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Anotace:

Cílem této diplomové práce je charakterizovat specializované oddělení pro mentálně 

postižené ve výkonu trestu. V teoretické části práce jsem se snažila postihnout vývoj českého 

vězeňství,  možnosti  terapie  ve  vězeňství  a  trestnou  činnost  z pohledu  kriminologie. 

V praktické  části  jsem  zkoumala  skupinu  zdravotně  postižených  odsouzených,  kteří 

vykonávali  svůj  trest  na  specializovaném  oddělení  ve  vinařské  věznici.  Zjišťovala  jsem 

zejména,  z jakých rodin odsouzení pocházejí,  jaké je jejich vlastní sebehodnocení a jejich 

aktuální  pocity  ve  výkonu  trestu.  Tyto  informace  jsem analyzovala  podle  dotazníkového 

šetření,  kazuistik  a  rozhovorů  se  samotnými  vězni.  Část  informací  mi  také  poskytli 

zaměstnanci  tohoto oddělení.  Z těchto informací  jsem se v závěru práce snažila  navrhnout 

možná řešení toho, jak by se dala praxe ve vězeňství případně zlepšit.

Klíčová  slova:  platná  legislativa,  psychologie,  sociologie,  penologie,  speciální 

pedagogika, penitenciární pedagogika a zdravotní péče.
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Annotation:

The aim of  this  diploma thesis  is  to  characterize  a  specialized  department  for  the 

mentally handicapped in the execution of the punishment. In the theoretical part of the work I 

have tried to describe the development of the Czech prison, the possibility of treatment in 

prisons and crime from the perspective of criminology. In the practical part, I looked at a 

group of disabled prisoners who did their sentence in a specialized department in a Vinařice 

prison. In particular, I examined their family background, their own self-assessment and their 

current  feelings  in  their  execution  of  punishment.  This  information,  I  analyzed  by  a 

questionnaire  survey of  case  reports  and  interviews  with  the  prisoners  themselves.  Some 

information was also provided by employees of the department. The results I had received at 

the end of my work helped me with my attempt to provide options on how the execution of 

the punishment for the mentally handicapped could be possibly improved.

Key  words:  Existing  Legislation,  Psychology,  Sociology,  Penology,  Special 

Education, Prison Pedagogy and Health Care.
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Zdravotn  postižení ve výkonu trestuě Úvod

Úvod

Moto:  „Představy  svobodných  jedinců  o  uvěznění  jsou  mlhavé,  nejasné  a  

neadekvátní. Samotný fakt uvěznění je pak téměř nepochopitelnou, otřesnou a s něčím jen 

těžko srovnatelnou situací…“ (PhDr. Vladimír Mařádek)

O vězeňskou  problematiku  jsem se  začala  zabývat  už  v průběhu  studia  na  střední 

škole. V té době jsem také uvažovala o tom, jaká vysoká škola by pro mě byla nejvhodnější. 

Jako  nejzajímavější  obor  se  mi  jevila  speciální  pedagogika.  Abych  na  tento  obor  složila 

přijímací zkoušky, musela jsem absolvovat praxi v odborných zařízeních. Jednou z institucí, 

které jsem navštívila, byl Dům světla. Jedná se o organizaci, která pomáhá osobám, jež se 

potýkají se závislostí na drogách. Zde jsem se setkala s celou řadou lidí, které drogy dostaly 

až do vězeňského zařízení.  Od těchto osob jsem se dozvěděla, jak může vypadat život za 

mřížemi. Zjistila jsem, že ve vězení není člověk stále uzamčen na cele, ale že má možnost 

účastnit se celé řady programů, v kterých se může následně po propuštění rozvíjet. Klienti 

Domu světla v souvislosti s těmito programy mluvili zejména o empatii a snaze pomoci ze 

strany speciálních pedagogů. Tehdy jsem poprvé začala sbírat informace o věznicích. 

Po maturitě  jsem zahájila studium speciální  pedagogiky na Univerzitě  Karlově a o 

vězeňství  jsem  se  začala  zajímat  z širšího  hlediska.  V prvním  ročníku  studia,  v rámci 

průběžné praxe,  jsem navštívila  vazební věznici  Praha – Ruzyně,  jejíž pan ředitel  aktivně 

podporoval a rozvíjel můj zájem o obor. Umožnil mi vykonávat stáž u speciální pedagožky na 

oddělení  vazby.  Ta za sebou měla  třináct  let  praxe v oboru,  dozvěděla  jsem se tedy řadu 

informací týkající se její profese a chodu vazební věznice. Po ukončení této stáže jsem se po 

čase rozhodla realizovat stáž i ve věznici, která je zaměřena na výkon trestu odnětí svobody. 

Dojížděla  jsem  do  vinařické  věznice,  která  se  nachází  poblíž  města  Kladno.  Zde  jsem 

získávala informace pod dohledem sociální pracovnice.  Do této věznice jsem dojížděla ve 

druhém  ročníku  na  celý  den  po  dobu  zhruba  dvou  měsíců.   Tuto  praxi  považuji  za 

nejplodnější, jelikož jsem měla možnost seznámit se s náplní práce jednotlivých odborných 

pracovníků  na  vězeňském oddělení.  Každý  týden  jsem se  střídala  u  jiného  zaměstnance. 

Navštívila  jsem  tak  kromě  sociální  pracovnice  i  speciálního  pedagoga,  psychologa, 

vychovatele  a  vychovatele  terapeuta.  V rámci  praxe  jsem  se  zúčastnila  i  aktivit,  které 

zaměstnanci  s vězni  prováděli.  Za  nejzajímavější  činnost,  jíž  jsem  se  v tomto  prostředí 
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zúčastnila,  považuji  psychorelaxaci.  Tuto  aktivitu  vedla  zkušená  paní  psycholožka.  Cílem 

byla otevřená diskuze na určité téma.  Tato diskuze probíhala  mezi  vězni a psycholožkou. 

Vybírány byly především takové oblasti lidského života, z kterých se vězni mohli poučit a 

zároveň tato témata sloužila i pro ni jako nenásilné zjišťování kvality vztahu mezi vězni na 

oddíle. Po ukončení každé  psychorelaxace napsali vězni krátkou reakci do sešitu, který byl 

zřízen  za  tímto  účelem.  Zde  jsem  se  poprvé  setkala  i  s uvězněnými  jedinci,  kteří  měli 

sníženou rozumovou  úroveň.  Tyto  osoby byly  umístěné  na  specializovaném oddělení  pro 

mentálně postižené. S těmito vězni jsem jednou měla možnost vést kroužek českého jazyka. 

Díky němu si odsouzení procvičovali nejen gramatiku, ale učili se zde i řadu dalších věcí, 

které  byly  prospěšné  pro život  na svobodě,  například  psaní  životopisu.  Tehdy jsem ještě 

netušila, že s tímto oddělením budu v rámci své diplomové práce přibližně za tři roky více 

spolupracovat. To jsem si uvědomila až na konci čtvrtého ročníku, kdy jsme měli za úkol 

rozmyslet si a nahlásit témata diplomových prací.

Jelikož se v rámci studia specializuji na etopedii a psychopedii rozhodla jsem se, že by 

bylo zcela ideální tato dvě témata zkombinovat do diplomové práce. Pak už nezbývalo nic 

jiného než se zkontaktovat s vinařickou věznicí, zda by mi povolila šetření na tomto oddělení 

provádět. Všichni pracovníci specializovaného oddělení ke mně přistupovali vlídně, za což 

jsem  jim  velmi  vděčná.  Pro  mou  diplomovou  práci  byl  velmi  přínosný  zejména  pan 

vychovatel-terapeut,  paní psycholožka a pan speciální  pedagog. Všichni tito  jmenovaní  se 

podíleli  na  příjemné  atmosféře,  která  během  mého  průzkumu  panovala.  Tuto  atmosféru 

vycítili i odsouzení a práce s nimi také probíhala velmi příjemně a uvolněně. Oceňovala jsem 

zejména to, jak se mi všichni pracovníci oddělení snažili pomoci, když jsem shromaždovala 

informace,  které  byly  složitě  dohledatelné.  Samotná  realizace  vyplňování  dotazníků 

s odsouzenými byla časově poměrně náročná nejen pro mě, ale i pro samotné vězně, kteří se 

v průběhu vyplňování museli maximálně soustředit, což bylo vzhledem k jejich nižší mentální 

úrovni velmi vyčerpávající. Téměř všichni však toto vyplňování bez vážnějších obtíží zvládli 

a tím mi pomohli vypracovat jeden ze  základních pilířů praktické části diplomové práce.
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Teoretické koncepty

1.1. Trestná činnost z pohledu kriminologie

Kriminalita  bez  pochyby  patří  mezi  jeden  z předních  aktuálních  společenských 

problémů.  Nejen  z toho  důvodu  si  je  řada  mezinárodních  institucí  ve  vyspělých  i  méně 

vyspělých zemích vědoma potřeby dále rozvíjet obor kriminologie. „Kriminologie je věda o 

zločinnosti  (kriminalitě),  o jejích pachatelích a jejích obětích a o její prevenci“ (Novotný, 

Zapletal, 1996: s. 7) Další definici oboru přináší Mařádek, podle něhož kriminologie mimo 

jiné studuje stav zločinnosti – má na mysli především její „strukturu a dynamiku.“ (Mařádek, 

2005: s. 49). I v českých poměrech se objevuje výrazná snaha tento obor co nejvíce rozvíjet. 

Je  to  především  z důvodu  prudkého  vzestupu  kriminality,  k němuž  u  nás  dochází  od 

listopadové  revoluce  v roce  1989.  Kriminalita  se  stala  jedním  z předních  společenských 

problémů a musíme udělat vše, co je v našich možnostech, abychom její nárůst zastavili a 

dostali  ji  pod  kontrolu.  Potřeba  znalosti  kriminologie  je  nepochybná  především  u 

profesionálního  personálu  působícího  v oblasti  kontroly  kriminality,  ať  již  jde  o  soudce, 

prokurátory,  advokáty,  policisty,  pracovníky vězeňství,  sociální  kurátory a ostatní  sociální 

pracovníky,  pracovníky  speciálních  výchovných  zařízení  pro  děti  a  mládež,  pracovníky 

soukromých bezpečnostních služeb, novináře a celou řadu dalších odborníků.

Předmětem zájmu kriminologie je jednak kriminalita jako hromadný společenský jev, 

jednak  její  individuální  projevy  a  další  kriminologické  souvislosti  s nimi  spojené. 

Kriminologie věnuje již od svého vzniku značnou pozornost problematice kriminálního násilí, 

zejména jeho závažnějších forem.  V České republice  však oblast  násilných trestných činů 

nestála v minulosti příliš v popředí pozornosti. Zdůrazňován byl především význam ochrany 

společnosti  před  kriminalitou,  která  poškozuje  společnost  jako  celek.  O  míře  kriminality 

v dané zemi se můžeme dovídat z celé řady statistických údajů. Vždy musíme brát na vědomí 

skutečnost, že v tomto případě se jedná o kriminalitu zjevnou (registrovanou). To je ta, která 

vyšla najevo a byla evidována v příslušných statistikách. O další části kriminality se orgány 

činné  v trestním  řízení  nedovědí,  jde  o  kriminalitu  skrytou  (latentní).  Rozsah  skryté 

kriminality  se  u  jednotlivých  druhů  trestných  činů  dosti  podstatně  liší.  Zřejmě  je  to 
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zapříčiněno  jejich  závažností,  ale  i  řadou  dalších  faktorů.  Některé  trestné  činy  vycházejí 

najevo nebo se dají vypátrat mnohem snadněji než jiné.  

Ludmila Čírtková (2000: s. 165), uvádí několik zdrojů kriminálního jednání:

Kriminalita jako důsledek impulzivního životního stylu

Impulzivní osobnost je zpravidla utvářena souhrou vrozených dispozic. Vliv má také 

sociální  prostředí,  z něhož  jedinec  pochází.  Pokud  dítě  vyrůstá  v rodině,  kde  panuje 

nedostatek náklonnosti, pozornosti, neosvojí si v rozhodujících vývojových etapách tradiční 

občanské hodnoty ani návyky sebekontroly.  Často jsou rodiny příliš velké anebo rozpadlé, 

sociálně slabé a jejich členové mají  nízké vzdělání.  Rodiče ani další  blízké osoby v okolí 

nejsou nejlepšími výchovnými vzory. Tyto okolnosti se obvykle podílejí na tom, že jedinec 

má  v mnoha  životních  situacích  tendenci  jednat  impulsivně.  Pro  tohoto  jedince  je  hlavní 

priorita uspokojování vlastních potřeb, proto postupuje bezohledně, bez výčitek a agresivně, 

je-li to nutné. Jeho názory jsou silně nekonformní. V období puberty a adolescence začíná mít 

první incidenty a konflikty, které mohou časem přerůst až v kriminální jednání.

Kriminalita jako instrumentální chování

S instrumentální kriminalitou se podle Čírtkové můžeme setkat u jedinců vzdělaných, 

s dobrým sociálním postavením,  kteří  obvykle pocházejí  ze zdravého sociálního prostředí. 

V jejich případě je kriminální jednání účelové a slouží jako prostředek k dosažení privátního 

cíle.  K instrumentální  kriminalitě  zpravidla  dochází  v situaci,  která  je  pro  jedince  velmi 

důležitá,  domnívá  se,  že  může  hodně  získat  nebo  ztratit.  Pokud  nemůže  dosáhnout 

vytouženého  cíle  poctivým  způsobem,  nastupuje  velké  pokušení  získat  vytouženou  věc 

kriminálním  jednáním.  Násilnická  kriminalita  bývá  z hlediska  své  frekvence  právem 

považována za ukazatel míry úspěšnosti úsilí státu a společnosti v oblasti týkající se kontroly 

zločinnosti.  Vysoký  výskyt  násilnické  kriminality  vyvolává  v občanech  pocit  nejistoty  a 

negativně mění kvalitu života jedince i společnosti.

Kriminalita jako důsledek přizpůsobení se skupině

Jde o kriminální  chování, které není výsledkem spontánní volby,  nýbrž vyplývá ze 

sociálního  tlaku  skupiny.  Často  bývá  podněcováno  obavami  či  strachem  jedince 

z nepříjemných  důsledků  v případě,  že  by  odmítl  vyhovět.  Toto  odvětví  kriminality  není 
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vázáno pouze na kriminálně orientované skupiny (takzvané party). Jsou známy případy, kdy 

se tento způsob nátlaku k podvodným až kriminálním aktivitám uplatňuje i v sekundárních 

skupinách (např. v různých firmách, podnicích atd.)

Kriminalita jako důsledek neadekvátních strategií při zvládání stresu

Zvládání  vlastních  citů  bývá pro mentálně  postižené  poměrně  obtížné.  Roli  emocí 

v každodenním  životě  a  jejich  vliv  na  bezproblémové  zařazení  do  společnosti  popisuje 

například  Daniel  Goleman.  „Nakládat  se  svými  city  tak,  aby  odpovídaly  situaci,  to  je 

schopností, jež má základ v rozvinutém sebeuvědomění (…) Lidé, kteří mají tuto schopnost 

málo rozvinutou, se neustále potýkají s tísnivými pocity…“ (Goleman, 1997: s. 50) Právě o 

mentálně  postižených  by  se  dalo  říct,  že  mají  sebeuvědomění  obvykle  omezené,  z toho 

důvodu pro ně může být zvládání některých situací komplikovanější. Někteří z nich mohou 

reagovat například ústupem emocí při páchání trestné činnosti, k tomu dochází podle Čírtkové 

obvykle u těch pachatelů, kteří prošli přísnou výchovou s moralistickým postojem vůči sexu. 

Jedinec  nemá  stejnou  zkušenost  jako  jeho  vrstevníci  pocházející  z  „běžného“  sociálního 

prostředí.1 Vyrůstá  obvykle  sám a  v izolaci.  Nemá  příležitost  pro  sociální  učení,  nemůže 

napodobovat  obvyklé  způsoby  navazování  komunikace,  prosazování  se  mezi  druhými  a 

získávání jejich náklonnosti. Místo reálných zkušeností zaměstnává svoji fantazii. K trestným 

činům následně dochází proto, že pachatel není schopen zvládnout novou životní situaci, s níž 

nemá žádné předchozí zkušenosti. Prožívá ji jako stresovou a neví, jak by měl postupovat. 

Nejčastěji se jedná o problémy v oblasti mezilidských vztahů.

1.2. Původ kriminálního jednání

Od vzniku  psychologie  se  neustále  diskutuje  problém,  jaké  faktory  se  podílejí  na 

výsledné podobě osobnosti konkrétního člověka. Všeobecně se uznává, že o výsledné podobě 

osobnosti rozhodují dvě třídy vlivů (Čírtková, 2000: s. 65):

1. vnitřní výbava

2. vnější podmínky individuálního života

1 V tomto případě myslím běžným sociálním prostředím rodinu. Ta podle Čápa patří k hlavním činitelům vývoje 
dětí. „Nejen, že pečuje o tělesný vývoj dítěte, o jeho zdraví, ale zároveň je první sociální skupinou, v které dítě 
žije a získává zkušenosti lidského soužití, zkušenosti pomoci, konfliktů i jejich řešení, kladení společenských 
požadavků a norem. (Čáp, 1980: s. 105)
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Vnitřní  výbavou  se  rozumí  dědičné  a  vrozené  faktory.  Vnější  výbavu  tvoří  vlivy 

sociálního okolí. Některé sociální faktory působí na jedince přímo, např. rodina a škola. Jiné 

působí  zprostředkovaně,  tj.  prostřednictvím  určitých  sociálních  struktur,  např.  kultura  či 

právo. Podle Čírtkové (2000: s. 66) existuje několik sociálních vlivů, které podstatně utvářejí 

osobnost.

Společnost ve smyslu sociálního makroprostředí 

Jedná se o sociální a kulturní normy, vzory a ideály všeobecně přijímané v určité době, 

které ovlivňují osobnost jako celek i její jednotlivé složky.

Kultura

Jedinec si osvojuje různé způsoby chování, zvyklosti,  postoje, náboženské názory a 

postupy myšlení v závislosti na kulturní oblasti, ve které vyrůstá.

Příslušnost k sociální vrstvě

Příslušníci nižších sociálních vrstev jsou v průměru méně orientováni na vzdělání a 

výkon,  obvykle  nemají  osvojeny  sociální  dovednosti,  tím  pádem  mohou  mít  problémy 

v jednání  s úřady  a  s administrativními  úkony  potřebnými  k řádnému  začlenění  do 

společnosti.2 

Styl výchovy 

Výchova v rodině a ve škole je jedním z rozhodujících činitelů, které se podílejí na 

utváření  osobnosti.  Výchovou se formují  nejen schopnosti,  ale  i  ostatní  složky osobnosti, 

především charakter.  „Děti  vychovávané  v láskyplném ovzduší  a  s porozuměním  si  spíše 

vytvoří kladný sebeobraz a pozitivní vztah k druhým lidem.“ (Čírtková, 2000: s. 67) Během 

výchovy  však  jedinec  může  nasbírat  řadu  různých  zkušeností,  Verena  Kast  mluví  o  tzv. 

komplexech – vzorcích chování, které přímo souvisejí se vztahy s našimi rodiči. „Komplexy 

jsou specifické  konstelace  vzpomínek  ze  zhuštěných zkušeností  a  fantazií  shromážděných 

kolem  spojujícího  základního  tématu,  obsazených  silnou  emocí  stejné  kvality.  Jestliže 

v životě  dojde  k dotyku  s tímto  základním  tématem nebo  příslušným afektem,  reagujeme 

komplexově.  To  znamená,  že  situaci  vidíme  a  vykládáme  ve  smyslu  komplexů,  jsme 

2 Zde máme na mysli především vyplňování formulářů potřebných k praktickému životu ve společnosti (žádosti 
o sociální dávky, daňové přiznání etc.).
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„emociální“ a stereotypně se bráníme, jak jsme to dělali vždycky.“ (Kast, 2004: 25) Některé 

z nich se nemusejí na první pohled jevit jako negativní,  podle Kast „komplexy,  které jsou 

zprvu prožívány jako v životě velmi podpůrné,  se mohou následně ukázat  jako omezující, 

jestliže v určitém věku nedojde k přiměřenému odpoutání.“ (Kast, 2004: s. 33) 

O tom, zda na celkový vývoj osobnosti má větší vliv dědičnost nebo sociální prostředí 

se  dodnes  mezi  psychology  vedou  spory.  Svůj  pohled  na  tuto  problematiku  představují 

například autoři Dean Hamer a Peter a Copeland v knize Geny a osobnost. „O podílu genetiku 

a vlivu prostředí (výchovy apod.) se stále diskutuje. Sledovat působení těchto dvou vlivů u 

člověka  je  velmi  obtížné,  nejpřesnější  údaje  jsou  získávány  sledováním  jednovaječných 

dvojčat, která vyrůstala v odlišném prostředí. Takových jedinců však není mnoho. Všechny 

údaje jsou vyjádřeny jen s určitou statistickou pravděpodobností.“ (Hamer, Copeland, 2003: s. 

