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Abstrakt 
Tato diplomová práce se zabývá tématem výkonu trestu odnětí svobody matek s dětmi 

do tří let věku a možného preventivního působení tohoto opatření v dalším matčině 

životě. Základem pro tuto práci byl výzkum na specializovaném oddělení pro 

odsouzené matky nezletilých dětí ve Věznici Světlá nad Sázavou. Výzkum byl veden 

metodou orální historie. Práce obsahuje jednotlivé příběhy a analýzu materiálu 

získaného z výpovědí jednotlivých matek s ohledem na sledovanou problematiku 

možného preventivního působení. Vzhledem ke zvolenému prostředí (výkon trestu 

odnětí svobody) a důvodům zřízení specializovaného oddělení (zachování zdravého 

emočního a psychického vývoje dítěte) se ve své práci věnuji také problematice vězení 

v širším smyslu, tématu stigmatizace, sociálně psychologickým aspektům bytí ve 

společnosti a emočnímu a psychickému vývoji dítěte v prvních letech života 

v souvislosti s vazbou na matku jako jedinečnou osobu. Okrajově se dotýkám také 

historie ženského vězeňství v prostoru nynější České republiky. 

 

Abstract 
This diploma thesis handles with execution of a punishment of imprisonment, 

particularly focused on mothers with children aged up to 3 years. Special emphasis is 

laid on possible precaution in mother´s following life. This thesis is based on research 

held in a special department for mothers and children in the Svetla nad Sazavou prison. 

Research method used in this work was oral history. This thesis contains mothers´ 

narratives and related analyses focused on the pivotal matter of possible precautions. 

Regarding the chosen environment (imprisonment) and the reasons for establishing a 

special department (maintenance of the children´s proper emotional development) I also 

try to focus on stigmatization. This includes the socio-psychological aspects and 

emotional development of a child during its first four years of life in connection with its 

mother as a unique person. Marginally I also mention the history of women´s 

imprisonment in the area of today´s Czech Republic. 

 

Klíčová slova:  dítě ve vězení, stigma, sociální deviace, sociální patologie, vězení, 

výkon trestu odnětí svobody, žena ve vězení 
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Úvod 
 

 Odtržení dítěte od matky (zvláště v raném dětství) vždy nějakým 

zásadním způsobem dítě poznamenává. Pokud se to stane v důsledku 

matčina uvěznění, je třeba vzít v úvahu i další zatěžující okolnosti, které 

s sebou tato skutečnost přináší, např. být dítětem matky, která spáchala 

trestnou činnost, byla za ni odsouzena a byla ve výkonu trestu. 

 Neméně zatěžující je takové odloučení i pro matku. Nejde sice o 

nevratný zásah do jejího emočního či psychického vývoje, nicméně je třeba 

brát v úvahu přinejmenším dvojí nebezpečí. Vážné ohrožení vzájemného 

vztahu mezi matkou a dítětem do budoucna (což s sebou může nést další 

důsledky pro život dítěte i život matky) a rezignaci ženy na svoji roli matky 

(od zpochybnění dostatečnosti pro tuto roli až po naprosté odmítnutí dál 

jakkoli v této roli být). 

 Sledovaná problematika se týká žen-matek, které se ve výkonu trestu 

ocitnou z důvodu spáchání trestné činnosti a následného odsouzení, nikoli 

žen v nedávné minulosti vězněných z důvodů politických. Touto 

problematikou se nezabývám také proto, že je již částečně zmapována 

(např. E. Kantůrková: Přítelkyně z domu smutku, D. Šimková: Byly jsme 

tam taky, K. Bartošek: Český vězeň, kniha životních příběhů 

Českoslovenští političtí vězni, diplomová práce I. Šmelové: Osudy 

politických vězeňkyň v letech 1948 - 1960). Mnou sledované ženy mohou 

nezřídka pocházet ze sociálně nestabilního prostředí, které samo o sobě již 

může podporovat sociální vyloučení jednotlivých členů (tedy i matky, 

potažmo dítěte), minimálně však hrozí sociální vyloučení po návratu 

z výkonu trestu v důsledku nesouladu mezi očekáváním společnosti a 

možnostmi propuštěné toto očekávání naplnit, násobeno navíc překážkami 

ze strany společnosti ať už rázu čistě praktického (např. výpis z rejstříku 

trestů) nebo emočního (nedůvěra, předsudky, odsouzení etc.). 
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 Tato diplomová práce se zaměřuje na opatření předejít možným 

ohrožením týkajících se dítěte a matky v důsledku matčina uvěznění a 

případného preventivního působení těchto opatření ve vztahu ke způsobu 

života matky s dítětem po propuštění. Zároveň by se měla dotknout 

srovnání této tematiky se situací v minulosti, popř. v současnosti tam, kde 

nebylo z různých důvodů možné k preventivním opatřením přistoupit. 

 V teoretické části se práce zaměřuje na vězení jako trestající a 

napravující instituci a na tematiku ženského vězeňství (historie, současnost) 

týkajícího se žen-matek, dále na téma uvěznění (páchání trestné činnosti) 

v souvislosti se stigmatizací, ale i vyloučením ve smyslu záměrného 

odmítnutí společenských norem. A vzhledem k důvodům (motivaci) 

zřizování specializovaných oddělení pro výkon trestu matek s dětmi do tří 

(pěti) let se část práce věnuje psychickému a emočnímu vývoji dítěte a 

působení sociálního prostředí na tento vývoj. 

V části metodologické se věnuji především psychologickému 

aspektu sběru dat metodou orální historie, resp. úskalím, která s sebou 

může nést dlouhodobé (mnohdy i několikaleté) sbírání údajů o životě 

jedince na základě jeho vlastního vyprávění. 

 V praktické (empirické) části se věnuji vlastnímu výzkumu 

prováděnému na specializovaném oddělení pro matky s dětmi ve Věznici 

Světlá nad Sázavou. Výzkum byl veden metodou orální historie a týkal se 

čtyř vybraných matek. Zároveň do této části byly zahrnuty i poznatky 

personálu (vychovatelka, sociální pracovnice, psycholožka). Byl zamýšlen 

a veden jako počáteční fáze výzkumu s ohledem na tematiku, která sama o 

sobě vyžaduje poznatky zjištěné na základě víceletého sběru materiálu a 

s ohledem na fakt, že toto oddělení je v provozu teprve osmý rok. Také 

proto práce zahrnuje poměrně obsáhlou část teoretickou a metodologickou, 

resp. část praktická (empirická) tvoří zhruba třetinu materiálu. 
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1 Teoretická část 
 

 Vzhledem k tomu, že se moje práce zaměřuje na úzkou problematiku 

výkonu trestu matek nezletilých dětí, bude ponecháno stranou vše, co se 

tohoto tématu přímo netýká, byť mnohdy to svádí k opaku, a z obecné 

problematiky vězeňství bude k výkladu použito vše, co se nutně musí 

dotknout právě i této zkoumané skupiny. 

 Žijeme ve společnosti, která nás přímo (ale často velmi skrytě a 

nepřímo) nutí k určitému způsobu života jako jedinému správnému, a podle 

toho, jak jsme s to tento společenský požadavek naplňovat, jsme 

posuzováni (někdy i odsuzováni) a tříděni, a v důsledku toho pak hrajeme 

svoji roli (v domnění, že jsme si ji sami zvolili, což ve skutečnosti je věc 

poněkud diskutabilní).  

 Neděje se tak ale na základě nadřazenosti a podřízenosti jedněch nad 

druhými ve smyslu vlastnictví moci. Nikdo takový, kdo by jen rozhodoval 

a o kterém by nikdy nikým nebylo rozhodováno (tj. absolutní moc), 

v současné době v evropském prostoru prakticky není. Všichni účastníci 

společenského dramatu jsou součástí vztahové sítě. A v této síti se moc 

odehrává, je šířena, předávána a vykonávána, každý jedinec je nějakým 

způsobem omezován hranicí, která přísluší jeho přidělené roli.  

 „Moc není vlastnictví, není to pravomoc, moc je vždy vztah, který 

nelze, který se nesmí studovat jinak než jako funkce mezí, mezi nimiž se 

tento vztah odehrává.“1

 Vězení je velmi specifická instituce co do působení moci. Je třeba si 

stále uvědomovat, že ti, kteří ve vězení moc vykonávají, se jí zároveň také 

podřizují, protože i oni podléhají oné hierarchii v síti vztahů. A tak se 

jedinec ocitá v situaci, kdy je mu cosi sdělováno někým, kdo o obsahu 

sdělení (příkazu, zákazu, nařízení etc.) nerozhoduje, byť na první pohled to 

                                                 
1 FOULCAULT, M. Je třeba bránit společnost. Praha : Argo, 2002, s. 156. 
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působí zcela opačně. Také proto, že dotyčný (pracovník) je často nositelem 

důsledků, zdánlivě má tedy moc rozhodnout. Podlehnout tomuto dojmu by 

však mohlo znamenat zásadní porušení oné vztahové sítě, resp. jejího 

fungování, vychýlení se z pravidel a  překročení mezí dané úlohy 

(přidělené při vstupu a zařazení se do sítě již fungujících vztahů). To 

s sebou může přinést i sankcionování (důvody čehož však samotnému 

trestanému nemusí být srozumitelné, pokud si dostatečně neosvojí – či 

pozorně neodezírá a formálně nepřijímá – vnitřní strukturu instituce). 

 „Ačkoli je pravda, že dohlížení spočívá na jedincích, jeho fungování 

je fungováním sítě vztahů shora dolů, ale do jisté míry i zdola nahoru a 

horizontálně, tato síť drží celek pohromadě a prostřednictvím účinků moci, 

kdy jedny jsou oporou druhých, tímto celkem integrálně prochází: dozorci 

jsou pod nepřetržitým dozorem. Moc dohlížení hierarchizovaných disciplín 

není držena jako věc, nepřenáší se jako vlastnictví, funguje jako mašinérie. 

A ačkoli je pravda, že její pyramidální organizace jí dodává velitele, je to 

aparát jako celek, který produkuje moc a rozmisťuje jednotlivce v tomto 

permanentním a spojitém poli. To umožňuje disciplinární moci být 

současně absolutně indiskrétní, protože je všude a neustále ve střehu, 

protože ze svého principu neponechává žádnou oblast stranou a protože 

neustále kontroluje dokonce i ty, kteří jsou pověřeni kontrolovat, a zároveň 

diskrétní, protože neustále a do značné míry pracuje v tichosti.“ 2

 Kázeňské postupy se odvozují od pravidel daných normou, normou 

té které společnosti. Společenské normy je možné nahlížet z prostoru věd 

studujících člověka, stejně tak je proto možné nahlížet i znalost (osvojení 

si, akceptování) těchto postupů.3 Tak je třeba uvažovat o tom, jak fungují 

podmaňovací procedury, jak se odehrávají postupy ovládající chování 

jedinců, kteří se ocitnou ve vězení, bez ohledu na postavení (protože 

částečně se to dotýká i personálu, nejen odsouzených). V nemalé míře se 

                                                 
2 FOUCAULT, M. Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení. Praha : Dauphin, 2000, s. 253. 
3 FOUCAULT, M. Je třeba bránit společnost. Praha : Argo, 2002, s. 49. 
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jedná i o podmanění a řízení těla a gest. Ve vězení jde především o to, 

působit na zločince tak, aby se dosáhlo změny jeho chování (z asociálního 

na společensky přijatelné, tj. dle platné a obecně přijímané normy), 

resocializovat jej, zabránit mu v recidivě. Je to jedna z možností, jak se 

společnost brání zločinu (vedle izolace zločinu, tj. vyloučení ze 

společnosti, a odstraňování zločinu ve smyslu prevence, tj. předcházení 

mu). A to se neobejde bez dodržování disciplíny a dohledu nad jejím 

dodržováním. Pomocí disciplinárních procedur je možné uspořádat a řídit i 

velké množství lidí. A vězení je jedna z institucí, v níž se tyto techniky 

bezesporu využívají. 

 V současné době je moc trestat obecnou funkcí společnosti (není 

žádná absolutní moc – v evropském prostoru - v podobě např. 

svrchovaného panovníka) a týká se všech členů této společnosti. A vězení 

je většinově vnímáno jako trest civilizovaných společností. Základním 

projevem moci trestat je skutečnost, že vězení zbavuje člověka svobody. 

Ztráta svobody, tj. zbavení možnosti volného pohybu, individuálního 

rozhodování o svém čase a jeho naplňování, nemožnost výběru s kým se 

stýkat a s kým ne a kdy a s kým hovořit etc., má pravděpodobně pro 

všechny téměř tutéž cenu.   

 „Avšak patrně nejvýznamnějším důsledkem systému vězeňství a 

jeho rozvinutí daleko za hranice legálního věznění je to, že moc trestat byla 

uznána za přirozenou a legitimní, že byl přinejmenším snížen práh 

tolerance k trestání.“4  

 

1.1 Vězení jako forma trestu a nápravy 
 Pokud se vychází z předpokladu, že jedinec přijímá zákony 

společnosti, jejíž je součástí, přijímá také fakt, že na jejich základě (pokud 

je nebude dodržovat) může být trestán. Zákony jsou jakousi společenskou 

                                                 
4 FOUCAULT, M. Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení. Praha : Dauphin, 2000, s. 416. 
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smlouvou, poruší-li tedy jedinec smlouvu se společností, stává se jejím 

nepřítelem. Proto se dnes již právo trestat nevnímá jako odplata jedince, ale 

jako obrana společnosti (prosazování a uplatňování oné společenské 

smlouvy, trvání na její platnosti). V důsledku toho nejde ani tak o 

potlačování nezákonností, jako spíš o jejich správu, o to mít o nich přehled, 

vědět o nich. Základní stanovenou funkcí vězení je přeměna chování 

jedince, a z toho vycházejí principy, jimiž se bytí ve vězení řídí. Proto jsou 

vězni rozdělováni do kategorií (podle druhu a závažnosti činů, podle věku, 

podle techniky nápravy, podle fáze přeměny – dle norem společenské 

smlouvy té společnosti, ve které se nacházejí). 

 „Vězení, jeho administrativní aparát bude současně i strojem na 

přeměnu mysli.“ 5

  Chceme-li jedince napravovat, musíme vycházet z předpokladu, že 

byl ke svému činu veden určitými motivy, které se dají nejen rozkrýt, ale 

především je možné je měnit (tj. motivovat ho k jinému chování). Proto 

jsou dnes ve věznicích běžné resocializační programy (tj. souhrn 

pracovních, vzdělávacích, terapeutických a zájmových aktivit). 

Z nabízených programů je vybrán ten, který se zdá být pro jedince 

nejvhodnější (vybrán autoritou i vězněm, protože i ve vězení funguje určitá 

míra dobrovolnosti) a ten by měl vězně postupně vést k uvědomění si 

skutečnosti, že páchat zločin se nevyplácí (protože následuje trest) a že 

existuje lepší způsob bytí ve společnosti. – To je pochopitelně diskutabilní, 

především proto, že během výkonu trestu (s ohledem na prostředí, délku 

pobytu etc.) je stěží možné přebudovávat něco, co se utvářelo dlouhodobě 

po celý dosavadní život jedince a je vrostlou součástí jeho osobnosti. 

Úkolem vězení je dosáhnout toho, aby nabízené za zločin a jeho výdobytky 

bylo odsouzeným vnímáno jako lepší (výhodnější). 

                                                 
5 FOUCAULT, M. Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení. Praha : Dauphin, 2000, s. 187. 
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 Faktem zůstává, že dnes je trest založený na dočasném odebrání práv 

a je vystavěný na nápravě ve smyslu usměrňování. To není možné bez 

shromáždění určitých poznatků o odsouzeném (nikoli pouze záznamu o 

jeho zločinu, nýbrž i určitých údajů z jeho minulosti), jen tak se dá do jisté 

míry předpokládat, co od něj lze očekávat v budoucnosti. Proto také vězení 

zpravidla svými bezpečnostními opatřeními nepředstavuje cestu vedoucí 

k potrestání, nýbrž ke kontrole, k umenšení či odstranění nebezpečnosti, 

kterou odsouzený přestavuje (tj. ke změně neustálým působením na něj). 

Ve vězení tedy není sledován jedinec z pozice zločinu, který spáchal, ale 

z pozice toho, kým je a kým by mohl být.6

 Má-li trest zabránit recidivě, není možné zabývat se zločinem, ale 

zločincovou povahou. Především jeho minulostí, způsobem života, motivy 

vedoucími k trestné činnosti, jeho myšlením, kvalitou jeho vůle ve smyslu 

samostatného rozhodování se a trvalosti tohoto rozhodnutí. Nelze se 

zabývat charakterem zločinu, ale charakterem zločinců (či přesněji 

zločince), neboť jde o nápravu jednotlivce, proto se jako nezbytná ukazuje 

individualizace trestů. Cílem trestání není vyhladit zločin jako takový, ale 

zabránit jeho opakování. Cílem trestání je prevence zločinu, tj. zaměření se 

do budoucnosti.7

 Aby změna mohla mít co nejtrvalejší podobu, převýchovné působení 

na jedince by mělo být pokud možno nepřetržité. Jako disciplinární 

zařízení, kterým bezesporu vězení je, má nad vězněným téměř naprostou 

moc. Při jejím prosazování se využívá vnitřního mechanismu represe 

spojené s trestem, resp. systému odměny a trestu, systému výcviku 

vedoucího k nápravě. Systematicky a neustále tak každý uvězněný zakouší 

důsledky svého jednání – co je dle pravidel správné, je odměněno a 

naopak. Má to vyvolat dojem, že odpovědnost za budoucnost nese 

uvězněný (do určité míry je to samozřejmě pravda). Vězení se tak stává 

                                                 
6 FOUCAULT, M. Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení. Praha : Dauphin, 2000, s. 52. 
7 Tamtéž, s. 190. 
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kromě místa výkonu trestu také místem, kde je jedinec pod neustálým 

dohledem, ve smyslu pozorování a shromažďování poznatků o něm. O 

každém vězni se vedou záznamy, o jeho chování, schopnostech, zlepšování 

se, selháních… a tyto záznamy se vyhodnocují, na jejich základě se o 

jedinci rozhoduje dále. Při tom je důležitá i skutečnost, zda jde o zločince 

trestaného poprvé, či zda jde o delikventa. Vychází se z předpokladu, že 

pachatel trestného činu je za svůj čin odpovědný ve smyslu svobodné a 

vědomé volby, za určitých podmínek je návrat do normální (většinové) 

společnosti reálný. U delikventa ale do hry vstupuje víc než jen vědomé 

rozhodnutí spáchat zločin. Delikvent je se svojí trestnou činností spjat 

předivem instinktů, pudů, sklonů, charakteru etc. Utváření jeho osobnosti 

během života je vždy nějak spjato s asociálními sklony (což ovšem zároveň 

nevypovídá nic o společenském prostředí, ve kterém se může pohybovat). 

 Je otázkou, do jaké míry se věznice jako takové podílejí na násobení 

delikvence. Pravdou je, že ve výkonu trestu se navazují přátelství, většinou 

na profesionální (či zájmové) úrovni, vězni si vyměňují zkušenosti, dochází 

i k plánování další trestné činnosti (jde o pouhé konstatování, nikoli o 

hledání důvodů této skutečnosti). Také podmínky návratu do běžného 

života pro propuštěné vězně mnohé z nich již předem odsuzují k recidivě. 

S tím také souvisí postupný růst ostatních disciplinárních sítí (např. 

psychologie, sociální práce, péče o propuštěné vězně), které se tak stále 

více zapojují do soukolí dohledu i trestu v širším smyslu slova (nejen při 

bezprostředním výkonu trestu, který následuje po odsouzení), i když na 

první pohled mohou působit podpůrným dojmem (a jejich zaměření takové 

většinou i je).8  

 Pokud bychom chtěli vyhodnocovat účinnost trestů (a nápravy), 

museli bychom být s to sledovat míru sociální adaptace propuštěného na 

společenskou realitu, míru jeho přijetí společenské smlouvy. Což ovšem 

                                                 
8 FOUCAULT, M. Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení. Praha : Dauphin, 2000, s. 421. 
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statisticky vyhodnotit nelze. Lze pouze do určité míry zaznamenat 

návratnost propuštěných do vězení, tj. jejich recidivu (to ale zase 

neznamená, že nevrátí-li se propuštěný zpět do výkonu trestu, změnil své 

chování). Částečně by bylo možné úspěšnost zjistit dlouhodobým 

sledováním života jedince po propuštění (to je ovšem pouze teoretická 

úvaha, která je jen stěží převoditelná do reálné podoby). 

 

1.2 Vězení jako stigma 
 Již v době výkonu trestu se jedinec zařazuje – přesněji je zařazován, 

bez ohledu na svoji vůli - do určité společnosti, která se od té většinové liší. 

Byť na první pohled to patrné není, v důsledku to může mít podobu 

trvalého, nesmazatelného  cejchu (stejně jako ten vypálený ve středověku).  

 Většinově má totiž člověk sklon připisovat na základě jedné 

nedokonalosti dané osobě i celou řadu dalších defektů. Ať už přitom 

vychází z určité osobní zkušenosti a je veden nedůvěrou opírající se do jisté 

míry o reálné premisy, či je to prostě jen produkt tradované předsudečnosti. 

Ona motivace nemá pro osobu na té druhé straně žádný význam, neboť 

jeho prožitek je prožitkem člověka se stigmatem. 

 Ocitá se tak v situaci, kdy si nemůže být nikdy zcela jistý tím, co si o 

něm okolí myslí, za koho je okolím považován, jak jím bude přijímán. 

Jakmile se propuštěný vězeň ocitne mezi lidmi venku, má nejistou identitu. 

Nejen proto, že nemůže vědět, kam bude zařazen, ale také proto, že si je 

vědom možného rizika být zařazen – definován - na základě svého 

stigmatu. V nadměrné míře si musí dávat pozor na to, co říká a jak to říká, 

jak se chová, musí si hlídat své chování i v situacích, kdy se domnívá, že 

ostatní lidé se hlídat nemusejí. A to může mít vliv i na jeho výklad 

(chápání) běžných denních událostí, které se kolem něj odehrávají.9  

                                                 
9 GOFFMAN, E. Stigma. Praha : Sociologické nakladatelství, 2003, s. 24. 
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 Pokud je mezi jeho domnělou identitou (kterou mu přiděluje okolí) a 

skutečnou identitou nesrovnalost a je-li navíc tato nesrovnalost, tato 

odlišnost jasně patrná (dotyčný si je vědom, jak se liší ten, za koho je 

považován, od toho, kým je), naruší to jeho sociální identitu (jeho místo ve 

společnosti). A jedinec se ocitá v pozici vydělení, je od většinové 

společnosti odříznut (již nejen zdmi vězení), ale navíc je odříznut i sám od 

sebe (i pro něj je jeho identita nejistá, protože neví, kým si může dovolit 

být, co mu projde). Je v pozici člověka stojícího proti světu, který ho 

nepřijímá. Je v pozici diskreditované osoby.10  

 To bývá někdy důvodem k tomu, že mezi bývalými spoluvězni 

vznikají nejen přátelské vazby, ale vytváří se i celé sítě bývalých vězňů 

z jednoho nápravného zařízení. Jedinec při potřebě bránit se sociální 

vyřazenosti a tím narušení své identity vyhledává bezpečné prostředí 

společnosti tzv. zasvěcených osob. Zasvěcenými osobami jsou jedinci z 

okraje společnosti, před nimiž se člověk s vadou nemusí stydět, jsou jimi i 

jedinci, kteří kvůli své zvláštní situaci se stigmatizovaným soucítí (např. 

psychoterapeut, sociální pracovnice). Zasvěcenými jsou také ti, kteří jsou 

se stigmatizovaným spojeni v rámci sociální struktury – partner, dítě. Ti 

jsou navíc nuceni nést na sobě část stigmatu, protože postoj společnosti 

k nim je do určité míry tímto spojením ovlivněn. Někdy se proto stává, že 

se blízké osoby tomuto spojení snaží vyhnout a pokusí ze vztahu vystoupit, 

minimálně prostorově.11

 Proto je důležité, jakým způsobem bude stigmatizovaný reagovat na 

skutečnost, že je nositelem odlišnosti. Jednou z možností je pokusit se o 

nápravu toho, co považuje za objektivní základ své vady. Pro okolí (i pro 

sebe) se tak stává člověkem, který se rozhodl se změnit, který si chce 

vytvořit novou sociální identitu.  

                                                 
10 GOFFMAN, E. Stigma. Praha : Sociologické nakladatelství, 2003, s. 29. 
11 Tamtéž, s. 42. 
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 Sociální identita má pro člověka se stigmatem velkou důležitost a 

běžně dostupné informace o něm jsou pro něj zároveň i základem při 

rozhodování, jaký postoj zaujme vůči svému znamení hanby. Pokud by 

prezentaci své osoby musel často přizpůsobovat tomu, kdy a kde zrovna je, 

mohly by tyto změny pro něj mít někdy i osudový význam.  

 Ještě je třeba rozlišovat znalost stigmatu druhými lidmi na znalost 

danou momentální situací, tj. znalost v současnosti (dozvěděli se to nyní), a 

na znalost stigmatu již z doby dřívější (ti, kteří to vědí z minulosti). 

