical and biblical context of the 

pastoral care in prison system. Our text explores possibility of 

the interdisciplinary dialog  between theology and psychosocial 

sciences in this special area and its legal context. We try to 

discover any biblical theoretic and skilled starting points for 

pastoral care in prisons and to chart actual status in the Czech 

Republic. At the conclusion we formulate recommendation for 

professional organization and any churches and Reverends , 

who are working in prisons.  

Klíčová slova: věznice, vina, trest, krize, detence, 

penolgie, diagnostika, pastorální t eologie, pastoální 

poradenství  

Keywords: prison, blame, punishment, crisis, detention, 

penology, diagnostics, pastoral theology, pastoral counseling



 

 



 

 

 