12)

Vyspělá osobnost se projevuje zejména tím,  že je schopna volit  mezi  hodnotami a 

následně se jimi i řídit v běžném životě.  Osobnost zahrnuje také stupeň rozvoje, kvalitu a 

zvláštnosti psychických procesů, jako je paměť a myšlení, a psychických stavů a vlastností  

osobnosti,  jako  je  charakter  a  temperament.  Je  ovlivněna  vrozenými  a  získanými 

schopnostmi, které si osvojuje během individuálního vývoje v socializačním procesu.

„Vrozené jsou např. nepodmíněné reflexy, instinkty,  některé city,  typ vyšší nervové 

činnosti a předpoklady vývoje. Vlastní obsah psychiky, psychické stavy a ostatní vlastnosti 

osobnosti  si  člověk  osvojuje  a  rozvíjí  během  svého  individuálního  vývoje  v konkrétních 

historických,  geografických  a  společenských  podmínkách.“  (Čírtková,  2000:  s.  67)  To 

způsobuje, že osobnost je podmíněna nejen biologicky, ale i historicky a společensky. Každá 

osobnost se navenek projevuje určitým chováním, které ji odlišuje od ostatních.

Odlišnosti  ve  vrozených  předpokladech,  ve  vývojových  podmínkách  a  v přístupu 

k objektivní  skutečnosti  způsobují,  že  z psychologického  hlediska  je  každý  člověk 

individualitou. Prožívání a chování každého jedince je neopakovatelné a je typické pouze pro 

něj. Jedinečnost a zvláštnost každé osobnosti je její nejpodstatnější charakteristikou. Z toho 

vyplývá, že v psychologickém významu nemá pojem osobnost hodnotící charakter, ale spíše 

jen obecný význam. Podle Čírtkové jím označujeme nejenom silnou, významnou osobnost, 

ale i osobnost průměrnou nebo zločinnou.

13



Zdravotn  postižení ve výkonu trestuě 1. Teoretické koncepty

Závěrem tedy lze shrnout uvedené znaky osobnosti a konstatovat, že každý člověk je 

individualita,  protože  jeho  charakter,  vlastnosti  a  představy  o  životě  jsou  výsledkem 

neopakovatelného a odlišného působení nejrůznějších činitelů a vlivů prostředí,  příkladů a 

zkušeností, které působí na různé složky osobnosti, a to s nestejnou intenzitou. Takto vzniklé 

rozdílné vlastnosti a individuální rysy jsou příčinou toho, že lidé na stejnou situaci reagují 

rozdílně, různým způsobem ji hodnotí a také prožívají.

1.3. Vývoj vězeňství ve světě

Od samého počátku svého vzniku bojovala společnost proti trestné činnosti různými 

způsoby.3 Postupem času se jedním z ochranných/preventivních prostředků stal výkon trestu 

odnětí  svobody. „Během celých staletí,  již od počátku existence trestního práva a státního 

donucení  vůbec,  vedli  filozofové  a  právníci  spor,  zda  účelem  trestu  má  být  zastrašení 

samotného pachatele  trestného činu a jeho následné odrazení od dalšího provádění trestné 

činnosti (osobní zastrašení) nebo zda má varovat i ostatní členy společnosti před pácháním 

trestné činnosti.“ (Kýr, 2005: s. 20)

Za  vznikem  prvních  moderních  vězeňských  institucí  stojí  osamocené  iniciativy 

dobročinných společností nebo jednotlivců. Předtím, než došlo k rozvoji prvních prototypů 

pokrokových  věznic,  byli  zločinci  trestáni  smrtí  nebo  zmrzačením.  „To  byly  okolnosti 

vynucující  si  hledání  humánnějších  druhů  trestů.  Humanizační  ideje  nastolily  myšlenku 

nápravy zločinců, která se stále více stávala nástrojem předcházení zločinnosti.“ (Kýr, 2005: 

s. 20)

Kýr ve svém článku uvádí,  že  jednu z nejvýznamnějších  rolí  ve vývoji  moderního 

vězeňství sehrál John Howard. Ten byl ve druhé polovině XVIII. století šerifem na anglickém 

šlechtickém soudě. Jeho uvěznění na francouzských galejích zapříčinilo snahu o to dosavadní 

podmínky vězněných osob radikálně  změnit.  Tato aktivita  se jako první  objevila  zejména 

v anglosaských  zemích.  Odtud  se  reformní  hnutí  rozšířilo  do  celého  světa.  „Howardovy 

myšlenky  jsou  právem  považovány  za  první  moderní  kriminálně  pedagogický  program. 

V něm jsou uvedeny požadavky na diferenciaci vězňů dle pohlaví, věku a provinění.“ (Kýr, 

2005: s. 20) Howard se ve svých návrzích na humanizaci vězenství zaměřoval především na 

3 Zajímavou myšlenku uvádějí autoři knihy Geny a osobnost, kteří poukazují na to, že „po mnoha staletí se lidé  
snažili různými způsoby – individuálně i kolektivně – ovládnout přirozený vztek. Kdyby všichni stoprocentně 
ovládali svůj hněv, nepotřebovali bychom tolik zákonů nebo vězení.“ (Hamer, Copeland, 2003: s. 77) 
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zdravotnická opatření, výběr personálu, kontroly ze strany úřadů, zavedení vyučování vězňů a 

řadu dalších humánních opatření. Vzor vězení spatřoval v penitenciárním ústavě v Gandawě.4 

Své myšlenky se  pokoušel  několikrát  realizovat,  až  vzniklo  první  státní,  centrálně  řízené 

vězení  v Millbanku.  Trestanci  zde  byli  uzavřeni  na celách,  které  splňovaly požadavky na 

bezpečnost ostrahy. Všechny prostory vězení byly velmi vzdušné a světlé, což bylo jednou 

z jeho dalších předností.

Následkem toho se začaly ozývat hlasy po zlepšení podmínek života vězňů i v jiných 

zemích.  Jednalo  se  především  o  Francii  a Německo,  v nichž  tato  iniciativa  vycházela 

především z řad církve. Ve Francii byl klíčovou osobností mnich Jean Mabillon, který se ve 

svých úvahách negativně vymezoval především proti izolaci a osamocení vězně. Díky němu 

se zformovala konkrétní představa o praktickém chodu moderního vězeňství.  Mabillon již 

tenkrát prosazoval, aby vězni během výkonu trestu pracovali. Odměnou za jejich práci byla 

návštěva blízkých osob, procházka po věznici a další opatření v zájmu jeho zdraví.

Podobné principy prosazoval vězeňský farář Wagnitz v Německu. Podle něho měl být 

výkon trestu založen na požadavcích spravedlnosti, lidskosti a individualizace. Upozorňoval 

také na vybavenost vězeňských cel a na nedostatky dozorčího personálu. Přál si, aby dozorci 

nenahlíželi na pracující vězně jako na trestance. 

Prvním státem s řízenou reformou vězeňství byly na přelomu 18. a 19. století USA. 

V amerických státech se vznikly během velmi krátké doby dva základní prototypy vězení. 

„Pensylvánské  (Filadelfské – komůrkové),  podstata  spočívala  v úplné izolaci  vězně.  Práce 

byla vyloučena a pod náboženským vlivem měl vězeň zpytovat své svědomí.“ (Kýr, 2005: s. 

21) Usilovalo se především o to, aby na sebe vězni vzájemně negativně nepůsobili, z tohoto 

důvodu  byla  upřednostňována  samovazba.  Úplná  izolace  však  často  vyústila  v duševní 

poruchu  a  následné  polepšení  příliš  neřešila.  Z tohoto  důvodu  se  od  ní  po  dvouletém 

uplatňování ustoupilo.  „Druhým typem bylo Auburnské (soustava mlčení)  vězení.  V tomto 

vězení  byly  cely pro jednotlivé vězně.  Ve dne pracovali  při  zachovávání  úplného mlčení, 

v noci byli izolování na celách.“ (Kýr, 2005: s. 21)

Tento systém postupně nahradil systém předešlý. Významným prvkem bylo rozdělení 

vězňů do kategorií: na nejtěžší zločince, na vězně zvladatelné a ostatní. V průběhu výkonu 

trestu se často objevovaly pokusy roztřídit vězně na základě jejich chování. Po 6 měsících 

4 Jednalo se o „první vzorné vězení zorganizované podle cel.“ (Kýr, 2005: s. 20)
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dobrého chování a úspěšných výsledků ve škole a zaměstnání dosáhl vězeň vyššího stupně. 

Po  6  měsících  na  tomto  stupni  měl  šanci  být  podmínečně  propuštěn.  Při  závažnějších 

poruchách v chování naopak došlo k poklesu do nižšího stupně. Na výuce vězňů se podíleli 

profesoři  vysokých  škol  a  odborníci.  V této  době  zároveň  vznikly  první  školy  různých 

vězeňských  řemesel.  Uvedený  systém  představoval  přínos  nejen  pro  americké,  ale  i  pro 

světové vězeňství. 

S tím,  jak  trestná  činnost  stále  stoupala,  byly  hledány  další  formy  působení  na 

zločince. Nově vznikaly ústavy pro mladistvé odsouzené k výkonu trestu na dobu neurčitou. 

Vězňové byli rozděleni do tří skupin. Jedni měli nárok na lepší ubytování, druzí na častější 

dopisování a poslední skupina měla možnost přijímat návštěvy.

„K progresivním  režimům  v Evropě  se  řadí  smíšený  ženevský  systém,  jehož 

základními  principy bylo  umístění  odsouzených společně  nebo do samovazby,  vzdělávání 

odsouzených,  vypěstování  citů  pro  čestnost,  vybudování  mezi  odsouzenými  sítě  jakýchsi 

dohlížitelů.  Hlavní  zásadou  byl  přísný  dozor,  nepřetržité  zaměstnávání,  zajišťování  jejich 

volného času a pozitivní působení dozírajícího personálu.“ (Kýr, 2005: s. 22)

Změny, které se ve světě odehrály v souvislosti s technickým pokrokem, se odrazily i 

ve zločinnosti a usnadnily činnost lupičů, vyděračů, únosců a teroristů. Po první světové válce 

se  ve  společnosti  začínají  objevovat  jedny  z prvních  zločineckých  organizací,  nezřídka 

v mezinárodním měřítku. V této době vzrůstá kriminalita všude ve světě, a proto s ní musí 

společnost  bojovat  nejnovějšími  prostředky  a  metodami.  Utvářejí  se  základní  směry 

vězeňských režimů,  které  se postupem času ustálily  po celém světě.  Kýr ve svém článku 

uvádí následující (Kýr, 2005: s. 22)

režim uzavření v samovazbě – cílem náprava zločinců na základě rozjímání o samotě

režim mlčení – náprava spatřována ve společné práci, duševním odloučení a povinnosti mlčet

režim smíšený – snaha docílit nápravy kombinací předešlých dvou režimů

režim progresivní – přeřazování během výkonu trestu odnětí svobody z přísnějších režimů až 

k nápravě na svobodě
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Z nashromážděných  praktických  zkušeností  z minulého  století  vyplývá,  že  objekty 

s uzavřeným  režimem  mají  mnoho  negativních  důsledků  souvisejících  s extrémní  izolací 

zločinců. Ve svých důsledcích mohou překážet v jejich nápravě. Postupně se objevila potřeba 

budovat  nové  typy  vězení  s prvky  pedagogiky,  vyzvedávající  výchovu  k práci,  úlohu 

vzdělávání a vnitřní diferenciaci odsouzených s progresivním systémem. Pedagogická práce 

v trestních  ústavech  začíná  svou činnost  budovat  na  vědeckých základech.  Do práce  jsou 

zapojeni pedagogové, psychologové, lékaři, psychiatři, kriminologové.

Po druhé světové válce se ve vězeňství objevuje snaha ujednotit zacházení se zločinci. 

V roce 1955 jsou přijata Standardní minimální pravidla pro zacházení s vězni, v nichž jsou 

zakotvena  obecně  akceptovaná  pravidla  zacházení  s odsouzenými  a  vedení  ústavů.  Tato 

pravidla obsahovala dvě části. První část zahrnovala práci ústavů všech kategorií vězňů, druhá 

obsahovala pravidla  použitelná  pro speciální  kategorie.  „Pravidla  z roku 1955 navazují  na 

Všeobecnou  deklaraci  lidských  práv  a  svobod  vyhlášených  valným  shromážděním  OSN 

v roce 1948. V roce 1975 byla Valným shromážděním OSN přijata Úmluva proti mučení a 

jinému krutému nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání.“  (Kýr, 2005: s. 23)

1.4. Vývoj vězeňství v České republice

Vězeňství  svým  vývojem  zaznamenává  celou  řadu  změn,  které  se  ho  snaží  více 

přibližovat  moderním  světovým  vězeňským  institucím.  Již  v době  rakousko-uherské 

monarchie lze objevit některé hodnotné tradice české penologie reprezentované v prvé řadě 

osobností Františka Josefa Řezáče. Jeho humanistické ideje se opírají o nutnost odstraňování 

bídy a o potřebné zvyšování vzdělanosti.

Hála ve své publikaci Teorie a praxe vězeňství II. poukazuje na skutečnost, že „v roce 

1918 převzala nově vzniklá Československá republika od rozpadajícího se Rakouska-Uherska 

vězeňství  ve  velmi  bídném  stavu  a  dle  svých  možností  započala  s jeho  nápravou. 

V meziválečném období se rychle dařilo mnoho věcí zlepšovat, zejména v zacházení s vězni, 

kde se od tradice pouhého drilu a elementárního školství přešlo k výchovnému a kulturně 

mravnímu  působení  na  vězně,  které  již  mělo  systémový  a  pragmatický  charakter.  Tento 

slibovaný vývoj byl však přerušen druhou světovou válkou.“ (Hála, 1999: s. 36)

Po druhé světové válce zaznamenalo československé vězeňství značný úpadek. Státní 

trestněprávní politika byla mimo jiné zneužívána k potlačení projevů občanského principu. 

Sociální jevy, které se vymykaly standardním představám státu o fungování společnosti, byly 

17



Zdravotn  postižení ve výkonu trestuě 1. Teoretické koncepty

často  uměle  kriminalizovány.  Trestní  právo  se  stalo  nástrojem k prosazování  politických, 

hospodářských a jiných státních zájmů. Pachatelé trestné činnosti dostali nálepku „nepřátele 

socialismu“.  K jejich  „převýchově“  byl  používán  nehumánní  způsob výkonu trestu  odnětí 

svobody. „Vnitřní režim vězeňských zařízení byl militantní, praktikovala se tuhá kázeň, dril, 

izolace od vnějšího prostředí.“ (Hála, 1999: s. 36)

Velké změny přinesl rok 1989. Po pádu totalitního režimu se vytvořil obrovský tlak na 

odstranění justičních nespravedlností, který spolu s netrpělivostí vězněných osob vyústil až 

v nepokoje a vzpoury ve věznicích. Podle Hály bylo „české vězeňství počátku devadesátých 

let prostoupeno tísnivou atmosférou spojenou s morálním a profesním rozkladem vězeňského 

personálu,  který  již  nemohl  aplikovat  předchozí  militantní,  represivní  praxi  a  současně 

mnohdy nebyl schopen přijmout moderní penologické poznatky. V letech 1990 – 1991 bylo 

z celkového počtu 7500 příslušníků tehdejšího Sboru nápravné výchovy uvolněno 1500 osob 

a v dalších letech personální změna pokračovala.“ (Hála, 1999: s. 37)

Hála ve své publikaci (1999: s. 37) mluví i o dalším kroku při transformaci českého 

vězeňství.  Jednalo  se  o  zpracování  nové  koncepce,  která  by  byla  v plném  souladu 

s mezinárodními konvencemi. „Proces tvorby a postupné realizace této koncepce byl a dosud 

je v našich podmínkách označován jako humanizace českého vězeňství.  Je tím zvýrazněna 

snaha  odlišit  od  totalitního  režimu  vývoj  vězeňství  v zemi,  která  nastoupila  cestu 

demokratizace.“ (1999: s. 37)

Podle penologa Karla Netíka se přijatou koncepci daří realizovat, i když rozhodně ne 

tím tempem, které by bylo potřebné a které se předpokládalo na počátku devadesátých let. 

Změny v českém vězenství se udály i se vstupem země do Evropské unie. Tyto novely 

reflektoval například Kýr ve své Koncepci rozvoje českého vězeňství do roku 2015, kde již 

uvedl  některé strategické  záměry a jiné teprve koncipoval.  Vycházel  přitom z dokumentů, 

které v průběhu let k vězeňství vydávala Rada Evropy.

1.5. Funkce trestu odnětí svobody

Nejčastěji  bývá  trest  definován  jako  záměrné  působení  újmy5 provinilci.  Řada 

odborníků však trest nepovažuje za jediný a universální prostředek trestání, nýbrž za jednu 

z mnoha  ochranitelských  aktivit.  „V penologické  literatuře  nalezneme  rozšířený  náhled  na 

funkce trestu. Odborníci se nejvíce přiklánějí k názoru prezentovaného Netíkem. (Netík et al., 

5 Může se jednat například o utrpení, fyzickou či psychickou bolest.
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1998) Netík od sebe  odlišuje  dvě  funkce  trestu  vyrovnávací  a  regulativní  funkci.“  (Hála, 

2005: s. 40)

Vyrovnávací funkce trestu, která má za cíl vyrovnat se s realitou trestného činu, má 

dva aspekty. První aspekt zahrnuje to, jakým způsobem se s trestným činem vyrovná oběť. 

Vychází  se  přitom z předpokladu,  že  negativní  emoce  poškozených  nebo pozůstalých  lze 

eliminovat nebo kompenzovat újmou způsobenou pachateli trestného činu, případně náhradou 

škody. V praxi se tato funkce realizuje za přítomnosti mediátora. Uskuteční se osobní setkání 

oběti  s pachatelem.  V jeho  průběhu  má  oběť  možnost  vyjádřit  své  negativní  emoce. 

Výsledkem narovnání je omluva a dohoda o náhradě vzniklé škody. Programy narovnání je 

vhodné realizovat jen u vybraných pachatelů některých trestných činů. V České republice je 

k provádění mediace v trestních věcech určena Probační a mediační služba ČR.6

V rámci druhého aspektu se usiluje o to, aby se pachatel  vyrovnal  s trestem odnětí 

svobody.  Zde  je  především kladen  důraz  na  skutečnost,  že  pokud  je  pachatel  závažného 

trestného činu odsouzen a uvězněn, dostává příležitost, prostor a čas ke zpytování svědomí a 

upřímnému přijetí viny.

Regulativní  funkce trestu usiluje  především o to  chránit  společnost  před zločinem, 

čímž se odlišuje od funkce vyrovnávací, která nemá tak preventivní charakter. Podle Hály je 

možno rozlišit tři způsoby naplňování regulativní funkce trestu. „První přístup nese označení 

izolace. Nachází-li se odsouzený ve výkonu trestu odnětí svobody (to je uvnitř vězeňských 

zdí),  je  mu  tak  bezprostředně  (téměř)  znemožněno  páchat  (mimo  věznici)  další  trestnou 

činnost (bohužel i zde výjimka potvrzuje pravidlo…“ (Hála, 2005: s. 43) Druhý přístup nese 

označení odstrašování. Tento přístup má za úkol zastrašit potenciální pachatele trestných činů. 

Zkušenosti  penologů  však  potvrzují,  že  odstrašování  funguje  především na  standardní  tj. 

nepsychopatickou  populaci.  Pro tuto  populaci  trest  představuje  celou  řadu nepříjemností7. 

Odstrašování je málo účinné u lidí, kteří trpí disociální poruchou osobnosti. U těchto osob je 

patrný jasný nezájem o následky vlastní nezodpovědné a bezohledné činnosti. Třetí způsob 

naplňování regulativní funkce trestu představuje podle Hály úsilí o změny chování provinilce. 