Zvládání stigmatu ve spojení se sociální identitou se týká především života 

veřejného, má to význam především při styku s lidmi cizími či jen 

známými. Zároveň ale při tom, jak diskreditovatelný jedinec (jedinec se 

stigmatem) bude sociální situace zvládat, hrají důležitou roli důvěrně blízké 

osoby (rodiče, partner, děti), i když v jejich vzájemném vztahu existence 

stigmatu nemusí hrát žádnou roli. Stigma v takovém případě neovlivňuje 

vztah, ale postoj k povinnostem, které blízká osoba ke stigmatizovanému 

bude mít (jejich vnímání, přijímání, vykonávání).12

 Sociální identita jedince překrývá jeho identitu osobní, resp. 

jedinečná osobní identita, která odlišuje člověka od všech ostatních lidí, 

umožňuje nabalování sociálních skutečností vztahujících se k danému 

jedinci a vytvářejících tak jeho identitu sociální. Na základě sociální 

identity by se jen stěží dala vytvářet databáze jednotlivců, na základě 

osobní identity se to děje velmi snadno. A záznam těchto jedinečných 

informací pak brání tomu, aby byla zkreslována, či upravována sociální 

identita toho kterého jedince. Biografický záznam a zdokumentovaná 

osobní identita tak omezují možnosti zvolit si způsob prezentace sebe sama 

v rámci sociálního prostředí. Hrát úspěšně různé sociální role předpokládá 

dobré odlišení toho, v jakém prostředí jakou roli dotyčný hraje, tj. určitá 

                                                 
12 GOFFMAN, E. Stigma. Praha : Sociologické nakladatelství, 2003, s. 69. 
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role vyžaduje určité obecenstvo. Rozhodnu-li se však zkreslovat svoji 

sociální identitu, neznamená to, že zároveň zkresluji svoji identitu osobní. 

 „Normy spojené se sociální identitou se týkají těch druhů repertoárů 

rolí či charakterů, jejichž dodržování kterýmkoli jedincem považujeme za 

přípustné. Má-li jedinec tzv. stinnou minulost, je to věc jeho sociální 

identity, jak se s informacemi o takové minulosti vypořádá je otázkou 

osobní identifikace.“13

 Stigma jako takové, ale zároveň i snaha je skrýt či se ho zcela zbavit 

se stávají součástí osobní identity. Odhalení temné minulosti jedince (nikoli 

dobrovolné a vědomě zvolené přiznání) má nepříznivý vliv jak na jeho 

současnou sociální situaci (na již navázané vztahy) a na jeho současný 

obraz, tj. to, jak je vnímán přítomnými osobami (přítomnými v okamžiku 

odhalení), ale nutně ovlivňuje i jejich mínění o něm do budoucnosti.  

 Variant, které mohou existovat a které ovlivňují sociální situaci a 

v důsledku sociální identitu diskreditovatelné osoby, je mnoho a se všemi 

těmi variantami je třeba přímo či nepřímo počítat. Dotyčný jedinec totiž 

neví, zda je danému okolí jeho stigma známé. I kdyby bylo známé, nemusí 

to dotyčný vědět, zároveň okolí nemusí vědět nic o tom, zda ona dotčená 

osoba o jejich vědění něco ví. A i když se jedinec domnívá, že okolí o něm 

nic neví, stejně si tím nemůže být zcela jist, a ani nemá prostředky pro to, si 

to ověřit.14

 Pokud se dotyčný rozhodne svoji sociální identitu zkreslit ve smyslu 

předstírání neexistence stigmatu, tj. chová se tak, jako by nebyl 

stigmatizovaný, zůstává stále diskreditovatelný (stinné stránky jeho 

minulosti jsou součástí jeho sociální identity, ovšem momentálně součástí 

zamlčovanou). Kromě toho, že se může prozradit sám (přece jen je nutné 

hrát roli, tj. v mnoha okamžicích nebýt autentický), může být odhalen 

někým, kdo ho identifikuje jako osobu, která oněmi skrytými (a 

                                                 
13 GOFFMAN, E. Stigma. Praha : Sociologické nakladatelství, 2003, s. 78. 
14 Tamtéž, s. 81. 
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skrývanými) skutečnostmi je součástí jeho osobní biografie, ale svým 

současným vystupováním (a očekáváními) je s tímto v rozporu. To je ten 

okamžik, kdy je sociální identita zřetelně ovlivněna tím, jak se dotyčný se 

svým stigmatem vypořádal, jak se s ním osobně identifikoval.  

 To, co jedince ohrožuje, je-li jeho stigma (diskreditující skutečnost) 

součástí minulosti, nejsou existující a objevitelé zdroje důkazů, ale 

především lidé, kteří by to, co vědí, či co se dověděli, mohli předat dále. 

Ohrozitelnost jeho sociální identity, jeho pozice ve společnosti je tedy 

v přímé úměře k množství osob, které znají jeho tajemství. Toto je ohrožení 

v přítomnosti a v budoucnosti a týká se především sociální identity. Vedle 

toho ale existuje ohrožení směrem do minulosti, které je do značné míry 

vázáno na osobní identitu jedince. Pokud totiž do prostoru jeho současné 

sociální identity poznamenané stigmatem vstoupí jedinec z jeho minulé 

sociální identity (z minulosti bez stigmatu), dojde k uvědomění si rozdělení 

světa stigmatizované osoby v rovině identity osobní.15

 Stigmatizovaný jedinec se proto musí naučit nějakým způsobem 

přijmout skutečnost, že vzhledem k normálnímu hledisku je 

diskvalifikován (a to do jisté míry navždy, čas nelze vrátit, vykonané 

vymazat ze života) a navíc se musí také vyrovnat s tím, jakým způsobem se 

druzí chovají k lidem, k nimž nyní (do jisté míry navždy, nikdy už nebude 

tím, kým před činem) patří. Na jedné straně pojem sociální identity, jejíž 

součástí stigma je a zůstává bez ohledu na snahu stigmatizovaného, na 

straně druhé osobní identita, kterou ovlivňuje způsob, jakým jedinec své 

stigma zvládá. K tomu přistupuje důležitost prožitku stigmatu, jak se 

dotyčný cítí ve vztahu k jeho existenci i ve vztahu k tomu, jak své stigma 

zvládá. Tedy to, co Goffman nazývá identitou ega.16

 Sociální a do značné míry i osobní identita je součástí toho, co o 

dané osobě vytvářejí druzí, součástí vnějšího dění. Identita ega je 

                                                 
15 GOFFMAN, E. Stigma. Praha : Sociologické nakladatelství, 2003, s. 92. 
16 Tamtéž, s. 124. 
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subjektivní záležitost, je to identita, kterou jedinec pociťuje ve vztahu 

k vlastní situaci, k vlastnímu charakteru, kterou nabývá v důsledku 

sociálních zkušeností, které nějakým způsobem reflektuje a činí součástí 

identity svého já. Jinými slovy, představu o sobě si člověk vytváří z téhož 

materiálu, který je k dispozici ostatním pro tvorbu jeho sociální a osobní 

identity, ale vztah k tomu, co je z onoho materiálu (tj. sociální skutečnosti, 

v rámci nichž prožívá svoje osobní sociální zkušenosti) tvořeno, je odlišný. 

Nelze říci, že identita ega je subjektivní záležitostí, kdežto sociální a osobní 

identita jsou věcí objektivně existující. Přesnější by bylo říci, že zatímco do 

vytváření naší sociální a osobní identity zasahují jiní, při tvorbě identity 

ega jsme jedinými a svrchovanými tvůrci jen my sami a tvoříme ji na 

základě svých pocitů. Zatímco sociální identita a individuální identita 

dávají do určité míry prostor rozumu, identita ega je zcela v rukou našich 

privátních emocí. 

 Stigmatizovaný se rozhoduje mezi možností pohybovat se převážně 

v prostředí své vlastní skupiny a mezi možností překročit hranici této 

skupiny. V případě stigmatu bývalého odsouzeného je to de facto volba 

mezi recidivou a resocializací. Ovšem jen zdánlivě je to otázka vůle. Pokud 

jedinec překročil normy dané společností, porušil společenskou smlouvu, 

náprava (ať již vedená samotným viníkem, či orgány k tomu určenými) je 

závislá na jeho individuální schopnosti se přizpůsobit. Jinými slovy, nestačí 

se rozhodnout, jedinec ke změně musí mít dostatečné dispozice. Určitou 

roli v tom hraje například jeho vnímání negativních atributů připisovaných 

jeho skupině (např. výroba a distribuce drog), jak se cítí jako součást dané 

skupiny, jestliže se v podstatě ztotožňuje s obecně platnými normami. Co 

ho k dané skupině váže a co ho naopak odpuzuje a nakolik se se skupinou 

identifikuje.17 Zřetelně si uvědomí, čím se stal a jaké stigma po celý svůj 

                                                 
17 GOFFMAN, E. Stigma. Praha : Sociologické nakladatelství, 2003, s. 125. 
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život ponese. A jeho způsob vyrovnání se se stigmatem s sebou nese buď 

jeho opuštění skupiny, či setrvání v ní.  

 Na jedné straně se propuštěný vězeň (stigmatizovaný) musí 

vyrovnávat s problémy své obtížné sociální situace (bydlení, zpřetrhané 

osobní a sociální vazby, nedostatečná kvalifikace, nezaměstnanost, 

zadluženost etc.), na straně druhé s překážkami ze strany společnosti (např. 

nutnost předložit výpis z rejstříku trestů u většiny zaměstnavatelů a 

požadavek bezúhonnosti).18

  

1.3 Vězení jako privilegium 
 V každé společnosti jsou jedinci, kteří odmítají zcela se podřídit 

společenským normám, nechtějí využívat dostupných příležitostí jak svůj 

život zlepšovat, oficiálně povolené cesty k blahobytu jsou pro ně 

nepřijatelné. Deviace má univerzální charakter, existuje ve všech 

společnostech. V žádné společnosti či kultuře nenajdeme zcela konformní 

chování jejích členů a úplnou absenci odchylek. 

O sociálních deviantech (což mohou být bezdomovci a tuláci, 

prostitutky, hazardní hráči, ale i homosexuálové, ve své době i jazzoví 

hudebníci etc.) se předpokládá, že jsou zapojeni do jakéhosi kolektivního 

odmítání společenského řádu. Ve společnosti jsou nositeli neúspěchu, sami 

pak otevřeně vyjadřují neúctu vůči těm, kteří dle norem dané společnosti, 

jsou lepší než oni.19

Pojem sociální deviace je širší než pojem sociální patologie. 

Představuje odchylku od většinové společnosti, nikoli nutně společensky 

nebezpečný jev. Jedinec sice nepřijímá společenskou smlouvu, ale také ji 

svým chování zásadně neporušuje, většinou nejde přímo proti společnosti, 

ale nejde ani s ní. Sociální deviace je chování podstatně se odchylující (v 

                                                 
18 TOMANOVÁ, J. Analýza opatření podporující reintegraci osob propuštěných z výkonu trestu do 
společnosti. Diplomová práce. Brno : Fakulta sociálních studií MU, 2008, s. 9. 
19 GOFFMAN, E. Stigma. Praha : Sociologické nakladatelství, 2003, s. 163. 
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kladném i záporném smyslu) od některé sociální normy nebo skupiny 

norem, které může i částečně porušovat. Za určitých podmínek (ve spojení 

s jiným než deviantním chováním) se může ocitnout na hranici zákona.20

Sociálně patologické jevy jsou naopak kulturně určeny a jsou 

proměnlivé v čase a prostoru. Proto některé sociálně patologické jevy nejen 

že porušují normy dané společnosti, ale mohou se ocitnout na hranicích 

zákona (např. prostituce, přechovávání drog). Mnohé sociálně patologické 

jevy mají zcela individuální charakter a také téměř výhradně individuální 

dopad (alkoholismus, sebevražednost).21

Společnost se vůči porušování norem brání, usiluje o zachování 

stability a řádu. Významná preventivní role připadá sociální kontrole. 

Každá společnost disponuje mechanismy, kterými působí směrem 

k dodržování norem. Tuto kontrolu nad sociálním jednáním vykonávají 

nejen pověření specialisté (policie, soudy…), ale i samotné sociální 

skupiny (rodina), společenství (sousedé), autority (učitelé). 

Sociální norma může být například to, co je osvědčené a obvyklé, co 

je přípustné, co je správné a žádoucí. Normy nejsou nikdy přesnými 

návody činností, spíš vymezují určité hranice pro jednání. Jde o pravidla, 

modely chování, nejsou výtvorem jedinců, procházejí procesem 

objektivizace a existují ve skupinovém vědomí.22

Právní normy vedle toho plní především funkci kontroly sociálního 

chování, určité způsoby chování preferují, jiné pak sankcionují. Mravní 

normy jsou založeny na morálních hodnotách a představách obecnějšího 

charakteru, jako jsou principy, ideály, pojetí dobra a zla. Zvykové normy 

hodnotí chování jako slušné a neslušné. Náboženské normy dělí chování na 

zbožné a hříšné. Tabu dělí chování na povolené a zakázané.23

                                                 
20 Velký sociologický slovník. Praha : Karolinum, 1996, s. 199. 
21 Tamtéž, s. 758. 
22 GEIST, B. Sociologický slovník. Praha : Victoria Publishing, 1992, s. 247 – 249. 
23 Velký sociologický slovník. Praha : Karolinum. 1996, s. 693. 
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 Společnost má k dispozici řadu prostředků (nástrojů), kterými může 

vykonávat svůj vliv na člověka. Nositeli tohoto vlivu jsou především 

institucionalizované útvary společenského života (rodina, škola, pracovní 

kolektiv etc.). Což ovšem vůbec nemusí znamenat, že se jedinec stane 

bezchybnou součástí společnosti, že zcela zapadne do jejího celku.  

 Jedinec se v průběhu socializace setkává i s nekonformními postoji 

(nekonformními v dané době a daném prostoru) a zaujímá k nim různý 

vztah, tj. míra přijetí či odmítnutí je různá. Ztotožnění se s nimi nemusí být 

jen vyjádřením jeho osobního sklonu, ale může být i výsledkem socializace 

v rámci rodiny, která se jako celek prokazuje (kladnou či zápornou) 

odchylkou od většinové společnosti.24

Páchání zločinu však je víc než jen projevem nepřijetí zákonů 

(norem) většinové společnosti. Přesto zdaleka není privilegiem nižších 

společenských tříd (není tedy nutně spjato se sociálně slabším prostředím). 

Často jde o prostý fakt, že jedinci zůstává skryt smysl práce jako zdroje 

prostředků k životu. Pracovat pro peníze mu nedává smysl, dokonce to 

může považovat za naprosto nepřijatelné, jak o tom píše v jedné své knize 

francouzská spisovatelka Albertine Sarrazinová, která má osobní zkušenost 

se zločinem i vězením.25

Vězení jako důsledek pak přijímá jako součást svého života, kterou 

sice nijak nevyhledává, nicméně v ní spatřuje běžnou složku svého 

společenského zařazení. I s tím, že to na čas znamená přijetí určitých 

omezení, že člověk na vyměřenou dobu podléhá systematickému dohledu 

nad vším, co se ho týká. Ta doba má jasný začátek a jasný konec a dění v ní 

je naprosto odlišné od všeho ostatního, s čím se člověk setkává. Netýká se 

to jen kontroly nad tělem i myslí, ale člověk se stává na tu dobu částí 

                                                 
24 KOSEK, J. Člověk je (ne)tvor společenský. Praha : Argo a Dokořán, 2004, s. 178. 
25 SARRAZIN, A. L´Astragale. Paris : Jean-Jacques Pauert, 1965, s. 34. 
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živého organismu, který má svoji naprosto specifickou vnitřní strukturu 

fungování, které se jedinec do určité míry vždy musí přizpůsobit.26

I přes toto dočasné nepohodlí se často rozhodne nic na svém životě 

neměnit. Často prostě jen proto, že zločinem se dá za jedinou noc vydělat 

mnohonásobně víc než prací. A pokud se člověk dostane do vězení, pak jen 

proto, že se dopustí neobratnosti, protože zločin sám o sobě je spíš 

prostředkem nezávislosti a svobody, člověk se nestará o žádnou povinnost, 

pracovní dobu, nic, co se prostě musí dělat.27

„Neznáte ten opravdový, tajný a nesmazatelný cejch, který mi vězení 

vypálilo, ten odstup, tu svrchovanou lhostejnost, s níž pohlížím na lidi a 

události, ten klid. Žádné štěstí ani neštěstí se mě už nikdy nadlouho 

nedotkne: bude to jen slupka navíc kolem jádra mých jistot. Jsem absolutně 

pyšná sama na sebe a na své činy, ať jsou jakékoli, ale než jsem se k té 

pýše dopracovala, prošla jsem smrští všeho zotročení.“28

 Zpočátku je to tedy jedinec, který se rozhodne nebýt součástí 

většinové společnosti, která si prostředky k životu získává prací, 

v důsledku toho se mu však časem zcela uzavře legitimní cesta k jejich 

získávání i cesta k dosažení společenské prestiže. Je poznamenán 

nesmazatelnou trestaneckou „kérkou“.29

 I v případě, že se na čas rozhodnou alespoň formálně se zařadit do 

většinové společnosti, přijmout na čas její pravidla, ze své podstaty to však 

nejsou s to udržet dlouho. Pracovat pro peníze je pro ně nejen 

nesrozumitelné, ale svým způsobem i degradující. Příliš si váží svého 

privilegovaného postavení, než aby se snížili k tomu, že se k penězům 

dostanou většinovou cestou práce.  

 Sarrazinová dokonce vloupání přirovnává k milování. A je zcela 

patrné, že pokud by se jí nepodařilo prosadit se na literárním poli, stěží by 

                                                 
26 SARRAZIN, A. La Cavale. Paris : Jean-Jacques Pauvert, 1965, s. 38 a 422. 
27 SARRAZIN, A. La Traversiere. Paris : Jean-Jacques Pauvert, 1966, s. 57. 
28 SARRAZINOVÁ, A. Kriminálnice. Praha : Maťa, 1997, s. 100. 
29 Tamtéž, s. 149. 
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uvažovala o tom, že by měla měnit profesi. Zároveň ale na jiném místě 

připouští, že i v tomto řemesle se projevuje plynutí času. Člověk nechce 

stále znovu začínat, a také se mu nechce znovu prohrávat, chce mít svůj 

klid a své jisté.30

 Není zcela jasné, nakolik je to osobní volba a nakolik jedinec vlastně 

na vybranou nemá, resp. volí cestu zločinu, protože legální možnosti pro 

něj otevřené se mu jeví jako příliš ubohé a nedostatečně přitažlivé. Pro něj 

jako jedince, který sebe vnímá jako bytost mající určitou cenu. Je 

nepodstatné, jak by to bylo nahlíženo většinovou společností, jde o 

naprosto subjektivní vnímání, svrchované právo zvolit si svůj osud. Není to 

jen zločin ve své prozaické podobě, ale zločin jako výsada. Jako projev 

výlučnosti, i s důsledky, které to s sebou může přinést. 

„Zdánlivě jde o objevení krásy a velikosti zločinu, ve skutečnosti je 

to potvrzení toho, že i velikost má právo na zločin a že ten se dokonce 

stává výlučným privilegiem těch, kdo jsou skutečně velcí.“31

 

1.4 Žena ve vězení 
 Ženy páchají trestnou činnost v mnohem menší míře než muži. V 

červenci 2010 bylo v České republice vězněno celkem 19 136 mužů a 1193 

žen (údaj bez cizích státních příslušníků), ve Světlé nad Sázavou bylo k 31. 

7. 2010 ve výkonu trestu 640 žen.32 Svědčí o tom i poměr mezi počtem 

trestných činů páchaných muži a páchaných ženami – přibližně 20 : 1. 

Většina žen, které se dopouštějí trestné činnosti (zvláště pokud opakovaně), 

nemá dostatečné sociální ani materiální zázemí, mnohé z nich žijí 

dlouhodobě pod společenským průměrem. K tomu přistupuje nižší stupeň 

dosaženého vzdělání (což nevypovídá nic o jejich inteligenci), který jim 

stěžuje možnost najít si stálou (kvalifikovanou) práci, někdy jsou k trestné 

                                                 
30 SARRAZIN, A. La Traversiere. Paris : Jaen-Jacques Pauvert, 1966, s. 284 a 286. 
31 FOUCAULT, M. Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení. Praha : Dauphin, 2000, s. 114. 
32 http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-statistiky 
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činnosti nuceny svými násilnickými partnery. Ženy páchající trestnou 

činnost bývají také často závislé na alkoholu a drogách.33

 Trestný čin spáchaný ženou bývá již tradičně ve společnosti 

hodnocen hůře než stejný čin spáchaný mužem a zároveň je více spojován 

se situací zoufalství (ať už motiv k němu, nebo i vyústění v podobě 

uvěznění). Mnoho odsouzených žen žije v rodině, mají jedno i více dětí, 

takže jejich uvěznění je spojeno i s opuštěním blízkých osob, často na nich 

závislých (především citově). Pokud je uvězněn muž, který má rodinu, jeho 

blízcí se musejí vyrovnávat spíš s otázkami materiálními.34

 Pro uvězněného muže je snazší vrátit se po propuštění zpět do 

společnosti (pokud má o to zájem), ženina pověst je poškozena více 

(selhání je hodnoceno ve více rovinách), také právě proto, že její čin mívá 

velké emoční důsledky pro rodinu a děti. Opuštění dětí matkou (ať už 

z jakéhokoli důvodu) bývá společností špatně přijímáno (společností, v níž 

péče o rodinu a dítě je tradičně přisuzována ženě). I pro ženu je mnohem 

obtížnější se vyrovnat s dočasnou ztrátou blízkých osob (která např. 

v případě partnera může být i trvalá). Není neobvyklé, že odsouzené ženy 

trpí citovou a sociální deprivací (také vztahy, které odsouzené ženy mezi 

sebou navazují ve výkonu trestu mají charakter spíš pouta citového než 

sexuálního). Uvěznění ženy je tak často spojeno s vyrovnáváním se 

s traumaty a depresemi. 

Pokud nastane situace, kdy dítě musí být odloučeno od matky (a to 

s sebou nepřináší jen matčino uvěznění, děje se to např. i při soudním 

odebrání a umístění do ústavních zařízení), je to ve většině případů silně 

deprivující zážitek jak pro dítě, tak pro matku. Zvláště jde-li o dítě do šesti 

let věku, kdy matka bývá tou nejdůležitější a v podstatě nenahraditelnou 

osobou.  

                                                 
33 MEZNÍK, J., KALVODOVÁ, V., KUCHTA, J. Základy penologie. Brno : Masarykova univerzita, 
1995, s. 58. 
34 Tamtéž, s. 59. 
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Nedá se zcela jednoznačně říci, zda a od kterého věku je vhodné, aby 

děti navštěvovaly vězení, vezmeme-li v úvahu i fakt, že návštěvy jsou 

povoleny ne častěji než jednou za měsíc, někdy i méně. Bezesporu je to 

velká psychická zátěž pro dítě stejně jako pro matku. A je 

nepravděpodobné, že by to mohlo zůstat bez následků na jejich vzájemném 

vztahu. Navíc prostředí vězení má svoji zvláštní atmosféru, která může dítě 

poznamenávat i jen tím, že se tam ocitá za určitých podmínek a je nuceno 

na cestě za matkou absolvovat ne zcela běžnou proceduru vstupu. (Podobně 

při návštěvě nemocnice, tedy prostředí, které je naprosto specifické a už 

svojí podstatou působí tíživě.) 

Za extrémně zátěžové pro matku i dítě je však považováno odloučení 

v době po narození, tj. doba kojenecká. Nebylo a není tudíž ničím 

neobvyklým, že trestní systém některých zemí přistupoval a přistupuje 

k odkladům trestů (do roku někdy i roku a půl věku dítěte) popř. 

alternativním řešením. Dnes jsou v evropském prostoru vězení, v nichž 

matky mohou mít u sebe dítě (většinou do tří let, někde i starší).35 Pokud 

má matka delší trest, dítě se vrací buď do rodiny, nebo do náhradní péče. 

Věková hranice vychází z psychologických poznatků týkajících se vývoje 

jedince od narození. Do tří let (maximálně čtyř) se prostředí výrazněji 

nepodílí na vývoji dítěte (naopak odloučení od matky by vývoj dítěte 

mohlo citelně poznamenat). V současné době jsou již hledána řešení, aby 

děti mohly být s uvězněnou matkou i do vyššího věku, ovšem je třeba tomu 

přizpůsobit místo pobytu. 

Pokud dochází k úpravám týkajícím se výkonu trestu matek 

nezletilých dětí (do pěti let), pak je tak činěno především v zájmu dětí. 

