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Kriminální recidiva je společensky závažný problém. Recidivisté tvoří dvě třetiny osazenstva 

věznic, nelze na ně uplatnit alternativní tresty, zejména pak si v průběhu každého dalšího 

uvěznění neustále upevňují vlastní negativní postoje ke společnosti a k trestu a posilují svoje 

protispolečenské chování. Systematická péče o osoby, které jsou opakovaně ve výkonu trestu 

odnětí svobody i o osoby propuštěné, je tedy nezbytná proto, aby k recidivě pokud možno 

nedocházelo nebo jen minimálně. Součástí této péče jsou resocializační programy, které se 

realizují ve vězeňských zařízeních. Jejich účinnost se pokoušíme zkoumat i v Institutu pro 

kriminologii a sociální prevenci. Při těchto výzkumech je možné zkoumat ty vězně, kteří 

přicházejí do vězení opakovaně. Ideální by bylo měřit účinnost u všech, kdo jimi prošli 

v okamžiku, kdy vězení opouštějí. (V  některých zemích jsou povinně u všech odsouzených 

před propuštěním z výkonu trestu prováděny kriminální predikce, kdy je prostřednictvím tzv. 

predikčních tabulek stanovena míra možného opakování trestné činnosti.)  

 

Tomáš Winkelhofer se zajímal o to, proč se osoby, které byly již jednou nepodmíněným 

trestem odnětím svobody potrestány, nacházejí ve výkonu tohoto trestu znovu. Vzhledem 

k tomu, že tyto osoby prošly programem zacházení bez zjevného pozitivního účinku, zkoumal 

postoje a názory pracovníků terciární prevence i recidivistů na možnosti resocializačních 

programů.  

 

Metodologicky je zjišťování účinnosti systému působení na recidivisty složité v tom, že jde o 

aktivity s dlouhodobým efektem, jejichž vliv se neprojevuje okamžitě, ale většinou až tehdy, 

kdy se propuštěný opakovaně dopustí trestné činnosti (a je přistižen). To se ale projeví (nebo i 

neprojeví) často až po letech, proto je krátkodobě efektivnější zkoumat bezprostřední postoje. 

Tam však často dochází k účelové stylizaci, kdy dotazovaný očekává za svůj manifestovaný 

kladný postoj k programům péče i nějakou formu odměny. Recidivisté považují většinou 



programy zacházení za nepříjemnou povinnost, ale plní je proto, aby zvýšili svou šanci na 

podmíněné propuštění.  

 

Tomáš Winkelhofer měl dobrou výchozí situaci v tom, že nebyl pouze vnějším 

pozorovatelem, ale jako pracovník vězeňské služby přicházel pravidelně se všemi aktéry – jak 

s odsouzenými, tak s těmi, kdo mají terciární péči na starosti – do kontaktu. Mohl se všemi 

aktéry hovořit, zjišťovat jejich postoje, hledat s nimi silné a slabé stránky, hodnotit celý 

systém péče. Nejprve analyzoval osobní spisy odsouzených, kteří byli v jedné konkrétní 

věznici evidováni jako recidivisté. Pak provedl rozhovory s těmito respondenty. Poté oslovil 

pracovníky peniterciární prevence z několika věznic, obrátil se na širší okruh pracovníků 

postpenteciární péče. Do dotazování byly zahrnuty otázky, které umožňovaly provedení 

SWOT analýzy. Dotazování se zaměřilo na identifikaci silných a slabých stránek, ohrožení a 

rozvojových příležitostí sytému. Typické případy prezentoval autor v případových studiích, 

které plasticky dokreslily profily recidivistů.  

 

K uspořádanému začlenění poznatků do logického rámce přispělo i to, že autor stručně a 

přehledně shrnul teoretická východiska. Zrekapituloval základní pojmy jako recidiva, 

peniterciární a postpenitenciární prevence, shrnul biologické, psychologické, sociologické, 

kriminologické a penologické teorie příčin kriminality a recidivy. 

 

V práci jsou uvedena přehledná, originální a zajímavá schémata. Například na straně 34 je 

schéma, které vystihuje vlivy, které působí na recidivistu ve výkonu trestu odnětí svobody a 

recidivistu na svobodě. Zajímavé jsou i statistiky o složení recidivistů, například podle 

vzdělání, podle zastoupení spáchaných trestných činů. Když se sečte nízké vzdělání 

recidivistů, jejich obtížná zaměstnatelnost, pudové jednání, nepřekvapí, že spáchali-li další 

trestnou činnost, nechápou to většinou jako selhání, považují to za samozřejmost a s možností 

dalšího potrestání počítají, jako s nezbytným rizikem Z jedné případové studie můžeme 

nahlédnout, jak obtížné je recidivisty přeměnit, když konkrétní pachatel například úplně 

zbytečně ukradne jízdní kolo, jehož prostřednictvím popojede k herně, kde ho ponechá, pak 

v zahradním domku ukradne knihu, kterou vzápětí zahodí.  

 

Přínosné je, že ještě po závěrech následuje kapitola nazvaná „Diskuse“. V ní autor zaujímá 

svoje stanoviska k výsledkům, klade otázky. Polemizoval bych s tím, že je kriminalizována 



situace držení drog. Držení menšího množství drog – v podstatě pro vlastní potřebu – není 

trestné.  

 

Optimisticky vyznívá příloha č. 3 na straně 90. V první polovině 90. let tvořily téměř 

polovinu vězněných osob osoby vazebně stíhané, zatímco v současné době tvoří obvinění 

(kteří čekají na rozhodnutí soudu) jen asi 10%. Je to možná proto, že se vazba nenadužívá, ale 

eliminovaly se značné komplikace, působené tím, že v 90. letech byly věznice plné lidí, 

z nichž mnohým se po dvou i více letech čekání na rozsudek nakonec vina neprokázala.  

 

Práce vychází z přehledně zpracovaných teoretických východisek. Autor osvědčil, že zvládl 

aplikaci výzkumných metod: shromáždil statistická data, analyzoval osobní spisy recidivistů, 

dotazoval se recidivistů a pracovníků penitenciární a postpenitenciární prevence. Pokusil se 

vytvořit typologii recidivistů a uvedl konkrétní případové studie. Na závěr uvedl podněty 

k diskusi.  
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