6 Podle serveru Probační a mediační služby dostupného z https://www.pmscr.cz/o-pms/ usiluje tato instituce „o 
zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně 
organizuje  a  zajišťuje  efektivní  a  důstojný  výkon  alternativních  trestů  a  opatření  s  důrazem  na  zájmy 
poškozených,  ochranu  komunity a  prevenci  kriminality.  Probační  a  mediační  služba  ČR představuje  novou 
instituci na poli trestní politiky, vychází ze součinnosti dvou profesí – sociální práce a práva, zejména trestního.  
Vyváženým propojením obou se vytváří nová multi-disciplinární profese v systému trestní justice.“ 
7 Těmito nepříjemnostmi máme na mysli především ztrátu osobní svobody, sociálního života mimo věznici atd.
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Cíl spočívá v tom, jak nejlépe motivovat pachatele trestného činu k tomu, aby on se sám chtěl 

změnit k lepšímu a s touto proměnou začal již ve vězení. 

Funkcí trestu by neměla být pouhá několikaletá izolace pachatele od vnějšího světa. 

Hlavní funkcí by mělo být vnitřní pochopení závažnosti činu odsouzeného a přijetí své vlastní 

viny.  K tomu,  aby  pachatel  přijal  svoji  vinu,  je  třeba  velmi  profesionálního  působení 

vězeňských  pracovníků  (zejména  psychologů  a  speciálních  pedagogů).  Toto  působení  je 

založené  především  na  trpělivé  a  kultivované  mezilidské  komunikaci,  náročné  na  čas  i 

mentální energii obou účastníků. Spolehnutí se jen na to, že k přijetí viny dojde automaticky 

v průběhu a vlivem uvěznění, je zcela naivní a neprofesionální.

1.6. Specifika trestání zdravotně postižených 

Motto: „Postižení,  nemoc,  slabost  všeho  druhu  jsou  nejen  protipóly  ne-postižení,  

zdraví a síly, ale ve své komplementaritě jsou součástí lidského údělu stejně jako narození a  

smrt.“ (Titzl, 2000: s. 9)

V současné době se zdravotně postižení umísťují na specializovaná oddělení věznic. 

To představuje posun v tom, jak společnost postižené celkově vnímá. Podle Černé a kol. „ke 

změně  chápání  postižení  jako  nálepky,  která  není  jedinci  přirozeně  vlastní,  ale  je  mu 

přisouzena  intaktní  společností,  přispělo  ve  vyspělých  demokratických  zemích  také  hnutí 

marginálních skupin za lidská a občanská práva. Postižení pro ně nebylo nepřízní osudu, ale 

důsledek diskriminace. Volání po lidských a občanských právech pro všechny se nejvýrazněji 

objevilo ve Spojených státech a poté i v západní Evropě na konci 50. a na počátku 60. let 

minulého století.“ (Černá, 2008: s. 94) Tato oddělení jsou určena pro zacházení s různými 

skupinami  odsouzených,  mezi  něž  patří  také  mentálně  postižení.  Nízkou část  postižených 

vězňů, kteří nemají problémy s adaptací ve výkonu trestu, můžeme také nalézt na běžných 

odděleních s obvyklým způsobem zacházení. Specializovaná oddělení pro výkon trestu odnětí 

svobody jsou zřizována v souladu s ustanovením Zákona o výkonu trestu odnětí svobody8 a 

v souladu s Řádem výkonu trestu9.

8 Zákon č.  169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody ve znění předpisů pozdějších (poslední změna ve 
smyslu zákona č. 281/2009 Sb.)
9Vnitřní řád se vydává v souladu s § 14 zákona č. 169/1999 Sb., v platném znění o výkonu trestu odnětí svobody 
a s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 345/1999 Sb., v platném znění, kterou se vydává řád výkonu 
trestu odnětí svobody, s účinností od  1. 1. 2005. 
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Specializovaná oddělení pro výkon trestu odsouzených s mentálním postižením jsou zřízena 

v následujících věznicích10:

1. Heřmanice – pro odsouzené muže zařazené ve věznici s ostrahou,

2. Karviná – pro odsouzené muže zařazené ve věznici se zvýšenou ostrahou,

3. Stráž pod Ralskem – pro odsouzené muže zařazené ve věznici dozorem,

4. Vinařice – pro odsouzené muže zařazené ve věznici s ostrahou.

Úkolem specializovaného oddělení je především:

1. Minimalizovat u somaticky a duševně slabších odsouzených možnost zneužívání.

2. Omezit  konflikty  mezi  odsouzenými  a  společným  řešením  předcházet  možnému 

výskytu problémů.

3. Umožnit handicapovaným odsouzeným výkon trestu odnětí svobody v prostředí, které 

nebude  dále  zhoršovat  jejich  psychický  stav.  Zabezpečit  jim  v bezpečných 

podmínkách  rovné  podmínky  pro  řádný  výkon  trestu.  (Ubytování  odsouzených  je 

zabezpečeno  tak,  aby  na  cele  byl  společně  ubytován  relativně  menší  počet 

odsouzených, zpravidla dva, maximálně tři.)

4. Zlepšit vzájemnou komunikaci mezi odsouzenými a připravovat je na možné včlenění 

do standardního kolektivu odsouzených, případně na návrat do svobodného života.

Podle vnitřních řádů jsou zpravidla do specializovaného oddělení zařazováni odsouzení:

1. kteří vyžadují specifické výchovné metody, tj. odsouzení mentálně postižení,

2. kteří  jsou tělesně oslabení,  případně jedinci,  kteří  pro fyzické postižení  (somatické 

onemocnění)  nebo  psychickou  odlišnost  nejsou  schopni  vykonávat  trest  odnětí 

svobody ve věznici v kolektivech odsouzených se standardním režimem,

3. kteří jsou možným objektem předvídatelného násilí nebo měli opakované psychické 

problémy v průběhu výkonu trestu.

Mentálně postižení jsou umísťováni v některých případech také do specializovaných 

oddělení  pro  pracovně  nezařaditelné,  kde  je  důvodem  k jejich  umístění  např.  invalidní 

důchod, kombinované psychické a fyzické postižení apod.

10  Nařízení generálního ředitele č. 5/2009, o vazebních věznicích a profilaci věznic Vězeňské služby České 
republiky  (pozn.  autorky:  uvedené  NGŘ  používá  staršího  označení  „oddělení  pro  odsouzené  s mentální 
retardací“).
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Specializovaná oddělení pro výkon trestu odsouzených trvale pracovně nezařaditelných jsou 

zřízena v následujících věznicích11:

Věznice Břeclav 

pro výkon trestu odsouzených mužů ve věznici s dohledem,

pro výkon trestu odsouzených mužů ve věznici s ostrahou,

Věznice Pardubice 

pro výkon trestu odsouzených mužů ve věznici s dohledem,

pro výkon trestu odsouzených mužů ve věznici s ostrahou,

Věznice Světlá nad Sázavou

pro výkon trestu odsouzených žen ve věznici s dohledem,

pro výkon trestu odsouzených žen ve věznici s dozorem,

pro výkon trestu odsouzených žen ve věznici s ostrahou,

pro výkon trestu odsouzených žen ve věznici se zvýšenou ostrahou,

Věznice Karviná

pro odsouzené muže zařazené ve věznici se zvýšenou ostrahou,

Vazební věznice Ostrava

pro výkon trestu odsouzených mužů ve věznici s dozorem,

Vazební věznice Praha – Ruzyně

pro výkon trestu odsouzených mužů ve věznici s dozorem (objekt Ruzyně)

pro výkon trestu odsouzených žen ve věznici s dohledem (objekt Řepy).

11  Nařízení generálního ředitele č. 5/2009, o vazebních věznicích a profilaci věznic Vězeňské služby České 
republiky
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Podněty  pro  zařazení  odsouzeného  do  specializovaného  oddělení  mohou  podávat 

všichni  zaměstnanci  věznice.  Do  specializovaného  oddělení  zařazuje  odsouzené  ředitel 

věznice na návrh psychologa, lékaře a pedagoga. Vedoucím pracovníkem specializovaného 

oddělení  bývá  zpravidla  speciální  pedagog,  který  stojí  v čele  týmu.  Tým  se  skládá 

z vychovatele,  vychovatele-terapeuta,  lektora-instruktora,  sociálního  pracovníka  a 

psychologa.  Základem působení  na zařazené  odsouzené je komunitní  systém,  individuální 

psychoterapie,  arteterapie,  relaxace.  Vše  je  zaměřeno  na  minimalizaci  vzniku  konfliktů. 

Výrazná je především snaha vyvarovat se zhoršování primárních psychických onemocnění. 

Pracovníci tohoto oddělení usilují o to, aby se trestaní mohli efektivně připravit na návrat do 

původního sociálního prostředí  a zvládli  zátěž s tím spojenou.  V současné době se zavádí 

interní  norma,  která  upravuje zásady zacházení  s odsouzenými  ve všech specializovaných 

odděleních  pro  mentálně  postižené,  obdobně  jako  interní  předpis  upravující  zacházení 

s odsouzenými s poruchami duševními a poruchami chování12.

1.6.1. Programy zacházení se zdravotně postiženými ve výkonu 

trestu

Metody  a  formy  zacházení  s odsouzenými  vycházejí  z cílů  zacházení  stanovených 

v projektu oddělení. Formy zacházení jsou individuální, skupinové, řízené a volné. Minimální 

terapeuticko-výchovný  program  zacházení  je  stanoven  v řádu  časovým  a  obsahovým 

vymezením povinných aktivit. Řízených aktivit terapeuticko-výchovného programu se musí 

odsouzený účastnit minimálně v rozsahu 21 hodin týdně (jedná se zejména o pracovní terapii, 

speciální  výchovné  aktivity  a  vzdělávací  aktivity).  Stěžejním  prvkem  terapeuticko-

výchovného programu je realizace odborné terapie  záměrně a plánovitě  působící k úpravě 

nebo  redukci  poruch.  Vykonavatel  odborné  terapie  musí  být  terapeuticky  vzdělán.  Za 

terapeutické  vzdělání  se  považuje  příslušné  teoretické  vzdělání  doplněné  absolvováním 

nejméně  200  hodin  uceleného  sebezkušenostního  sociálně  psychologického  nebo 

psychoterapeutického výcviku. V odůvodněných případech může vykonávat terapii i ten, kdo 

je  zapojen  do  výcviku  a  přislíbí  jeho  ukončení.  Terapeuticko-výchovný  program  musí 

obsahově vycházet ze standardů léčebné péče obvyklých v civilních zařízeních. Zaměstnanec, 

který  řídí  oddělení  a  terapeut  musí  být  pravidelně  supervidován  dle  pravidel  supervize 

12 Nařízení generální ředitelky Vězeňské služby České republiky č. 43/2004 Sb., kterým se stanoví pravidla pro  
zřizování  a  činnost  oddělení  specializovaného  pro  výkon  trestu  odsouzených  s  poruchami  duševními  a 
poruchami chování ve vazebních věznicích a věznicích Vězeňské služby České republiky
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obvyklých  v odborných  institucích  v civilním  sektoru.  Supervize  musí  být  zajištěna  také 

supervizorem z jiného zařízení. Terapeuticko-výchovný program v oddělení musí být doplněn 

nabídkou služeb a programů následné péče ve výkonu trestu odnětí svobody (např. zařazení 

do bezdrogové zóny, péče poradny drogové prevence, výstupního oddělení). Nabídka služeb 

musí být uvedena v řádu oddělení.

Mentálně postižení vězni musejí být v první řadě efektivně chráněni před násilím ze 

strany spoluvězňů.13 Je logické, že vězeňský personál bude u mentálně postižených vždy se 

zvýšenou vážností  řešit problém rovnováhy mezi ochranou lidských práv uvězněných osob 

na jedné straně a samou podstatou uloženého trestu. Aby měl trest odnětí svobody u mentálně 

postižených výchovný účinek, měl by mít na úrovni jejich chápání vždy také srozumitelnou, 

preventivní a odstrašující úlohu.

V případě  dospělých  mentálně  postižených,  kteří  mají  podle  soudních  znalců 

zachovánu  trestní  odpovědnost,  je  třeba  cíleně  započít  proces  znovu  začleňování  do 

společnosti a uvažovat nutně také o individuálních možnostech resocializace těchto jedinců.

„Kontakt postižených se zdravými jedinci je obecně důležitý zejména proto:

aby  si  osvojili  kulturní  normy a  vzorce  chování  platné  v běžné  populaci,  či-li  představu 

„normálního chování“, podle kterého by mohli své vlastní jednání korigovat a utvářet,

aby se vztahy s okolím stávaly zdrojem vývoje jejich vůle,

aby si člověk především z kontaktů a vztahů s okolím budoval pocit vlastní důstojnosti jako 

základní lidské hodnoty“ (Bajcura et al., 2005: s. 11)

Formy psychoterapeutického zacházení na specializovaném oddělení vinařické věznice

Psychoterapeutická  činnost  se  v prostředí  výkonu  trestu  v zacházení  s mentálně 

postiženými  zaměřuje  na  ovlivňování  negativních  způsobů  chování  a  prožívání. 

13 „Intenzivní systém ochrany potencionálních obětí násilí se začal ve zvýšené míře rozvíjet po roce 1990, kdy 
byl spoluvězni v Ruzyni mučen (po vzoru satanistických rituálů pití krve) a 1. října 1990 v 00:37 hodin zemřel 
patnáctiletý obviněný Viktor B. Tento mentálně zaostalý mladistvý vězeň s dětinskými rysy byl vazebně stíhán, 
protože  opakovaně  kradl  drobné  předměty,  s nimiž  si  jen  hrál.  Jeho  tragická  a  nesmyslná  smrt  vyvolala 
počátkem 90. let nejen mimořádný zájem tehdejších sdělovacích prostředků, ale ex post také podpořila úspěšné 
úsilí o změnu legislativy, která soudcům ukládá povinnost využívat všechny možnosti pro zkrácení vazebních 
lhůt  u  mladistvých  a  užití  vazební  formy trestního  stíhání  mladistvých  jako  skutečně  krajního  prostředku.“ 
(Bajcura, 2005, s. 7–8)
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Psychologická  péče  se  orientuje  na  komplexní  a  dlouhodobější  ovlivňování  specifických 

psychologických  problémů  u  odsouzených  s mentálním  postižením.  Odsouzenému  je 

poskytováno odborné poradenství a konzultační pomoc, která je zaměřena na zvládání jeho 

aktuálních i dlouhodobých problémů ve výkonu trestu odnětí svobody.Všechny tyto služby, 

které se odsouzenému poskytují, mají za cíl zařadit jedince zpět do civilního života v rodině i 

prostředí, ve kterém žije. Podle forenzního psychologa Jaroslava Hály by měli penologičtí 

pracovníci nejprve ve vězněném člověku probudit vlastní svědomí a uvědomit si hanebnost, 

nehumánnost  a  protiprávnost  spáchaného  trestného  činu,  za  který  byl  řádným  soudem 

spravedlivě odsouzen. Následně by měl  odsouzený přijmout vinu za spáchaný trestný čin. 

(Hála, 2005: s. 160)

1.6.2. Psychologické poradenství

Uplatňuje se při řešení obecných i konkrétních problémů odsouzených v rámci výkonu 

trestu,  ale  i  v partnerských  vztazích,  výchově  dětí  atd.  Cílem  je  stimulovat  schopnost 

odsouzeného  řešit  své  problémy.  „Psycholog  je  odborný  zaměstnanec  oddělení,  který 

garantuje  u  odsouzených  odbornou  psychologickou  činnost  a  odbornou  úroveň  realizace 

programu  zacházení  ve  standardním  výkonu  trestu  a  ve  specializovaných  odděleních.“14 

Psycholog  má  na  starosti  především  následující  úkoly:  diagnostikuje  svěřené  odsouzené, 

podílí se na zpracování konkrétních programů, vede odborné aktivity, zajišťuje dokumentaci o 

odsouzených  a  sleduje  kvalitu  účasti  odsouzených  v programu  zacházení.  Metodicky 

usměrňuje vychovatele v oblasti speciálních výchovných aktivit atd.

1.6.3. Psychologická intervence v krizi

Jedná  se  o  intenzivní  krátkodobý  terapeutický  zákrok  psychologa  v akutní  krizi.15 

Cílem  krizové  intervence  je  zabránit  zhoršení  situace,  která  by  potenciálně  mohla  mít 

dlouhodobější důsledky. Zmatený odsouzený potřebuje, aby mu někdo poskytl emocionální 

podporu (naslouchání,  slovní ujištění atd.)  Je třeba co nejrychleji  umožnit  průchod emocí, 

jejichž intenzita se díky tomu bude postupně snižovat. Odsouzenému je třeba zprostředkovat 

pocit  naděje  a  optimismu.  K tomu  mohou  například  napomoci  řízené  aktivity  využívající 

prvků sociálně-psychologického  výcviku,  psychoterapie  a  psychohygieny.  Tato  péče  vede 

14 Čl. 5, odst. 1 generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 16/2009 Sb., kterým se stanoví úkoly 
zaměstnanců a příslušníků Vězeňské služby České republiky při zabezpečování výkonu trestu odnětí svobody
15 Může se jednat například o hladovku či autoagresivní jednání vězněného atd.
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k osvojení  dovedností,  k hodnotnému  mezilidskému  styku,  sebepoznání,  rozvoji 

kooperativních dovedností, komunikačních schopností atd.

1.6.4. Korektivní komunita

Je považována za jednu z nejpoužívanějších metod ovlivňování v prostředí věznice. 

Tento systém se snaží upravit komunikaci mezi zaměstnanci věznice a odsouzenými. Problém 

v komunikaci souvisí s postavením personálu, který je vězni vnímán jako potlačovací orgán, a 

proto k němu často již od začátku chovají negativní pocity.  

Podle Miroslavy Klabanové (2007) lze v rámci práce s mentálně postiženými odsouzenými 

uplatňovat:

psychoterapii individuální – v té je podstatou vzájemné působení mezi terapeutem a klientem

psychoterapii skupinovou – podstatou je vytvoření uměle sestavené skupiny, kde se využívá:

1. vzájemného působení členů skupiny mezi sebou i mezi členy skupiny a terapeutem

2. dynamiky skupiny

Základním  prostředkem  ve  skupině  je  rozhovor,  hraní  rolí,  pohybové  techniky, 

nácvikové techniky, sociální učení, arteterapie aj.

Odsouzený  se  v rámci  komunity  učí  požadovaným  dovednostem  prostřednictvím 

svých kolegů. Odchylné chování, a s tím související problémy, jsou na schůzkách komunity 

podrobovány skupinové diskuzi a očekává se, že takto budou odhaleny i jejich příčiny. Trestat 

prohřešky ovlivňované osoby prostřednictvím kázeňského řízení, se zdá být méně užitečné 

než jejich otevřené řešení v situaci, v níž se uplatňují principy sociálního učení. Tento způsob 

zacházení  s odsouzenými  vede  k uvědomění  a  následně  k redukci  restrikcí  a  sankcí. 

Neznamená to však, že sankce jsou na oddělení zrušeny. Jejich účinnost spočívá v tom, že je o 

nich na komunitě  jednáno.  Špatné chování  je  pak posuzováno jako to,  které  je v rozporu 

s normami a kulturou komunity.  Na odsouzeného je tedy především vyvíjen tlak k přijmutí 

odpovědnosti za sebe samého a také za skupinu, jejíž je členem. Výchovní pracovníci, není-li 

to příliš nutné, nepoužívají autoritativních prostředků. K naplnění výchovných cílů je důležité, 

aby  příslušný  terapeut  byl  k odsouzeným  na  komunitě  tolerantní,  ale  zároveň  lehce 
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autoritativní.  Nemůže hrát neutrální a čistě terapeutickou roli,  ale musí skupinu přiměřeně 

korigovat a vést.

Zavádění  principů  korektivní  komunity  do  věznic  je  spojeno  s mnoha  potížemi. 

Komunita představuje rozpad tradičních struktur a hierarchie hodnot, což vyvolává konflikt 

norem uvnitř  daného společenství  odsouzených.  Odsouzení  i  personál  přijímají  nové role. 

Zaměstnanec se mění z osoby vydávající příkazy a kontrolující chování odsouzených, v osobu 

podněcující odsouzené k tomu, aby plnili kolektivní úkoly, deleguje na ně různé odpovědnosti 

a vyzývá je ke spolupráci při projednávání problémů, vyskytujících se v jejich každodenním 

životě. Odsouzení si z každé komunity sepisují záznamy do tzv. deníků.

Je  nutné  přihlédnout  k reálnému  nebezpečí  ovládnutí  části  komunity  silnějšími  a 

agresivnějšími  jedinci.  Tento  problém  lze  řešit  prováděním  individuálních  pohovorů, 

zavedením důvěrných deníků nebo jinými prvky.