Proto také všechny úpravy přihlížejí především k vývojovým zákonitostem 

dítěte, aby bylo selháním matky poznamenáno co nejméně. A proto je 

základní povinností matky umístěné do výkonu trestu na speciální oddělení 

                                                 
35 SÝKOROVÁ, K. Výkon trestu odnětí svobody matek s dětmi. Diplomová práce. Brno : Právnická 
fakulta MU, katedra trestního práva, 2008, s. 44 – 47. 
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péče o dítě. Hlavním cílem je zachování emočních vazeb mezi matkou a 

dítětem. V návaznosti na to se mohou připojit i cíle druhotné jako změna 

matčina chování směrem k prosociálnímu, opuštění dřívějšího způsobu 

života, podpora pocitu odpovědnosti. Nepřerušení vazby matka-dítě může 

v důsledku působit jako prevence další ženiny trestné činnosti. 

 

1.4.1 Pohled do historie našeho ženského vězeňství 
 První ženská trestnice na našem území (období Rakousko-Uherské 

monarchie) byla zřízena v roce 1856 v pronajatém prostoru kláštera 

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Řepích. Po 

zestátnění soudnictví a vězeňství (r. 1850) byly správou mužských i 

ženských trestnic pověřeny ženské řeholní řády, v Čechách to byla právě 

Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Představená řádu 

rozhodovala v součinnosti s inspektorem trestního ústavu, který odpovídal 

za službu dozorců.36  

První republika v podstatě převzala justiční a vězeňský systém 

rakouské monarchie a postupně ho zdokonalovala (např. v r. 1919 bylo 

uzákoněno podmínečné propuštění). Stejně tak převzala i ženskou trestnici 

v Řepích a v jejím prostoru bylo nově vytvořeno oddělení pro mladistvé.37

 V roce 1930 bylo zřízeno zvláštní oddělení pro těhotné ženy a ženy-

rodičky a jejich novorozené děti jako součást Věznice při Krajském soudu 

v Praze (tato věznice byla největší věznicí krajského soudu u nás). 

Oddělení vedl odborný lékař a pracovaly tam odborné ošetřovatelky.38

 Před 2. světovou válkou existovalo 37 věznic krajských soudů pro 

vyšetřované a trestance s trestem do jednoho roku, ve kterých byli muži a 

ženy umisťováni odděleně. Zároveň fungovalo 379 věznic okresních soudů, 

do nich byli umisťováni odsouzení okresními soudy. Byly to menší budovy 

                                                 
36 http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/historie-104/historie-vezenstvi, (cit. 4. 6. 2010). 
37 Tamtéž. 
38 Tamtéž. 
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s nízkým počtem dozorců, které umožňovaly odsouzenému nastoupit 

výkon trestu v podstatě v místě jeho bydliště.39

 Během druhé světové války byly soudní věznice a trestnice 

využívány německou trestní justicí a tajnou státní policií (gestapem) 

k vyšetřování, odsouzení byli posíláni do koncentračních táborů, mužských 

a ženských, které byly mimo české území. V Čechách byla v rámci 

koncentračního tábora Terezín zřízena věznice pražského gestapa (v 

prostoru Malé pevnosti), která byla určena pro politické vězně (převážně 

z Protektorátu Čechy a Morava). Tato věznice byla určena pro muže, ale po 

atentátu na říšského protektora Reinharda Hendricha bylo v Malé pevnosti 

zřízeno také ženské oddělení (a později také ženský vycházkový dvůr). 

Během pěti let bylo do věznice umístěno 27000 mužů a 5000 žen. Měla 

průchozí charakter, tzn. že vězni byli posíláni dál do věznic a káznic nebo 

koncentračních táborů na území Německa.40

 Malá pevnost byla jako věznice používána i po roce 1945 pro Němce 

a státně nespolehlivé osoby (včetně dětí mladších 14 let). Koncem roku 

1945 se řízení a správa soudních věznic a trestnic vrátila do kompetence 

ministerstva spravedlnosti (do té doby rozhodovaly o umístění do 

vězeňských zařízení revoluční národní výbory). Internační, sběrné a 

pracovní tábory, ve kterých bylo soustřeďováno německé obyvatelstvo 

určené k odsunu, byly v působnosti ministerstva vnitra a ministerstva 

národní obrany.41  

 V roce 1948 vznikla kategorie protistátních vězňů odsouzených na 

základě zákona č. 231. Trest odnětí svobody na doživotí suploval po roce 

1948 trest smrti pro těhotné ženy, v roce 1957 bylo doživotí změněno na 25 

let. Padesátá léta také proslula tábory nucených prací, kam byli umisťováni 

nepřátelé společnosti (zákon č. 247/1948 Sb.), do těchto táborů mohli být 

                                                 
39 SÝKOROVÁ, K. Výkon trestu odnětí svobody matek s dětmi. Diplomová práce. Brno : Právnická 
fakulta MU, katedra trestního práva, 2008, s. 16. 
40 KULIŠOVÁ, T., LAGUŠ, K., POLÁK, J. Terezín. Praha : Naše vojsko, 1967, s. 11 a 19. 
41 http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/historie-104/historie-vezenstvi, (cit. 4. 6. 2010). 
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lidé posíláni až na dobu dvou let pouze administrativní cestou, tj. bez 

soudního rozsudku, a pracovními tábory, kam byli umisťováni ostatní 

vězni. Řídily se Řádem pro nápravně pracovní tábory z r. 1955 (ještě v r. 

1961 obsahoval Řád pro výkon trestu odnětí svobody kategorii třídních 

nepřátel).42   

 V československých věznicích bylo k 1. 1. 1951 uvězněno 4037 žen, 

z toho 1570 tzv. protistátních. Nejznámější ženskou věznicí padesátých let 

20. stol. byla věznice v Pardubicích. V listopadu 1953 bylo v rámci této 

věznice zřízeno zvláštní izolační oddělení pro politické vězeňkyně (tzv. 

Hrad), a izolační oddělení pro řádové sestry (tzv. Vatikán).43

 Od ledna 1954 vězeňství jako celek spadalo pod ministerstvo vnitra. 

V témže roce byl vydán Řád nápravných zařízení, který stanovoval 

strukturu tzv. nápravných zařízení podle povahy trestného činu na státně 

bezpečnostní a kriminální a podle závažnosti trestného činu.44

 Podle Řádu pro věznice ministerstva vnitra Československé 

republiky z roku 1954 byly uvězněné těhotné ženy a uvězněné ženy s dětmi 

(novorozenými) umisťovány odděleně od ostatních obviněných a 

odsouzených. Obývaly prostorné speciálně zařízené cely. Matky mohly mít 

u sebe ve výkonu trestu dítě do jednoho roku věku, po uplynutí dvanácti 

měsíců od narození dítěte pak matka dítě se souhlasem předávala buď 

rodině, nebo bylo svěřeno do výchovy ústavu sociální péče.45

Výraznější změnu přinesla šedesátá léta. Byl vydán zákon č. 59/1965 

Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, v souladu s ním byli odsouzení 

k výkonu trestu odnětí svobody zařazováni do tří nápravných skupin podle 

závažnosti trestného činu.  Případy vazby u těhotných žen a matek 

novorozenců řešily soudy a trestní řízení bylo často vedeno na svobodě, 

                                                 
42 http://www.totalita.cz/vez/vez_hist_01.php a http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/historie-
104/historie-vezenstvi, (cit. 4. 6. 2010). 
43 http://www.totalita.cz/vez/vez_hist_zeny.php, (cit. 4. 6. 2010). 
44 http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/historie-104/historie-vezenstvi, (cit. 4. 6. 2010). 
45 MYŠIČKOVÁ, M. Odsouzené matky – jejich děti, děti společně s matkami ve výkonu trestu odnětí 
svobody. Diplomová práce. Brno : Pedagogická fakulta MU, katedra sociální pedagogiky, 2006, s. 15. 
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podobně se zkoumala možnost odkladu výkonu trestu odnětí svobody u 

těchto žen, a to se postupně stalo uzákoněnou úpravou – tzn. matce kojence 

se nástup k výkonu trestu odnětí svobody odkládal až do jednoho roku 

věku dítěte (§ 322 odst. 3 a § 325 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb.). Byť tato 

právní úprava byla i v rámci mezinárodního prostředí hodnocena jako 

nejšetrnější ve vztahu k dítěti, znamenala pro ženu vždy nutnost v roce 

věku dítěte rozhodnout, kam dítě umístí na dobu, kterou bude muset ona 

sama strávit ve vězení. Dnes má kromě možnosti svěřit dítě do péče jiné 

osoby nebo v nepříznivějším případě přijmout fakt soudního rozhodnutí 

umístění dítěte do ústavní výchovy, požádat ředitelku věznice o možnost 

vykonat trest odnětí svobody společně s dítětem ve Věznici Světlá nad 

Sázavou. 

Devadesátá léta 20. století přinesla další zásadní změny. Vznikly tři 

skupiny zaměstnanců – vězeňská a justiční střáž a správní služba 

s civilními zaměstnanci. V roce 1993 byly zrušeny tři nápravné skupiny a 

byly zavedeny čtyři typy věznic – s dohledem, s dozorem, ostrahou a se 

zvýšenou ostrahou. Zanikl Sbor nápravné výchovy a byla zřízena Vězeňská 

služba.  Vyhláška č. 109/1994 Sb., Řád výkonu vazby, určuje, že ženy 

musejí být ve vazbě ve vyčleněné části věznice nebo v oddělených celách. 

Dále stanoví, že zákaz nákupu potravin a věcí osobní povahy nelze jako 

kázeňský trest uložit těhotné ženě. Hlava třetí je věnována výkonu vazby 

matek nezletilých dětí.46

Zákon 169/1999 Sb., o Výkonu trestu odnětí svobody, a Vyhláška č. 

345/1999 Sb., Řád výkonu trestu odnětí svobody, stanoví, že těhotné ženě a 

ženě, u níž od porodu neuplynulo šest měsíců, lze uložit pouze tyto 

kázeňské tresty – důtka, propadnutí věci, odnětí výhod vyplývajících 

z předchozí kázeňské odměny. Vyhláška určuje, že organizace života, 

obsah a formy zacházení s odsouzenými ženami mají zásadně přihlížet 

                                                 
46 http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/historie-104/historie-vezenstvi, (cit. 4. 6. 2010). 
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k psychickým a fyzickým zvláštnostem žen, jakož i k jejich věku a 

k zvláštním potřebám těhotných žen, žen krátce po porodu a kojících 

matek. Odsouzené si mohou prát osobní prádlo, denně se koupat, při přijetí 

návštěvy mohou používat vlastní oděv. Při úpravě zevnějšku se umožňuje 

používat vlastní kosmetické přípravky, úprava vlasů se neomezuje a 

odsouzené k tomuto účelu mohou mít u sebe vlastní potřebné pomůcky 

(dříve byly buď stříhány, nebo musely mít účes dle daných předpisů). 

Jednou z možností do budoucna pro matky nezletilých dětí by mohl 

být výkon trestu v tzv. domácím vězení. 

  

1.4.2 Současnost v Polsku a Německu 
V Polsku vznikl na základě rozhodnutí ministra spravedlnosti 

(červen 1997) ve věznici v Křiváni tzv. Dům pro matky a děti (Dom dla 

matki i dziecka), jehož mottem je zajištění domácí péče. Dům je součástí 

věznice a jeho řízení spadá do kompetence ředitele věznice.  

 Do domu jsou umisťovány matky s dětmi ve věku do tří (ve 

výjimečných případech čtyř) let. Řízením domu je pověřen správce, který 

podléhá řediteli věznice, dále tam pracují dětský lékař, ošetřovatelka 

(zdravotní sestra), vychovatelka, dietní sestra a psycholog. Dům je součástí 

areálu věznice, ale pro matky s dětmi jsou pravidelně pořádány společné 

vycházky mimo zařízení určeného pro výkon trestu. 

Důvodem vzniku tohoto domu a následného umisťování matek 

s malými dětmi byla podpora upevnění vztahu mezi dítětem a matkou, 

především s přihlédnutím k zdravému emocionálnímu rozvoji dítěte, 

osvojování si a upevňování role matky a zabránění odloučení dítěte od 

matky a svěření do náhradní výchovy ústavní instituci (např. dětský 

domov). 

Cílem je zajistit dítěti přiměřený emocionální, psychosociální, 

pohybový a rozumový vývoj. Pozornost se věnuje také udržování kontaktů 
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s původní rodinou. Matky se dětem věnují při celodenní péči o ně (včetně 

vaření, praní, šití), zároveň mají možnost například absolvovat 

rekvalifikační kurs v kuchyni (vychází se z možností, které jsou reálné při 

celodenní péči o dítě). Program je motivován také cílem výchovným, 

kterým je matčina resocializace.47

Ve spolkové zemi Dolní Sasko ve městě Vechta existuje Domov pro 

matky s dětmi, což je zařízení pro výkon trestu matek odsouzených 

k výkonu trestu odnětí svobody, jejichž děti dosud neplní povinnou školní 

docházku a které jsou odsouzeny k výkonu trestu odnětí svobody jako 

mladistvé.  

 Domov tvoří dvě části: uzavřená pro matky, kterou jsou ve 

vyšetřovací vazbě nebo pro které není vhodné otevřené oddělení. 

Otevřenou část tvoří pozemek bez oplocení se třemi budovami. Zde kromě 

matek s dětmi jsou ve výkonu trestu také ženy-seniorky (čtyři), aby se tak 

zajistila přítomnost více generací (jak to v rodinách běžně bývá). 

 Personál představují vychovatel, sociální pracovnice, učitelka 

mateřské školy a pracovníci správy. Pracovní doba je každý všední den od 

8 do 12 a do 14.30 do 19 hodin. O víkendech jsou přítomni vychovatel, 

učitelka, hospodářka a pracovník údržby. Ze zaměstnanců věznice jsou 

využíváni psycholog, lékař, terapeuti a externí poradce. 

Věková hranicí je doba předškolního věku (dítě ke dni propuštění 

matky nesmí přesáhnout šest let věku). U větších dětí je využívána možnost 

umístit děti v místní mateřské školce. Pokud má matka více dětí (které 

z důvodu věku zůstaly doma), velká pozornost je věnována pravidelným 

návštěvám sourozenců, z důvodů udržení rodinných a sociálních kontaktů 

mají rodinní příslušníci možnost návštěvního ubytování přímo v domově. 

S každou matkou se pracuje formou individuálního plánu, jehož 

obsahem je především podpora matek při výchovné práci, rozvoj sociálních 

                                                 
47 http://www.sw.gov.pl 
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vztahů, zaměření se na rozpoznávání příčin trestné činnosti a na jejich 

odstraňování.  

S dítětem odborný personál pracuje formou situačně orientované 

činnosti zaměřené na interakci, která má podpořit vývoj dítěte 

k autonomnímu, sebevědomému a komunikativnímu jedinci. Vše se děje 

s důrazem na rozvoj pozitivního sociálního chování dítěte. 

Odsouzené matky z jiných spolkových republik Německo jsou do 

tohoto Domova přijímány pouze v ojedinělých případech (především z 

důvodů kapacitních).48

 

1.5 Vězení Světlá nad Sázavou 
Ženská věznice ve Světlé nad Sázavou je umístěna v objektu 

využívaném v minulosti jako škola v přírodě a vznikla 1. 3. 2000 

rozhodnutím tehdejšího ministra spravedlnosti JUDr. Otakara Motejla. 

V letech 2000 až 2006 probíhala v areálu rozsáhlá rekonstrukce a byl 

přijímán personál. Do nové věznice se postupně přesouvaly odsouzené 

ženy z Pardubic. Věznice ve Světlé nad Sázavou se stala nejmodernější 

ženskou věznicí v České republice a jednou ze tří největších u nás 

(Pardubice, Opava). Co se týče výkonu trestu odsouzených matek bylo 

nutné k zákonu z roku 1999 a vyhlášce z téhož roku (týkajících se této 

skupiny) vytvořit metodický list, který by řešil řadu problémů spojených 

s touto zvláštní skupinou, jíž matky s dětmi ve vězení zcela jistě jsou. 

 Ve věznici Světlá nad Sázavou je realizován výkon trestu odnětí 

svobody pro odsouzené ženy zařazené do kategorií dohled, dozor, ostraha a 

zvýšená ostraha. Dále jsou v této věznici realizovaná speciální zacházení – 

bezdrogová zóna, výstupní oddělení pro dozor, výstupní oddělení pro 

ostrahu, krizové oddělení (individuální délka pobytu, poskytnutí intenzivní 

odborné péče), dále specializovaná oddělení pro skupiny odsouzených 

                                                 
48 http://www.jva-fuer-frauen.niedersachsen.de 
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zařazených k výkonu trestního opatření odnětí svobody u mladistvých žen, 

k výkonu trestu trvale pracovně nezařaditelných, k výkonu trestu 

odsouzených cizinek, k výkonu trestu odsouzených s poruchami duševními 

a s poruchami chování a k výkonu trestu matek nezletilých dětí. V této 

věznici je také možný výkon vazby matek dětí do jednoho roku věku 

odděleně od výkonu trestu. 

 Nejpočetnější skupina odsouzených je ve věku od 30 do 40 let 

(tištěný materiál uvádí počet blížící se dvou stům jako stav k 19. 9. 2007), 

mezi počtem sto až sto padesát jsou věkové skupiny od 25 do 30 a od 40 do 

50 let. Je tedy pravděpodobné, že mezi odsouzenými ženami je poměrně 

vysoké procento odsouzených matek nezletilých dětí. Nejčastější trestnou 

činností odsouzených žen jsou krádeže (výrazně přesahují ostatní trestnou 

činnost), o polovinu nižší počet pak představují podvody (stav k 12. 10. 

2009). V říjnu 2009 bylo ve věznici 647 odsouzených, z toho 367 ve 

výkonu trestu s dozorem, 273 s ostrahou, 1 odsouzená s dohledem a 6 

mladistvých, z toho 53 % byly případy prvního výkonu trestu, 47 % 

představovaly recidivy.49

 Specializovaným oddělením pro výkon trestu odsouzených matek 

nezletilých dětí prošlo 63 matek se 72 dětmi (stav k roku 2008). 

 Ve věznici pracují příslušníci Vězeňské služby ČR a civilní 

zaměstnanci (v poměru cca 10 : 9). Strukturu věznice tvoří vedení věznice, 

oddělení vězeňské stráže, oddělení výkonu trestu a vazby, oddělení 

ekonomické, samostatný referát zaměstnávání, oddělení právní, samostatný 

referát informatiky, oddělení logistiky, zdravotnické středisko, samostatný 

referát prevence a stížností, samostatný referát personální. 

 Věznice podporuje mezinárodní spolupráci, v rámci které navštívily 

věznici zahraniční delegace např. z Kanady, USA, Gruzie, Turecka, a 

zaměstnanci věznice navštěvují podobná zařízení v zahraničí (personál, 

                                                 
49 http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-statistiky, (cit. 10. 2. 2010). 
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s nímž jsem mluvila v rámci výzkumu – tj. psycholožka a vychovatelka, 

např. uváděly Polsko a Německo). 

   

1.5.1 Zřízení oddělení pro matky s dětmi 
Specializované oddělení pro matky s dětmi (jediné v ČR) bylo 

otevřeno 1. 10. 2002 po dvouapůlleté přípravě. Začínalo se s kapacitou 

čtyři matky (v roce 2002 byly podány dvě žádosti a oběma bylo vyhověno), 

v současné době (tj. v době psaní práce) je kapacita oddělení 15 míst pro 

matky a maximální možný počet dětí je dvacet (v době mého výzkumu 

bylo na tomto oddělení 11 matek, z toho 6 se dvěma dětmi). Pro přijetí jsou 

stanovena poměrně přísná kritéria. Mohou zde být umístěny pouze ženy 

bez omezení rodičovské odpovědnosti, řádně pečující o své dítě, mající 

finanční zajištění nákladů dítěte a kladné vyjádření OSPOD (orgán sociálně 

právní ochrany dětí). Důležitý je věk dítěte a délka matčina trestu (skončit 

by měl do dovršení 3, maximálně 5 let věku dítěte). Důvody k zamítnutí 

zatím byly tyto: dítě bylo v péči jiné osoby, nesouhlas otce, věk dítěte a 

délka matčina trestu (nejčastější důvod), osobnost matky, zamítavé 

stanovisko OSPOD. 

V metodickém listě č. 6/2002 a ve Vnitřním řádu věznice byly 

zformulovány základní cíle pro specializované oddělení pro matky s dětmi, 

aby se tak zabránilo odloučení dítěte od matky a předešlo se umístění dítěte 

do jiného – náhradního – zařízení. Kromě jiného byla také stanovena 

pravidla pro vybavení oddělení, pro financování pobytu dítěte, pro 

zdravotní péči etc. a také podrobné podmínky pro přijetí na toto 

specializované oddělení. 

Metodický list stanoví základní cíle (vedle dosažení účelu výkonu 

trestu podle trestního zákona) a těmi jsou – „zabránění odloučení matky od 

dítěte umístěním v jiném zařízení, posilování a rozvíjení kladné citové 

vazby mezi matkou a dítětem, vytváření pevného vztahu vedoucího 
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k rodičovské odpovědnosti, uspokojování veškerých potřeb dětí při 

respektování daného stavu a stupně vývoje dítěte, při možné optimalizaci 

prostředí, jímž je dítě obklopeno a které na dítě působí, rozvíjení pocitu 

samostatnosti a zodpovědnosti u odsouzených žen, stimulování těch 

postojů a dovedností, jež jim pomohou navrátit se do společnosti, vedení 

odsouzených ke komplexní péči o duševní a psychický rozvoj dítěte, 

k získávání nových teoretických a praktických vědomostí a zkušeností 

v péči o dítě, k vytvoření návyku každodenní péče o dítě“.50

Dále Metodický list v oddíle 1 definuje cílovou skupinu, určuje 

kapacitu oddělení, personální zajištění, vybavení oddělení a financování 

pobytu dítěte a zdravotní péči. V oddíle 2 pak určuje podmínky přijetí, 

podklady k posouzení žádosti a požadované podklady. V oddíle 3 je 

pojednán program zacházení, program výchovy a vzdělávání dětí, program 

zacházení s odsouzenými ženami, oddíl 4 obsahuje závěrečná ustanovení. 

Vnitřní řád věznice týkající se výkonu trestu odsouzených matek 

nezletilých dětí zařazených k výkonu trestu do věznice s dohledem, 

dozorem a ostrahou obsahuje základní ustanovení (např. výše peněžní 

částky nutné k péči o dítě při nástupu, vstupní prohlídku etc.), dále pravidlo 

pro přemisťování a přeřazování odsouzených, vlastní výkon trestu, práva 

odsouzených žen (vystrojování, vycházky, nákupy potravin a věcí osobní 

potřeby), uspokojování kulturních potřeb, povinnosti odsouzených, zvláštní 

organizační pravidla (např. stanovení nočního klidu), programy zacházení 

(tj. povinné aktivity, speciálně výchovné aktivity, zájmové aktivity etc.), 

program výchovy a vzdělávání dítěte, zdravotní péči, definuje výstupní 

oddělení (které v tomto případě je identické s oddělením výkonu trestu, 

vzhledem ke specifičnosti), ukončení výkonu trestu a propuštění z výkonu 

trestu.51

 

                                                 
50 Metodický list č. 6, 2002, s. 1 – 2. 
51 Řád specializovaného oddělen, příloha č. 17 Vnitřního řádu, s. 68 - 73. 
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1.5.2 Jak se projekt vyvíjel 
 Již v roce 1991 ředitelka (dr. Kamila Meclová, ředitelka věznice 

Světlá nad Sázavou v době, kdy byl tento text zpracováván) a zaměstnanci 

ženské věznice Pardubice navštívili věznici pro ženy ve Schwabisch-

Gmündu v Baden-Würtenbersku, kde se setkali s realitou výkonu vazby a 

výkonu trestu matek s dětmi (s ohledem na zdárný vývoj dítěte). Právní 

úprava v tomto německém státě dává řediteli věznice možnost požádat 

ministra spravedlnosti o milost pro matku, která má delší trest a pobyt 

dítěte s matkou ve věznici by s ohledem na jeho vývoj již nebyl vhodný 

(viz materiál pí ředitelky). Tato návštěva se pak stala motivující pro snahu 

vytvořit podobné specializované oddělení i v České republice. Až v roce 

1999 se v zákoně o výkonu trestu odnětí svobody objevila některá 

ustanovení (např. přerušení trestu až na 20 dnů v roce, u matek navíc ještě 

o 10 dnů), která dávala velkou naději na prosazení této snahy. I přes 

nejednotné názory a bouřlivé diskuse na téma bytí či nebytí dětí s matkami 

ve vězení, byl nakonec příslušný zákon prosazen (č. 169/1999 Sb., 

Vyhláška č. 345/1999 Sb.). Pak už jen stačilo najít vhodné místo. 