Komunitní  systém lze dobře uplatňovat  zvláště  v malých kolektivech odsouzených, 

kdy mají  možnost  projevit  svůj  názor  všichni  členové  skupiny.  Skupinová  dynamika  má 

stálejší  charakter  a  skupina  také  většinou  vykazuje  větší  soudržnost.  Svůj  význam  má 

především v užším vztahu mezi odsouzenými a zaměstnanci věznice. 

V projektu komunity je program přizpůsoben každodenním událostem a konkrétním situacím:

zhodnocení plnění uložených úkolů a odstranění nedostatků z minulého dne,

vyhodnocení stanoveného pořádku a kázně na oddíle (prohlídky ložnic a přilehlých prostor, 

úklid, čistota a pořádek, aktivita odsouzených při brigádnické činnosti-odměny, tresty apod.),

činnost zájmových kroužků, vzdělávacích a speciálních aktivit,

vyřizování nejrůznějších organizačních záležitostí, žádostí o pohovory se specialisty, řešení 

problémů a konfliktů mezi odsouzenými,

prostor pro diskuzi,

rozdělení úkolů v rámci dne, určení odpovědnosti za jejich splnění.
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Projekt řízené aktivity využívající prvků sociálně psychologického výcviku, psychoterapie a 

psychohygieny

1.6.4.1. Cíl projektu korektivní komunity  

Podle Josefa Hrubého, který ve vinařické věznici vede kroužek psychoterapie, je cílem 

projektu  pomáhat  rozvoji  sociálně-psychologických  dovedností  a  osobnostních  kvalit 

odsouzených.  Děje  se  tak  prostřednictvím  speciálně  výchovné  činnosti  s použitím 

psychoterapeutických a psychohygienických prvků. Během těchto aktivit jsou respektovány 

individuální zvláštnosti a možnosti vězňů. Cílem je získat náhled na své chování a jednání 

zvláště ve vztahu k trestné činnosti a posilování odpovědnosti vůči sobě a svému okolí.

1.6.4.2. Obsah projektu korektivní komunity     

Podle Hrubého je obsah rozdělen do několika tematických celků:

sebepoznávání a poznávání druhých,

problematika interpersonálních vztahů,

způsoby řešení problémů a zvládání konfliktů,

problematika trestné činnosti, postoj k trestné činnosti a jeho důsledky pro každého,

relaxace,

vzdělávací část.

1.6.4.3. Struktura setkání korektivní komunity     

Josef Hrubý klade důraz na to, aby sezení probíhalo podle předem stanoveného programu:

přivítání, v jehož rámci proběhne aktualita, kterou si odsouzení sami připraví,

krátká diskuze – aktuální problémy na oddíle či skupině, vztahové konflikty,

rozehřívací technika – účelem je navození příznivé atmosféry, někdy soutěživosti,
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nácvikový prvek – konkrétní technika, která je směřována k obsahu projektu,

závěr – ohlasy na setkání, rozloučení.

1.6.4.4. Tematický plán – konkrétní cíle korektivní komunity     

Jednotlivá  sezení  se  mohou  obsahově  překrývat,  protože  obsahová  zaměření  se 

prolínají a vzájemně spolu souvisejí.

Techniky sebepoznávání  a poznávání  druhých slouží  k tomu,  abychom zjistili,  jak vidíme 

sami sebe a jak nás vidí druzí. Skupinová činnost se soustřeďuje na to, co odsouzení vědí a 

vnímají, co považují za pravdivé o své osobě. Skupina sleduje, co jednotliví členové cítí a co 

si myslí, o čem jsou přesvědčeni a staví to do protikladu s názory ostatních. Prostřednictvím 

skupiny dostává odsouzený zpětnou vazbu o sobě samém. Cílem je zaujmout nový pohled na 

své nedostatky a naučit se konkretizovat své problémy.

Techniky řešení mezilidských vztahů, problémů a konfliktů navazující na předchozí témata. 

Jedná se o nácvik sociálních dovedností. Na skupině lze prodiskutovat vzájemné vztahy na 

oddělení, preventivně předcházet konfliktním situacím. Vzniká zde smysl pro sounáležitost, 

každý  má  možnost  svobodně  projevit  svůj  názor.  Ostatní  odsouzení  se  učí  naslouchat 

druhému.  Pro každého platí  povinnost  dodržovat  zásady slušného chování  a  vystupování. 

Není  dovoleno  nikoho  zesměšňovat  apod.  Konkrétním  cílem  těchto  setkání  je  naučit  se 

v mezilidském vztahu respektovat druhé, učit se jim naslouchat a umět vyjádřit vlastní názor.

Způsoby řešení problémů a zvládání konfliktů složí k aktivnímu nácviku zvládání různých 

životních  situací.  Především  se  jedná  o  zlepšení  schopnosti  zpracování  zloby  a  hněvu, 

ovládnutí  pocitů  vzteku  a  agrese.  Na  jednoduchých  modelových  situacích  týkajících  se 

běžného života (partnerské vztahy, pracovní vztahy, vztahy mezi odsouzenými) se odsouzení 

učí společensky žádoucím způsobům řešení.

Techniky věnované tématům trestné činnosti mají za konkrétní cíl vypěstovat kritické postoje 

k trestné  činnosti,  práci  se  svědomím,  posilování  morální  odpovědnosti  a  formování 

kritického  sebenáhledu.  Odsouzení  se  zamýšlí  nad  svými  životními  hodnotami,  smyslem 

života.  Zabývají  se  problémy,  které  budou  řešit  po  návratu  z výkonu  trestu.  Přístup 

k odsouzeným  je  ryze  individuální,  jasný  a  srozumitelný  vzhledem  k jejich  mentálním 

schopnostem.
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Relaxace  napomáhají  uklidnění,  odbourávání  emoční  úzkosti,  tenze,  slouží  k nácviku 

koncentrace pozornosti.

Cílem vzdělávacího programu je zvyšování  gramotnosti  a lepší orientace v okolním světě, 

rozvoj  komunikačních  dovedností16 Program  má  motivační  charakter  a  bývá  zařazován 

v úvodní části hodiny.

1.6.4.5. Metody a formy korektivní komunity     

Metody:

Skupinová – v jejím rámci skupina pracuje na společném úkolu

Individuální – každý pracuje na samostatném úkolu sám

Formy a prostředky metody:

rozhovor

diskuze

nácvik

arteterapie

relaxace

motivační hry

Relaxace

Cílem relaxací je snižování stresových stavů a emočního napětí, odbourávání úzkosti, nácvik 

koncentrace pozornosti, posilování volních vlastností a sebekontroly.

Provádí se autogenní trénink, jehož obsahem je svalová relaxace, koncentrace a autosugesce. 

Je to metoda krátkých, ale pravidelných systematických cvičení. Má dvě fáze:

16 Vězni se seznamují se světem médií, učí se pravidelně číst noviny, sledovat aktuální dění ve světě. 
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Standardní  cvičení,  které  tvoří  šest  postupně nacvičovaných  úkolů,  při  nichž  se  dosahuje 

uvolnění v různých částech těla.

cvičení tíhy

cvičení tepla

regulace srdeční činnosti

koncentrace dechu

regulace břišních orgánů

koncentrace na oblast hlavy.

Po  zvládnutí  standardního  cvičení  se  lze  zaměřit  na  žádoucí  nebo  nežádoucí  vlastnosti. 

Člověk  si  v koncentrovaném  pohroužení  představuje  žádoucí  zásady  jako  skutečnost  a 

podvědomě si je vštěpuje v individuálně vytvořených formulkách.

1.6.5. Možnosti a úskalí psychoterapie u mentálně postižených 

odsouzených

Na  nápravu  odsouzeného  je  zaměřena  kromě  speciálně-pedagogické  práce  také 

psychoterapeutická  péče.  Je  známo,  že její  efektivita  je  nízká,  nepřináší  takové výsledky, 

které by odpovídaly vynaloženému úsilí, a proto může zvyšovat riziko vyhoření u lidí, kteří se 

touto činností zabývají. Zdá se, že náprava odsouzeného je více závislá na jeho osobnostních 

vlastnostech  než  na  působení  různých  programů.  Důležitým  ukazatelem  její  činnosti  je 

existence pocitu viny a chápání trestu jako důsledku vlastního jednání.

Účinná terapeutická práce musí vycházet ze specifických problémů a individuálních 

odlišností jednotlivých odsouzených. Lze konstatovat, že v současné době i přes mnohá přísná 

dělení jednotlivých psychoterapeutických směrů a škol, je určitým řešením tzv. eklekticismus. 

Jeho podstata spočívá v tom, že psychoterapeuti na základě vlastních zkušeností – toho, co 

ovládají a co je jim blízké, přizpůsobují terapeutický postup problematice klienta.

Podle Klabanové jsou vhodnými metodami:
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Behaviorální a kognitivní psychoterapie – Tento psychoterapeutický přístup využívá poznatky 

teorie  učení.  Terapie  spočívá  v nácviku  žádoucího  chování  a  odstraňování  chování 

nežádoucího. Terapeut pomocí jednotlivých příkazů podněcuje klienta k spolupráci.

Behaviorální techniky – Jsou zaměřeny na zmírnění nežádoucího chování a na nácvik nových 

dovedností.

Kognitivní techniky – Jsou zaměřeny na dosažení změny v uvažování, kdy se odsouzený učí 

vnímat kritické podněty a porozumět svým reakcím na ně.

Humanistická  psychoterapie  rogersovského  přístupu  –  Tato  metoda  klade  důraz  na 

přítomnost.  Terapeut  není  expert,  ale  rozhovor  má  podobu  přirozeného  lidského  setkání. 

Zdůrazňuje lidskou jedinečnost. Cílem je podpora osobnostního rozvoje klienta. Nezbytným 

předpokladem úspěšného terapeutického procesu je vytvoření dobrého terapeutického vztahu. 

Důležitá je empatie, vřelost ze strany terapeuta.

Relaxační postupy – Snaží se prostřednictvím tělesných cvičení (autogenní trénink, dechová 

cvičení, meditace) ovlivňovat psychické děje a naopak.

Podle Klabanové usiluje terapeutická péče o:

poznání dosavadních způsobů jednání a chování, které byly příčinou jejich delikvence,

využití metody sebepoznání jako psychoterapeutického postupu,

získání náhledu na sebe s cílem uvědomění si vlastní odpovědnosti za sebe, za své chování a 

jednání.  Vytváření  adekvátního  náhledu  u  nich  vede  k realizaci  nových  pozitivních 

mechanismů v navazování a udržování pozitivních mezilidských vztahů.

Smyslem  psychoterapeutického  působení  je  také  zlepšení  schopnosti  vypořádat  se 

s negativními faktory.  Důraz je kladen na aktivitu vězně.  Cílem je napomoci mu překonat 

počáteční obtíže v jeho budoucí integraci po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.
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1.7. Charakteristika věznice Vinařice 17

Věznice Vinařice se nachází na katastrálním pozemku stejnojmenné obce v blízkosti 

města Kladna, ve směru na Slaný. V letech 1945 - 1947 zde byl vybudován tábor válečných 

zajatců a od roku 1949 až do roku 1955 sloužily tyto prostory jako tábor nucených prací. 

Samotná historie věznice se datuje od roku 1955, kdy bylo tajným rozkazem Ministerstva 

vnitra  č.189/1955  rozhodnuto  o  zřízení  věznice  ve  Vinařicích.  Věznice  byla  určena  pro 

odsouzené muže ve II.  nápravně výchovné skupině. V 70. letech prošla věznice rozsáhlou 

rekonstrukcí  směřující  k její  modernizaci  a  zvýšení  kapacity.  Bylo  zde  umístěno  až  2000 

vězňů  a  převážná  většina  z nich  pracovala  v přilehlých  dolech  a  těžkém  průmyslu  na 

Kladensku.  Od  90tých  let  prochází  věznice  dalšími  architektonickými  a  profilačními 

změnami.  V roce  1993  byla  otevřena  nová  budova  pro  400  odsouzených,  která  je  nyní 

dominantou věznice. I nadále byla věznice určena pro odsouzené muže zařazené ve skupině 

s ostrahou. Po určité období při změnách profilace zde byli umisťováni i obvinění ve výkonu 

vazby a odsouzení zařazení ve skupině s dozorem. V současnosti je věznice profilována pro 

odsouzené  s ostrahou  a  s dozorem.  Její  normová  ubytovací  kapacita  je  určena  na  885 

odsouzených, kteří  jsou umístěni  celkem ve 22 oddílech o 160 ložnicích.  V průměru jsou 

ubytováni  po  6  odsouzených  na  jedné  ložnici.  Ve  věznici  nadále  probíhají  průběžné 

rekonstrukce, které jsou směřované hlavně k posílení vnější a vnitřní bezpečnosti věznice, její 

estetizaci  a  k úpravě  podmínek  výkonu  trestu  dle  standardů  Evropského  vězeňství. 

Zaměstnávání  odsouzených  je  jedním  z hlavních  cílů.  Po  útlumu  těžby  uhlí  a  těžkého 

průmyslu  v regionu  je  věznice  trvale  nucena  hledat  nové  možnosti  pracovního  uplatnění 

vězňů. V současnosti jich část pracuje na nestřežených pracovištích mimo věznici, např. na 

stavbách,  provozech  továren  a  firem atd.  Další  část  vězňů  je  zaměstnávána  na  vnitřních 

pracovištích věznice, ve starších výrobních halách a v provozech technické údržby věznice. 

V rámci  programů  zacházení  funguje  ve  věznici  celá  řada  vzdělávacích,  zájmových  a 

sportovních aktivit  pro odsouzené.  S odsouzenými probíhají i  speciálně výchovné aktivity, 

které  zahrnují  individuální  a  skupinové  pedagogické  a  psychologické  působení  vedené 

specialisty z řad zaměstnanců oddělení výkonu trestu. Cílem všech těchto aktivit je aktivní a 

účelné  strávení  pobytu  za  mřížemi.  Slouží  k rozvoji  manuálních  a  sociálních  dovedností 

jedince, formování jeho postojů ke společnosti a tím možnému lepšímu uplatnění po výkonu 

trestu. K dispozici je rovněž vězeňská knihovna. Ve věznici je specializované oddělení pro 
17 Použili  jsme  informace  z webového  serveru  Vězeňské  služby  České  republiky  www.vscr.cz  :  
http://vinarice.vscr.cz/clanky/?cl_id=101 [online].  2006  [cit.  2009-11-21].  Dostupný  z  WWW: 
<http://vinarice.vscr.cz/clanky/?cl_id=101>.
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mentálně  retardované  a  dále  i  několik  oddělení  se  speciálními  způsoby  zacházení 

s odsouzenými, jako je oddělení bezdrogové zóny, výstupní oddělení a krizové oddělení, kde 

probíhají speciálně výchovné činnosti ve zvýšené intenzitě.

Duchovní  činnost  ve  věznici  je  zajišťována  prostřednictvím vězeňského kaplana  a 

dalších zástupců církví a nevládních organizací, které ve věznici působí. Ve věznici je celkem 

366 pracovních míst, z toho je 224 určeno pro příslušníky Vězeňské služby. Ve věznici je dále 

zaměstnáno 142 občanských zaměstnanců na pozicích odborně výchovných pracovníků nebo 

zajišťujících administrativní a logistickou činnost. Věznice při svém působení spolupracuje 

s dalšími  státními  a  nestátními  organizacemi.  Její  zaměstnanci  se  podílejí  na  projektech 

primární  a sekundární prevence kriminality při přednáškách na školách či  v rámci exkurzí 

studentů ve věznici. Významná je spolupráce s veřejností a médii. Do mateřských školek či 

dětských domovů v okolí jsou dodávané hračky vyrobené v rámci zájmových aktivit, které ve 

vězení pravidelně probíhají.
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Praktická část práce

1.8. Cíl práce

Cílem  naší  práce  je  postihnout  charakteristiku  skupiny  zdravotně  postižených 

odsouzených a zjistit, jaké jsou jejich specifické potřeby v rámci penitenciárního zacházení.

Svůj experiment jsem prováděla ve věznici Vinařice. Zaměřila jsem se na zdravotně a 

mentálně postižené vězně, kteří si svůj trest odpykávají na speciálním oddělení pro mentálně 

postižené. Experiment jsem dělala převážně formou dotazníků. Dotazníky byly zaměřeny na:

a) věkové rozlišení respondentů

b) rozlišení dle postižení

c) dosažené vzdělání

d) zkušenosti s drogami a jinými návykovými látkami

e) oblast otázek zaměřených na rodinu

f) oblast otázek zaměřených na porovnávání

g) oblast otázek zaměřených na sebehodnocení

h) oblast otázek zaměřených na aktuální pocity ve výkonu trestu 

Kromě dotazníků jsem u tří vězňů, které jsem vybrala po konzultaci  se speciálním 

pedagogem  a  psychologem  na  daném  oddělení,  zpracovala  i  kasuistiky  a  rozbor  kresby 

vyhodnocený forenzní psycholožkou. 

1.9. Informace získané od respondentů
1.9.1. Věkové rozlišení respondentů

Věkové rozlišení odsouzených na oddělení je velmi rozptýlené. V mnou zkoumaném 

vzorku bylo nejmladšímu jedinci 21 let, nejstaršímu 54 roků. Průměrný věk respondentů je 

36, 5 let, jednalo se tedy převážně o muže v produktivním věku. 
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Věkové rozložení 
respondentů

54 1
53 1
47 1
40 2
38 2
37 1
35 1
29 2
25 1
24 1
21 1

Tab. 1 – Věkové rozložení respondentů

1.9.2. Rozlišení vězňů podle postižení

Z názvu  oddělení  je  logické,  že  věznice  Vinařice  se  snaží,  aby  na  oddělení  byli 

zejména vězni s mentální poruchou či kombinovanou poruchou mentální a tělesnou. Vyloženě 

čistě  tělesně postižení  se na oddíle vůbec nevyskytují.  Takové vězně se věznice okamžitě 

snaží eskortovat do kompetentních věznic, jako je např. Karviná. V mnou zkoumaném vzorku 

mělo mentální postižení 9 jedinců, tělesným netrpěl žádný a kombinované měli 4 respondenti.

Rozlišení dle postižení  
Mentální 9
Tělesné 0
Kombinované 4

Tab. 2 – Rozlišení dle postižení

Graf 1 – Rozlišení dle postižení
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1.9.3. Rozlišení podle vzdělání

Vzhledem  k mentální  úrovní  sledovaných  vězňů,  je  logické,  že  nejvýše  dosáhli 

učňovského vzdělání.  Odborné učiliště  absolvovalo pět vězňů a úplného středního učiliště 

s maturitou  dosáhli  dva  vězni.  Většina  sledovaných  vězňů  dosáhla  výučního  listu  na 

vězeňských školských zařízeních v rámci vzdělávacího programu zacházení. 

Dosažené vzdělání
Neukončené základní 0
Základní škola praktická 3
Základní škola 3
SOU,OU 7
Střední škola 0
Vyšší odborná škola 0
Vysoká škola 0

Tab. 3 – Dosažené vzdělání

Graf 2 – Dosažené vzdělání

1.9.4. Rozlišení podle zkušenosti s drogami

V oblasti  návykových  látek  vězni  příliš  závislostí  nepřipouštěli.  Nejvíce  z nich  se 

označilo  za příležitostné konzumenty alkoholu.  Následovaly osoby bez jakékoli  závislosti. 

Nejméně početnou skupinu tvoří jedinci, kteří pravidelně konzumovali alkohol a jedna osoba, 

která  byla  závislá  na  tvrdých  drogách.  Tyto  osoby podstoupily  léčení  a  v současné  době 

abstinují,  což  je  jedna  z podmínek  pobytu  na  tomto  oddělení.  Gamblerství  se  v mnou 

zkoumaném vzorku respondentů neobjevilo ani jednou.

Zkušenosti s drogami a jinými návykovými látkami
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Nemá žádné zkušenosti 4
Příležitostné pití alkoholu 6
Pravidelné pití alkoholu 2
Závislost na drogách 1
Experimentace 0
Gambling 0

Tab. 4 – Zkušenosti s drogami a jinými návykovými látkami

Graf 3 – Zkušenosti s drogami a jinými návykovými látkami

1.9.5. Rozlišení podle rodinného zázemí

Z pozorování jasně vychází, že většina vězněných osob pochází z úplných rodin. To 

potvrzuje i  moje šetření,  v němž bylo  z úplné rodiny 8 respondentů,  z neúplné  pouze 3 a 

z výchovného  zařízení  pocházeli  dva  klienti  vězeňského  zařízení.  Jelikož  průměrný  věk 

uvězněných na tomto oddělení se pohyboval okolo 36,5 let. Lze obecně říci, že rodiny těchto 

věkových  kategorii  ještě  nepatří  do  generací,  které  by  se  masově  rozváděly.18 V příloze 

uvádím tabulku číslo 6 referující o stavu rozvodovosti mezi lety 1970 – 1999.

V současné době však podle Českého statistického ústavu počet rozvodů stoupá. 

Informace týkající se rodinného zázemí (Tabulka 5, 6, 7 a 8):

18 Podle Příručky demografické statistiky pro potřebu oblastních statistických orgánů, která je dostupná na 
internetovém serveru http://web.natur.cuni.cz, se rozvodem myslí soudní rozhodnutí legalizované zrušení 
manželství. „V demografické statistice je za rozvod považován zánik manželství, o kterém zaslala zpravodajská 
jednotka (soud) statistické hlášení o rozvodu Obyv. 4-12 příslušnému krajskému soudu a o kterém je ve 
statistickém hlášení konstatováno, že manželství bylo rozvedeno. Statisticky zpracována jsou všechna rozvodová 
řízení, tj. i ta, po nichž se rozvod neuskutečnil (návrh na rozvod byl zamítnut, vzat zpět, nebo řízení skončilo 
usmířením manželů nebo jinak - např. úmrtím jednoho z rozvádějících se). Kombinační tabulky a ukazatele jsou 
však vypracovávány pouze za rozvedená manželství.“
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Rodinné zázemí
Úplná rodina 8
Neúplná rodina 3
Žádná 2
Tab. 5 – Rodinné zázemí

Graf 4 – Rodinné zázemí

1.9.5.1. Rozlišení podle počtu sourozenců  

V počtu sourozenců mezi vězni vznikla určitá rozptýlenost. Nedá se jasně vyhodnotit, 

zda  pocházejí  spíše  z více  či  méně  sourozenců.  Jedináčky  byli  dva  dotazovaní,  jednoho 

sourozence měl pouze jeden respondent atd. Zajímavostí byla přítomnost dvou respondentů, 

kteří pocházeli z velmi početných rodin, jeden měl sedm, druhý osm sourozenců.

Počet 
sourozenců

0 2
1 1
2 2
3 1
4 1
5 2
6 0
7 1
8 1

Tab. 6 – Počet sourozenců
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1.9.5.2. Pocity zažívané v     rodinném prostředí  

Rodinné klima hodnotili dotazovaní velmi pozitivně a to i navzdory tomu, že většina 

vězňů pochází podle personálu z dosti dysfunkčních rodin. Z mého pozorování však vyplývá, 

že své rodiny za neharmonické nepovažují. Z dotazníku vychází, že rodiče dětem dávali často 

najevo svou lásku (to uvedlo 6 respondentů).  Respondenti se nejčastěji shodovali v tom, že se 

více svěřovali matce (7 respondentů uvedlo, že naprosto nesouhlasí s tím, že by se svěřovali 

více otci.) Otce drtivá většina - 7 z dotazovaných - vnímala jako toho, kdo je trestal. 

Zajímavé bylo i zjištění, že dotazovaní měli pocit, že nebyli zatahováni do rodinných 

konfliktů (7 respondentů). Často se (v 6 případech) absolutně neztotožňovali s tvrzením, že by 

se otec nezapojoval do rodinných záležitostí. Dalším zajímavým zjištěním bylo to, že nelze 

přesně říci, zda za svůj vzor považují matku nebo otce (6 z nich uvedlo matku, 6 uvedlo otce).

1 = naprosto nesouhlasím
2 = spíše nesouhlasím
3 = ani  ani
4 = spíše souhlasím
5 = naprosto souhlasím
N = respondent neodpověděl

1 2 3 4 5 N
1. Měl jsem pocit, že věci v mém životě jsou tak jak

mají být.
4 3 2 2 2 0

2. Občas se mi stalo něco, co jsem nepředvídal. 0 1 0 3 9 0
3. Měl jsem obavy ze své budoucnosti. 3 3 1 0 6 0
4. Svěřoval jsem se spíše matce. 3 1 0 3 4 2
5. Svěřoval jsem se spíše otci. 7 1 0 2 1 2
6. Věděl jsem jak matku potěšit. 1 0 0 5 5 2
7. Věděl jsem jak otce potěšit. 1 0 1 6 3 2
8. Když jsem něco provedl, bál jsem se reakce spíše otce 1 1 0 2 7 2
9. Když jsem něco provedl, bál jsem se reakce spíše 

matky
1 4 0 4 2 2

10. Mým vzorem byl otec. 3 1 0 1 6 2
11. Mým vzorem byla matka. 2 2 0 1 6 2
12. I když jsem udělal chybu, otec mi stále důvěřoval. 3 1 3 2 2 2
13. I když jsem udělal chybu, matka mi stále důvěřovala 4 2 0 2 3 2
14. Vztah otce a matky jsem vnímal jako harmonický. 1 0 1 4 5 2
15. Rodiče do svých konfliktů zatahovali děti. 7 2 0 1 1 2
16. Pokud měli rodiče problém, vždy se ho snažili vyřešit 1 0 0 2 8 2
17. Konflikty jsem vnímal velmi negativně. 1 1 1 4 4 2
18. Rodiče mi často dávali najevo svou lásku. 2 0 1 2 6 2
19. Otec se málo zapojoval do rodinných záležitostí. 6 1 0 1 3 2
20. Matka se málo zapojovala do rodinných záležitostí. 5 2 0 1 3 2

Tab. 7 – Pocity zažívané v rodinném prostředí
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1.9.5.3. Rozvržení pravomocí v     rodině  

Z dotazníku vychází,  že vězni pocházejí z rodin, v jejichž čele stál silný otec, který 

měl na starosti podstatné otázky týkající se chodu domácnosti. Matka byla vnímána spíše jako 

strážkyně rodinného krbu, jejíž hlavní povinností byla péče o děti.

N = respondent neodpověděl

Ot
e
c

M
at
k
a

O
b
a

Ji
n
á 
m
ož
n
os
t N

1. Kdo v rodině rozhodoval o závažných věcech? 8 2 0 1 2
2. Kdo v rodině rozhodoval o financích? 3 5 3 0 2
3. Kdo v rodině měl na starosti výchovu dětí? 3 4 3 1 2
4. Kdo v rodině trestal? 6 3 2 0 2
5. Kdo byl hlavou rodiny? 7 4 0 0 2

Tab. 8 – Rozvržení pravomocí v rodině

Shrnutí oblasti otázek zaměřených na rodinu

V této  části  dotazníku  jsem  zjišťovala,  z jakých  rodin  se  sledovaná  skupina 

odsouzených  rekrutuje  a  jaké  panovaly  vztahy  mezi  jednotlivými  rodinnými  příslušníky. 

Nejprve  jsem  se  zaměřila  na  oblast  rodinného  zázemí.  Zde  jsem  zjistila,  že  nejvíce 

respondentů, osm, pochází z úplných rodin. Z neúplné rodiny pochází pouze tři respondenti. 

Dva respondenti nemají rodinu žádnou a od narození jsou svěřenci výchovných zařízení. Dále 

jsem sledovala z kolika sourozenců dotazovaní pochází. Zde jsem zjistila, že převážná většina 

uvádí více než dva sourozence. Můžeme tedy s jistotou říci, že většina pochází z vícečetných 

rodin.  Dalším dotazníkem jsem zjišťovala,  kdo z rodičů měl  vůdčí  postavení  v rodině.  Za 

vůdce  rodiny  je  považován  otec,  jehož  úloha  v rodině  většiny  odsouzených  spočívala 
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v rozhodování o závažných rodinných záležitostech a trestání dětí. Úloha matky spočívala ve 

finančním rozhodování. Z dotazníku není jednoznačné, kdo z rodičů měl na starosti výchovu 

dětí. 

Jak  jsem  již  zmiňovala  výše,  většina  vězňů  pochází  z velmi  dysfunkčních  rodin. 

Z dotazníku však jasně vyplývá, že svou rodinu považovali za pevnou a harmonickou. Rodiče 

a  sourozence  vnímají  pozitivně.  Také  vztahy  mezi  jednotlivými  rodinnými  příslušníky 

hodnotili jako uspokojivé.

1.10. Oblast otázek zaměřených na porovnávání

V této části dotazníku se vězni měli porovnávat se svými sourozenci. S ohledem na 

určité aspekty bylo nutné rozdělit respondenty do 3 základních kategorií: Kategorie C/1 byla 

určena   vězňům,  kteří  nebyli  schopni  porovnání  provést  (ať  již  z jakéhokoli  důvodu). 

Kategorie C/2 (tzv. „jedináček“19) měla sloužit vězňům, kteří nevyrůstali se svými sourozenci. 

Dostali  za  úkol  srovnat  se  se  svými  kamarády z té  doby a  napsat,  do  jaké  míry  je  daná 

vlastnost  vystihovala.  Jestliže  respondent  patřil  do kategorie  C/3 (se sourozenci  vyrůstal), 

srovnával se s nimi a dostal za úkol napsat, koho hodnotí v následujících položkách lépe.

C/1 Respondent neodpověděl anebo neprovedl
porovnání dle výše uvedených instrukcí.

0

C/2 Respondent je „jedináček“. 2
C/3 Respondent má sourozence. 11

Tab. 9 – Kategorie respondentů pro srovnávací část 

Graf 5 – Kategorie respondentů pro srovnávací část
19 Za „jedináčky“ jsem považovala dva respondenty z výchovných zařízení, kteří v nich nevyrůstali se svými 
sourozenci (dotazovaní si ani nebyli jisti, zda nějaké sourozence mají).
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Takzvaní  jedináčci  se  porovnávali  s kamarády  z výchovného  zařízení,  s nimiž  tam 

vyrůstali. Pojí je s nimi stejné zážitky a zkušenosti, v obou případech se jednalo o nejlepší 

přátele  respondentů.  Z výsledků vyplývá,  že  dotazování  považovali  tyto  své  kamarády za 

studijně úspěšnější (lepší známky na ZŠ). Připadalo jim, že měli více životních cílů, a že jich 

snáze dosahovali. Domnívali se, že jejich kamarádům záleželo více na ostatních a celkově je 

považovali za více společenské.

a) Kategorie respondentů C2 (tzv. „jedináčci)
0 = vůbec ne
1 = spíše ne
2 = spíše ano
3 = rozhodně ano
0 1 2 3

C/2 0 1 2 3
1 inteligentní 0 1 0 1
2 známky na základní škole 0 0 1 1
3 pomáhal doma 0 0 1 1
4 pilný 1 0 0 1
5 úroveň cílů (očekávání od

sebe) - nejvyšší, nižší
0 0 1 1

6 dosahoval svých cílů 0 0 1 1
7 zodpovědný 1 0 0 1
8 poslušný 0 1 1 0
9 otevřeně rebelující 1 0 0 1
10 skrytě rebelující 1 0 0 1
11 všechno mu prošlo 0 1 1 0
12 záleželo mu na ostatních 0 0 0 2
13 spravedlivý 0 0 1 1
14 měl kamarády 0 0 0 2
15 pohledný 0 0 1 1
16 společenský 0 0 0 2
17 uzavřený 1 1 0 0
18 panovačný 1 0 1 0
19 dožadoval se svého 0 0 1 1
20  vznětlivý 0 0 1 1
Tab. 10 – Kategorie respondentů C2 (tzv. „jedináčci)

b) Kategorie respondentů C3
R = je-li respondent lepší v dané položce
S = je-li sourozenec lepší v dané položce
O = rovnocenné hodnocení v dané položce
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C/3 R S O
1 inteligentní 1 6 4
2 známky na základní škole 3 6 2
3 pomáhal doma 1 3 7
4 pilný 0 8 3
5 úroveň cílů (očekávání od

sebe) - nejvyšší, nižší
1 5 5

6 dosahoval svých cílů 4 6 1
7 zodpovědný 1 7 3
8 poslušný 2 4 5
9 otevřeně rebelující 6 3 2
10 skrytě rebelující 3 4 4
11 všechno mu prošlo 2 5 4
12 záleželo mu na ostatních 1 2 8
13 spravedlivý 1 5 5
14 měl kamarády 0 0 11
15 pohledný 0 5 6
16 společenský 2 3 6
17 uzavřený 7 2 2
18 panovačný 5 5 1
19 dožadoval se svého 3 3 5
20 vznětlivý 5 3 3

Tab. 11 – Kategorie respondentů C3
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V porovnání se sourozenci se ukázalo, že vězni vnímají své sourozence v zásadních 

otázkách lépe než sami sebe. Shodovali se zejména v otázkách inteligence, celkové studijní 

úspěšnosti,  píle  a  zodpovědnosti.  V těchto  oblastech  považovali  své  sourozence  za 

jednoznačně „úspěšnější“. 

Shrnutí oblasti otázek zaměřených na porovnávání

V této části dotazníku se jedenáct vězňů porovnávalo se svými sourozenci a dva se 

svými kamarády. Dotazníky odsouzených, kteří se porovnávali s kamarády a dotazníky těch, 

kteří  se  porovnávali  se  sourozenci,  se  příliš  neliší.  Bylo  zjištěno,  že  respondenti  hodnotí 

sourozence lépe než sami sebe. Přátelé z rozboru dotazníku dopadli v hodnocení také lépe než 

samotní respondenti. 

1.11. Oblast otázek zaměřených na sebehodnocení

V této části dotazníku jsou otázky formulovány jak pozitivně, tak negativně. Můžeme 

konstatovat  vzájemnou  vyrovnanost  těchto  odpovědí.  Musíme  si  uvědomit,  že  mnou 

zkoumaní  vězni  mají  mentální  postižení.  U  sledovaných  se  jednoznačně  prokázala 

nevytvořená identita.  Něco jiného činí  a něco jiného prezentují.  Značná je zejména snaha 

ukazovat  se  v lepším  světle.  To  vnímám  jako  velmi  podstatné  zjištění  pro  další  potřeby 

zacházení s mentálně retardovanými na specializovaném oddělení výkonu trestu.

a) Jak se respondenti vnímali v dětství

NM = naprosto nesouhlasím
N = nesouhlasím
I = nejsem si jistý
S = souhlasím
NS = naprosto souhlasím
NE = respondent neodpověděl

NM N I S NS NE
1. Rád jsem se zapojoval do her s ostatními dětmi. 2 2 0 4 5 0
2. Rád jsem v centru pozornosti. 4 4 1 2 2
3. Rád jsem řídil druhým osobám život. 7 3 1 0 2
4. Pocítil jsem někdy ve škole šikanu (psychickou). 7 1 0 3 2
5. Existuje oblast, ve které si věřím. 2 0 0 3 8
6. Měl jsem několik spolehlivých přátel. 1 1 0 5 6
7. Rodiče si mysleli, že jsem beznadějný případ 5 0 2 3 1 2
8. Cítil jsem se ve skupině přátel dobře. 0 0 2 7 4
9. Způsoboval jsem rodičům starosti. 2 2 0 4 3 2
10. Svou práci jsem dělal vždy důsledně a zodpovědně 0 3 0 4 6
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NM N I S NS NE
11. Ve škole jsem dobře zapadal do skupiny. 0 0 2 6 5
12. Když jsem byl potrestán, měl jsem sklony se pomstít. 4 4 0 3 2
13. K ostatním lidem jsem byl panovačný. 5 2 1 5 0
14. Cítil jsem se důležitý, když jsem měl úspěch. 0 4 1 5 3
15. Cítil jsem, že mě ostatní lidi přijímají. 0 1 2 6 4
16. Chtěl jsem druhé lidi ovládat. 8 4 1 0 0
17. Vzdoroval jsem, když nebylo po mém. 7 1 1 3 1
18. Často jsem se s ostatními lidmi hádal a pral. 5 2 0 5 1
19. Měl jsem pocit, že doma nedovedu nic udělat správně. 4 3 0 4 1 1
20. Rád jsem pracoval ve skupině s ostatními lidmi. 0 1 2 2 8
21. Nerad jsem měl něco na starosti. 3 6 0 2 2
22. Byl jsem někým z rodiny hýčkán. 4 2 1 0 4 2
23. Bylo pro mě obtížné navazovat přátelství. 6 4 0 2 2
24. Byl jsem rád, když jsem mohl lidem vyhovět. 0 0 1 2 10
25. Měl jsem úspěch téměř ve všem, do čeho jsem se pustil. 2 3 4 4 0
26. Dostal jsem doma všechno, co jsem potřeboval. 3 3 0 1 5 1
27. Chtěl jsem, ať si mě ostatní lidé nevšímají 0 4 0 9 0
28. Snažil jsem se dlouho se nezdržovat doma. 1 3 0 5 3 1
29. Musel jsem být tvrdý, aby mě ostatní přijali mezi sebe. 3 5 0 4 1
30. Měl jsem pocit, že si na mě ostatní vybíjejí svou zlost. 3 2 0 7 1

Tab. 12 – Jak se respondenti vnímali v dětství

Z odpovědí, které respondenti uvedli, vyplývá, že jen velmi neradi ovládali osoby ve 

svém okolí a ani neměli žádný zájem tak činit. To dokládá i mé pozorování. Většina vězňů 

působila spíše introvertním dojmem. S tím souvisí i skutečnost, že respondenti jen málokdy 

vzdorovali, pokud nebylo po jejich. Naopak 8 vězňů uvedlo, že existuje oblast, ve které si 

věří. Navzdory introvertní povaze rádi pracují s ostatními. Velmi vysoký počet respondentů 

(10) uvedl, že se mu líbí, když může lidem ve svém okolí vyhovět.

b) Jak se vězni vnímali v dospělém věku v době před uvězněním – životní styl

1 = vůbec neplatí
2 = většinou neplatí
3 = platí částečně
4 = většinou platí
5 = zcela platí
N = respondent neodpověděl                                                                 

1 2 3 4 5 N
1. Fyzicky a psychicky jsem naprosto zdravý. 1 2 5 1 4
2. Ke svému životu potřebuji pohyb. 0 0 0 3 10
3. Sám sebe hodnotím nevzhledně a nepřitažlivě. 0 2 7 4 0
4. Považuji se za slušného člověka. 2 1 2 1 7
5. Dodržuji pevné morální zásady. 2 1 1 2 7
6. Většinou se chovám přirozeně. 0 0 2 3 8
7. Jsem rád, když mohu být mezi lidmi. 1 2 1 0 9
8. Většině lidí důvěřuji. 2 2 5 2 2
9. Nezajímají mě ostatní lidé. 2 2 4 2 3
10
.

Příliš nevěřím v dobro. 1 2 3 4 3

11 Moje slovo má v rodině velkou váhu. 4 0 1 4 2 2
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1 2 3 4 5 N
.
12
.

Vadí  mi,když mě druzí nerespektují. 6 2 0 1 4

13
.

Většinou si vystačím sám se sebou. 0 0 0 1 12

14
.

Umím se k lidem chovat přátelsky. 0 0 1 3 9

15
.

Když se necítím dobře, jsem náladový a rozmrzelý. 2 2 1 5 3

16
.

Chtěl bych být poctivější. 1 2 1 1 8

17
.

Chtěl bych si více věřit. 1 1 3 4 4

18
.

Osobně nemám nic proti neslušným vtipům. 2 1 0 3 7

19
.

Jsem spokojen se způsobem svého života. 3 3 2 3 2

20
.

Přál bych si, aby mě druzí měli lepší mínění. 0 2 3 4 4

21
.

Jsem spokojen s tím, jakým způsobem žiji. 5 1 0 3 4

22
.

Nejsem spokojen se svým osobním životem. 8 1 2 1 1

23
.

Jsem spokojen se svým jednáním k druhým lidem. 2 0 1 4 6

24
.

Občas si zanadávám. 2 0 1 3 7

25
.

Pečuji pravidelně o svůj zevnějšek. 0 0 1 1 11

26
.

Snažím se napravit své chování,kdykoliv zjistím, že jsem nejednal správně. 0 1 1 5 6

27
.

Někdy se chovám tak, jako bych to ani nebyl já. 1 3 1 5 3

28
.

Dělám pro rodinu vše, co je v mých silách. 0 1 2 1 7 2

29
.

Vždycky se snažím, abych pochopil stanovisko druhých lidí. 0 0 2 5 6

30
.