 

1.5.3 Plány do budoucna 
Dle vyjádření paní ředitelky byl Generálnímu ředitelství Vězeňské 

služby České republiky předložen investiční záměr, který se týká také 

získání bývalé mateřské školy ve Světlé nad Sázavou, ze které by mělo být 

vybudováno zařízení pro vybrané odsouzené matky. Byly by to odsouzené 

matky v typu věznice dohled (dozor) a vybrané odsouzené ženy. Šlo by o 

volnější typ pobytu, matky by např. mohly nakupovat volně v obchodech 

(především pro přípravu dětské stravy), také pohyb by byl volnější – samy 

by navštěvovaly s dětmi dětskou lékařku nebo by se mohly s dětmi vydat 

na vycházku i mimo areál tohoto objektu. Plánuje se také, že nejstarší děti 

by po dohodě mohly navštěvovat místní mateřskou školku. Hodně by to 
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tedy připomínalo způsob organizování trestu jako v dříve zmiňované 

německé věznici. Toto řešení by vítaly i maminky, které i přes nesporně 

nadstandardní vězeňské podmínky (některé podobnou životní úroveň 

patrně neměly ani doma) například způsob přípravy jídla či vězeňský dvůr 

na volné neorganizované vycházky přece jen zatím vnímají jako zátěžové 

pro sebe i dítě. Tyto pocity – tj. výrazný posun k lepšímu v případě zřízení 

objektu mimo věznici - sdílí i personál (alespoň podle rozhovoru 

s psycholožkou a vychovatelkou). 

 

1.6 Rozdíly mezi standardním a specializovaným oddělením 
 Do výkonu trestu jsou přijímány odsouzené ženy odbornou komisí. 

Komisi specializovaného oddělení tvoří vedoucí specializovaného 

oddělení, psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník, vychovatel, 

pracovník ekonomického a správního oddělení. O prodloužení pobytu na 

tomto oddělení rozhoduje ředitel(ka) věznice. Během období po nástupu je 

odsouzené vystaven průkaz totožnosti vězně a odborní zaměstnanci s ní 

projednají obsah programu zacházení a program výchovy a vzdělávání 

dítěte, to odsouzená stvrzuje svým podpisem. 

Komise pro přijetí na standardní oddělení tvoří vedoucí oddělení 

výkonu trestu, psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník, 

vychovatel nástupního oddělení, pracovník ekonomického a správního 

oddělení, pracovník referátu výrobní činnosti a zástupce vedoucího 

oddělení vězeňské a justiční stráže pro dozorčí službu. Na nástupním 

oddělení je odsouzená předvolaná před zařazovací komisi, která s ní 

projedná obsah programu zacházení, to odsouzená stvrzuje svým 

podpisem. Odsouzené je určeno konkrétní místo ubytování a vychovatel, 

jemuž je svěřena do péče a který jí určí ložnici, v níž bude ubytována. 

Na specializovaném oddělení je matka s dítětem ubytována na 

samostatné ložnici, která je vybavena postelí pro dítě, přebalovacím stolem, 
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skříní na dětské prádlo a kosmetiku, ohrádkou, umyvadlem, lůžkem pro 

matku, skříňkou k uložení matčiných osobních věcí, stolkem a židlemi. 

K uložení osobních věcí se každé odsouzené poskytuje uzamykatelná skříň 

(mají povinnost kdykoli umožnit kontrolu). Prostor specializovaného 

oddělení je vybaven a upraven s ohledem na potřeby dětí tak, aby pro ně 

byl dostatečně podnětný. 

Na standardním oddělení jsou ložnice pro více odsouzených, 

vybaveny jsou stolkem, židlemi a lůžky, k uložení osobních věcí je každé 

odsouzené poskytnuta uzamykatelná skříň (mají povinnost kdykoli ji 

otevřít a umožnit kontrolu). 

Odsouzené na specializovaném oddělení mohou nosit vhodný vlastní 

oděv a obuv podle svého uvážení. Odsouzeným na standardním oddělení je 

poskytnut vězeňský oděv, pracovní oděv je určen pouze pro pracovní dobu 

a při práci ve věznici, v mimopracovní době nosí oděv podle zařazení do 

jednotlivých typů věznic. Vlastní sportovní oděv a obuv mohou odsouzené 

používat pouze při sportovních aktivitách. Vlastní oděv a obuv mohou nosit 

odsouzené ve věznici s dozorem v mimopracovní době, všechny odsouzené 

ženy při přijetí návštěvy, bohoslužbách a akcích mimo věznici v souvislosti 

s programem zacházení, všechny odsouzené mohou nosit vlastní spodní 

prádlo a ponožky. 

Vycházky na specializovaném oddělení se řídí potřebami dítěte a 

konají se v určeném vycházkovém prostoru (organizovány jsou také 

vycházky mimo prostor věznice, které jsou společné v doprovodu 

vychovatelky). Na standardním oddělení se vycházky konají denně ve 

vymezeném prostoru věznice podle časového rozvrhu dne. 

Osobní hygienu odsouzené na specializovaném oddělení provádějí 

podle individuální potřeby v určených prostorách, tj. centrální umývárna 

oddělení se sprchami, vanou, dětskými vaničkami (musí být respektován 
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noční klid), na standardním oddělení na ubytovnách v souladu s časovým 

rozvrhem dne. 

Nákupy se provádějí dvakrát týdně v určený den podle časového 

rozvrhu dne formou bezhotovostní platby, potraviny pro přípravu stravy 

dítěte si matka objednává prostřednictvím výchovného pracovníka 

jedenkrát týdně, ten objednávku předává vedoucímu stravovacího provozu, 

platba probíhá v hotovosti. 

Odsouzené na specializovaném oddělení se podílejí na přípravě 

stravy pro děti v dietní kuchyni pod dohledem zaměstnanců referátu 

stravování a dietní sestry, matky se stravují spolu se svými dětmi v jídelně 

v prostorách speciálního oddělení, jídlo dostávají z vězeňské kuchyně jako 

ostatní odsouzené (vždy jedna z nich má službu ve vězeňské kuchyni). 

Odsouzené na standardních odděleních se stravují ve vězeňské 

jídelně (mimo umístěných na lůžkové části ošetřovny, na oddělení 

kázeňských trestů a na krizovém oddělení). Stravování na ubytovně je 

možné pouze na základě rozhodnutí lékaře, který rozhoduje také o přiznání 

léčebné výživy, jejím druhu a délce trvání. 

Návštěvy se shodně konají v návštěvních místnostech, tři hodiny 

během jednoho kalendářního měsíce, současně mohou odsouzenou 

navštívit maximálně čtyři blízké osoby včetně nezletilých dětí. Návštěvu 

s jinou než blízkou osobou povoluje odsouzeným matkám vedoucí oddělení 

výkonu trestu, odsouzeným na standardních odděleních toto povoluje 

ředitelka věznice. Odsouzené matce může ředitelka věznice jako formu 

kázeňské odměny povolit v souvislosti s návštěvou opuštění věznice až na 

dvacet čtyři hodin. 

Osobní prohlídku odsouzených provádí pracovník vězeňské služby, 

osobní prohlídku dítěte provádí matka pod dohledem určeného 

zaměstnance vězeňské služby, podrobit se osobní prohlídce je povinností a 
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děje se tak kvůli vyloučení toho, aby odsouzená u sebe neměla věc, kterou 

by narušovala účel výkonu trestu. 

Na specializovaném oddělení odsouzené respektují od 19.00 do 7.00 

dobu nočního klidu, na standardním oddělení se budíček a večerka 

vyhlašují centrálním rozhlasem na všech budovách. 

Na specializovaném oddělení se činnost matky včetně trávení 

osobního volna řídí potřebami dítěte, matky se mohou navštěvovat a volně 

pohybovat v rámci celého oddělení (dvě patra), nesmějí se stýkat s jinými 

odsouzenými mimo toto oddělení a nesmějí s nimi ani hovořit (např. 

v rámci přípravy jídla ve společných prostorách). 

Odsouzené na standardních odděleních neleží bez povolení 

ošetřujícího lékaře nebo zaměstnance vězeňské služby na rozestlaném 

lůžku. Bez svolení vychovatele se nenavštěvují na jiných patrech a 

ubytovnách jednotlivých budov, než kde jsou ubytovány. 

 Organizace výkonu trestu na specializovaném oddělení je cíleně 

zaměřena na vytváření podmínek pro samostatný způsob života a na 

získání a rozvoj rodičovských dovedností, proto není v rámci tohoto 

oddělení zřízeno zvláštní výstupní oddělení. 

 Do výstupního oddělení se umisťují odsouzené (zpravidla šest 

měsíců před očekávaným skončením výkonu trestu), kterým byl uložen 

trest odnětí svobody na dobu delší než tři roky, a odsouzené, kterým je 

třeba pomáhat při vytvoření příznivých podmínek pro samostatný způsob 

života. Na to jsou také zaměřeny programy zacházení s odsouzenými 

zařazenými na toto oddělení. 

 Primárním cílem je dosažení účelu trestu (jak vyplývá z trestního 

zákona), na specializovaném oddělení je navíc cílem zabránit odloučení 

dítěte od matky, proto je hlavní matčinou aktivitou celodenní samostatná 

péče o dítě a tomu se přizpůsobuje vše tak, jak je to v rámci věznice možné. 
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Ženy jsou tak vedeny k odpovědnosti a samostatnosti a vztah mezi matkou 

a dítětem zůstává nenarušený. 

 

1.7 Psychický a emoční vývoj dítěte do tří let věku 
Do tří let věku je pro dítě nejdůležitější osobou matka (nebo jiná 

jedinečná pečující osoba), trauma z opuštění může vážně narušit další 

vývoj dítěte a mít nenapravitelné důsledky i pro jeho dospělý život. Reakce 

na odloučení od matky má tři stadia – stadium protestu, jehož projevem je 

pláč, stadium zoufalství (dítě utichne, stáhne se do sebe) a stadium 

odpoutání od matky (dítě se upne k náhradní osobě). V případě, že by došlo 

k dlouhodobému odloučení a nebyla by k dispozici jiná stálá osoba 

(náhradní), důsledkem by byla deprivace dítěte. 

Podle Piagetovy periodizace dítě od narození do roku a půl prochází 

etapou senzomotorické inteligence, na ni navazuje etapa symbolického a 

předpojmového myšlení (která probíhá asi do věku čtyř let). V té době dítě 

získává důležité poznatky o nejbližší sociální realitě, v okamžiku rozvoje 

řeči a jejího vědomého užívání se jeho sociální realita rozšiřuje a začíná 

jeho adaptace na širší sociální společnost.52

Eriksonova sociální teorie vychází z Freudovy periodizace, ale na 

rozdíl od Freuda se více zaměřuje na sociální faktory, kterými je vývoj 

dítěte ovlivňován. Erikson vychází z předpokladu, že jedinec na každém 

stupni svého vývoje musí řešit určitý psychosociální konflikt, aby po jeho 

vyřešení mohl postoupit do další vývojové etapy.  

V první etapě stojí důvěra proti nedůvěře (odpovídá Freudovu 

orálnímu stadiu), jedinec musí zvládnout konflikt mezi kladným pocitem 

základní důvěry v život a ohrožujícím pocitem nedůvěry ve svět a lidi – 

toto stadium je založeno na stálosti matky a kvalitě tohoto vztahu.53

                                                 
52 PIAGET, J., INHELDEROVÁ, B. Psychologie dítěte. Praha : Portál, 1997, s. 78. 
53 ERIKSON, E. H. Dětství a společnost. Praha : Argo, 2002, s. 226. 
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Ve druhé vývojové etapě stojí autonomie proti studu a pochybám 

(odpovídá Freudovu análnímu stadiu), jedinec, aby mohl postoupit do další 

vývojové etapy, musí úspěšně zvládnout rozpor mezi nově získaným 

pocitem autonomie a ohrožujícími pocity nadměrného studu a přetrvávající 

závislosti.54

Třetí etapa představuje střet iniciativy s pocitem viny (odpovídá 

Freudovu falickému stadiu, přibližně do pěti let), jedinec musí zvládnout 

rozpor mezi pocity iniciativy a pocity viny za nečinnost, která je v rozporu 

s normami společnosti (pocit studu cítíme, vidí-li nás někdo, pocit viny 

cítíme sami před sebou – vliv svědomí, rodiče v nás).55

V kojeneckém věku má převahu potřeba stability, jistoty a bezpečí, 

v dalším vývoji (období batolete) převažuje potřeba proměnlivosti, která 

stimuluje zvídavost a tím i další rozvoj. Rozvoj poznávacích procesů 

v batolecím období je symbolickou expanzí do vnějšího světa. Nezbytným 

předpokladem pro rozvoj symbolického myšlení je pochopení trvalosti 

objektu. Vědomí trvalosti je základem k vytváření předpojmů.56

 V rámci mezilidských vztahů vznikajících v malých sociálních 

skupinách, mezi které patří především rodina, se vyvíjí tzv. speciální 

socializace. Dítě si na základě identifikace s osobami tvořícími tuto 

skupinu (rodiče, sourozenci) osvojuje chování, které ho zároveň tato 

skupina systematicky učí. Sociální učení je souhrn reagování na základě 

získané zkušenosti. V rámci obecné socializace si pak dítě osvojuje kulturu 

dané společnosti v širokém smyslu toho slova. 

 V první etapě ve vývoji socializace se dítě učí přijímat chování 

matky, která na dítě (jeho potřeby) nějak reaguje. Chce-li dítě dosáhnout 

svého, musí své chování dát do souladu s chováním matky, resp. zjistit čím 

matku dokáže k čemu přimět a kdy ničeho nedosáhne. Pokud dítě zažívá 

                                                 
54 ERIKSON, E. H. Dětství a společnost. Praha : Argo, 2002, s. 229. 
55 Tamtéž, s. 232. 
56 PIAGET, J., INHELDEROVÁ, B. Psychologie dítěte. Praha : Portál, 1997, s. 36. 
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převážně pocit jistoty a uspokojení, vytváří si ke svému sociálnímu okolí 

pozitivní vztah. Od prvních dnů svého života dítě usiluje o pocit bezpečí a 

jistoty. Tento pocit se vytváří ze sociální interakce (sycení, mazlení, 

pohodlí etc.), na základě toho pak vzniká pocit důvěry či nedůvěry 

k druhým lidem. Pokud základní potřeba jistoty a bezpečí není naplněna, 

dochází k psychické deprivaci, která má důsledky nejen pro další vývoj 

dítěte, ale také pro celý dospělý život daného jedince.57

 Postupně se dítě učí reagovat také na jiné osoby než na matku (popř. 

nejbližší okolí). Socializace na společnost (tj. umění hrát různé sociální role 

v různých sociálních situacích) se rozvíjí postupně a úspěšnost závisí na 

jistotách nabytých v raném dětství. Pokud tyto základní jistoty byly často 

otřásány, nevyvine se u dítěte schopnost přiměřené orientace v okolí 

v takové míře, aby mohlo bez obtíží navazovat nové mezilidské vztahy. 

Primární socializace, tj. adaptace na podmínky denního života, která 

probíhá jako postupná sebekontrola (od naučených zábran po účelnou 

kontrolu chování) by tím byla vážně narušena.58

 Proto je v prvních letech života dítěte pro jeho další vývoj (včetně 

přiměřené socializace) nezbytná osoba matky (či jiné jedinečné pečující 

osoby). 

 

1.8 Jedinec z pohledu sociální psychologie 
Prostředkem socializace je učení, které se uskutečňuje v rámci 

mezilidské interakce. Dítě pro to má vrozené dispozice, další rozvoj závisí 

na prostředí, které mu zprostředkovává zkušenost a rozvíjí kompetence. 

Matka funguje jako zrcadlo a poskytuje mu tak zpětnou vazbu, v této době 

(kojenecký věk) se vytváří základ pro učení nápodobou. 

Proces socializace závisí na interakci s matkou (rodiči), obě strany 

jsou pro to vybaveny vrozenými dispozicemi (mezi 6. a 9. měsíce dítě 
                                                 
57 PIAGET, J., INHELDEROVÁ, B. Psychologie dítěte. Praha : Portál, 1997, s. 104. 
58 ČÍŽKOVÁ, J. Přehled sociální psychologie. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2000, s. 25. 
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začne odlišovat matku od ostatních), matka je jedním z prvních objektů, 

které dítě vnímá jako trvalé. V tomto vztahu je třeba saturovat také potřeby 

matky, protože ta svými reakcemi poskytuje dítěti informaci o jeho hodnotě 

a významu. Tento obraz se stává základem jedincova sebepojetí. 

Základním nástrojem sociálního přizpůsobení je řeč, kterou se dítě opět učí 

nápodobou.59

Batole se postupně odpoutává z vazby na matku. Potřebuje získat 

základní důvěru v sebe a své schopnosti. Batole už začíná mít vědomí 

vlastní osobnosti (to se projevuje potřebou se prosadit), hodnocení je ale 

závislé na názoru rodičů (resp. názoru osobně významných autorit). 

Osamostatňování je spojeno s rozvojem komunikace. Komunikační 

funkce řeči je umožněna univerzálností jazyka, srozumitelností pro všechny 

členy určité společnosti. Obecně platným normám chování se dítě učí 

pozorováním i prostřednictvím verbálního sdělení. Jedním ze způsobů 

sociálního učení je nápodoba. Učení nápodobou umožňuje osvojení 

různých projevů chování. Další variantou je identifikace, dítě přijímá 

postoje a chování člověka, se kterým se ztotožňuje. Obyčejně je to rodič, 

alternativním zdrojem mohou být sourozenci. 

Dítě přichází na svět s určitým biologickým a nervově psychickým 

vybavením, je to souhrn vrozených předpokladů jedince pro jeho další 

rozvoj. Kromě vrozených dispozic na vývoj jedince působí prostředí, tj. 

souhrn vnějších činitelů (přírodních, ekonomických, materiálních a 

kulturně sociálních vlivů, v užším pojetí pak bezprostřední životní 

podmínky). Největší význam má sociální prostředí, tj. lidé, kteří jedince 

obklopují, jejich vlastnosti a chování (rodina). Prostředí působí spontánně – 

formou sociálního učení (nápodoby, identifikace), prostředí působí také 

výchovně – záměrně, plánovitě, je to systematické ovlivňování psychiky 

jedince. Člověk se vyvíjí v kontaktu s prostředím, přizpůsobuje se mu. 

                                                 
59 PIAGET, J., INHELDEROVÁ, B. Psychologie dítěte. Praha : Portál, 1997, s. 104. 
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Prostředí může působit na tempo vývoje, vlivem příznivého, podnětného 

prostředí se genetický potenciál mění na reálné schopnosti a vlastnosti. 

Socializace je vrůstání člověka do společnosti. Člověk se jako tvor 

společenský nerodí, stává se jím přizpůsobováním se společenskému 

prostředí. A stupeň jeho socializace je přímo závislý na tom, jaké 

podmínky mu v procesu socializace byly nabídnuty. 

„Myslím, že je biologický a antropologický fakt, že povaha lidské 

inteligence se určitě nijak podstatně nezměnila, přinejmenším ne od 

sedmnáctého století, ale pravděpodobně spíš už od dob cromagnonského 

člověka. Tedy myslím, že základní vlastnosti naší inteligence, ty, jež 

náležejí do sféry toho, o čem dnes diskutujeme, jsou určitě velmi starobylé, 

a pokud byste si vzal člověka z doby před pěti nebo možná před dvaceti 

tisíci lety a začlenil jej od dětství do dnešní společnosti, naučil by se to, co 

se naučí každý jiný a byl by géniem nebo hlupákem nebo někým jiným, ale 

nebyl by v ničem zásadně odlišný. (…) Mění se ovšem úroveň dosaženého 

vědění, mění se společenské podmínky – ty podmínky, jež umožňují 

člověku svobodně myslet a rozbíjet pouta omezujících pověr. A s tím, jak 

se tyto podmínky mění, se daná lidská inteligence posunuje vpřed k novým 

způsobům tvorby.60

 Sociální psychologie zkoumá jedince v rámci společnosti, ve které 

žije. Jedinec funguje v ekonomických vztazích dané společnosti, obecné 

formy a obecná oprávnění a zákazy lidského chování určuje systém moci. 

Dalo by se tedy říci, že podstata lidského života spočívá na politickém 

fungování společnosti. 

Podle Noama Chomského prvky represe, útlaku, destrukce a 

donucování existující v jakékoli současné společnosti jsou pozůstatkem 

minulosti a je třeba je překonat společností svobody, jejíž bytostnou 

                                                 
60 CHOMSKY, N., ELDERS, F., FOUCAULT, M. Člověk, moc a spravedlnost. Praha : intu:, 2005, s. 39 
– 40. 
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potřebou je potřeba tvořit.61 Stát sice disponuje mocí prosazovat za legální 

to, co legálním označí, ale tato moc neznamená podle Chomského 

spravedlnost ani správnost. Domnívá se, že lidé jsou schopni jednat jako 

citlivé a zodpovědné bytosti, které si nejen dokáží představit vytvoření 

lepší společnosti a lepšího systému spravedlnosti, ale jsou s to se k tomuto 

lepšímu systému i přibližovat.62

„Myslím si, že je jistější doufat v pokrok na základě těchto lidských 

instinktů než na základě institucí centralizované moci, o níž se domnívám, 

že bude skoro nevyhnutelně jednat v zájmu svých nejmocnějších složek.“63

 

 

2 Metodologická část 

 
 Při výzkumu jsem používala převážně metodu orální historie a 

doplnila jsem ji pozorováním, písemným záznamem rozhovoru a písemně 

položenými otázkami (k tomu jsem přistoupila především proto, že mi 

nebylo vždy povoleno vzít si s sebou nahrávací techniku). 

 Dále jsem čerpala z písemných pramenů, především v části 

teoretické. K mému vlastnímu tématu však v podstatě žádné písemné 

prameny neexistují. Pouze jsem měla k dispozici jiné diplomové práce, 

které se týkaly tématu vězeňství a v nichž bylo možné ověřit částečně 

vedlejší témata objevující se při práci na tématu hlavním, dvě práce se sice 

týkaly přímo problematiky speciálního oddělení pro matky s dětmi, ale 

v době sepsání jedné tam nebyla umístěna žádná obviněná matka 

s dítětem64 a druhá se zaměřovala na problematiku z pohledu právního 

(nicméně některé údaje byly cenné, minimálně jako informace). 

                                                 
61 CHOMSKY, N., ELDERS, F., FOUCAULT, M. Člověk, moc a spravedlnost. Praha : intu:, 2005, s. 46. 
62 Tamtéž, s. 60. 
63 Tamtéž, s. 74. 
64 MYŠIČKOVÁ, M. Odsouzené matky – jejich děti, děti společně s matkami ve výkonu trestu odnětí 
svobody. Diplomová práce. Brno : Pedagogická fakulta MU, katedra pedagogiky, 2006, s. 41. 
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 Vzhledem k tomu, že můj výzkum není zaměřen směrem do historie, 

nýbrž směrem do budoucnosti, již na počátku bylo jasné (a byl to také můj 

záměr), že odpovědi na výzkumné otázky se budou opírat především právě 

o subjektivní prožitek vyprávějících. Podobně tak celá práce jakožto 

prozatím počátek výzkumného záměru. Pokud by měla být uvedena nějaká 

objektivní zjištění, vyžadovalo by to několikaletou systematickou práci 

zaměřenou na jednotlivé osudy vyprávějících (což doufám bude do 

budoucna možné) průběžně rozšiřovanou o další výpovědi nově 

uvězněných i nové výpovědi personálu. Patrně však nikdy nebude možné 

hovořit o reprezentativních poznatcích. Zároveň by bylo dobré zvážit, zda 

se pokusit výzkum rozšířit o výpovědi těch matek, kterým byla žádost o 

umístění na oddělení pro matky s dětmi zamítnuta a které musely svůj trest 

absolvovat na standardním oddělení. 

 

2.1 Výzkumný cíl 
 Hlavním výzkumným cílem je zjistit, jak možnost matky nezletilého 

dítěte do tří let mít toto dítě u sebe ve výkonu trestu ovlivňuje její další 

asociální chování, resp. zda nepřetržení vztahu mezi matkou a dítětem by 

mohlo přispět k prevenci asociálního chování matky po propuštění 

z výkonu trestu. A zároveň se dotknout tématu, nakolik tato možnost 

působí preventivně také při ohrožení dítěte sociálním vyloučením 

v důsledku rané deprivace spojené často s pozdějšími poruchami chování, 

které nezřídka v období dospívání a dospělosti vedou k asociálnímu 

chování (někdy spojenému s trestnou činností), minimálně však 

k deviantním a sociálně patologickým projevům (prostituce, alkoholismus, 

drogová závislost). 

 Vzhledem k zadání je jasné, že je naprosto nemožné, aby tato práce 

byla čímkoli jiným než počáteční studií k zamýšlenému výzkumu, neboť 

záměr představuje systematickou mnohaletou práci, aby bylo vůbec možné 
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zaznamenat nějaký výstup, který by měl vypovídací hodnotu. A i poté 

půjde pouze o potvrzení (vyvrácení) oprávněnosti předpokladů, že by 

nepřerušení vztahu matka-dítě mohlo působit preventivně při dalším 

možném matčinu selhání, tj. že péče o dítě ve vězení může být výchovným 

opatřením s ohledem na budoucnost ženy ve výkonu trestu. 

 Vedlejším výzkumným cílem bylo zjistit, jak velkou roli v prožitku 

odsouzené ženy-matky (ovlivňujícím její minulé i možné budoucí chování) 

hraje pocit výlučnosti či pocit stigmatu, jak s tímto faktem nakládá a zda 

s ním vůbec nějak vědomě pracuje při vnímání sebe sama, potažmo ve 

spojení s životem svých dětí. 

 

2.1.1 Zkoumané hypotézy 
 Již několik let se systematicky zabývám tématem práce se sociálně 

vyloučenými rodinami (alkoholismus a jiné závislosti, dlouhodobá 

nezaměstnanost spojená se ztrátou bydlení, domácí násilí, prostituce etc.) 

jako možné prevence budoucího sociálního vyloučení dětí z těchto rodin 

v jejich dospělém životě.  

 Vycházím z předpokladu, že základním určujícím vodítkem pro život 

jedince je jeho dětství, resp. prvních šest (osm) let života, a emoční vazba 

na matku (jedinečnou osobu). A s jako naprosto nenahraditelnou vazbou je 

s ní třeba zacházet i při přímé práci s jednotlivci. 

 Odloučení dítěte od matky, zvláště v prvních třech letech života, 

považuji za naprosto krajní řešení (např. v případě těžké matčiny nemoci, 

týrání či zneužívání dítěte matkou). Nástup matky do výkonu trestu je 

možné považovat za situaci, která by se jako krajní označit dala, především 

proto, že jde o rozhodnutí na základě vynesení rozsudku soudem, tudíž 

matkou (ani nikým jiným) v konečné fázi neovlivnitelné. 

 Na základě své předešlé praxe se domnívám, že cílená práce 

s matkou při zachování vazby dítě-matka a respektování matčiny osobnosti 
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a podporování jejích silných stránek může vést nejen ke změně matčina 

způsobu života (a při dlouhodobé systematické práci i k proměně její 

osobnostní struktury), ale především může minimalizovat ohrožení 

sociálního vyloučení dítěte v důsledku dlouhodobého pobytu v prostředí 

s asociálními prvky.  

 Pokud je odsouzené matce umožněno mít u sebe dítě ve výkonu 

trestu, dítě ani ona se v budoucnu nebudou muset potýkat s vědomím jejího 

zásadního selhání v roli matky (a to i na úrovni neuvědomovaného). Pro 

dítě to znamená mít při navazování vztahů v budoucnosti tytéž možnosti 

jako jiné děti, neboť především jeho emoční vývoj není zásadně narušen. 

Pro odsouzenou ženu vzniká prostor pro uvědomění si sebe v roli matky, 

své mateřské odpovědnosti, a v důsledku pro cestu k vystoupení z prostoru 

páchání trestné činnosti a k zásadní změně způsobu života. Pokud by se 

jednalo o ojedinělé selhání (dopravní nehoda, čin v afektu etc.), byl by 

pobyt ve vězení pouhým dočasným bytím mimo domov, v případě 

odloučení však s nevratnými následky pro matku i dítě. 

 Zároveň se ale domnívám, že právě výkon trestu se všemi 

omezeními s ohledem na nemožnost svobodné volby je de facto 

jedinečným chráněným místem, které se reálnému životu matky malého 

dítěte podobá jen částečně. Tudíž zjištěné pozitivní působení by bylo pouze 

dokladem smysluplnosti tohoto opatření. Tedy zjištěním, že tato krajní 

situace má za určitých podmínek řešení, které je v důsledku prospěšné pro 

dítě i matku. 

 

2.2 Výzkumné otázky 
 Vzhledem k tomu, že moje práce měla být vstupní fází výzkumu, i 

vzhledem k tomu, že důležitým zadáním bylo navázání vztahu 

s narátorkami, který by dával naději na dlouhodobější spolupráci (i 

několikaletou), rozhodla jsem se dát více prostoru životnímu příběhu 
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(pokud budou narátorky ochotny vyprávět) a v rámci vyprávění pak najít 

místo pro položení výzkumných otázek. Protože jsem ale do určité míry 

chtěla ovlivnit směr vyprávění, první otázku jsem položila všem hned na 

začátku. Bylo pro mě velmi důležité vědět, proč, tj. za jaký trestný čin, se 

narátorky ve vězení ocitly.  

 

2.2.1 Základní výzkumná otázka 
 Hlavní výzkumnou otázkou pro mě bylo zjistit, jak možnost mít u 

sebe dítě ve výkonu trestu ovlivňuje či může ovlivnit další život odsouzené 

ženy. Na tuto otázku jsem se ale zaměřila až v konečné fázi svých návštěv. 

Především proto, že jak už jsem zmínila, tato práce měla být zahájením 

vlastního výzkumu, jeho úplně počáteční fází.  

 Dá se tedy říci, že mým hlavním úkolem v této fázi výzkumu bylo 

navázání vztahu, který by dával dostatek prostoru pro výzkum budoucí. Na 

základě životního příběhu jsem si chtěla vytvořit vstupní představu o 

odsouzených ženách, o jejich vztahu k trestné činnosti, který by mohl 

ovlivnit jejich další život, a o jejich vnímání sebe jako matky. Toto se mi 

zdálo jako naprosto klíčové pro sledování dalšího vývoje směrem buď 

k recidivě (a tam by můj výzkum nutně musel u dané ženy končit), nebo 

k návratu do většinového způsobu života, tj. socializaci. V takovém případě 

bych pak musela životní dráhu ženy a jejích dětí dál sledovat, domnívám se 

minimálně pět let po propuštění. 

    

2.2.2 Dílčí výzkumné otázky 
První položená otázka se týkala zjištění trestné činnosti a motivu 

jejího páchání (ať už přímého důvodu, jako peníze např., tak toho skrytého, 

jako nestabilní rodinné prostředí etc.). Od toho se potom odvíjely otázky 

další, které se týkaly zázemí mimo zdi věznice, vztahu k minulosti 

nahlíženo dnes (popř. dříve), vztahu k budoucnosti s ohledem na pobyt ve 
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vězení, a s tím souvisejícím vztahem k dítěti (dětem), resp. s vnímáním své 

role jako matky (současné, popř. minulé i budoucí).  

Další otázky pak vycházely z individuálního příběhu a z osobnosti té 

které matky (tj. rozsahu a hloubce podávaných informací), nicméně je třeba 

říci, že jejich účelem bylo především neztratit kontakt, aby bylo možné 

v rozhovorech pokračovat po propuštění z výkonu trestu. 

 

2.3 Realizace výzkumu 
 Vlastní realizace výzkumu (resp. jeho první zamýšlené fáze) byla 

omezena obdobím jednoho roku, tj. od zahájení do zpracování výstupu 

formou diplomové práce. V rámci tohoto období pak bylo nutno vycházet 

z toho, co mi bude (bylo) povoleno s ohledem na chod a předpisy věznice, 

popř. možnosti personální.  

 Musela jsem se tedy poměrně dost přizpůsobovat jak časově, tak 

v průběhu výzkumu i metodicky. Dá se říci, že jsem si nemohla určit vůbec 

nic než právě jen výběr oddělení a tematické zaměření výzkumu, resp. 

výzkumný cíl. Při samotné realizaci jsem však musela naprosto vždy 

vycházet z toho, co mi bylo povoleno.  

  

2.3.1 Metoda výzkumu 
 Základní výzkumnou metodou měl být sběr dat formou orální 

historie, především jsem chtěla užít metodu životního příběhu a doplnit ji 

formou rozhovoru. Podařilo se mi nahrát rozhovor s vychovatelkou, 

psycholožkou a sociální pracovnicí a se čtyřmi matkami, s každou z nich 

dva rozhovory. 

Účast byla dobrovolná, s vybranými odsouzenými matkami byla 

sepsána Smlouva o poskytnutí práv (příloha č. 5) a Udělení souhlasu ke 

zpracování a zpřístupnění osobních a citlivých údajů (příloha č. 6) a byly 
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upozorněny, že jejich jména ani jiné údaje, podle kterých by mohly být 

identifikovány, se v samotném textu neobjeví. 

Personál mi dovolil rozhovory nahrávat s podmínkou, že budu 

parafrázovat, nikoli citovat, resp. že nahrávky použiji pouze k vlastním 

potřebám a nebudu je archivovat. 

Základní výzkumnou metodu jsem v průběhu musela doplnit o 

písemné odpovědi na položené otázky (stále v rámci základních 

zkoumaných tematických okruhů dílčích otázek) a o rozhovory vedené bez 

nahrávací techniky, tj. písemný záznam. Rozhovory zaznamenávané 

písemně jsou spíš poznámkami, protože systematický záznam by působil 

v daném okamžiku velmi rušivě. Doplnila jsem je ještě formou pozorování. 

Dále jsem potom pokračovala formou korespondence, údaje takto 

získané však ve své práci zmiňuji už jen okrajově. Touto formou udržuji 

s odsouzenými kontakt i nadále. 

 

2.3.2 Technika sběru dat 
 Písemným zdrojem možných informací k vlastnímu výzkumu byly 

jiné diplomové práce, které se buď přímo zabývaly tématem speciálního 

oddělení pro matky s dětmi ve Věznici Světlá nad Sázavou, nebo toto téma 

zmiňovaly. I když to byly práce zaměřené na problematiku právní nebo 

sociologickou, byly pro mě cenné. Poskytly mi nejen přímé informace, ale 

také mi pomohly získat více dalších zdrojů, z nichž jsem mohla čerpat. 

 Rozhovory jsem nahrávala a poté provedla jejich přepis. Přepsané 

rozhovory byly základním materiálem pro jednotlivé příběhy uvězněných 

žen, včetně citací. Rozhovory personálu jsem používala při psaní pouze 

v mluvené podobě jako doplňující k písemným materiálům, které mi byly 

poskytnuty přímo ve Věznici Světlá nad Sázavou. 

 Další (nenahrávané) rozhovory a pozorování jsem použila především 

k doplnění souvislostí poté, co nebylo možné získat další nahraný materiál. 
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2.3.3 Podmínky sběru dat 
 Rozhovory s personálem mi byly poskytnuty bez požadavku jakékoli 

zpětné kontroly, stejně jako písemné podklady týkající se věznice jako 

takové i specializovaného oddělení pro matky s dětmi. Pouze v jednom 

případě jsem byla upozorněna na to, že s poskytnutým materiálem je třeba 

zacházet jako s citlivými údaji (což jsem také udělala). 

 Dva rozhovory (vyprávění) nahrané s každou matkou se uskutečnily 

bez přítomnosti personálu. To zpětně hodnotím jako velmi cenné, neboť jak 

se časem ukázalo, bylo to něco naprosto výjimečného (v rámci možnosti 

dělat výzkum ve vězení). Bohužel to byly rozhovory počáteční, na základě 

kterých se teprve ukázaly některé další možné okruhy zajímavých otázek.  

 Další rozhovory se již odehrávaly za přítomnosti vychovatelky a bez 

nahrávací techniky. Na jednu stranu to bylo omezující s ohledem na 

soukromou povahu sdělovaného, na stranu druhou byly přínosné její reakce 

po ukončení rozhovoru a odchodu matky. 

 Záměr scházet se se ženami a dát jim maximální prostor pro jejich 

vyprávění se tedy zkomplikoval institucionálním zásahem. Na začátku jsem 

doufala, že se mi podaří nahrát alespoň tři sezení s každou matkou, která by 

měla charakter volných vzpomínek. Zákaz mít nahrávací techniku a být 

s matkami o samotě přišel naprosto nečekaně. Měla jsem samozřejmě 

počítat s tím, že se podmínky mohou měnit, a do jisté míry jsem s tím jako 

s možností i počítala, nicméně naprosto se nedalo odhadnout, čeho všeho 

by se změněné podmínky mohly týkat a jaké důsledky by to s sebou mohlo 

nést. Takže nakonec jsem byla nucena přistoupit i k dotazování formou 

psaných otázek, k pozorování a rozhovoru zaznamenávanému pouze 

formou písemných poznámek a k přímé korespondenci (o které jsem 

věděla, že prochází kontrolou oběma směry). Zcela jistě to původní záměr 

poznamenalo. Naštěstí ne tak, aby nebylo možné ve výzkumu pokračovat. 
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2.3.4 Výběr zkoumaného vzorku 
 V době, kdy mi byl ředitelkou věznice povolen vstup na 

specializované oddělení pro matky s dětmi, bylo ve výkonu trestu na tomto 

oddělení jedenáct matek. Všechny jsem na společném setkání za účasti 

vychovatelky seznámila s důvody, proč mě zajímá právě toto oddělení, 

proč pro svoji práci potřebuji jejich spolupráci, a požádala jsem je o 

možnost s nimi mluvit. Bylo však zcela na jejich rozhodnutí, zda se mého 

výzkumu zúčastní, žádným způsobem jsem jejich výběr nemohla ovlivnit. 

Neměla jsem tedy naprosto žádnou představu o tom, o jaké ženy 

půjde, tudíž se mohlo stát cokoli. I to, že se mnou žádná z žen nemusela 

chtít hovořit. Proč se rozhodly se mnou hovořit, se mohu jen domýšlet, 

přímo jsem se jich neptala. Každé jsem ale poděkovala za ochotu se mnou 

hovořit s tím, že mi to pomůže při mé práci. U jedné z žen se časem 

ukázalo jako nejpravděpodobnější důvod, že si potřebovala postěžovat a 

příchozí zvenčí byl dobrým objektem k tomuto záměru, zvláště když přišel 

s úmyslem psát o oddělení na základě toho, co se dozví od maminek. Do 

určité míry byla důvodem možnost sdělit svůj příběh někomu, kdo přišel 

jen proto, aby poslouchal. Zároveň se ale domnívám, že v tom byla i vůle 

vyjít mi vstříc. Nepovažovaly to za svoji povinnost ani do toho nešly s tím, 

že za to budou mít bodík do kladného hodnocení. Všechny se mnou 

opravdu hovořit chtěly, nějakým způsobem to považovaly za smysluplné, 

minimálně v tom daném okamžiku. 

Do jaké míry se mi podaří v zadání pokračovat i v budoucnu, však 

není jasné. Stále jako jedna z reálných možností hrozí i to, že se mnou ženy 

po svém propuštění (byť mi to přislíbily) nebo možná i dříve prostě 

přestanou komunikovat. S vědomím toho jsem se také snažila vést naše 

rozhovory, stále jsem kromě tématu měla na paměti i práci na vztahu. 

Věděla jsem, že ochota k delší spolupráci i mimo zdi věznice je možná jen 

tehdy, budou-li mi narátorky důvěřovat. Což z mé strany kromě jiného 
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vyžadovalo určitou pravidelnost kontaktování a projev zájmu i v případě, 

že jsem momentálně žádné další informace už nepotřebovala.  

Pokud by kontakt z jejich strany skončil mými návštěvami ve vězení, 

v podstatě by se potvrdilo jen to, co je již naprosto evidentní ze všech 

předchozích pokusů o získání nějakých statistických údajů o úspěšnosti 

resocializačních programů ve vězení, totiž to, že úspěšnost či neúspěšnost 

není možné ověřit. 

 

2.4 Propojení orální historie a psychologie 
 Orální historie stojí na lidském příběhu. Zabývá se jednotlivci. 

Pracuje s lidskou pamětí a se subjektivním prožitkem daného. Důležitou 

složkou ovlivňující materiál shromážděný v rámci orální historie (ať už 

jako metody nebo samostatného oboru) je lidská psychika. Psychika 

vyprávějícího směrem k vyprávěnému jakožto prožitému, psychika 

naslouchajícího směrem k slyšenému jakožto interpretovanému. Hovoříme-

-li o subjektivitě příběhu, pak je to vázáno na subjektivitu promlouvajícího 

stejně jako na subjektivitu příjemce. 

 Ve hře je mnoho psychologických aspektů, které i při běžné 

komunikaci ovlivňují to, co říkáme a jak to říkáme, stejně jako to, co 

slyšíme a jak to slyšíme. I při sebevětší snaze naladit se na vyprávějícího 

nemůžeme zabránit, aby se projevila naše vlastní osobnost. Vedle rizika, že 

dochází k určitému zkreslení ze strany vypravěče, je tedy velmi aktuální 

riziko našeho vlastního zkreslení v pozici naslouchajícího. Už například jen 

pouhý jazyk jako takový. Převážná většina slov a slovních spojení je 

nositelem významu konotativního, jen v minimu případů zvolíme slovo, 

jehož význam je jednoznačný a obecný a neovlivnitelný osobami 

promlouvajícího a příjemce. Proto je neméně důležitý také kontext, ale i ten 

je nositelem subjektivní roviny. Přesto čím více dalších sdělení kromě 
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samotných slov zachytíme, tím větší šanci na umenšení rizika nesprávného 

porozumění máme. 

 Pokud se tedy rozhodnu vplout do vod orální historie, je dobré mít 

základní znalosti z psychologie, respektive vzít na vědomí, že pokud 

pracuji s živým člověkem, pohybuji se především na poli čistě 

subjektivním. Proto je dobré zaměřit se na to, co z tohoto faktu mohu 

vytěžit, nikoli na to, v čem všem mě to svazuje a limituje. Protože to je ten 

hlavní důvod, proč se obracím k orální historii – jedinečný příběh. 

  

2.5 Rozhovor jako sběr dat 
 Výzkumný rozhovor (ať už se pohybujeme v jakémkoli oboru) je 

především sběrem dat. I když se zkoumané téma dotýká problematické 

minulosti narátora či dokonce se zabývá traumatickými událostmi, stále by 

měl mít tazatel na paměti, že se jedná o výzkum, a nepřekračovat hranice, 

které jsou mu tím dány. Nejen co se způsobu vedení rozhovoru týče, ale i 

při analýze shromážděných dat.  

 Výzkumník pracující metodou orální historie (ať už se rozhodne pro 

formu narativního rozhovoru či životního příběhu) musí co nejpečlivěji 

formulovat svoji první otázku (ta dává obvykle směr celému vyprávění). 

Potom je třeba zvážit, zda se výzkum zaměří na výpověď jako svébytné 

sociální jednání, či zda půjde o spojení výpovědi a zkušenosti (a je-li to 

jako záměr reálné). 

 Při výzkumném rozhovoru (jakéhokoli typu) je důležité mít na 

paměti základní povinnosti (i dovednosti zároveň) tazatele: je nutné 

poslouchat a také interpretovat, přemýšlet, zda sdělované má nějaký 

význam pro zvolené téma, sledovat narátorovo chování a snažit se je využít 

pro lepší porozumění sdělovanému, sledovat vnější i vnitřní souvislost 

vyprávění, a vstupovat do něj doplňujícími otázkami tak, aby je předčasně 
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neukončil. Vedle toho však výzkumník ještě musí například sledovat 

funkčnost nahrávacího zařízení, běžící čas, rušivé prvky prostředí. 

 Navazovat by měl protokol o rozhovoru, záznam a přepis rozhovoru, 

analýza a verifikování (tj. smysluplnost, kritické zhodnocení, vztáhnutí 

k tématu výzkumu). Tím by měl být výzkumníkův úkol splněn. 

  

2.6 Rozhovor jako forma terapie 
 Rozhovor sám o sobě může působit terapeuticky (úlevně). Zatímco 

při výzkumném rozhovoru by to však měl (či mohl) být pouze vedlejší 

produkt, při psychoterapeutickém rozhovoru je to jeho účel, smysl, cíl. 

Zatímco při výzkumném rozhovoru stěží budeme nadšeni, když se 

narátor rozhodne hodinu mlčet, při psychoterapeutickém rozhovoru nebývá 

sice mlčení časté, nicméně se to stává, a má to svoji výpovědní hodnotu. 

Mlčení v psychoterapii (či terapii) má smysl a je třeba je respektovat. Při 

výzkumu by to také mohlo mít smysl, pokud bychom jako zkoumané téma 

měli např. formy komunikace mezi dlouholetými partnery, možnosti 

dorozumívání sluchově postižených etc. – patrně bychom ale volili jinou 

výzkumnou metodu než metodu orální historie.  

Výzkumník pracující metodou orální historie se na terapeutickém 

působení rozhovoru podílí nepřímo (a ani by se o nic jiného z etických 

důvodů neměl snažit), a to svojí profesní připraveností v roli tazatele. Měl 

by být informovaný (znát zkoumaný problém), měl by dokázat sdělit důvod 

rozhovoru a umět odpovědět na případné otázky týkající se smyslu, měl by 

být citlivý (pozorně naslouchat) a jasně se vyjadřující, otevřeně reagovat a 

být flexibilní, měl by umět řídit rozhovor tak, aby se stále držel blízko toho, 

co chce zjistit, jeho vstupy do vyprávění by měly být vyvážené – neměl by 

mluvit moc, ale neměl by ani zcela mlčet, měl by mít dobrou paměť, aby si 

dokázal části rozhovoru dát do vzájemných souvislostí (aniž by musel klást 

upřesňující otázky, které by na narátora mohly působit rušivě), 
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k vyprávěnému by měl přistupovat kriticky (což by nemělo znamenat nic 

hodnotícího), svoji schopnost interpretovat by neměl používat 

k podsouvání svých výkladů narátorovi, a především by měl mít stále na 

paměti etický rozměr, který mu je dán (a narátora by měl dostatečně 

informovat o cílech výzkumu i o způsobu zacházení se získanými 

informacemi), aby hned na počátku vytvořil takové prostředí, ve kterém se 

bude narátor cítit bezpečně, tj. bude svému protějšku důvěřovat. Pokud se 

toto nepodaří, nejen že stěží rozhovor bude moci působit jako terapie (což 

ovšem samozřejmě není výzkumníkův cíl), ale sdělované bude narátorem 

nadměrně selektováno, a to patrně nejen v rovině emoční, ale i v rovině 

čistě rozumové, což by výzkum mohlo negativně poznamenat.  

 

2.7 Psychoterapeutický rozhovor 
 Důvodem rozhovoru, který vede psychoterapeut se svým klientem, je 

jeho léčebný smysl. Měl by vést ke změně vnímání, postojů, chování, 

jednání etc. (podle druh terapie). Ve vězení se užívá terapie typu KBT 

(kognitivně behaviorální terapie), která učí recidivisty nahlédnout a 

pochopit důvody jejich jednání a učí je chovat se jinak (tj. společensky 

přijatelně). Psychoanalytická (hlubinná) psychoterapie například (která 

představuje několikaletý proces), pokud je úspěšná, vede ke změně 

struktury osobnosti, tj. objevuje v člověku jeho skrytý potenciál a trvale mu 

ho zpřístupňuje. Jedinec nachází své vlastní vnitřní možnosti, které ho pak 

vedou k objevování řešení v tíživých životních situacích (neboť právě ty ho 

často přivádějí do psychoterapie). 

 Zatímco terapie typu KBT je něco jako polostrukturovaný rozhovor, 

hlubinné terapie mají blízko k narativnímu rozhovoru či k biografickému 

vyprávění. Na rozdíl od výzkumníka pracujícího metodou orální historie 

však terapeut nesleduje žádné téma. Je pouze na klientovi, o čem, kdy a jak 

bude hovořit. A terapeut s ním pak toto téma sdílí. 
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2.8 Orální historie není terapie 
 Vzhledem k tomu, že způsob vedení rozhovoru s klientem je závislý 

na typu terapie, pokusím se o určité zobecnění či zjednodušení, resp. 

zvýraznění toho, s čím při hovoru pracuje psychoterapeut a neměl by 

pracovat výzkumník (stále mám na mysli metodu orální historie) a naopak, 

a v čem se vzájemně liší už ze své podstaty. 

 Při prvním sezení psychoterapeut zjišťuje, s jakou zakázkou klient 

přichází (co je jeho problém, co si přeje vyřešit, změnit), je to tedy budoucí 

narátor, kdo sděluje účel a cíl (při výzkumu je to obráceně). Oba – terapeut 

i výzkumník – oznamují, že budou ctít soukromou povahu sděleného, 

zatímco výzkumník ale zjištěné bude nějakým způsobem zveřejňovat (a 

narátor to ví a souhlasí s tím), psychoterapeut naopak (a klient to ví a 

souhlasí s tím). – Může se samozřejmě stát (a stává se to), že 

psychoterapeut některý příběh užije ke své teoretické práci (přednášky, 

články, knihy), děje se to ale podle přísných pravidel (anonymita co se týče 

jména i kontextu časového a prostorového, a to vždy). – O mlčení jsem se 

již zmínila dříve, podobně je to s neverbálními projevy komunikace. 

Psychoterapeut jim musí věnovat velkou pozornost (i změnám, ke kterým 

v průběhu terapie v této složce komunikace dochází). Z více než padesáti 

procent je člověk vnímán na základě svých neverbálních projevů, zatímco 

pro výzkumníka je tento druh komunikace doplňující a podpůrný (při 

interpretaci), pro psychoterapeuta si v podstatě drží onu padesátiprocentní 

sdělovací hodnotu (jinými slovy – mohou být sezení, při nichž nepřetržitě 

hovořící klient slovy nesdělí nic podstatného, ale tělem řekne něco, co 

terapii může posunout dál, navíc jsou psychoterapie, které pracují přímo 

s tělem jako takovým).  