S většinou lidí vycházím dobře. 0 0 1 4 8

Tab. 13 – Vnímání vězňů v dospělém věku v době před uvězněním – životní styl

Z odpovědí  respondentů  vyplynulo,  že  jim  nevadí,  pokud  je  druzí  nerespektují  (6 

odpovědí). Velká část z nich je spokojená se svým osobním životem. Vězni sami sebe v době 

na svobodě vnímali  jako fyzicky aktivní,  10 z nich uvedlo,  že ke svému životu  potřebují 

pohyb. Velký zájem jeví také o oblast péče o zevnějšek. 11 respondentů uvedlo, že mu věnují 

pravidelnou  pozornost.  Vězni  ve  svých  odpovědích  projevují  velkou  samostatnost,  drtivá 

většina z nich tvrdí, že si vystačí sami se sebou. 

c) Jak se vězni vnímali v dospělém věku v době před uvězněním – základní hodnoty 1
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1 = naprosto nesouhlasím
2 = spíše nesouhlasím
3 = ani  ani
4 = spíše souhlasím
5 = naprosto souhlasím
N = respondent neodpověděl

1 2 3 4 5 N
1. Vážím si své práce. Naplňuje mě pocitem, že v tomto světě 2 2 0 0 9  

něco znamenám. (Prací je zde míněno cokoliv, co
děláte pravidelně. Mimo zaměstnání je to např. i studium, starost o domácnost, apod.)

2. Jsem spokojen s tím, jak dokážu navazovat a 0 0 1 3 9  
udržovat přátelství.

3. Jsem spokojen s tím, jak se podílím na dění 2 2 1 6 2  
ve společnosti, ve které žiji. (Např. práce amatérského trenéra ve fotbale,
vedení turistického oddílu).

4. Jsem tolerantní ke členům své rodiny, respektuji jejich zvláštnosti a neočekávám, že se 
změní.

1 1 1 2 6 2

5. Mám v životě osobu, které důvěřuji a mohu k ní být otevřený a upřímný. 4 2 0 2 5  
6. Uvědomuji si, že existují zákonitostí, které mě 3 3 1 4 2  

přesahují (příroda, bůh, bytí, filosofie, apod.)
7. Pěstuji zdravý životní styl (zdravě jím, mám kontrolu nad tím, kolik 2 4 2 5 0  

vypiji alkoholu, nekouřím, neberu drogy, sportuji).
8. Vždy si najdu čas na relaxaci. Nežiji život na „plný plyn“. 2 0 0 2 9  
9. Snažím se nedělat věci na poslední chvíli, neberu si 1 3 1 3 5  

příliš mnoho práce, atd.)
Tab. 14 – Vnímání vězňů v dospělém věku v době před uvězněním – základní hodnoty 1

                                                                                                                  

V tomto dotazníku většina respondentů uvedla, že si váží své práce, neboť je naplňuje 

pocitem, že v tomto světě něco znamenají. Velmi pozitivně vnímají svou schopnost navazovat 

a udržovat přátelství. Vzhledem k jejich snížené mentální úrovni však většina z nich nedokáže 

rozlišit, zda se jedná o přátelství skutečné. Mezi mnou sledovanými bylo mnoho osob, které 

jejich  takzvaní  kamarádi  dostali  do  současné  situace.  Podle  uvedených  odpovědí  nemají 

respondenti tendenci se přetěžovat. 9 z nich uvedlo, že si vždy najdou čas na relaxaci.

d) Jak se vězni vnímali v dospělém věku v době před uvězněním – základní hodnoty 2 

N = respondent neodpověděl                                                              
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N

Nyní bychom se vás rádi zeptali, nakolik jsou pro vás témata, k nimž jste se 
vyjadřovali v předchozích otázkách důležité. Odpověď označte křížkem.

      

1. povolání 8 3 1 1 0 0
2. přátelské vztahy 8 4 0 0 1 0
3. rodinné vztahy 9 1 1 0 0 2
4. podílení se na dění ve společenství ve kterém žiji 6 5 1 1 0 0
5. péče o druhé 7 2 2 1 1 0
6. péče o sebe sama 9 4 0 0 0 0
7. spiritualita 4 1 1 4 3 0

Tab. 15 – Jak se vězni vnímali v době před uvězněním – základní hodnoty 2

V této  části  pozorování  se  jasně  prokázalo,  že  dotazovaní  odpovídají  pozitivně  na 

otázky, které vnímá téměř každý jedinec jako důležité pro život na svobodě. Je tedy zřejmé, 

že mentálně retardovaní vězni mají v podstatě stejné životní priority jako většina ostatních 

občanů. Kladou důraz na rodinné vztahy, významná je pro ně i péče o sebe. Důležitou roli 

v jejich životě hrají i přátelské vztahy a projevují velký zájem o to být zaměstnaný.

Shrnutí oblasti otázek zaměřených na sebehodnocení

V této oblasti byly odsouzeným pokládány otázky, kde sami sebe hodnotili nejen jako 

dospělé jedince, ale vraceli se i zpět do dětství. V tomto raném období měli tendenci hodnotit 

se spíše průměrně až nevýrazně a není možné spatřit nějaké výrazné odchylky od průměru. 

Jako dospělí  se vnímají  pozitivně.  Výrazná je tendence stavět se navenek v lepším 

světle. Větší část se považuje za slušné občany, kteří dodržují pevné morální zásady. Se svým 

životem jsou celkem spokojeni. Uvádí, že nepotřebují příliš společnosti, neboť si vystačí sami 

se  sebou.  Svůj  vztah  k lidem hodnotí  spíše  pozitivně.  Snaží  se  pochopit  jejich  potřeby a 

v mezilidské  komunikaci  nespatřují  žádný  problém.  V kolektivu  osob  se  cítí  dobře,  ale 

zároveň nepociťují potřebu strhávat na sebe pozornost ostatních. Rozhodně se nepovažují za 

vůdčí typy. Navazování přátelství nepovažují za problematickou oblast. Na otázku, zda mají 

v životě  osobu,  ke  které  mohou  být  otevření  a  důvěřovat  ji  většinou  odpovídají  dosti 

rozpolceně a nelze přesně určit, zda se někdo takový v jejich okolí doopravdy vyskytuje. Své 
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sebevědomí  hodnotí  jako  průměrné,  ale  připouští,  že  by  na  něm  chtěli  zapracovat.  Ve 

spiritualitu a ani v pěstování zdravého životního stylu příliš nevěří, většina z nich jsou silní 

kuřáci. Naopak svůj vzhled a péči o svůj zevnějšek považují za velmi důležité. 

1.12. Oblast otázek zaměřených na aktuální pocity ve 

výkonu trestu odnětí svobody

V této  oblasti  otázek  je  patrné,  že  odsouzení  si  nepřipouštějí  napětí  a  strach 

z budoucnosti.  Zdá  se,  že  je  to  zapříčiněno  tím,  že  cesta  na  svobodu  je  ještě  dlouhá  a 

momentálně se o ni nezajímají. Většina z dotazovaných připouští, že se dokáží po propuštění 

z vězení  začlenit  zpět  do společnosti.  Velká část  z nich má ale  strach,  že se opět  nechají 

svrhnout k páchání trestné činnosti partou přátel a jinými negativními vlivy.

                                                                                                        
1 = vůbec neplatí
2 = většinou neplatí
3 = platí částečně
4 = většinou platí
5 = zcela platí
N = respondent neodpověděl

1 2 3 4 5 N
1. Cítím se fyzicky i psychicky dobře. 2 1 4 0 6 0
2. Cítím podporu mé rodiny. 0 2 1 3 5 2
3. Cítím se osaměle. 2 3 1 3 4 0
4. Chci svůj život změnit. 2 1 0 0 10 0
5. Po propuštění z vězení budu opět páchat trestnou činnost. 9 0 3 0 1 0
6. Existuje ve vězení někdo na koho se mohu spolehnout. 5 0 2 3 3 0
7. Mám nějaké sny, kterých chci dosáhnout. 0 0 2 1 10 0
8. Bojím se, co bude po mém propuštění z vězení. 5 1 0 1 6 0
9. Vzpomínám často na své blízké. 0 0 0 1 11 1
10. Mám mezi vězni někoho, koho mohu nazvat kamarádem. 4 2 2 1 4 0
11. Zažil jsem alespoň jednou šikanu ze strany jiného vězně. 4 0 1 0 8 0
12. Pociťuji lítost nad svým předešlým životem. 0 1 2 2 8 0
13. Stydím se za trestný čin, který mě dostal do vězení. 2 0 0 3 8 0
14. Vězeňské prostředí na mě působí depresivně. 2 2 2 2 5 0
15. Mám pocit, že jsem ztracený člověk. 7 0 3 1 2 0
16. Cítím, že mě soud odsoudil spravedlivě. 5 0 4 2 2 0
17. Kdyby to bylo možné, vrátil bych čas. 0 0 0 3 10 0
18. Bojím se, jak se vypořádám po propuštění z vězení s novinkami ve 

společnosti.
5 2 0 2 4 0

19. Chci žít jinak než jsem žil doposud. 1 2 0 1 9 0
20. Cítím, že se do vězeňského prostředí nehodím. 1 0 3 4 5 0

Tab. 16 – Pocity vězňů během výkonu trestu

Shrnutí oblasti otázek zaměřených na aktuální pocity ve výkonu trestu odnětí svobody
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Odsouzení na sledovaném speciálním oddělení pro mentálně postižené jsou ve většině 

případů recidivisté,  kteří  ve  věznici  tráví  delší  čas  od svého posledního  rozsudku.  V této 

oblasti dotazníku byly otázky koncipovány tak, aby bylo možné zjistit, jaké mají odsouzení 

pocity ze spáchaného trestného činu, jestli si uvědomují svou chybu, ale třeba i to, jestli se 

z nich poučili  do budoucna. Z dotazníku vyplývá,  že většina odsouzených chce svůj  život 

změnit,  žít  jinak  než  žili  doposud.  Všichni  uvedli,  že  mají  nějaké  sny,  kterých  chtějí  po 

propuštění z vězení docílit. Za svoji trestnou činnost se odsouzení stydí, ale nedá se říci, že by 

svůj život po propuštění z výkonu trestu považovali za ztracený. Sami odsouzení tvrdí, že by 

si  rádi  našli  trvalé  zaměstnání  a  začali  žít  spokojený  rodinný  život.  Dotazovaní  touží 

především po práci, která je bude bavit a naplňovat po všech stránkách.  Bojí se také toho, 

jakým způsobem se vypořádají s neustálými změnami ve společnosti.  

Část vězňů se cítí odsouzena neprávem.  Druhá část se neprávem odsouzena necítí, ale 

výměr trestu považují za zbytečně dlouhý. Celkově lze říci,  že vězeňské prostředí vnímají 

jako stresující záležitost. Ve věznici se spoléhají sami na sebe a přátelství zde uzavírají jen 

povrchně s žádným trvalým efektem. V drtivé většině si myslí, že se do vězeňského prostředí 

nehodí. Malou výjimkou byl jeden z čtrnácti dotazovaných, který uvedl, že se ve vězeňském 

prostředí cítí „jako doma“ a celkově odpovídal opačně než většina odsouzených.20 

1.13. Celkové zhodnocení dotazníků

Dotazníky vyplňovaly odsouzené osoby umístěné  na specializovaném oddělení  pro 

mentálně postižené ve vinařické věznici. Celkový počet osob na tomto oddělení čítal osmnáct 

odsouzených.  Dotazníkového  šetření  se  ale  mohlo  zúčastnit  pouze  čtrnáct  z nich.  Čtyři 

odsouzení  nemohli  ze  závažných  důvodů  předložený  dotazník  vyplnit.  Z toho  dva  byli 

umístěni  na specializovaném krizovém oddělení.  Zde byli  hospitalizováni  pro svůj  špatný 

psychický stav, který vyžadoval častý psychiatrický dohled. Další z vězňů byl hluchoněmý, 

neznal znakovou řeč, komunikace s ním byla tudíž velmi složitá. Poslední vězeň byl zcela 

sociálně  zanedbaný  a  negramotný,  nerozuměl  ani  základním  pojmům  jako  např.  rodina. 

Z toho důvodu mi bylo specialisty doporučeno, abych tyto čtyři vězně z dotazníkového šetření 

vypustila.
20 Jedná se o jednoho z dvou vězňů umístěných na oddělení, který je od mládí vychováván ústavně a věznice mu 

toto zařízení svým způsobem nahrazuje. Tento člověk má problém stanovit si životní cíle a hodnoty. Podle jeho  

slov mu tyto hodnoty vytváří věznice, kterou vnímá jako domov a je v ní nesmírně šťasten. 
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Než jsem přistoupila k vyplňování dotazníků s jednotlivými vězni, rozhodla jsem se, 

že  je  nejprve  se  vším  seznámím.  Společně  se  speciálním  pedagogem  na  oddělení  jsme 

z počátku  všechny  vězně  svolali  do  kulturní  místnosti.  Zde  mě  pan  speciální  pedagog 

představil a dal mi slovo. Já jsem všechny odsouzené informovala o svém šetření. Vysvětlila 

jsem jim důvody,  proč  ho  dělám a  sdělila  jsem,  že  celá  dotazníková  rešerše  bude  zcela 

anonymní  a  informace  budou použity  pouze  ke  studijním účelům a  nikde  jinde  nebudou 

prezentovány.  Závěrem jsem se zeptala  všech vězňů,  zda budou ochotni  na tomto šetření 

spolupracovat. Všichni oslovení souhlasili.  Dotazníky jsem s vězni vyplňovala jednotlivě a 

pečlivě  sledovala,  jestli  zaškrtávají  správnou  kolonku.  Před  samotným vyplňováním jsem 

vysvětlila,  že  se  dotazník  skládá  ze  čtyř  oblastí  zaměřených  na  rodinu,  porovnávání, 

sebehodnocení  a  na  aktuální  pocity  ve  výkonu  trestu  odnětí  svobody.  Otázky  byly 

prezentovány dostatečně jasně, aby je pochopily i osoby s podstatně nižší inteligencí.  Časový 

rozsah  pro  vyplnění  celého  jednoho  dotazníku  vězněm,  byl  velice  individuální.  Z části 

záleželo také na tom, zda se vězeň již někdy vyplňování podobného dotazníku účastnil. Ten, 

kdo se s vyplňováním setkal v jiných věznicích,  měl podstatný náskok, proto nebylo třeba 

příliš vysvětlování z mé strany a vše trvalo kratší dobu. Ze své zkušenosti mohu říci, že u 

hlouběji postižených osob se vyplatilo otázky a odpovědi předčítat. Bylo to výhodné zejména 

pro tu část  odsouzených,  kteří  se díky tomu příliš  neunavili  a byli  schopni  celý dotazník 

vyplnit najednou. V průměru ale vyplňování trvalo cca 40 minut u jednoho odsouzeného. 

K vyplňování dotazníku přistupovali vězni zodpovědně. Na všechny otázky se snažili 

soustředit.  Pokud měli  v nějaké části  dotazníku nejasnosti,  nečinilo jim ve většině případů 

problém se mne zeptat. Pár hovornějších odsouzených při vyplňování odcházelo od tématu 

k vyprávění z minulých let svého života, což jsem vzhledem k časové náročnosti přerušovala. 

Za celou dobu jsem se nesetkala s nikým, kdo by dotazníkem a otázkami v něm obsaženými 

opovrhoval, nebo projevoval výraznou nechuť k vyplňování.

Věkové rozlišení respondentů bylo poměrně značně rozptýlené. Nejmladšímu svěřenci 

oddělení je 21 let a nejstaršímu 54 let. Jelikož se jednalo o speciální oddělení pro mentálně 

postižené  je  logické,  že  nejvíce  odsouzených  se  bude  nacházet  v pásmu  podprůměrného 

intelektu. 
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1.14. Kazuistiky jednotlivých odsouzených

1.14.1. Kazuistika: odsouzený Adam21

Osobní, rodinná a sociální anamnéza

Jmenovaný pochází z romského etnika, narodil se v roce 1987 rodičům, kteří se dítěte 

hned po porodu zřekli. Do tří let věku vyrůstal v kojeneckém ústavu. Následně byl přemístěn 

do  dětského  domova.  Zde  žil  do  svých  osmnácti  let.  Ve  školním věku  měl  výchovné  i 

vyučovací  problémy.  Absolvoval  osm  tříd  základní  školy.  Devátou  třídu  dokončil  na 

praktické základní škole. Během základní školní docházky měl opakovaně sníženou známku 

z chování. Po ukončení nastoupil do učebního oboru zahradník. Ze školy byl však po dvou 

letech  pro  nedodržování  docházky  a  špatný  prospěch  vyloučen.  Po  dovršení  plnoletosti 

obdržel od dětského domova finanční částku ve výši 20 000 Kč a odjel do Prahy, kde bydlel 

na  ubytovně  a  žil  z těchto  peněz.  Po třech  měsících,  když  mu došly finanční  prostředky, 

nastoupil na brigádu do zahradnického centra. Na brigádu docházel nepravidelně, jen pokud 

mu scházely peníze. Do věznice se poprvé dostal ve svých osmnácti letech za krádež. Trestné 

činnosti se dopouštěl zpravidla sám.

Odsouzený sám sebe považuje za bezstarostného squatera. Když je zrovna na svobodě, 

žije jako bezdomovec a dle svých slov na tom nehodlá v budoucnu nic měnit.

Odsouzený  je  svobodný,  bezdětný.  Mezi  jeho  základní  životní  hodnoty  patří 

především: zdraví, finance a životní pohoda. Mezi své záliby řadí zejména radioamatérství, 

péče o zvířata, rybaření.

Trestná činnost

Odsouzený byl v minulosti třikrát soudně trestán. Ve výkonu trestu je v současné době 

podruhé.

21 Nejedná se o pravé jméno odsouzeného, identita respondentů musí zůstat v anonymitě
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Psychologická anamnéza

Osoba se pohybuje intelektově na dolní hranici normy. Nemá problémy v navazování 

kontaktu, v sociálním styku jedná bezprostředně. Odsouzený je vyhraněný extravert, emočně 

dráždivý s pohotovostí k agresivním reakcím. Reaguje dosti impulzivně na neznámé věci. Na 

situace  má  jen částečný náhled.  Je  schopný se přizpůsobit  a  podrobit  autoritativní  osobě. 

Jedná se o lehkomyslného, citově deprivovaného jedince. V životě nic neplánuje, žije ze dne 

na den a má tendenci inklinovat ke kočovnému způsobu života. Viditelné je u něho sociální a 

citové zanedbání.

Aktuálně úzkostně přežívá, mezi odsouzenými preferuje především kolektiv mladších 

věkových kategorií.

Prognóza speciálního pedagoga

Prognóza u jmenovaného je nepříznivá z důvodu opakované trestné činnosti (stejného 

zaměření),  sociální  situace  (bezdomovec)  a  téměř  nulovému  uplatnění  na  trhu  práce 

(nedoučený  zahradník,  před  výkonem trestu  nepracoval).  Jeho  chování  ve  výkonu  trestu 

neodpovídá očekávaným standardům (několikrát kázeňsky řešen).

Rozbor dotazníku

Odsouzený  byl  při  písemném  vyplňování  dotazníku  značně  nejistý.  Dotazníkové 

šetření se snažil zlehčovat. Uklidnil se, až když dotazník za mé účasti doplňoval ústně. Na 

otázku, jak si svůj život představuje v budoucnu, nedokázal odpovědět ani při face-to-face 

rozhovoru. Sdělil mi, že dopředu nic neplánuje. V předešlých letech už se mu plánování prý 

několikrát vymstilo. Zde se ukazuje skutečnost, že Romové obecně žijí přítomností a svou 

budoucností se příliš nezaobírají. Na tuto skutečnost apeluje řada penitenciaristů, a je proto 

třeba  brát  ji  v úvahu i  v tomto rozboru.  Program zacházení  považuje za zcela  nesmyslný. 

Zejména  mu vadí,  že  z aktivit,  kterých  se  účastní,  si  musí  psát  tzv.  deník.22 Z aktivit  ho 

nejvíce  nebaví  psychoterapie,  kde  se  musí  pod  vedením  nového  vychovatele-terapeuta 

zamýšlet nad osobními pocity. Tuto činnost vede nový zaměstnanec, který se psychoterapii 

věnuje profesionálně už několik let. Pro vězně je tato nová aktivita ještě neznámá, a proto se 

s ní  musí  více  seznámit.  V přístupech  specialistů  k vězněným  osobám  shledává  řadu 

nedostatků.  Především  se  jedná  o  malý  počet  individuálních  konzultací.  Jako  jeden 
22 Jedná se o jednotlivé zápisy z aktivit zaznamenaných v sešitě, kteří mají vězni povinnost vést
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z negativních příkladů uvedl sociální pracovnici speciálního oddělení.  Ta se s vězni schází 

v kulturní místnosti,  kde jim formou přednášky na vybrané téma dává instrukce a pokyny 

z oblasti sociálního poradenství. Právě v tom vidí odsouzený nedostatky, protože řešení řady 

přednášených témat zná a nechce je poslouchat znova. Raději by rád dostal instrukce z takové 

oblasti sociálního poradenství, která je mu dosud neznámá. Šikanu ze strany spoluvězňů ani 

civilních zaměstnanců na oddělení zcela neguje. Problém uvádí pouze s novým příslušníkem 

vězeňské služby, který prý až moc trvá na zbytečných nuancích. Pokud nejsou tyto nuance 

zcela splněny, nebrání se ani navržení kázeňského trestu. Podle vězně by bylo rozumnější na 

ně  nejdříve  upozornit  a  ne  je  rovnou  sankciovat  postihy.  Zajímavým  zjištěním  bylo,  že 

odsouzený neodpověděl na otázky typu, jaká oblast potřeb vězňů na oddělení nefunguje a 

měla by se vytvořit. Zde vyplnil, že nemá žádné potřeby, a proto se ho tato otázka netýká. Na 

poslední dotaz, který se týkal zařazení vězně do společnosti po jeho propuštění, odpověděl 

také negativně. Podle jeho slov není dostatečně ošetřen přechod z vězení do společnosti. Když 

jsem se ho při ústním rozboru zeptala, zda rozuměl otázce, tak odpověděl, že ano.