 V psychoterapii je důležité úplně všechno, a vším se jako 

psychoterapeut musím zabývat (interpretovat). Pokud mi přinese kytku 

narátor, může mě to potěšit, může mě to přivést do rozpaků, může se mě to 
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třeba i nepříjemně dotknout, budu o tom možná přemýšlet, zda to měl být 

kompliment, úplatek či prosté vyjádření sympatie, možná to nějak naruší 

mnou plánované dotazování se, ale víc asi nic. Pokud mi kytku přinese 

klient, může mě to taky potěšit, rozladit či přivést do rozpaků, ale moje 

otázky po důvodu toho se asi nespokojí jen s pouhým konstatování, že se 

mnou chce asi navázat bližší kontakt. Psychoterapie stojí na vztahu mezi 

klientem a terapeutem. Přes porozumění tomuto vztahu se může klient lépe 

zorientovat ve vztazích s ostatními i ve vztahu k sobě samému. Vztah je 

pro psychoterapii naprosto klíčový. A proto musím jako psychoterapeut 

věnovat pozornost všemu, co se mezi mnou a mým klientem odehrává (a to 

oběma směry) a zacházet s tím s největší opatrností. 

 A to je hlavní důvod, pro který jsem toto (byť poněkud 

zjednodušené) srovnání dělala. Při použití metody orální historie se tazatel 

může dotknout tak bolestných zákoutí narátorovy duše (i když jeho 

výzkumný cíl nic takového nesleduje), že pokud podlehne touze rozkrýt 

narátorovo tajemství, může se nejen dostat do situace, kterou prostě 

neustojí (protože neumí dostatečně pracovat s vlastními emocemi) a rozbije 

si tak možná celý výzkum, ale především může dotyčnému vyprávějícímu 

ublížit. Spolehlivým způsobem, jak se tomuto nebezpečí vyhnout, je držet 

se svého výzkumného zadání a nenechat se unést pocitem, že hovor se 

mnou jakožto výzkumníkem narátorovi pomáhá, že je pro něj terapií. 

 V případě dlouholetého výzkumu vedeného metodou orální historie 

zaměřenému na vývoj života několika jedinců je také velmi důležitou 

otázkou, kterou není dobré opomenout, držení si hranic mezi výzkumníkem 

a narátorem, tj. zachování si osobního odstupu, jehož porušení (např. 

vytvoření přátelských vazeb) by zásadním způsobem ovlivňovalo odstup 

potřebný pro analýzu shromážděného materiálů. V tomto směru by se 

výzkumník mohl inspirovat právě u psychoterapeutů. Udržení si 

profesionálního vztahu terapeut - klient je základním předpokladem 
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úspěšné psychoterapie (jakkoli dlouhé, tedy i mnohaleté). Podobně 

profesionálně by měl ke vztahu přistupovat také badatel pracující metodou 

orální historie. 

 

 

3 Praktická (empirická) část 
 

 Jediná moje dosavadní osobní zkušenost s vězením byla jednodenní 

exkurze ve vězení ve Vinařících (v rámci studia sociální práce), kde jsem 

nabyla dojmu, že příchozí zvenčí není problém (pokud dodržuje všechna 

nařízení). S tímto pocitem jsem oslovila ředitelku vězení ve Světlé nad 

Sázavou. Bylo třeba zaslat písemnou žádost, ale to byla jediná nutná 

formalita, pak jsem byla (pochopitelně bez mobilního telefonu etc.) 

vpuštěna (první návštěva 27. 7. 2009). Paní ředitelka byla velmi milá a 

ochotná dodržujíc formálnost (spojenou s určitou nedůvěrou), poskytla mi 

materiály týkající se věznice jako takové i materiály o specializovaném 

oddělení pro matky s dětmi (které de facto vzniklo díky ní), a předala mě 

na další dobu do péče vychovatelky na tomto oddělení. 

Ve srovnání s mojí předešlou zkušeností z vězení ve Vinařících jsem 

si připadala jako Alenka v říši divů. Až na zamknuté dveře a mříže, kterými 

se muselo projít, měl člověk pocit, že se ocitl v mateřské školce. Bohužel 

jsem tomuto dojmu podlehla až příliš a zapomněla jsem oddělit prostředí 

vytvořené kvůli dětem od instituce, jejíž je součástí a která je tou hlavní 

určující pravidla pro každého, kdo projde jejími branami. Pravidla, jejichž 

srozumitelnost je příchozímu nezasvěcenému buď zcela utajena, či 

přinejmenším zahalena neustálou clonou. 

Paní vychovatelka (která mi vždy vycházela maximálně vstříc, 

ovšem vždy s ohledem na to, co je a co není v její kompetenci) mě 

provedla po oddělení, potom jsme si sedly v její pracovně a já jí sdělila, o 
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co mi jde a co bych potřebovala. Dohodly jsme se, že jakmile děti po obědě 

usnou, svolá mi maminky a já jim vysvětlím, co bych potřebovala, aby se 

do mé příští návštěvy (29. 7. 2009) mohly rozhodnout. A také mi slíbila 

domluvit na tentýž den setkání s psycholožkou a sociální pracovnicí.  

O dva dny později jsem tedy šla do vězení jako někdo, kdo tam patří 

(v autě jsem nechala vše, co bych s sebou nemohla mít) a také tak nějak 

jsem se asi tvářila. Takže když mi mladý muž při vstupu sdělil, že o 

diktafonu nic neví, trochu jsem zaváhala, ale pak jsem se ohradila osobou 

paní ředitelky, a bohužel telefonát, kterým mi byl diktafon povolen, mě 

v mém pocitu absolutní vstřícnosti instituce utvrdil. Ten den jsem si 

nahrála rozhovor se sociální pracovnicí a psycholožkou a první rozhovory 

se čtyřmi maminkami, které se rozhodly mého výzkumu účastnit. Sepsala 

jsem smlouvy a s maminkami jsem si domluvila možnou spolupráci i po 

jejich propuštění (což jsem považovala za velmi důležité, aby bylo vůbec 

možné s nasbíranými daty nějak smysluplně pracovat). Další návštěvu jsem 

si domluvila na 5. 8. 2009, to už jsem nahrávala jen rozhovory 

s maminkami. Musela jsem se vždy vejít do času, kdy děti spaly, což 

představovalo zhruba dobu od 12 do 15 hodin, hodinu předtím jsem 

hovořila s vychovatelkou. Vše se zdálo být v naprostém pořádku.  

Původně jsem se domnívala, že budu moci jezdit do vězení celé léto 

každý týden (v tom duchu jsem psala i svoji žádost), což se ale vzhledem 

k pravidelnému programu činností nedalo zrealizovat. Protože jsem chtěla 

navštívit vězení alespoň čtyřikrát, podala jsem žádost o prodloužení 

povolení. Dodnes nevím, kdy a jakou chybu jsem udělala, ale při další mé 

návštěvě (3. 11. 2009) jsem se dověděla, že už s sebou nesmím mít 

diktafon. Na místě mi pak bylo vychovatelkou sděleno, že s maminkami 

smím mluvit jen v její přítomnosti (nařízení shora). Tak se odehrála i moje 

poslední návštěva (29. 12. 2009), neboť mi paní ředitelkou bylo písemně 

sděleno (reakce na moji žádost o prodloužení povolení), že vzhledem 
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k aktuální situaci ve vězení (přetíženost kapacitní i personální) již není 

možné mi další návštěvy povolit. 

Mé dvě poslední návštěvy byly tedy vedeny formou rozhovoru a 

pozorování a mých občasných písemných poznámek. Předcházelo jim ještě 

jedno písemné vyjádření maminek na mnou položené otázky (z důvodů 

nemožnosti hovořit s nimi častěji, viz příloha č. 7). S maminkami jsem se 

rozloučila s tím, že jsme se dohodly na písemné korespondenci a mém 

kontaktování po jejich propuštění. 

Dvěma matkám jsem napsala, jedna je již na svobodě, o jedné 

nemám žádné zprávy (pro tuto práci chci ponechat pouze téma bytí ve 

vězení, jak bylo na začátku zvoleno). 

 Při studiu literatury k tématu žena ve vězení jsem pak narazila na 

publikaci Kateřiny Nedbálkové, kterou kdybych četla ještě před zahájením 

výzkumu, tj. před svým vstupem do vězení, možná bych byla obezřetnější, 

ale ani tak si nejsem jista tím, zda bych se do podobné situace nedostala tak 

jako tak. Prostě jen proto, že vězení je organizací s formálně předepsanou 

strukturou, v níž jsou pravomoci předávány podle oficiálních nařízení a 

pravidel, které pro osobu zvenčí jsou velmi dlouho naprosto nečitelné. 

Možná i proto, že dokud se člověk nestane součástí oné instituce, nemůže 

dostatečně nasát její vnitřní smysl. Například vědět, že je zbytečné na 

cokoli se ptát zaměstnance vězeňské služby, protože ti nejsou kompetentní 

poskytovat informace, nýbrž střeží věznici a zajišťují v ní pořádek.65

 Zatímco na počátku výzkumu jsem měla pocit otevřeného prostoru, 

průběhem byly mé prožitky velmi podobné těm, které ve své knize zmiňuje 

Nedbálková: „Přepadl mě pocit, že výzkum nebudu moci realizovat, 

protože jsem podcenila formální povahu instituce vězení, na které 

samozřejmě ze své pozice nemohu vůbec nic změnit.“66 Bylo mi čím dál 

                                                 
65 NEDBÁLKOVÁ, K. Spoutaná rozkoš. Sociální (re)produkce genderu a sexuality v ženské věznici. 
Praha : Sociologické nakladatelství, 2006, s. 59. 
66 NEDBÁLKOVÁ, K. Spoutaná rozkoš. Sociální (re)produkce genderu a sexuality v ženské věznici. 
Praha : Sociologické nakladatelství, 2006, s. 62. 
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tím jasnější, že ani délka, po kterou budu do vězení docházet, na mé de 

facto outsiderské pozici nemůže nic změnit, stejně jako si nikdy nebudu 

moci být jista ničím, co budu mít dohodnuto, že budu muset neustále 

zvažovat, v jakém jsem zrovna postavení. 

  

3.1 Zkušenost vězněných matek s odebranými dětmi 
 Původním záměrem bylo oslovit i takové matky, které ještě neměly 

možnost umístění na specializovaném oddělení, a musely tudíž s nástupem 

do výkonu trestu odnětí svobody řešit základní problém, jak zabezpečit 

svoje malé dítě po dobu výkonu trestu odnětí svobody. Brzy jsem ale 

pochopila, že v mých možnostech není takové matky oslovit. Nic takového 

jako databáze propuštěných není běžně k dispozici. A pokud bych chtěla 

oslovit matky, kterým byla žádost zamítnuta, musela bych žádat o vstup i 

na jiná oddělení, což v dané situaci bylo také spíše nerealizovatelné. Tuto 

možnost si tedy ponechávám na zvážení pro další dobu výzkumu.  

Náhodou však mezi odsouzenými matkami, které byly ochotné se 

mnou hovořit, byly dvě, které kromě dítěte umístěného s nimi do vězení 

mají ještě starší děti, a ty musely nechat doma. Nešlo mi tak ani o to, jak 

tuto situaci řešily prakticky, byť i na to jsem se pochopitelně ptala (žádná 

nemusela volit státní péči, tj. dětský domov, nebo náhradní péči, tj. adopci 

či péči pěstounskou), ale především mi šlo o to, alespoň zčásti se dotknout 

emočních prožitků s tím spojených (ovšem s ohledem na to, že nemám 

možnost systematicky vedené psychologické práce, tj. že musím brát ohled 

na citlivost této problematiky v souvislosti s povahou výzkumu).  

 Pokud jsem zamýšlela soustředit se také na otázku prevence 

asociálního chování s ohledem na nepřerušení emoční vazby mezi matkou 

a dítětem a podporu mateřské odpovědnosti jako prvku vedoucího 

k odpovědnosti za své chování jako takové (tj. neopakování trestné 

činnosti) a udělat jakési srovnání s těmi, které tuto možnost neměly, 
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shromáždit vypovídající údaje se ukázalo jako nemožné. Jak z výpovědí 

personálu (psycholožka, vychovatelka), tak z poskytnutých písemných 

materiálů (nakonec i z odborné literatury) je patrné, že není možné získat 

žádné statistické údaje než ty o navrátivších se ženách do výkonu trestu 

(což ovšem je jen jeden z údajů vypovídajících o asociálním chování). 

Určitou možností je dlouhodobé sledování vývoje u té které matky a jejích 

dětí i po propuštění z výkonu trestu. To je samozřejmě vázáno na ochotu 

matek pokračovat v rozhovorech i po jejich návratu do domácího prostředí 

(blíže se o tom zmíním u konkrétních příběhů). 

 

3.2 Zkušenost vězněných matek s dětmi v péči 
Žena přijatá k výkonu trestu na oddělení pro matky s dětmi, která má 

již jedno nebo více dětí nad tři roky věku a musí řešit, jak tyto své nezletilé 

děti zabezpečí, je ve velmi odlišné situaci, než jsou matky s jedním dítětem 

do tří let věku.  

 Mezi mými narátorkami byly dvě matky s jedním malým dítětem a 

dvě matky mající i starší děti. Mohla jsem se tedy zaměřit na problematiku, 

se kterou jsem na začátku v podstatě nepočítala, která se však ukázala jako 

rozšiřující moje téma. 

 Pokud bych však měla shrnout základní poznatek z hodnocení 

možnosti mít malé dítě u sebe, všechny narátorky se shodly na tom, že 

v mnoha ohledech to považují za důležité a dobré pro dítě i pro sebe jako 

matku, a shodně připustily i to, že do značné míry péče o dítě ve výkonu 

trestu ovlivňuje i jejich vnímání selhání v souvislosti s uvězněním a jejich 

plány do budoucna týkající se otázky znovunabytí svobody a hledání místa 

ve společnosti. Znovu je však třeba připomenout, že prozatím jsou to 

všechno výpovědi týkající se zamýšleného a pod vlivem bytí v uzavřeném 

prostoru, ve kterém je povinností o dítě pečovat.  
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 V případě dvou matek se staršími dětmi by se nabízela otázka, proč 

toto dítě jim bude bránit v páchání trestné činnosti, když ty předešlé to 

nedokázaly. Tuto otázku však považuji za nepoložitelnou v rámci této fáze 

výzkumu (vyžadovalo by to vytvoření bezpečného vztahu, který s ohledem 

na více skutečností nebylo dosud možné navázat, také viz kapitola 

věnovaná odlišnostem ve vedení rozhovoru podle zaměření v části 

metodologické). 

 S vybranými jsem sepsala smlouvu a znovu jsem jim vysvětlila účel 

svého výzkumu (podpora projektu rozšíření specializovaného oddělení pro 

matky s dětmi). Domluvila jsem, jak to bude probíhat technicky a časově, a 

zeptala jsem se, zda souhlasí s nahráváním. Další setkání už probíhala 

jednotlivě s každou matkou. Z důvodu citlivosti údajů ve své práci 

neuvádím žádná jména, místní názvy, věk matek ani pohlaví a věk dětí.  

 

3.2.1 Příběh 1 
 Paní A na mě působí velmi jistým dojmem, jde vzpřímeně, sedí 

pohodlně opřená a při hovoru se mi dívá do očí. Mluví plynule, zdá se, že o 

sobě a svém životě hodně přemýšlí, nehledá odpovědi, ví, o čem mluví, 

navíc je zřetelné, že jde o velmi inteligentní ženu, má bohatou slovní 

zásobu. Jen prvních pár minut jako by váhala, co mi může a nemůže říci, 

ohmatává si mě očima, ale patrně jsem se jí zdála dost důvěryhodná. 

Ve vězení je za nedovolenou výrobu a distribuci drog. V době 

prvního rozhovoru byla ve výkonu trestu pět měsíců (z důvodu přerušení 

vzhledem k těhotenství), datum podmínečného propuštění má stanoveno na 

léto 2011, na podzim 2010 bude muset přejít na standardní oddělení (z 

důvodu věku dítěte), dítě bude předáno její původní rodině. Doma má ještě 

osmileté dítě, o které pečovala s partnerem v době, kdy se živila trestnou 

činností. Průběhem našich hovorů se dovídám, že vždycky stála v pozici 

vůdčí osobnosti, v soukromí i v profesi. Je jasné, že není typ, který by si 
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někdy do něčeho nechal mluvit. Vždycky se musí ke všemu rozhodnout 

sama.  

  

3.2.1.1 Cesta k trestné činnosti 
 S drogami začala na střední škole, která ji dle jejích slov byla 

vnucena rodiči (odmítala ji také proto, že musela přes týden být mimo 

domov na internátu), proto začala záhy chodit za školu, pak zašla jen tak do 

jednoho feťáckého doupěte a začala brát drogy. „No a po cestě, když už 

zůstáváte za školou, tak k tomu už člověk přijde snadno … začala jsem brát 

pervitin, nejdřív jsem ho šňupala, pak jsem se ho naučila píchat, naučila 

jsem se ho vařit…“. Ze školy ji vyloučili, našla si práci jako prodavačka, 

ale s drogami už nepřestala, následovala distribuce do zahraničí a 

podmínka. V té době měla již první dítě. Ani podmínku, ani dítě však 

nevnímala jako důvod s tím přestat. „Nějak mi to nedocházelo, myslela 

jsem si, že jsem nesmrtelná, no až když mi přišel rozsudek a že mám teda 

nástup trestu…“  

 Zajímá mě, jak to dělala prakticky, život s dítětem a drogy, a jestli si 

uvědomovala, že dělá něco nezákonného. O svém rodinném životě mluví 

jako o naprosto normálním. Přítel (závislý na drogách) chodil do práce a 

býval s dítětem doma, také pomáhali rodiče (babička s dědečkem), a ona 

„točila peníze skrz drogy“. O dítě bylo postaráno, protože vždycky na 

všechno bylo dost prostředků („já jsem prostě denně měla třicet čtyřicet 

tisíc, během hodiny“), zařídila celý byt (ten po jejím zatčení museli 

opustit). „Nejdřív ze začátku, tak to lezlo do peněz, hrozně, shánět na 

dávku, to sem byla hroznej feťák, ale pak, když jsem se naučila vařit, tak to 

sypalo, nemusela sem počítat, jestli mám na tohle nebo na tohle.“  

 O závadnosti své činnosti vůbec nepřemýšlela, ani směrem k sobě, 

ani směrem k dítěti, a rodiče naprosto s přehledem podváděla a lhala jim do 

očí. Možné důsledky ji nezajímaly, ani si nepřipustila, že by dělala něco 
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špatného, byl to báječný způsob, jak žít, mít se dobře a s ničím si nedělat 

starosti, skvělý způsob skvělého bytí. „Furt jsem si myslela, že to dělám 

v mezích normy, že vo mně nikdo neví, prostě, a pak z toho je hrozně 

peněz, když se to člověk naučí vařit, a konzumuje to přiměřeně, aby 

vydržel, uvařit, vstát, abych se postarala o děcko, a večer jsem třeba mohla 

zase jít a uvařit, ale fakt to sypalo, sypalo to hrozný peníze.“ 

 Začátky má pevně spojené s pocitem odporu vůči rodičům, resp. celé 

to začalo jako odvetné opatření, jako reakce na snahu jí vnutit něco proti 

její vůli. Jako jedináček byla vždycky zvyklá prosadit si svoje, a nemínila 

to měnit. Zatímco rodiče přemýšleli o škole z čistě praktického hlediska 

(gymnázium z jejich pohledu bylo na nic) a s ohledem na to, že jejich dcera 

byla inteligentní, takže nebylo třeba výběr zohledňovat náročností. Měli 

patrně o budoucnosti své dcery jasnou představu. „Máma je soukromá 

účetní, má svoji kancelář, a představovala si, že jednou dosednu na její 

židli. Já ji vždycky říkám, že bych rači šla kydat hnůj, než sedět v kanclu a 

vyplňovat ňáký papíry a faktury a vejplaty a že to není nic pro mě. Já mám 

rači normální práci…“ Nakonec si v podstatě opět prosadila své, alespoň co 

se týkalo školy. „Tady to máte, já sem vám řekla, že tam chodit nebudu. 

Dokázala jsem svoje!“ 

Ve vazební věznici zjistila, že je těhotná, což znamenalo propuštění 

na přerušení.  

  

3.2.1.2 Zázemí mimo zdi věznice 
 Rodiče jí nejprve sehnali byt (po vyloučení ze školy neměli nejlepší 

vztah), aby se musela starat sama o sebe. A to také přispělo k tomu, že 

začala drogy vyrábět a prodávat, peníze potřebovala už nejen na dávku, ale 

na nájem etc. Narození prvního dítěte je opět sblížilo. Pak už bylo snazší 

přesvědčit je, že je vše v pořádku. Připouští ale, že kdyby neměla dvě děti, 

že by jí rodiče v současnosti možná tak nepomáhali. „Dala jsem jim dvě 
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ďoučata, tak říkali, že mi dají ještě jednu šanci, poslední, ale daj.“ Rodiče 

za ní stojí, přítel se starším dítětem bydlí u nich. 

 Zatímco vztah k původní rodině se v podstatě nijak za dobu naší 

komunikace nezměnil (rodiče vnímá jako zásadní oporu a pomoc 

v současnosti i směrem do budoucnosti), vztah s přítelem doznal zásadní 

změny. Při první i druhé návštěvě to znělo trochu jako pohádkový příběh. 

„Jsme spolu devět let, jo, vím prostě do konce života… určitě ho postavím 

na nohy, on na mě vždycky dal… u mě je na prvním místě… vím, že mě 

miluje…“ Moje snaha tu idylku zpochybnit dotazem ohledně dlouhého 

odloučení paní A naprosto nevyvedla z míry. Tvrdila, že spolu zvládnou 

všechno, jako vždycky. Při mé další návštěvě naznačila, že s přítelem se 

něco děje, nejen že patrně bere drogy, ale začaly i neshody v soužití 

s rodiči paní A. Bylo patrné, že ji to výrazně trápí, byla zřetelně smutná, 

vztah se rozpadl, už je to jen otec dětí, nechce komplikovat situaci rodičům. 

Nemůže pokračovat ve vztahu, který by v budoucnu neprospíval dětem. Při 

prosincovém setkání bylo jasné, že je konec. Dál žije u rodičů paní A a 

podílí se na péči o dítě, které je doma, dál jezdí na návštěvy, ale to vše jen 

kvůli dětem a po tu dobu, než bude paní A propuštěna. Pak to s ním skončí 

i co se týče bydlení a upraví vztah pouze na vztah „otec mých dětí“. 

„Rodiče mě v tom dávají za pravdu, jsou rádi, že jsem dostala rozum a 

mám jejich stoprocentní podporu.“ Uvádí, že teď je pro ni důležitý vztah 

s matkou, i když dřív měla blíž spíš k otci. Toto téma ponechávám stranou, 

pokud bych se mu věnovala, mohla bych se dostat mimo rovinu výzkumu 

(což nebylo předmětem naší dohody). 

 

3.2.1.3 Vztah k minulosti 
 Zajímá mě, jak se na svoji minulost, která ji zavedla do vězení, dívá 

dnes. I s ohledem na to, že má možnost být na speciálním (pohodlném) 

oddělení a starat se o dítě. Připouští, že teprve ve vězení a v souvislosti 
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s nejistotou, zda bude moci o své druhé dítě pečovat, jí její minulost začala 

docházet. „Předtím jsem nebyla přesvědčená, že už nebudu brát, i na tý 

vazbě, tak jsem věděla, že vylezu ven a že si znova dám. … až vlastně to 

druhý dítě, je to smutný, ale je to tak.“ 

 Můj návrh, že to možná byl jen takový úlet mládí, moc nepřijímá. 

Z toho, jak mluví, je jasné, že je to oblast, kterou opravdu dobře zná, byla 

v ní doma, bravurně ji ovládala, a bylo jí tam dobře. „U drog nezáleží na 

tom, kolik vám je. … do toho může spadnout kdokoli kdykoli a pak už 

záleží na tom, jestli se člověk vzpamatuje.“ Braní drog v souvislosti s 

odsouzením včetně „povinné“ léčby nahlíží s lehkou ironií, včetně toho, že 

na specializované oddělení může matka nastoupit jen v případě, že drogy 

nebere. „Když má člověk srovnaný tři z pěti, tak vočůrá, koho chce.“ 

Pokud by se rozhodla drogy dál brát, je si jista tím, že by to nebyl problém, 

možná ani ve vězení ne. „Jsou způsoby, který to v těle srazej natolik, že… 

mám to vyzkoušený,… cesta k drogám je vždycky přístupná.“ Člověk se 

prý musí rozhodnout sám, jinak mu nepomůže nikdo, ani léčebna. 

 Najednou jako by začala vidět všechno v reálné podobě. Jak to 

poznamenalo rodiče, nakolik je jako dospělá žena zaměstnává věcmi, které 

by měla řešit sama. Mluví o dluhu vůči nim. „Teď to vidím, ale až tady, 

nemám pro sebe men, sprostých men, jak bych se nazvala. … já jsem 

takovej zásadovej člověk, když řeknu ne tak ne, ale já si to řekla až tady, 

nikdy předtím jsem si to neřekla. Vždycky jsem se těšila, že až mě pustí, že 

si dám, vyloženě jsem se na to těšila, teď už jsem prostě zapřísáhlá, teď už 

sem si jistá, sama sebou sem si jistá.“ 

 

3.2.1.4 Vztah k budoucnosti 
 Po propuštění si chce najít práci a své bydlení a nebýt závislá na 

rodičích. Možná by se věnovala jazykům, protože jí vždycky šly, určitě 
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nechce dělat práci ekonomky či účetní jako její matka. Chce se starat o své 

děti a všechno jim nahradit. 

Budoucnost nejprve viděla blízko rodičů, po rozpadu vztahu 

s přítelem nejen že se chtěla odstěhovat někam, kde ji nikdo nezná, ale 

dokonce řekla, že chce ukončit všechny vztahy z minulosti včetně toho se 

mnou. „Nevím, jestli se s vámi budu chtít potom ještě sejít, spíš ne.“  

 V dopise z července 2010 ale píše: „Nemůžu se dočkat toho dne, kdy 

se vrátím domů – k dětem a k rodičům. A když teď nad tím tak přemýšlím, 

už mě ta myšlenka odstěhovat se někam pryč zase až tak moc neláká. Je to 

tak 50 na 50. Čím dál tím víc si vážím své rodiny… I když si plně 

uvědomuju, že pokud zůstanu v …, budu se muset každý den koukat 

minulosti do očí.“ 

 

3.2.1.5 Role matky 
 Paní A je z pohledu mého tématu důležitá. Je to matka, která zažila 

tuto roli ve dvojí podobě – o starší dítě se starala jako závislá a páchající 

trestnou činnosti, aniž by v tom někdy spatřovala nějaký rozpor či problém, 

péče o druhé dítě byla jejím způsobem života velmi ohrožena, mohla o ně 

de facto přijít, a o to první na dočasnou dobu přišla. Jako velkou výhodu 

vnímám skutečnost, že se snaží o své minulosti i její provázanosti 

s budoucností hodně přemýšlet. 

 Vůči staršímu dítěti má velmi silný pocit viny. Nejen v souvislosti 

s tím, že je nuceno být bez ní (i když o tom hovoří nejvíce), že se mu 

nemůže věnovat, že se bude muset pokusit mu to vynahradit. Do určité 

míry sama sebe utěšuje tím, že se jí zdá být její starší dítě silné, že to 

zvládá. Ale je jasné, že je to pro ni jako matku zdrcující. „Na konci každé 

návštěvy se ptá, kolikrát sem ještě pojede, než mě pustí domů… ta věta je 

z … úst vždycky tak strašně moc smutná.“ 
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 Když mluví o mladším dítěti, občas v hovoru probleskne souvislost 

s péči o to starší, když bylo v jeho věku. Zřetelně je to oblast, která je pro 

paní A prozatím spíš tabu. Vyrovnávat se se svojí rolí současné matky a 

jejími deficity i se svojí rolí minulé dcery je už tak dost zatěžující a 

bolestné. Nahlédnout na sebe jako minulou matku se zdá být velmi 

ohrožující. Jen jednou se zmínila o něčem, co pro ni směrem k staršímu 

dítěti bylo emočně náročné. A to se týkalo návštěvy v době, kdy byla ve 

vazební věznici, kdy ještě její starší dítě netušilo, že máma je ve vězení, a 

myslelo si, že je v nemocnici. „Málem jsem zkolabovala, … já měla 

béčkovou vazbu, takže jsme měli návštěvu za tím plexisklem. A ty vedle ty 

návštěvy s děckama, ty si braly děcka na klín, a to já jsem nemohla, takže 

jsem po půl hodině řekla, jestli by tu návštěvu mohli ukončit, že to prostě 

nezvládám.“ Do budoucna toto téma nechám na ní, pokud o tom nebude 

chtít mluvit, nebudu se na to ptát ani nebudu hledat způsob, jak ji k tomu 

dovést. Považovala bych to ze své strany za neetické, vzhledem k tomu, že 

jsem ji na začátku neoslovila jako matku, která v důsledku své trestné 

činnosti opustila dítě. 

 Ve vztahu k dětem není možné pominout fakt, že vězení se před nimi 

zatajit prostě nedá. Starší tam dochází na návštěvy, mladší se s největší 

pravděpodobností jednoho dne dozví, že v něm strávilo část svého raného 

dětství. Staršímu dítěti při nástupu výkonu trestu paní A vysvětlila, kde 

bude a proč, co dělala a proč to dělala, a dnes má pocit, že to snad do 

budoucna bude dobré. Mladšímu to chce říci, jakmile tomu bude s to 

rozumět, aby zabránila tomu, že se to dozví od někoho jiného. Neumí si 

moc přestavit, jak by na to mohlo reagovat, na to, že bylo ve vězení, i na to, 

proč se to stalo. Ví, že se může stát, že jí to bude vyčítat, oba že jí to jednou 

možná budou vyčítat. Když se jí ptám, jak si myslí, že by reagovala, kdyby 

jednou některé z nich přišlo s tím, že bere drogy, odpovídá okamžitě: „To 

by byl cirkus, protože vím, co to obnáší, co to je za svinstvo, rozhodně 
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bych je nenechala … šly by na léčení, ať chtěj nebo nechtěj … prostě je 

nenechám v tom lítat, a ještě bych jim řekla, že jednou mi poděkujou. Já 

taky našim budu mockrát děkovat, že se na mě nevykašlali.“ 

 

3.2.1.6 Analýza zjištěného  
 Z výzkumného hlediska je paní A narátorka, kterou bych nerada 

ztratila. K trestné činnosti se rozhodla sama, navíc byla v pozici 

organizátora, vůdčí osobností, nevyrůstala v prostředí, které by trestnou 

činnost mělo jako běžnou součást života. Je schopna a ochotna o své 

minulosti přemýšlet. Svůj trest přijímá jako důsledek svých činů, nikoli 

jako křivdu. V budoucnu nechce trestnou činnost páchat a chce své děti 

řádně vychovávat. První dítě byla s to v podstatě zanedbávat, u druhého si 

začala uvědomovat svoji roli jako matky. Má pocit dluhu i závazku. Svoji 

činnost, za kterou byla odsouzena, vnímá jako škodlivou. Připouští, že její 

minulost možná bude negativně ovlivňovat budoucí život její a jejích dětí. 

Je si vědoma všech výhod, které s sebou její dřívější způsob obživy nesl, i 

nevýhod většinového způsobu života. Je zvyklá se rozhodovat sama a dost 

inteligentní, aby se nenechala zlomit předsudky a zmást společenskými 

klišé. Má vědomí mravních norem, které jsou funkční minimálně vůči 

jejímu blízkému okolí. 

 Domnívám se, že díky své schopnosti sebereflexe a samostatnému, 

nezávislému bytí spojenému s pocitem odpovědnosti za druhé (snad až 

příliš silnému), se mi zdá velmi pravděpodobné, že paní A se znovu nejen 

neocitne ve vězení, ale patrně se ani nevrátí k trestné činnosti.  

 Zároveň ale také nebude ušetřena zátěže kritického sebehodnocení ve 

vztahu ke své minulosti. Prostor daný pobytem na speciálním oddělení pro 

ni není zdaleka jen místem, kde se může intenzivně věnovat svému 

mladšímu dítěti, ale také místem nutícím ji přemýšlet o sobě a svém životě. 

A protože ji k trestné činnosti dovedla závislost na drogách (jejíž kořeny 
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mohou být uloženy hluboko v jejím dětství a dospívání a mohou být 

propleteny složitě ve vztazích k blízkým lidem), je otázka, s čím vším se 

ještě bude muset v budoucnu srovnávat kromě pocitu stigmatizace 

bývalého vězně v nejširším smyslu.  

 Umím si proto představit různé varianty jejího budoucího života na 

svobodě, z nichž některé mohou vést i k recidivě. I když nepředstavuje 

asociální typ ani typ, jehož život se odehrává bez jeho kontroly (je 

predikován jeho původem). Naopak se domnívám, že představuje typ, u 

něhož i recidiva by byla cestou zvolenou na základě uváženého rozhodnutí. 

Nemohu se ubránit dojmu, že citlivější přístup rodičů v době dospívání by 

pro tuto ženu mohl znamenat dospělý život naprosto odlišný od toho 

nynějšího.  

 Pobyt na speciálním oddělení může tedy v určitých případech 

znamenat jakýsi převrácený traumatický zážitek, který dostatečně 

zpracován by mohl vést ke katarzi, v opačném případě k uvědomovanému 

sebepoškozování. Mohou ale nastoupit i obranné mechanismy (bude-li 

pocit ohrožení zničením a ztrátou stávající vztahové sítě a způsobu bytí 

silné), pak je ovšem opět možný vývoj jak k recidivě, tak k úplné 

socializaci. 

 

3.2.2 Příběh 2 
 Paní B je velmi mladá, působí dojmem sotva dospělé holčičky. Je 

vdaná (momentálně prý v rozvodovém řízení), má jedno dítě (u sebe ve 

vězení). Ve výkonu trestu je za krádeže a porušení podmínky. Podmínečné 

propuštění má v listopadu 2009, konec trestu v červnu 2010. Po propuštění 

je ochotna (bez problémů) se se mnou scházet dál. Zdá se být otevřená, 

pokud se mi některé informace zdají neúplné nebo zkreslené, je to spíš její 

roztěkaností, než že by v tom byl úmysl. Nevěděla, kde bude po propuštění, 

dala mi kontakt na svého otce. Ten mi do telefonu řekl spojení na svoji 
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dceru. Další spolupráci se nebrání. Čas ukáže, nakolik se její život může 

změnit a nakolik je to obtížné a proč.  

 

3.2.2.1 Cesta k trestné činnosti 
 Matka ji opustila jako malou, vychovával ji otec, ale ten byl ve 

výkonu trestu, pak sestra, ale nakonec skončila v dětském domově, v té 

době se sblížila s učitelkou ve škole, kterou vnímala jako náhradní matku. 

„S ní jsem byla bez problémů, protože jsem se ničeho nebála.“ Pak si ji 

vzala do pěstounské péče. Šla studovat střední školu, ale nedokončila ji. Už 

na prvním stupni školy měla výchovné problémy, na střední škole se stala 

součástí party, začala brát drogy. Brala je šest let, brala tvrdé drogy, aby se 

nic nezjistilo, píchala si do třísel. Nakonec musela do výchovného ústavu. 

Útěky, život ve squatech, prostředí feťáků. Pak ji jako nezletilou zatkla 

policie, šla se léčit do komunity, ale musela odtamtud odejít kvůli 

nedovolenému vztahu v rámci léčby. Znovu výchovný ústav, a tam čekala, 

až jí konečně bude osmnáct „že už budu volná, budu mít svobodu“. A pak 

se rozhodla svůj život změnit, odešla ke kamarádce a bydlely spolu, 

pracovaly v jednom baru, pily, kouřily trávu, měly příležitostné vztahy. 

V tom samém baru potkala svého (o dvacet let staršího již dvakrát 

ženatého) budoucího muže.  

 Tři čtyři roky prý spolu žili normálně, ale zároveň zmíní, že fetovala. 

Pak mluví o tom, že se živil podvody a krádežemi a ona kradla s ním, není 

úplně jasné, kdy to začalo, říká rok a půl po svatbě. „Normálně“ tedy asi 

znamená, že nebrala tvrdé drogy a nebyl nikdo z nich zavřený. Pak 

otěhotněla a byla odsouzena na třináct měsíců. Po odkladu nastoupila na 

podzim 2008 do vězení na specializované oddělení. „Kriminál mě dost 

změnil a dostat se sem pro mě byla velká životní zkouška.“ 
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3.2.2.2 Zázemí mimo zdi věznice 
 Zázemí nemá v podstatě žádné. Manžel, s nímž se údajně v době 

svého pobytu ve vězení rozváděla, je ve výkonu trestu. Otec má těžkou 

cukrovku a být u něj nemůže, pěstounská rodina ji sice navštěvuje, ale žít u 

nich také nemůže. I z toho důvodu zůstala ve vězení až do konce vypršení 

trestu (červen 2010). 

 Momentálně žije s přítelem (znají se již z dřívější doby), žádost o 

rozvod zatím nepodala, ale chce to udělat. Přítel údajně pracuje, ona je na 

mateřské a dle svých slov si užívá svobody. 

 

3.2.2.3 Vztah k minulosti 
 Svoji trestnou činnost vnímá jako součást svého života, nevidí v tom 

žádné vážné selhání, hodnotí to jako důsledek těžkého života, který jako 

dítě měla. Stejně jako období, kdy žila „normálně“. Živit se krádežemi je 

prostě jedna z možností. Pro lidi, co neměli dobré dětství. Zamilovala se do 

muže, který kradl, tak kradla s ním. „On ten život taky neměl jednoduchej, 

žil od rodiny, otec mu umřel brzo, měl ten život z ulice, takže já taky, 

rozuměli jsme si, … když chodil krást, chodila jsem s ním.“ Když se ptám 

na podrobnosti, jak taková krádež vypadá a co pak s ukradeným zbožím, je 

jasné, že to pro ni byla opravdu práce (ve smyslu obživy). Ona hlídala, on 

kradl, ukradené věci prodávali (a možná i kradli) podle objednávek, přímo 

do obchodů, za poloviční cenu. Denně si vydělali sedm osm tisíc. Podobně 

mluví o zadržení, o soudech, prostě to byl její život, nemá se za co stydět. 

Dokonce se chvílemi zdá, že je na své umění docela hrdá: „Říká se ve … 

na kriminálce, že jsme byli na okresu nejlepší.“ 

 To se mění až těhotenstvím a narozením dcery, přestala kouřit, brát 

drogy a po zavření manžela žila z mateřské. I to je pro ni způsob života, 

který bere. Když s sebou život nese jen sociální dávky, žije z nich, když 

přinese krádeže, žije z nich. Když měla možnost pracovat, pracovala.  
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3.2.2.4 Vztah k budoucnosti 
 Vrátit se k předešlému způsobu života nechce. Kvůli dítěti. Nechce 

už ani žít s manželem (ale v době uvěznění s ním – také ve výkonu trestu – 

udržovala korespondenci, dle jejích slov mu psala hlavně o dceři). Nevěří 

mu, v době kdy už byla malá na světě, hrál na automatech, dělal dluhy, 

nedával jí peníze. Paní B je přesvědčená, že už se nezmění (neumí se živit 

jinak). Ale ona se změnit může. „Tenhle kriminál mě nastartoval na to, že 

musím to rozhodnutí udělat tady, protože jak bych vylezla ven, já to 

neudělám.“ V podstatě jediným motivem proč znovu nekrást, nebo nebrat 

drogy, je její dítě. Prý by se teď bála krást, také proto, že při odsouzení by 

už musela být ve vězení bez dítěte. A to by muselo do ústavní péče. To vidí 

jako velkou hrozbu. „Aby to neměla jako já, špatný dětství, jako já, matka 

mě nechala, dodnes jí to vyčítám, takže pro moji dceru chci to nejlepší, aby 

byla šťastná, aby byla spokojená, aby měla zázemí, aby měla, co 

potřebuje.“ Ale kam po propuštění půjde, neví. Na dítě má silnou citovou 

vazbu. V podstatě představuje celou její rodinu, jedinou opravdu blízkou 

osobu. 

 

3.2.2.5 Role matky 
 Být matkou má pro ni velký význam. A z jejího vyprávění je patrné, 

že svoje dítě miluje a chce se o ně starat. A co se vlastní péče týče a vztahu 

k dítěti, jistě patří mezi běžně se starající matky. Jakmile ale přijde řeč na 

budoucnost, je to hodně popisné, je znát, že sama nezažila mateřskou péči, 

takže její představy o tom jsou čistě jen teoretické. Říká to, co si myslí, že 

by dobrá matka měla dělat, kým by měla být. Pokud by se jí podařilo být ve 

společnosti lidí žijících většinovým způsobem života, pravděpodobně by se 

jí to mohlo podařit. V opačném případě se stěží bude mít o co opřít, její 

budoucnost jako matky a budoucnost jejího dítěte by pak byla dost nejistá. 

 

 79



3.2.2.6 Analýza zjištěného 
 Bylo pro mě obtížné odhadnout, nakolik je její vyprávění 

poznamenáno dlouhodobým užíváním drog (v míře bezprostředně 

ohrožující život), tomu jsem spíš připisovala její někdy nedokončené věty, 

opakování téhož. Při vyprávění své minulosti byla autentická, to bylo velmi 

cenné, neboť z toho bylo zřetelně patrné, že člověk z určitého sociálního 

prostředí, či jedinec, který jako dítě nemá žádné pevné zázemí, má větší 

dispozici trestnou činnost nehodnotit jako něco závadného. Problém není 

v páchání, problém je v tom, když je při tom chycen. Pokud by mělo dojít 

k trvalejší změně – a bezesporu péče o dítě ve vězení by mohla být tím 

prvním výrazným krokem tímto směrem a podporou zároveň – je velmi 

nutné s dotyčnou ženou dál pracovat i po propuštění z vězení. Což by mohl 

být úkol oddělení sociálně právní ochrany dětí a kurátora, pokud by byl 

systém na svobodě dostatečně propracován. Jinak se domnívám, že je to 

spíš otázka náhody, než otázka vnitřního rozhodnutí daného jedince. Jeho 

osobnost je do určité míry narušena nevratně. V tomhle s paní B de facto 

musím souhlasit, neměla a možná nemá moc na vybranou, dětství, které ji 

bylo vnuceno, dalo směr jejímu životu, ať chce nebo ne. Ale možná právě 

proto se bude snažit neopakovat to u svého dítěte. 

 Paní B reprezentuje skupinu potenciálních recidivujících. Její 

schopnost sebereflexe je poměrně nízká, emoční složka její osobnosti 

plochá a rozumové schopnosti poznamenány dlouhodobým užíváním 

tvrdých drog. Patrně zároveň představuje vyšší procento mezi odsouzenými 

ženami. Nakolik je tedy pravděpodobné, že možnost pečovat o dítě ve 

vězení bude na ženu, jejíž osobnostní složky jsou narušené, působit 

preventivně?  

 Pobyt na specializovaném oddělení nedává ženě jinou možnost než 

být v roli matky pečující téměř 24 hodin denně o své dítě. To je skutečnost 

v běžném matčině životě spíš méně častá (většinově je k dispozici 
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minimálně ještě jedna částečně pečující osoba). Na uvězněnou matku to 

může působit velmi výchovně, zároveň se to ale situaci, která ji čeká po 

propuštění, podobá jen málo. Pokud si tedy mateřské návyky (vztahové a 

týkající se péče o dítě) osvojuje z větší části až ve vězení, je otázkou, zda si 

je dokáže (za poměrně krátkou dobu pobytu) zvnitřnit natolik, aby se staly 

nezávislými na prostředí, tj. měly trvalejší charakter. 

 Domnívám se, že vybudování a posílení vazby matka-dítě může být 

prvkem výrazně podporujícím snahu po změně. U ženy, která trestnou 

činnost jako takovou nevnímá jako výrazný problém, však za nezbytně 

nutné považuji další podpůrnou péči ze strany nějaké instituce. Zdá se 

nepravděpodobné, že by prosociální chování v rámci výkonu trestu pod 

vedením a za asistence autority bylo trvale udržitelné i bez určité kontroly.  

 Tento typ ženy se však patrně nikdy nebude potýkat s pocity 

stigmatizované osoby vůči sobě ani svým dětem. Z psychologického 

hlediska bude její vyrovnávání se s vězeňskou minulostí poměrně snadné, 

z hlediska praktického fungování v budoucnosti spíš obtížné. Což by 

ovšem mohlo vést k recidivě, tj. návratu ke známému (osvědčenému) 

způsobu života, jinými slovy ke způsobu obživy, který funguje. 

 

3.2.3 Příběh 3 
 Paní C je na rozdíl od ostatních narátorek výrazně starší, doma 

zůstaly dvě již velké (nikoli dospělé a nezávislé) děti z prvního manželství, 

které po jejím uvěznění mohly naštěstí přejít do otcovy péče (i když ten se 

o ně do té doby nijak nezajímal). Nejmladší dítě se se svým otcem (druhým 

mužem) vídá pravidelně na návštěvách a bývá u něj jednou za ¾ roku. 

Odsouzena byla za loupežné přepadení, což mi ale sdělila až při dalším 

rozhovoru, při prvním toto téma různě obcházela neurčitými sděleními (ona 

sama uvádí, že se sama nahlásila a byla zadržena na místě činu). V době 

prvního rozhovoru uváděla, že ve výkonu je již rok a půl, na podmínku 
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měla jít v lednu 2010. Dosud nevím, zda je to pravda (možnosti to zjistit 

jsou omezené, nedala mi na sebe spojení, i když říkala, že se mnou dál 

spolupracovat chce). V době psaní práce měla být propuštěna na podmínku, 

bohužel se mi nepodařilo zjistit, zda se tak stalo. Z dopisu paní A vyplývá, 

že paní C již na specializovaném oddělení není, ale není jasné, zda byla 

propuštěna či přeřazena na standardní oddělení. Na svůj emailový dotaz 

zaslaný přímo na příslušné oddělení věznice jsem nedostala odpověď. 

 Od začátku je jasné, že její výpověď musím zhodnocovat velmi 

opatrně. Mluvila hodně, psala hodně, a také hodně zastírala, ale neměla to 

dostatečně připravené, takže její zkreslování bylo patrné, jen nebylo jasné 

do jaké míry a proč. Nejpravděpodobnější je, že si chtěla někomu zvenčí 

postěžovat na to, jak obtížné je srovnávat se s nutností podřizovat se 

režimu, který z pohledu normálního života je nesrozumitelný. 

  

3.2.3.1 Cesta k trestné činnosti 
 Nebýt soužití s mužem výrazně starším (otec jejího malého dítěte), 

dál by žila spokojeně a spořádaně jako dřív, pracovala by, vychovávala své 

děti… A možná to je pravda. Musela bych požádat o její záznamy, netuším, 

zda by mi byly zpřístupněny, a v této fázi to ani nepovažuji za důležité. 

Pokud by se mi podařilo s ní spolupracovat v jejím přirozeném prostředí, 

patrně by se mnohé ukázalo samo.  

 Její kritický náhled na vězeňský režim částečně chápu, rozumím tedy 

i tomu, že je jako jediná na oddělení kázeňsky potrestaná (tím je ohroženo 

samozřejmě podmínečné propuštění). Zároveň by to odpovídalo jejímu 

tvrzení, že její trestný čin byl spáchán pod vlivem zkratkovitého 

vyhodnocení situace.  

 Musím tedy vyjít pouze z toho, co říká, její partner ji psychicky týral 

a dovedl ji tak až k činu, který měl za následek odsouzení. 
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3.2.3.2 Zázemí mimo zdi věznice 
 Rodinné zázemí je široké (také vzhledem k romskému původu), ale 

to nejbližší tvoří bývalý manžel (zázemí pro nezletilé děti v době matčiny 

nepřítomnosti) a nemocná matka žijící poměrně daleko.  

 Vztah k otci dítěte, které má u sebe ve vězení, je problematický. Viní 

ho ze své současné situace, zároveň si není jista, zda se k němu nakonec 

nevrátí, ale v zápětí tvrdí, že chce žít sama jen s dětmi. Jedno pochopitelně 

nevylučuje druhé, pocitově. Připisuji to jejímu temperamentu. 

 

3.2.3.3 Vztah k minulosti 
 Jediný problém byl vztah ke špatnému muži. Kvůli tomu je ve 

vězení, kvůli tomu není u svých dětí. Kvůli tomu a kvůli své povaze. Tak 

jako jediná má problémy při zvládání vězeňské kázně, tak má ve svém 

životě problém chovat se podle většinových požadavků. Je příliš svá, příliš 

bezprostředně reagující, příliš otevřená… „Jsme v kriminále, tak je třeba 

držet hubu a krok, a já někdy hubu a krok nedržím…“ 

 

3.2.3.4 Vztah k budoucnosti 
 Děti ale tvoří bezesporu důležitou část jejího života. Svoji 

budoucnost bez nich nevidí, žít bez vztahu by mohla, bez dětí ne. A zatím 

plánuje žít sama s dětmi, i když je otázka, kam se dostal vztah těch starších 

k biologickému otci za tu dobu, co s ním byly bez matky. Tam vidí určitý 

problém. Jak ten vztah upravit, aby tím děti netrpěly. 

 Po propuštění plánuje najít si práci jako dřív, pracovat dál pro 

romskou komunitu jako dřív, trestná činnost není součástí jejího života, 

byla to náhoda, takže není důvod o tom dál nějak přemýšlet. Jednorázový 

čin, nic víc. A že by ji okolí bralo po propuštění jinak, se neobává. Vyjde 

z vězení a bude pokračovat tam, kde skončila. 
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 Obavy má jen co se týče otce svého nejmladšího dítěte. „Protože je 

to typ člověka, kterej mě nenechá.“ Navíc je jasné, že se budou muset vídat 

kvůli dítěti. I když to chce skončit, bojí se jeho reakce. Ale průběhem času 

tráveného odloučeně se zdálo, že se vztah uklidnil. Otázka je, nakolik 

v tom hraje odloučení, které obě strany jsou nuceny přijmout. 

 

3.2.3.5 Role matky 
 Svým starším dětem vše vysvětlila ještě před nástupem výkonu 

trestu. I když ji nijak netěší, že je do té situace dostala, o sebe jako matku 

v jejich životě se nebojí. Má jasně oddělené praktické od vztahového. 

Prakticky se o ně nějakou dobu starat nemohla, ale na vztahu to nic nemění. 