Uvědomila jsem si, že práce s některými klienty je značně obtížná a vyžaduje ze strany 

personálu  naprostou  profesionalitu  založenou  na  individuálním přístupu,  znalosti  naturelu 

daného etnika a někdy i citlivém naslouchání životního příběhu uvězněného.

Rozhovor s     Adamem  

1) Jak vnímáte tvrzení, že věznice má funkci nápravného zařízení? Myslíte, že je toto 

tvrzení pravdivé?

A: „To není pravda. Podle mne darebák zůstane darebákem.“

2) Jaké shledáváte nedostatky v přístupech specialistů k vězňům?

A:  „Nedostatek  individuálních  pohovorů.  Např.  přístup  zdejší  sociální  pracovnice.  

Sociální poradenství řeší tak, že všechny nažene do kulturní místnosti a přitom od řady  

odsouzených nic nepotřebuje.“

3) Na jakou oblast potřeb vězňů by se na speciálním oddělení podle vás měl klást větší 

důraz?

A: „Nemám žádné potřeby, proto se mě tato otázka netýká.“
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4) Jaká  oblast  potřeb  vězňů  na  speciálním  oddělení  vůbec  nefunguje  a  měla  by  se 

vytvořit?

A: „Nemám žádné potřeby, proto se mě tato otázka netýká.“

5) Je na speciálním oddělení dostatečně potírána šikana ze strany spoluvězňů?

A: „Na speciálním oddělení jsem se se šikanou nesetkal.“

6) Jak vnímáte program zacházení na oddělení? Co je na něm dobrého a špatného?

A:  „Program zacházení vnímám jako nesmyslný. Něco, co nemá absolutně žádný účel.  

Zejména mi vadí, že jsme nuceni psát si deník. Dále mě nebaví psychoterapie. Musíme se  

v ní svěřovat s hodně osobními věcmi, i když toho psychoterapeuta známe krátkou dobu.“

7) Jak si představujete svůj život v budoucnu?

A: „Dopředu nic neplánuji, pak to nevychází.“

8) Jak se věznice podílí na zařazení vězně do společnosti?

A:  „V zařazení  vězně  do  společnosti  nevidím  taky  žádný  účel.  Tady  mu  chce  nějaký  

pracovník  pomoci,  ale  za bránou už  ho nezajímá.  Nikdo mu nepodá pomocnou ruku.  

Zaměstnanci vězni chtějí pomoci. Pořád říkají: ´to musíš takhle a takhle´ a pak nic.“

Odsouzený Adam a jeho kresby
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Obr. 1 – Kresba stromu
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Odborné vyjádření forenzní psycholožky PhDr. Miroslavy Klabanové

Lehce nestabilní strom, mírně nakloněný doprava a nahoru. Objemově je strom dosti 

velký. Právě velikost stromu značí autorovu extroverzi. V kresbě je znatelné časté opravování 

a obtahování, což značí nejistotu. Koruna stromu je nezralá a dosti jednoduchá, což ukazuje 

na emociální  nestabilitu.  Na kresbě je znatelná  rigidita,  stejná technika  provedení  větví  a 

větviček.  Větvičky stromu jsou slabé, tenké,  ukončené obtahem korun. Vztahy k vnějšímu 

světu jsou dosti problematické. Z kresby je znatelný konflikt extroverze a introverze.

  
Obr. 2 – Kresba postavy

Odborné vyjádření forenzní psycholožky PhDr. Miroslavy Klabanové

Postava je nakreslená vlevo mimo středovou osu. Z toho vyplývá sklon k introverzi. 

Pasivně čekající osoby jsou si obě velmi podobné a obě jsou zvládnuté stejnou technikou – 

unisex.  V kresbě jsou citelné nejisté čáry, časté obtahování, nejisté zacházení s tužkou. Vše 

značí  autorovu nejistotu.  Slabší grafomotorika vypovídá o podprůměrném intelektu,  nikoli 

defektu.  Ženská figura je  dosti  nezrale  pojatá,  z toho je  možné  vysledovat  nezralý  postoj 

k ženám.
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1.14.2. Kazuistika: odsouzený Bedřich23

Osobní, rodinná a sociální anamnéza

Odsouzený se narodil v roce 1980. Vyrůstal v úplné rodině. S rodiči a sestrou žil do 

svých 12 let. Mezi 12. až 14. rokem věku a poté mezi 16. až 18. rokem věku byl orgánem 

péče o dítě přeřazen do diagnostického ústavu. Důvody k umístění v diagnostickém ústavu 

byly zejména zneužívání drogy pervitinu a časté záškoláctví. Během pobytu v ústavu, ale i 

před  ním  se  rodina  o  dítě  moc  nestarala.  Základní  školu  praktickou  absolvoval  v místě 

trvalého bydliště. Po ukončení povinné školní docházky měl trvale hlášený pobyt u matky 

v bytě.  Zde se však zdržoval  velmi málo.  Uvedl,  že bydlel  po známých,  kamarádech,  ale 

většinou na ulici. Stálé zaměstnání po skončení školy neměl. Byl trvale hlášen na úřadu práce, 

pobíral sociální dávky, a jak sám říká, přivydělával si nelegálními brigádami a krádežemi. 

První  krádež  spáchal  už  ve  svých  šestnácti  letech,  kdy  ještě  jako  mladistvý  okradl 

zaměstnance  diagnostického ústavu,  ve kterém byl  umístěn.  Trestné činnosti  se dopouštěl 

zpravidla  sám.  Dle  jeho  vlastního  vyjádření  byl  jeho  příklon  k páchání  trestné  činnosti 

ovlivněn  vlastní  nezodpovědností,  nemožností  najít  si  řádnou práci  a  momentální  tíživou 

ekonomickou situací. Udává, že v průběhu svého dosavadního života na svobodě se vědomě 

nepohyboval v žádné kriminální společnosti a nevyhledával žádná riziková místa.

Odsouzený je svobodný, bezdětný. Mezi základní životní hodnoty řadí zdraví, rodinné 

zázemí a sport. Za své záliby považuje zejména sport, spaní, jídlo. O svém budoucím životě 

nemá žádnou představu. Navyklý způsob života, který vedl před nástupem do výkonu trestu, 

mu asi natolik vyhovoval, že ho podle vlastních slov nehodlá změnit.

Při  rozhovoru  se  u  odsouzeného výrazně  projevuje  vada  řeči  –  koktavost24.  Podle 

Schulz  von  Thun  je  „citová  zátěž  nejvíce  zřejmá  v situacích,  v nichž  jde  především  o 

sebeprojev.“ (Schulz von Thun, 2005: s. 73) To potvrdil i Bedřich, který mi sdělil, že prodělal 

v dětství zápal mozkových blan a od té doby koktá, nejvíce pak právě v neznámých situacích. 

Z rodiny měl dříve kvůli krádeži spory se zákonem i jeho otec.

23 Nejedná se o pravé jméno odsouzeného, identita respondentů musí zůstat v anonymitě
24 Koktavost neboli balbuties patří podle Zbyňka Vybírala, autora „Psychologie komunikace“, mezi jednu z vad 
řeči. Postižení se zpravidla „snaží své stigma kompenzovat nebo handicap skrývají. Je samozřejmě také možné 
žít se svou odlišností sebevědomě a bez komplexu.“ (Vybíral, 2005: 96). Domnívám se, že u Bedřicha se jednalo 
spíše o první případ. Na svou vadu mě předem upozorňoval a bylo patrné, že se za ní trochu stydí.

59



Zdravotn  postižení ve výkonu trestuě 2. Praktická ást práceč

Trestná činnost

Odsouzený  byl  v minulosti  osmkrát  soudně  trestán.  Ve  výkonu  trestu  je  počtvrté. 

V minulosti byl trestán pro majetkovou trestnou činnost.

Psychologická anamnéza

Jedná  se  o  osobu  spíše  introvertního  charakteru.  Úroveň  obecných  rozumových 

schopností  se  pohybuje  v hraničním  pásmu  mentálního  podprůměru,  schématického, 

názorného myšlení.

Osobnost  introvertní,  nevyzrálá,  ale  agilní,  dovede  využít  příležitost,  nebrání  se 

stimulujícím podnětům, snadno se nadchne. Nerad na sebe upozorňuje a v kolektivu mezi 

ostatními  vězni  působí  spíše  samotářsky.  V sociálních  interakcích  manifestuje  antisociální 

agresivní postoje, hůře respektuje realitu, protože má problémy se sebeprosazováním a je si 

nejistý v rozhodování. Pokud má rozhodovat působí nejistě a má sklony k agresi. Brání se pak 

vnitřnímu  napětí  obcházením  překážek,  vyhýbáním  se  zatěžujícím  vztahům,  a  preferencí 

nejjednodušších řešení.

Prognóza speciálního pedagoga

Jedná  se  o  rizikového  jedince,  který  před  nástupem  do  výkonu  trestu  žil 

bezdomoveckým způsobem života a dle svých slov na tom nehodlá nic měnit. Raději bude žít  

na  ulici,  než  by  se  podrobil  podmínkám  stanoveným na  ubytovnách.  U  odsouzeného  se 

předpokládá pokračování v trestné činnosti vzhledem k osobnosti jedince, drogové závislosti 

a absenci rodinného zázemí. 

Rozbor dotazníku

Odsouzený  při  rozhovoru  působil  zcela  přirozeně.  Bylo  patrné,  že  je  na  ústavní 

zařízení již zvyklý. Zmínil se, že dotazníky zpracovával již několikrát v předešlých věznicích, 

kde byl umístěn. Práce proto byla lehčí, protože na rozdíl od ostatních už věděl, že dotazník je 

zcela  anonymní  a nijak mu nemůže ztížit  současnou situaci.  Na písemné otázky se snažil 

odpovídat stručně a v ústním rozhovoru je více rozvinul. 
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Na můj první dotaz, zda věznici vnímá jako nápravné zařízení, odsouzený kategoricky 

odpověděl, že „kriminálník zůstane kriminálníkem“ a věznice ho v tomto směru podle něho 

nenapraví. Ve výkonu trestu je již po několikáté a všechna nařízení ze stran vedení věznice se 

snaží respektovat a dodržovat. Se zaměstnanci i spoluvězni vychází dobře. Na oddělení se za 

dobu  svého  pobytu  se  žádným  projevem  šikany  ze  strany  spoluvězňů  ani  civilních 

zaměstnanců nesetkal. Žádné nedostatky u nich tedy neshledává. Nejvíce ho však mrzí, že 

nemůže častěji vidět svoji rodinu, ke které v průběhu výkonu trestu hodně psychicky přilnul. 

Příbuzní  za  ním dojíždí  z cca  200 km vzdáleného města.  Z toho důvodu není  časově ani 

finančně možné vězně pravidelně navštěvovat. Již delší dobu má podanou žádost na přeřazení 

do  heřmanické  věznice,  která  je  pro  rodinu  snáze  dostupná.  V tu  dobu,  kdy  jsem 

s odsouzeným rozbor prováděla, už věděl, že žádosti o jeho přeřazení bylo vyhověno. Měl 

z tohoto  rozhodnutí  velikou  radost  a  celý  rozbor  rozhovoru  se  nesl  v příjemném duchu. 

Právě častější kontakt s rodinou považuje odsouzený za hlavní potřebu, jíž by se oddělení 

mělo snažit co nejvíce vyjít vstříc. Program zacházení je u něho vnímán pozitivně. Považuje 

ho za efektivní boj proti nudě, který může být za určitých okolností i přínosem pro plánování 

budoucího života na svobodě. 

Svůj  život  na  svobodě  by  chtěl,  jako  většina  dotazovaných,  změnit  od  základu. 

Především by rád našel slušně placenou práci, založil vlastní rodinu a žil spokojený život. 

Problém  odsouzený  vidí  v nedostatečně  propracovaném  systému  po  propuštění  z výkonu 

trestu,  kdy se  jedinec  vrací  zpět  do  společnosti.  Domnívá  se,  že  by  více  měla  fungovat 

spolupráce s probační a mediační službou. Pro samotného odsouzeného je přechod z vězení 

velmi  složitý  proces.  Bojí  se  svého  selhání,  party,  která  ho  svrhne  zpátky  ke  dnu  a 

v neposlední řadě, závislosti na tvrdých drogách. Právě tyto skutečnosti byly podnětem pro 

jeho uvěznění v předešlých letech. 

Rozhovor s Bedřichem

1) Jak vnímáte tvrzení, že věznice má funkci nápravného zařízení? Myslíte, že je 

toto tvrzení pravdivé?

B:  „Myslím  si,  že  věznice  nemá  funkci  nápravného  zařízení.  Kriminálník  zůstane  

kriminálníkem i po propuštění.“

2) Jaké shledáváte nedostatky v přístupech specialistů k vězňům?
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B: „Žádné nedostatky neshledávám.“

3) Na jakou oblast potřeb vězňů by se na speciálním oddělení podle vás měl klást 

větší  důraz?

B: „Podle mě by měla více fungovat možnost návštěv a posílání balíků. Také by se mohlo  

zvýšit sociální kapesné.“

4) Jaká oblast potřeb vězňů na speciálním oddělení vůbec nefunguje a měla by se 

vytvořit?

B: „Měla by existovat častější možnost kontaktu s rodinou. Dále by měl být vězeň zařazen  

do příslušné věznice, která je nejblíže jeho rodině. Moje rodina za mnou musí jezdit přes  

celou republiku, a protože nemá dostatek peněz, tak vůbec nejezdí.“

5) Je na speciálním oddělení dostatečně potírána šikana ze strany spoluvězňů?

B: „Z mé strany jsem se tady se šikanou nesetkal a ani jsem šikanu nikdy nezažil.“

6) Jak vnímáte program zacházení na oddělení? Co je na něm dobrého a špatného?

B:  „Co se  týká  programu zacházení  tak  proti  němu nic  nemám.  Jsem rád,  že  vůbec  

existuje. Vnímám ho jako boj proti nudě.“

7) Jak si představujete svůj život v budoucnu?

B: „Já si myslím, že až mě pustí z výkonu trestu, že už nebudu krást a podobně. Najdu si  

práci i s ubytováním a budu vést normální život.“

8) Jak se věznice podílí na zařazení vězně do společnosti?

B: „Věznice by měla více spolupracovat s probační a mediační službou. Po propuštění na  

svobodu by  měl  vězeň  alespoň po dobu,  než  si  najde  práci  pobírat  dávky  sociálního  

zabezpečení.“ 
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Odsouzený Bedřich a jeho kresby

Obr. 3 – Kresba stromu

Odborné vyjádření forenzní psycholožky PhDr. Miroslavy Klabanové 

Kresba  je  umístěna  v levé  části  papíru,  což  značí  sklony  k introverzi.  Při  kresbě 

odsouzený často opravoval a špatně napojoval jednotlivé linie, což poukazuje na autorovu 

nejistotu a vnitřní nevyrovnanost. Kmen stromu nemá žádnou základnu, chybí pevná půda 

pod nohama. Absence základny stromu může značit  autorovu absenci psychického zázemí 

v rodině. Kmen celého stromu je opravovaný a celkově není rovný. Vyjadřuje psychickou 

citlivost a nestabilitu. Koruna stromu vyjadřuje přechod z dětství do dospělosti. Celá koruna 

je nakreslena dosti primitivní strategií. V koruně nelze pozorovat detaily i celková kresba je 

dosti chudá. Koruna ani větve stromu nejsou dostatečně rozvětveny.  To vše značí autorův 

chudý vztah k vnějšímu světu.
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Obr. 4 – Kresba postavy

Odborné vyjádření forenzní psycholožky PhDr. Miroslavy Klabanové

Obě postavy jsou téměř  stejné.  Převládá unisex.  To může značit  určitou nezralost, 

nejistotu a regresi. Ženská postava je výraznější a dominantnější. Odsouzený možná nakreslil 

svoji dominantní matku. Jedná se o nižší vývojovou úroveň kresby, těžkopádnější zacházení 

s čarou.  V kresbě  je  značné  obtahování,  což  značí  autorovu  nejistotu.  Kresba  je  celkově 

chudá. U postavy jsou viditelné především primitivně znázorněné prsty a absence krku. Tyto 

nedostatky ukazují na psychickou nezralost a podprůměrný intelekt. 
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1.14.3. Kazuistika: odsouzený Cyril25

Osobní, rodinná a sociální anamnéza

Odsouzený romského původu se narodil v roce 1973. Pochází z úplné rodiny,  v níž 

hrál podle jeho slov vůdčí úlohu otec. Cyril má devět sourozenců. Je absolventem osmileté 

praktické  školy,  dříve  zvláštní.  V průběhu  svých  studií  nijak  nevynikal.  Z osmi  ročníků 

čtyřikrát opakoval pro nezvládání učební látky a třikrát měl zhoršenou známku z chování. Od 

11 do 18 let se dostal na návrh odboru péče o dítě do dětského domova. Důvodem umístění do 

tohoto zařízení byly časté krádeže a záškoláctví. Po ukončení základní školy se přihlásil na 

úřad  práce.  Dlouho  nemohl  najít  žádné  zaměstnání,  proto  se  živil  jako  brigádník  u 

technických služeb. Je svobodným otcem dvou dětí. Z předchozího vztahu uvádí jedno dítě, 

které je v péči matky. Dlouho ho však neviděl a ani s ním neudržuje kontakt. Se současnou 

družkou, se kterou žije, má také jedno dítě.

Odsouzený během 35 let života prodělal již tři infarkty. Sám tvrdí, že infarkty dostal 

ve  věznici  Valdice,  kam byl  umístěn  za  loupežné  přepadení  banky.  Zde byl  na  oddělení 

s vězni  s výjimečnými  dlouhodobými  tresty.  Údajně  na  něm  byla  ze  strany  spoluvězňů 

páchána šikana psychická i fyzická, kterou se dlouho nepodařilo zjistit.

Mezi jeho záliby patří míčové hry, hudba, čtení a luštění křížovek. Odsouzený tvrdí, 

že  není  závislý  na  žádné  z návykových  látek  s výjimkou  nikotinu.  Nepovažuje  se  ale  za 

silného kuřáka. V průměru vykouří za den asi 15 cigaret. Z alkoholu preferuje pivo. Když měl 

dostatek financí, vypil na svobodě údajně kolem šesti „dvanáctek“ denně. Drogy v současné 

době neužívá. Jen v 15 letech čichal prý ze zvědavosti s kamarády pravidelně toluen. Vadí mu 

lidé, kteří se předvádí, násilníci a ti, kteří dělají druhým naschvály. Naopak si váží jedinců, 

kteří  se chovají  slušně.  Mezi  své základní  životní  hodnoty řadí  na první místo zdraví,  za 

druhořadé považuje finance, životní pohodu. Z rodiny byl trestán pouze starší bratr za maření 

výkonu úředního rozhodnutí.

25 Nejedná se o pravé jméno odsouzeného, identita respondentů musí zůstat v anonymitě
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Trestná činnost

Odsouzený byl sedmkrát soudně trestán, ve výkonu trestu je tedy po sedmé. Poprvé se 

do  vězení  dostal  ve  svých 20 letech  za  krádeže  aut.  Dále  následovaly  tresty  za  loupeže, 

opakované krádeže, poškozování cizí věci, maření soudního rozhodnutí atd. 

Celkově  odsouzený  vykonával  trest  v těchto  věznicích:  Bory,  Valdice,  Vinařice, 

Oráčov, Ostrov nad Ohří.

Psychologická anamnéza

Úroveň obecných rozumových schopností se pohybuje v hraničním pásmu mentálního 

podprůměru, schématického, názorného myšlení.

Osobnost introvertovaná, nevyzrálá, ale agilní. Dovede využít příležitost, nebrání se 

stimulujícím podnětům, snadno se nadchne. Chce se vyhranit jako osobnost, být zajímavým a 

dosáhnout přiměřeného respektu. V sociálních interakcích manifestuje antisociální agresivní 

postoje, hůře respektuje realitu, má problémy se sebeprosazováním a je nejistý v rozhodování. 

Nechce vůči sobě dělat ústupky.  Je pak netrpělivý,  vnitřně neklidný, snaží se ovládat, což 

vyvolává osobní problémy. Brání se pak vnitřnímu napětí obcházením překážek, vyhýbáním 

se zatěžujícím vztahům, a preferencí jednodušších řešení.

Rozbor dotazníku

Odsouzený  měl  z rozhovoru  z počátku  obavy,  které  neskrýval.  Jak  posléze  vyšlo 

najevo, strach měl pouze z toho, zda se někde nebude vyskytovat jeho jméno, proto jsem ho 

musela společně se speciálním pedagogem ujistit, že dotazník je zcela anonymní. Na otázky 

kladené v dotazníku se snažil odpovídat velmi stručně. Sdílnější byl, když jsem s ním rozbor 

písemného dotazníku prováděla ústně. Z rozhovoru bylo zřejmé, že pobyt na specializovaném 

oddělení ve vinařické věznici snáší velmi dobře. Jelikož je odsouzený po třech infarktech tak 

velice vítá, že zde prakticky vůbec neexistuje šikana. Svěřil se mi, že v minulých věznicích, 

kde  si  odpykával  trest  na  standardních  odděleních,  se  se  šikanou  ze  strany  spoluvězňů 

setkával poměrně často. Sám tvrdí, že právě šikana, kterou nejvíce poznal na svém těle před 

třemi lety ve valdické věznici, je zdrojem jeho srdečních problémů. Na zdejším oddělení se 

cítí  velmi  uvolněně a stresy pociťuje  daleko méně než dříve.  S ostatními  vězni  na oddíle 
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vychází  dobře,  ale  žádného  z nich  nenazývá  kamarádem.  Ve volných  chvílích  navštěvuje 

téměř  všechny  výchovně-vzdělávací  programy,  které  věznice  nabízí.  Program  zacházení 

vnímá pozitivně. Tvrdí: „Každý člověk se rád přiučí. Program zacházení je dobrý i na zabití  

volného času a tudíž i na psychiku. Rozebíráme třeba společenské chování, vystupování, jak 

se máme chovat ve věznici a tak.“ Z jeho tvrzení tedy vyplývá, že se nebrání pedagogicko-

psychologickému působení na svou osobnost. To dokládá i jeho výpověď v dotazníku, podle 

níž věří, že se najde ve vězení člověk, který se napraví a bude vést řádný život. Ve věznici mu 

nejvíce chybí jeho rodina, která je pro něho velkou oporou. To, že ji nemůže vidět častěji, 

považuje za velký problém. Domnívá se, že věznice by měla klást větší důraz na možnost 

častějších návštěv rodinných příslušníků. Právě rodina hraje u romské populace ve věznici 

velkou a  nepostradatelnou  roli.  Rodiče  odsouzeného jezdí  pravidelně  navštěvovat  i  s jeho 

dcerou z prvního manželství.  Udržují s ním pravidelnou korespondenci a často mu posílají 

balíčky.  Do rodiny zahrnuje  také  svoji  družku,  s kterou má  dceru.  S těmi  ale  kontakt  od 

nástupu do vězení neudržuje. Nejvíce ho mrzí, že nemůže vidět svoji malou dceru.

Na otázku, jaká oblast potřeb vězňů na speciálním oddělení vůbec nefunguje a měla by 

se vytvořit, odpověděl: „Mělo by se vytvořit, aby každý člověk měl možnost dostat se domů, 

pokud jsou splněny podmínky na  podmínečné  propuštění“26.  Odsouzenému byla  žádost  o 

podmínečné propuštění již dvakrát zamítnuta. Další žádost už si podávat nechce. Nejspíš se 

bojí dalšího zamítnutí a vzhledem k jeho krátícímu se pobytu ve vězení by to už nemělo ani 

cenu.

Prognóza speciálního pedagoga

Prognóza  u  jmenovaného  je  nepříznivá  z důvodu  recidivy  (7x  trestán,  stále  stejná 

trestná  činnost).  Uplatnění  na  trhu  práce  je  minimální  (Absolvoval  8  tříd  ZVLŠK 

s průměrným prospěchem, před nástupem do VTOS27 nebyl  zaměstnán).  Ve výkonu trestu 

jeho  chování  nebylo  na  požadované  úrovni  (ve  vztahu  k ostatním  odsouzeným),  z tohoto 

důvodu byl také přemístěn do jiné věznice.

26 Všechny citace jsou záměrně ponechány ve svém autentickém znění. 
27 Výkonu trestu odnětí svobody
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Rozhovor s     Cyrilem  

1) Jak vnímáte tvrzení, že věznice má funkci nápravného zařízení? Myslíte, že je 

toto tvrzení pravdivé?

C: „Ano, věřím, že se najde člověk, který se tady napraví a bude vést řádný život.“

2) Jaké shledáváte nedostatky v přístupech specialistů k vězňům?

C: „Vnímám, že každý člověk má své nedostatky a nikdo není dokonalý. Člověk se svými  

chybami  stále  učí.  Mně  osobně  nejvíce  vadí  přístup  sociální  pracovnice  k vězňům. 

Všechny  nás  pozve  do  kulturní  místnosti  a  hromadně  nás  učí  například  nadepisovat  

obálky.  Já třeba nadepisovat  obálky umím, takže to považuji  za zbytečné  a nudím se.  

Myslím, že by se měla věnovat vězňům individuálně. Každý má jiné potřeby.“

3) Na jakou oblast potřeb vězňů by se na speciálním oddělení podle vás měl klást 

větší důraz?

C: „Větší důraz by se měl klást na možnost častěji vidět rodinu.“

4) Jaká oblast potřeb vězňů na speciálním oddělení vůbec nefunguje a měla by se 

vytvořit?

C: „Mělo by se vytvořit, aby každý člověk měl možnost dostat se domů, pokud jsou 

splněny podmínky na podmínečné propuštění.“

5) Je na speciálním oddělení dostatečně potírána šikana ze strany spoluvězňů?

C: „Ano, na oddělení není šikana.“ 

6) Jak vnímáte program zacházení na oddělení? Co je na něm dobrého a špatného?

C: „Vnímám ho pozitivně. Každý člověk se rád přiučí. Program zacházení je dobrý i na  

zabití  volného  času  a  tudíž  i  na  psychiku.  Rozebíráme  třeba  společenské  chování,  

vystupování, jak se máme chovat ve věznici a tak.“

7) Jak si představujete svůj život v budoucnu?
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C: „Vrátím se ke své rodině a budu se snažit vést řádný život, abych se nedostal zpět do  

vězení.“

8) Jak se věznice podílí na zařazení vězně do společnosti?

C: „Domnívám se, že se věznice podílí na zařazení vězně do společnosti a snaží se vězňům 

pomáhat například sehnáním ubytovny po propuštění.“

Odsouzený Cyril a jeho kresby

Obr. 5 – Kresba stromu

Odborné vyjádření forenzní psycholožky PhDr. Miroslavy Klabanové

Jedná se o velmi primitivně zvládnutou kresbu stromu,  extrémně prázdnou. Velice 

často obtahuje. Odsouzený se při kresbě projevoval velmi nejistě a bylo na něm vidět, že 

nechce být odhalen.
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Obr. 6 – Kresba postavy

Odborné vyjádření forenzní psycholožky PhDr. Miroslavy Klabanové

Nakreslené  postavy  jsou  výrazně  mladšího  věku.  Odsouzený  zde  projevil  své 

infantilní, submisivní sklony. Mužská postava je velmi špatně zvládnutá, ale špatná kvalita je 

u  obou  postav.  V kresbě  jsou  zřejmé  zejména  hrubé  asymetrie  se  špatně  integrovanými 

částmi, disproporce, nápadně primitivní provedení. Ve vztahu k ženskému pohlaví je z kresby 

zřejmá nezralost a určitá nedůvěra. V kresbě se projevuje též častá regrese a primitivismus. 

Celkově kresba ukazuje na simplexní a jednoduchou osobnost s podprůměrným intelektem. 

Ve vztahu k sobě se může jednat o vnitřní nejistotu a problémy s vlastním tělem.
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Doporučení pro praxi

Tato část diplomové práce shrnuje možné nápady, jak by se případně dala praxe ve 

vězeňství  zlepšit28.  K následujícím poznatkům jsem došla na základě informací  uvedených 

v předchozích kapitolách, či postřehů ze samotné stáže. Nejvíce praktických informací jsem 

získala z rozhovorů s odsouzenými. Právě ti si nejčastěji stěžovali na nepropracovaný systém, 

který vězňům po opuštění výkonu trestu příliš nepomáhá zorientovat se na svobodě. Svoboda 

jako  taková  je  široký  filozofický  pojem,  s jehož  praktickou  složkou  se  každý  jedinec 

vyrovnává po svém. Podle Ericha Fromma má svoboda pro člověka dvojí význam. V tom 

prvním  se  jedná  především  o  osvobození  od  tradičních  autorit.  Tehdy  se  jedinec  stává 

´individuem´,  „současně  však  osamoceným,  bezmocným  nástrojem  vnějších  účelů, 

odcizeným sobě samému a druhým lidem.“  (Fromm, 1993:  s.  141) Podobné pocity může 

zažívat člověk po skončení výkonu trestu. Dveře vězení, kde trávil léta a v tamějším prostředí 

se již aklimatizoval, jsou najednou zavřené. Propuštěný má na výběr dvě možnosti. Začít žít 

plnohodnotný život na svobodě, který na něj však bude klást plno nároků a povinností, nebo 

spáchat další trestný čin a vrátit se zpět za mříže. Mentálně postižení, kteří nemají dostatečně 

pevné  rodinné  zázemí,  si  bohužel  svobody  v řadě  případů  dlouho  neužijí.  Nedostatek 

finančních prostředků, zaměstnání a podpory ze strany rodiny je opět svede k páchání trestné 

činnosti. Na prvním místě by podle mne bylo třeba zajistit dostatečnou a povinnou spolupráci 

s Probační  a  mediační  službou,  která  by  měla  důsledně  řídit  první  měsíce  klienta  po 

propuštění  z výkonu  trestu.  Právě  tak  je  možno  vybudovat  ucelený  komplex  programu 

zacházení, jehož účel bude mít trvalý charakter. Je logické, že pokud je člověk ve výkonu 

trestu i třeba jen dva roky, situace ve společnosti se mezi tím změní a osoba se po propuštění 

na svobodu nestačí během pár týdnů této změně přizpůsobit. Propuštěný se tak snadno ocitá 

ve značném stresu. Neví, jak se v nové situaci orientovat a proto se znovu uchýlí k páchání 

trestné  činnosti.  Tím  se  dostává  do  začarovaného  kruhu,  z něhož  se  často  není  schopen 

vlastními silami dostat.  Samozřejmě existují i  výjimky.  Ty však toto pravidlo obvykle jen 

potvrzují. 

28 Ráda bych zdůraznila, že se jedná pouze o teoretické návrhy, které vycházejí z mých osobních postřehů a 
zkušeností nasbíraných během stáží. Jsem si plně vědoma, že jejich aktuální realizace naráží na četné problémy 
praktického rázu.
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Recidivu  u  mentálně  postižených  by  podle  mě  mohly  zmírnit  následující  kroky. 

Vhodné  řešení  bych  spatřovala  ve  vytvoření  projektu  mezi  Vězeňskou  službou  České 

republiky  a  Probační  a  mediační  službou  České  republiky.   V současnosti  mají  odborní 

zaměstnanci věznice pracující na výstupním oddělení povinnost vést přesnou evidenci, kdy 

končí vězňům trest. Domnívám se, že by bylo vhodné, aby byla tato evidence s dostatečným 

předstihem poskytnuta Probační a mediační službě ČR, která by následně zajistila nad vězněm 

po propuštění dohled.  Dohled by byl  pro vězně povinný a měl  by ho na starosti  zkušený 

probační úředník. Jeho úkolem by bylo zajistit mentálně postiženému potřebnou podporu a 

pomoc.  Například  by  se  mohlo  jednat  o  pomoc  při  hledání  a  udržení  si  práce,  pomoc 

s vyhledáním odborníků vhodných pro konkrétní potřeby klienta. V rámci tohoto systému by 

měl mít propuštěný pravidelné povinné schůzky s probačním pracovníkem. Tato setkání by se 

konala na středisku probační a mediační služby v místě bydliště klienta nebo v místě, kde se 

klient  dlouho  zdržuje.  Probační  úředník  by  měl  právo  navštívit  klienta  i  doma.  Jeho 

povinností by mělo být vést ze schůzek s propuštěným jasnou a přehlednou evidenci, která by 

reflektovala  celkový  vývoj  a  klientovy  případné  pokroky  či  naopak  neúspěchy.  V rámci 

dohledu by byl klient probačním úředníkem veden k přijetí odpovědnosti a samostatnosti.

Dohled nad propuštěnou osobou by se mi jevil jako účinná podpora a pomoc klientovi 

směřující k řádnému životu. Právě pravidelná kontrola chování by přispěla k tomu, že klient 

by byl schopen vést svůj život bez dalšího konfliktu se zákonem. Myslím, že tento projekt by 

mohl napomoci ke změně chování a nabytí sebevědomí propuštěného. Zároveň by také mohl 

zajistit snížení rizika, že klient bude trestnou činnost opakovat. V neposlední řadě by mohl 

výrazně přispět k ochraně společnosti před další kriminalitou. Podobný projekt již Probační a 

mediační služba ČR realizuje ve spolupráci se soudy. Pokud je rozhodnuto o podmíněném 

upuštění od potrestání, podmíněném odsouzení nebo podmíněném propuštění z výkonu trestu 

odnětí svobody, musí soudce nad podmínečně propuštěným zajistit dohled, který může také 

nahradit pobyt  obviněného ve vazbě. V tomto případě o dohledu rozhoduje státní zástupce 

nebo soudce.
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Závěr

Ve své praktické části diplomové práce jsem se snažila zjistit charakteristiku zdravotně 

postižených  odsouzených  a  pochopit  jejich  specifické  potřeby  v rámci  penitenciárního 

zacházení.  Tato  zjištění  jsem  prováděla  pomocí  dotazníků,  kazuistik  a  rozhovorů 

s vybranými odsouzenými.  Nejprve  jsem  s vězni  vyplňovala  dotazníky,  což  bylo  nejvíce 

psychicky i časově náročné. Dotazníky byly koncipovány celkem do čtyř oblastí. První z nich 

byla  zaměřena  na rodinu.  Zde jsem se snažila  zjistit,  jakým způsobem vězni  vnímali  své 

rodiče  a  jakým způsobem by  zpětně  hodnotili  celkové  fungování  rodiny,  v níž  vyrůstali. 

Druhá oblast otázek se zaměřovala na porovnávání. V této oblasti jsem zjišťovala vztah vězně 

k jednomu  z jejich  sourozenců,  u  takzvaných  „jedináčků“  měl  být  popsán  vztah  k jejich 

nejlepšímu kamarádovi. Třetí oblast se soustředila na vlastní sebehodnocení. V této části jsem 

se snažila zjistit životní hodnoty jednotlivých respondentů. Dále jsem studovala jejich pohled 

na kvalitu života před nástupem do výkonu trestu. Poslední oblast se zaměřovala na jejich 

aktuální  pocity ve výkonu trestu.  Zde jsem pomocí  dotazníku sledovala,  jakým způsobem 

respondenti prožívají odloučení od reálného života na svobodě, zda mají nějaké představy a 

plány, kterých by po propuštění z výkonu trestu rádi dosáhli. Po vyplnění dotazníku se všemi 

vězni jsem si tři z nich vybrala pro kazuistiku.  Vězně pro kazuistiku jsem se snažila volit 

podle  různých typů  postižení.  První  odsouzený měl  pouze  mentální  postižení.  Druhý měl 

mentální postižení v kombinaci s koktavostí. Třetí odsouzený byl kromě mentálního postižení 

také kardiak. Během pobytu ve vězení prodělal tři silnější infarkty a byl pod častým dozorem 

lékařů. Kazuistika se skládala z osobní a rodinné anamnézy, trestné činnosti, psychologické 

anamnézy, rozhovoru, rozboru rozhovoru, psychologické kresby a jejího rozboru.

Dále  jsem se  snažila  detailně  představit  programy  zacházení,  které  se  ve  věznici 

Vinařice  realizují  za  účelem  efektivní  nápravy  odsouzených  se  sníženým  intelektem.  Ve 

vinařické  věznici  slaví  velký  úspěch  zejména  program  psychoterapie,  v jehož  rámci  si 

odsouzení pod vedením zkušeného pana psychoterapeuta znovu vštěpují zdravé a nenásilné 

prosazení  se  v kolektivu  ostatních.  Právě  tato  technika  je  pro  ně  velmi  poučná,  neboť  je 

odnaučuje sobectví v komunikaci a nutí je nad tématy přemýšlet a konzultovat je s ostatními.
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Po dobu mého šetření se na specializovaném oddělení pohybovalo celkem osmnáct 

odsouzených  osob.  Mého  pozorování  se  zúčastnilo  čtrnáct  z nich.  Devět  jedinců  bylo 

mentálně  postižených  a čtyři  měli  kombinované tělesné  a  mentální  postižení.  Pouze čtyři 

vězni se neúčastnili na základě závažných důvodů, které jsem již uváděla výše v textu. 

Realizace této diplomové práce na specializovaném oddělení pro mne byla nesmírně 

přínosná  z mnoha  důvodů.  Za  prvé  jsem  si  uvědomila,  jak  moc  je  složitá  komunikace 

s osobami umístěnými na tomto oddělení.  Zjistila jsem, že k tomu, aby zaměstnanec mohl 

pocítit  úspěchy s těmito klienty,  je z jeho strany důležitá  především trpělivost,  důslednost, 

pečlivost  a  především  zájem.  Neméně  důležitá  je  také  snaha  neustále  se  v tomto  oboru 

rozvíjet a předávat si zkušenosti s ostatními kolegy, kteří pracují na těchto odděleních v jiných 

věznicích. Na základě mého dvouměsíčního pobytu na oddělení mezi mentálně postiženými 

se přikláním k názoru, že pokud chceme zaznamenat při práci s těmito osobami úspěchy a 

zlepšit jejich stávající i budoucí životní podmínky, pak by měli na tomto oddělení pracovat 

především zkušení  vězeňští  pracovníci.  Jejich zájmem by měla  být  nejen aktuální  situace 

uvězněných, ale především snaha vymýšlet takové programy, aby se recidivě u těchto jedinců 

zabránilo.   Tím mám na  mysli  zejména  dostatečnou  a  povinnou  spolupráci  s Probační  a 

mediační  službou  ČR,  která  by  měla  důsledně  řídit  první  měsíce  klienta  po  propuštění 

z výkonu trestu. Domnívám se, že právě tak je možno vybudovat ucelený komplex programu 

zacházení,  jehož účel bude mít trvalý charakter.  Proto jsem v závěru práce uvedla několik 

doporučení  pro  praxi,  jedná  se  však  pouze  o  podněty  k zamyšlení.  O  tom,  zda  by  tato 

doporučení byla skutečně účinná, lze v tuto dobu jen spekulovat. Pouze samotná realizace 

těchto doporučení by naše spekulace potvrdila nebo naopak vyvrátila.
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Rok Počet 
rozvodů

Hrubá míra 
rozvodovosti Rozvodový index Úhrnná rozvodovost

1970 21 516 2,2 23,7 0,26

1975 26 154 2,6 26,9 0,30

1980 27 218 2,6 34,7 0,31

1985 30 489 3,0 37,8 0,36

1990 32 055 3,1 35,2 0,38

1995 31 135 3,0 56,7 0,38

1998 32 363 3,1 58,8 0,43

1999 23 657 2,3 44,2 0,32

Ukazatel „úhrnná rozvodovost“ bývá uváděn i v přepočtu na 100 manželství, např. pro rok 

1995 činil takto přepočtený ukazatel 38,4. 

Zdroj: http://web.natur.cuni.cz 

Dostupný z WWW: 

http://web.natur.cuni.cz/~mak/gos/demmetodika/www.czso.cz/cz/cisla/0/02/020100/rozvody.
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Výstavba věznice



Nádvoří věznice

Zahrada věznice

Terapeutická místnost, učebna
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