Nechci to zpochybňovat, nemám zkušenost se soužitím v prostředí velkých 

rodinných klanů ani se nedokážu dobře orientovat v mentalitě a prožívání 

romské menšiny. Zvlášť ne mateřského se vztahování a jejich vnímání 

mateřské role. Jsem si vědoma svého nedostatečného vzdělání v této 

oblasti. Dívám se bílými očima a mohla bych se dopustit velkého přehmatu 

na hranici předsudku. 

 

3.2.3.6 Analýza zjištěného 
 Pokud by bylo možné v práci pokračovat, snad by pak také bylo 

možné získat údaje, které by měly větší vypovídací hodnotu. Takto to bylo 

spíš o tom, že jsem si v praxi ověřila, že výzkum ve vězení s sebou nese 

určité specifické problémy a že při výběru narátorů se musí hodně 

zvažovat, jaký motiv pro účast na výzkumu mají, aby to nebylo plýtvání 

času. Zároveň jakou má tazatel průpravu co se týče znalosti menšin a 

subkultur, aby nebyl snadno manipulovatelný nebo aby byl s to odezírat 

údaje z materiálu, který je jinak nečitelný. 

 V případě, že nebude možné s touto matkou dále pracovat, pak 

zjištěné skutečnosti pro můj výzkum nemají velkou cenu.  
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 Pro mě paní C zastupuje typ, který je s to rozumem dobře zhodnotit 

vhodnost a nevhodnost (prospěšnost a neprospěšnost), tudíž přizpůsobovat 

vědomě své chování dané situaci s cílem něco získat. Nové kontakty 

(včetně toho se mnou) patrně navazuje právě proto, že vidí možnost vnutit 

druhému určitou roli, která by pro ni mohla být nějak prospěšná, přinést jí 

užitek. Mohla by tudíž být typem matky, která kromě motivu starat se dál o 

své dítě je k žádosti o zařazení na specializované oddělení vedena snahou 

vyhnout se standardnímu výkonu trestu. Do jaké míry reprezentuje hraniční 

typ osobnosti si netroufnu vzhledem k nepočetnosti setkání říci, i když její 

silný sklon k manipulaci by to mohl naznačovat. 

 Pokud byl její čin spíš činem náhodným, její pobyt ve vězení by se 

tudíž nemusel opakovat, ale jsem si téměř jista tím, že pobyt na 

specializovaném oddělení v tom nebude hrát žádnou roli. Patří spíš 

k jedincům, kteří povinnosti dané bytím v disciplinárním zařízení berou 

jako nezbytné pro přežití, a pokud někdy poruší předpisy, pak ne proto, že 

by chtěli zpochybňovat jejich smysl. Smyslem daného režimu se ve 

skutečnosti nezabývají, tudíž si z něj stěží mohou vzít cokoli, co by pro 

jejich další bytí mohlo cokoli přinést. 

  

3.2.4 Příběh 4  
 Paní D, mladá matka jednoho dítěte, sedá si trochu nesměle, občas 

uhne pohledem, je v rozpacích, ale hovoří bez problémů, nezdá se, že 

selekce informací je rozumová, spíš je to nevědomý obranný mechanismus 

(především v souvislosti s původní rodinou a minulostí). Do výkonu trestu 

nastoupila v dubnu 2009, termín podmínečného propuštění duben 2011, 

odsouzena byla na tři a půl roku za nedovolenou výrobu a distribuci drog. 

Domlouváme se, že i po propuštění budeme spolupracovat (dává mi na 

sebe kontakt – telefon i adresu). Na dopis zaslaný do vězení mi dosud 

neodepsala. 
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3.2.4.1 Cesta k trestné činnosti 
 Uvedla, že k drogám se dostala kvůli bolavému zubu – kolegyně 

v práci (o které věděla, že bere drogy, ona sama vždycky tvrdila, že by 

drogy nikdy brát nemohla) jí na to „něco“ dala. „No a tak jsem začla 

prostě, a jak jsem začala, tak už jsem ani neskončila.“ Rodiče byli 

rozvedení, ona bydlela u otce (ještě má dvě sestry). Časem se dostala do 

party podobných lidí, spíš to byla ta horší sorta, takže všechny vydělané 

peníze šly na drogy. Nakonec se musela od otce odstěhovat. Bydlela u 

kamarádky. Ale s původní rodinou se dál příležitostně vídala. Pak se 

seznámila s „jedním vařičem“, to už peníze nepotřebovala, později se 

sblížila s jedním mladíkem a ten měl přijít s nápadem, zda by drogy 

neuměla vařit ona sama. V té době se i s oním přítelem rozhodla 

přestěhovala do jiného města (rodičům řekla, že spolu budou obchodovat 

s auty) a už se drogám věnovala plně, v poslední fázi jen jako výrobce (z 

důvodu těhotenství), když byla v třetím měsíci těhotenství, zatkla je policie, 

a když byly dítěti dva měsíce, proběhl soud, verdikt pro ni zněl osm let do 

ostrahy, odvolací soud s přihlédnutím k tomu, že měla dítě a chtěla se o ně 

starat ji vyměřil trest tři roky do dozoru.  

 Na můj dotaz, jak by to vnímala, kdyby musela nastoupit ten 

osmiletý trest, odpovídá s výrazem neskrývaného zděšení, je jasné, že 

představa klasického vězení není něco, co by kdy chtěla mít jako součást 

svého života. „To si nedovedu vůbec představit, fakt ne, mě stačil ten měsíc 

v Brně ve vazební, to bylo vůbec nejhorší, to prostředí, byli jsme furt 

zavření na té cele, nedovedu si to představit.“  

 

3.2.4.2 Zázemí mimo zdi věznice 
 Nejstarší sestra žije v Anglii, druhá s matkou, všichni pracují, se 

všemi udržuje nějaký kontakt. V době od zadržení policií až do nástupu 

trestu žila u matky, maminka se jí starala o dítě, než si ho mohla vzít k sobě 
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do vězení. K ní se chce vrátit. Všechny členy původní rodiny vnímá jako 

své velmi dobré zázemí. Ale zní to tak trochu naučeně, čítankově. Po 

rodině se jí sice samozřejmě stýská, ale píšou si přece, a jednou za měsíc je 

návštěva. Podobně rozumně to zní, když mluví o svém pocitu viny vůči 

rodičům a dítěti i z toho pramenícího závazku vůči nim a dítěti. Nicméně 

nějakým způsobem funkční původní rodina v jejím případě existuje a 

minimálně po dobu výkonu trestu je to zázemí, které venku za zdmi 

věznice má. Ví, že kdyby se něco stalo, její dítě nepůjde do ústavní 

výchovy.  

 

3.2.4.3 Vztah k minulosti 
 Vnímám u ní velký rozpor mezi tím, když mluví o drogách 

v souvislosti s rodinou a dítětem (zvážní, je zodpovědná, ale chybí tomu 

autenticita, vnitřní spojení) a když mluví o drogách v souvislosti se sebou. 

Když zpochybňuji to, že na základě polknutí jednoho prášku se ocitla ve 

vězení, reaguje okamžitě a celá se rozzáří: „Prostě to bylo tak báječný, ten 

pocit!“ 

 Ale nikdy by kvůli drogám nekradla, to ji upřímně vyděsilo, že by 

měla dělat něco tak špatného a hlavně špatně přijímaného okolím. „Ta 

ostuda!“ Prostě nikdy by neudělala nic tak hrozného. Pak se ale sama 

zarazila a udělala poznámku o tom, že prodávat drogy asi taky není úplně 

dobré. Okamžitě se ale omluvila tím, že škodila i sama sobě, což její čin do 

určité míry ospravedlňuje. Význam hodnocení okolí je pro ni důležitý.  

 Připouští, že peníze v její činnosti hrály nemalou roli, protože 

potřebovala na život, byt, benzin, prostě se tím živila. Ale zrovna tak 

potom žila z podpory, i když je samozřejmě lepší mít víc peněz než míň. 

Ale když nejsou, nechybí jí. „Žila jsem si dobře, dva roky, tvrdím, že jsem 

si to užila, na sto procent, tu dobu, kdy jsem drogy brala, i přesto, co se 
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stalo, že jsem tady, jsem si ten život užila, a teď si to užívám díky tomu, že 

mám dítě, a už je to úplně o něčem jiném.“ 

 Je patrné, že ona sama vnímá dítě ve svém životě jako závazek, do 

určité míry i záminku k tomu, aby mohla začít žít jinak, protože sama sebou 

si úplně jistá není. Kdyby neměla dítě, stěží by našla důvod, proč od drog 

odcházet. Život s drogou s sebou nese mnohem více výhod než nevýhod. 

Proč tedy být bez nich. „Žila jsem si takový fajn život, nikdo mě nehlídal, 

mohla jsem si dělat, co jsem chtěla, nemusela jsem otáčet žádnou korunu, 

peníze jsem měla furt.“ A nic na tom nemění ani fakt, že to znamená páchat 

trestnou činnost a nezahrnovat do svého drogového života jen sebe sama. 

Drogově závislý většinou nevyrábí drogy jen pro sebe, ale proto, aby je 

prodal druhým. Ale protože prodává těm, kteří již závislí jsou a kteří, když 

si drogu nekoupí u něj, koupí ji jinde, nic zásadně špatného na takovém 

způsobu obživy vlastně ani není. Z pohledu zapojeného jedince. Z pohledu 

zvenčí je to trochu jiné, ale pro účastníka to není důvod ke změně. Změnit 

se v rámci svého bytí v onom společenství je dost nereálné. 

„Pro mě byla záchrana i to, že když nás pozavírali, tak jsem neměla 

tu možnost těch financí, tak jsem se vrátila zpátky domů. Tak jsem se od 

těch všech lidí odstěhovala, a s těma lidma jsem se přestala stýkat.“ 

 

3.2.4.4 Vztah k budoucnosti 
 Budoucnost vidí s dítětem, původní rodinou a bez drog. O možném 

zaměstnání mluví v rovině představ, které mohou stejně jako nemusejí být 

reálné. Bylo by dobré mít nějaký doklad o vzdělání, bavilo by ji pracovat 

v zahraničí etc. Možná je to v rámci toho, že je zavřená a tak nějaké plány 

nemají moc smysl, stejně tak to ale může být prostě mluva člověka, který o 

práci jako samozřejmé součásti svého života zatím nikdy moc nepřemýšlel. 

„Nemám představu, já bych se klidně vrátila do té hospody, mě to bavilo. 

Ale vezmu vlastně jakoukoli práci.“ Že by se vrátila k drogám, se nebojí, 
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už kvůli dítěti ne. Ví, že jak ze dne na den začala, tak i skončila (když 

zjistila, že je těhotná). A když se jí ptám na její vztah k drogám jako 

něčemu, co jí přinášelo spoustu příjemného, připouští, že to je vlastně 

hezká vzpomínka, ale je vidět, že by raděj už byla bez nich, že si 

uvědomuje, že by to tak mělo být. „Já neříkám, že na to nemám chuť, mám 

na to strašnou chuť, a prostě, když se o tom s holkama bavíme, jaké to 

bylo, nebo co jsem zažila a tak, úplně to ve mně vře, ale pak se podívám na 

to malé a už nemůžu.“  

 Vztah s mužem je pro ni zatím spíš vzdálená představa (s otcem 

svého dítěte se stýkat nechce, není ani uveden v rodném listě), momentálně 

nikoho nemá, kdo by na ni venku čekal, dopisuje si s někým ve výkonu 

trestu, nechtěla o tom víc mluvit, ale při té zmínce výrazně ožila. Vždycky, 

když jsme se dotkly něčeho, co pro ni evidentně bylo něčím příjemné, 

uhnula pohledem i hovorem, celá se jako by schoulila do sebe. Jako by si 

nebyla jista tím, zda si může něco takového dovolit, mít příjemné pocity 

právě z takových věcí. 

„Já už nikdy nebudu normální člověk, já už budu do smrti abstinující 

feťák. Ta chuť tam prostě bude, já vím, že tam prostě bude, za deset let, 

bude na mně, co s tím budu dělat.“ 

  

3.2.4.5 Role matky 
 Určitě chce svému dítěti jednou říct, kde spolu byly a proč. Dítě 

vnímá jako to nejdůležitější ve svém životě. Je to její budoucnost, možnost 

začít žít znovu. A důvod, proč se nevracet zpět a proč se na svůj život dívat 

jinak. Zároveň i uvědomění si, že minulost mohla do toho vztahu zasáhnout 

naprosto fatálně, že v roli matky je třeba se svým životem zacházet zcela 

jinak, že už v něm navždy bude ta možnost ztráty něčeho nenahraditelného. 

„Když si představím, co všechno jsem dělala, jemu to nemůžu 

udělat, on je tady se mnou, už tady nejsu sama, a prostě se musím starat o 
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něho, a ne jak by bylo dobře mně, kdybych si tu drogu dala. … Já jsem 

měla strašný strach z toho, že kdyby to tady nevyšlo, že on za ty dva roky 

nebude vědět, kdo jsem.“ 

 Odsouzená žena, matka malého dítěte, se najednou ocitne v situaci 

(pocitově ze dne na den), kdy o své dítě může přijít (dočasně sice, ale 

v daném okamžiku je ta dočasnost patrně irelevantní). Možnost, že ono 

bude jinde než ona, jí nedosažitelné, že není v její moci to nějak ovlivnit, že 

to ale zároveň vlastně všechno zavinila, že nemůže udělat nic pro to, aby 

byla s ním, ale jen ona sama způsobila to, že bude bez něj. Vědomí 

nemožnosti vrátit čas zpět a představa hrůzných následků, které nelze nijak 

změnit, prostě přijdou a budou a přinesou s sebou následky další, neznámo 

jaké. Ve své síle patrně nezprostředkovatelný prožitek, lze si ho jen zkusit 

částečně představit. 

„Já jsem se snažila to, že to nevyjde, potlačit, úplně dozadu, 

nemyslet na to, já jsem se snažila celý ten měsíc ani na to dítě nemyslet, 

úplně to zahnat někam dozadu do kouta, aby to bylo snazší to vydržet, 

pokaždé, když jsem dostala dopis, já jsem byla úplně hotová, když mi psali, 

jako co říká, co dělá, to mě tekly proudy slz, to prostě nešlo zastavit, a ta 

představa, že bych ho tady neměla, no hrozné, tak jsem se snažila to úplně 

potlačit někam dozadu, někam to schovat, že ho vůbec mám, úplně jsem se 

snažila ho z hlavy vypustit. A pak když mi to přišli říct, tak to spadla hora, 

ne kámen.“ 

 

3.2.4.6 Analýza zjištěného 
 Pokud bude možné v práci pokračovat, vidím tam ještě hodně 

prostoru, který by se dal věnovat především tématu skutečných motivů 

tíhnutí k závislosti. Tam je také možná skryto potenciální nebezpečí 

recidivy. Dítě je vnímáno příliš silně jako pojistka, a je otázka, jak se na 

tom podepisuje vězeňské prostředí se svojí nemožností žít jinak než 
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s dítětem a pro dítě. Nakolik se na svobodě projeví matčina vlastní 

nedospělost a skutečná existence (neexistence) rodinného zázemí. Ale i 

v rámci pokračující práce v době běžícího trestu možná dojde k nějakému 

posunu, zajímavé by bylo více pracovat i s tématem navazování vztahů 

v rámci korespondence s jinými odsouzenými. 

 Přemýšlet o možné recidivě trestné činnosti u drogově závislých je 

poměrně komplikované, protože jejich trestná činnost je téměř vždy spjata 

s faktem jejich onemocnění (kterým závislost je). Pokud tedy nedojde 

k recidivě závislosti (a v tom hraje roli hodně faktorů z větší části nijak 

nesouvisejících s trestnou činností ani uvězněním), pak je víc než jisté, že 

nedojde ani k páchání trestné činnosti. 

 V obecné rovině lze říci, že závislost není náhodný jev. Opakované 

užívání uměle vytvořeného stavu opojení je de facto útěkem od nezajímavé 

reality. Pokud jedinec nenajde dostatečnou oporu v rovině reálného bytí, 

nějaký smysl obyčejného života, pak je téměř vyloučené, aby se trvale 

vyléčil. Vztah k dítěti a péče o ně by jistě mohla oním smyslem být. 

Protože ale důvody závislosti nesouvisejí přímo s osobností nemocného, 

resp. jsou uloženy v jeho psychice (závislost například bývá důsledkem 

zneužívání v dětství), láska a pocit odpovědnosti zřídka mohou 

z dlouhodobého hlediska ke skutečnému vyléčení stačit. 

 

3.2.5 Pobyt ve vězení 
 Na vlastní pobyt ve vězení jsem se ptala jen okrajově, všechny se 

shodly v tom, že možnost být na specializovaném oddělení je velká výhra, 

nejen kvůli možnosti mít u sebe své dítě, ale také proto, že má jen málo 

společného s vězením. Respektive všechny standardní vězení vnímaly jako 

něco, co by raděj ve své zkušenosti neměly. Dodržování povinností a 

předpisů celkem shodně vnímaly jako samozřejmou nutnost, která je nijak 

neobtěžuje. Včetně nutnosti vycházet mezi sebou. 
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 Co se dětí týče opět shodně hodnotily omezené možnosti být s nimi 

venku. Vycházkový dvůr v určenou dobu a plánované společné vycházky 

mimo areál věznice. Předpis stanovuje, kdy a kam se s dítětem chodí ven.  

 Podobně mluvily a psaly o omezené možnosti nákupu (vězeňská 

kantýna v určenou dobu a určená částka, ceny ve srovnání s obchodem 

venku vyšší, omezený sortiment) a povinnosti přípravy hlavního jídla ve 

společné kuchyni s ostatními uvězněnými (střídání služeb), s nimiž mají 

zákaz komunikace.  

 Především jako nepříliš dobré pro dítě vnímaly frekvenci návštěv (ve 

vězení jednou za měsíc tři hodiny, dítě do domácího prostředí jednou za tři 

měsíce na několik dnů), a také způsob kontrol, při nichž prohlížející 

pracuje v gumových rukavicích a matka i dítě se musejí zcela svléknout a 

dítě je přítomno při matčině prohlídce. 

 Ale bylo patrné, že všechny si vlastně své noblesní vězení užívají 

(včetně toho, jak se podílely na úpravě prostor, např. bohatá vánoční 

výzdoba). 

 

3.3 Zkušenost sociální pracovnice 
 Rozhovor se sociální pracovnicí se týkal především postupu při 

přijímání do výkonu trestu na specializované oddělení a spolupráce se 

sociální pracovnicí, popř. pracovnicí sociálně právní ochrany dětí. V době, 

kdy jsem s ní hovořila, byla ve vězení teprve krátce, tudíž nebylo možné 

jakkoli se opřít o její vlastní zkušenost z práce s odsouzenými matkami. 

 Matka musí nejprve podat písemnou žádost ředitelce věznice, ta se 

obrátí na sociální pracovnici, která zašle matce informační dopis 

s podmínkami pro přijetí a se čtyřmi přílohami, které je třeba vyplněné 

zaslat zpět (viz příloha č. 1, 2, 3, 4). V době, kdy je žadatelka na nástupním 

oddělení, vhodnost a nevhodnost přijetí na specializované oddělení hodnotí 

sociální pracovnice, pedagog, psycholog, pak zasedá komise, v níž je také 
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vychovatelka a vedoucí výkonu trestu, poslední slovo má ředitelka věznice, 

konečné rozhodnutí pak sepisuje právník a to se předává matce. V případě 

kladného rozhodnutí se kontaktuje rodina odsouzené a domlouvá se přijetí 

dítěte na oddělení. 

 Při nástupu i po celou dobu výkonu trestu na specializovaném 

oddělení pro matky s dětmi komunikuje vězeňská sociální pracovnice se 

sociální pracovnicí té které matky (dítěte). Sociální pracovnice z venku 

navštěvuje matku podle dohodnutého programu, tj. každé tři měsíce. Pokud 

má matka další – starší – děti, vše ohledně nich řeší pracovnice OSPOD. 

Při propuštění je sociální pracovnice venku informována o všem, co bylo 

matce řečeno s ohledem na její další bytí, především v souvislosti s dítětem 

(většinou se jedná o pracovnice sociálně právní ochrany dětí, resp. pokud 

se žena s dětmi ocitne ve výkonu trestu, dostává se coby matka pod dohled 

orgánu sociálně právní ochrany dětí). 

 Největším problémem bývá zajistit počáteční peněžní částku, která je 

podmínkou přijetí na toto oddělení. Co se financování pobytu týče, o matku 

se stará věznice, o dítě se musí (finančně) starat matka. Jakmile žena 

nastoupí do výkonu trestu a čeká na vyřízení své žádosti, dostává se do 

situace, kdy nepečuje o dítě celý měsíc, tudíž ztrácí nárok na dávky na dítě, 

ale při nástupu pak musí mít částku 3 až 4 tisíce korun (aby měla z čeho 

financovat potřeby pro dítě). Pokud by nastoupila již s touto částkou, 

musela by ji odevzdat, což by opět znamenalo být bez peněz při kladném 

vyřízení žádosti. Proto se většinou přistupuje k řešení, kdy peníze přináší 

matce někdo z rodiny při přijetí dítěte, tj. až je na oddělení pro matky 

s dětmi.  

Žádosti přijetí se vyhovuje pouze na půl roku, pak musí odsouzená 

matka žádat o prodloužení, předchází se tak řešení situací, kdy se žena 

ukáže jako nevhodná pro pobyt na tomto oddělení (prostě jí pobyt není 

prodloužen). 
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Stejně tak se musí podávat žádost o podmínečné propuštění. Tento 

termín je matce znám od počátku, ale musí si k tomuto datu podávat žádost 

a pak čekat, zda bude kladně vyřízena. Pokud ano, odchází z věznice v ten 

samý den, kdy je rozhodnuto. Na první pohled to vypadá jako velmi 

náročné, ale je třeba si uvědomit, že jde o opuštění vězeňských prostor. 

Z vězení se matky s dětmi většinou vracejí do původní rodiny. 

 

3.4 Zkušenost vychovatelky 
Vychovatelka je člověk, se kterým jsou matky a jejich děti 

v každodenním styku (vyjma víkendů). Na ni se obracejí s jakýmkoli 

požadavkem, její povinností je vést o jednotlivých ženách záznamy, ona 

hodnotí míru spolupráce a plnění povinností a z toho pak plyne vše ostatní, 

včetně možnosti uvězněných opustit toto oddělení na podmínku. 

Vychovatelka například také kontroluje došlou i odesílanou poštu.  

Z hovoru s ní i z hovoru s matkami jsem nabyla dojmu, že jejich 

vzájemný vztah (při respektování daných pravidel) je velmi dobrý. Měla 

jsem pocit, že všechna nařízení, která jsou dána, jsou v tomto případě 

vnímána a používána jako bezpečný rámec, nikoli jako formální omezení a 

atribut moci. Na oddělení je od samého počátku, stěží bych se více mohla 

dovědět od kohokoli jiného.  

Úspěšnost se dá doložit pouze neoficiálními čísly, která ovšem 

představují ty matky, které se ozývají po propuštění, selhání v podstatě není 

možné zjistit (selháním se samozřejmě nemyslí jen páchání trestné 

činnosti). Ze sedmdesáti matek, které prošly oddělením jsou tři zpět ve 

výkonu trestu. 

Příjemné prostředí je ještě na bezdrogové zóně, všude jinde je to 

klasické vězení (nejhorší podmínky jsou na oddělení ostrahy, kde jsou 

dlouhé tresty, v prostoru pro čtyři je někdy i šest odsouzených, věznice 
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nemá dostatek prostor, to asi platí pro české vězeňství obecně, pak vznikají 

konflikty).  

Zatím nebyl případ, že by některé děti byly v dětském domově, také 

proto, že žena musí před nástupem o dítě řádně pečovat, aby se na oddělení 

dostala. Matka při nástupu podepisuje, kdo se v případě nepředvídatelných 

okolností postará o dítě, pokud je sama s dítětem, může být v takovém 

případě umístěno na přechodnou dobu do ústavního zařízení (v tomto 

případě krizového centra). 

 Denní rozvrh je pevně dán i na tomto oddělení, obsahuje vedle 

činností povinných také činnosti nepovinné, ale doporučené. Je určeno, co 

musí matka zvládat z činností zaměřených na dítě, aby mohla zůstat na 

specializovaném oddělení, stejně tak je určeno, co musí zvládat z činností 

zaměřených na ni jako matku. 

 Zatím spíš v rovině vize je domeček ve městě, kde by mohla mít 

žena i větší děti, tj. jakmile by dosáhlo dítě tří let, přesunula by se s ním 

matka do tohoto zařízení, takže by přijetí na specializovaném oddělení 

nemuselo být limitováno délkou trestu. Prozatím u nás ale pro tento záměr 

neexistují dostatečné právní předpisy. Co se pak týče překážet ve vlastní 

úspěšné realizaci, je to především skutečnost, že najít si práci v malém 

městě a okolí není příliš reálné. Možná by ale stačilo, kdyby matka 

prokázala, že má dostatek prostředků k životu, a mohla by pak vykonávat 

pouze různé vnitřní práce. 

 

3.5 Zkušenost vězeňské psycholožky 
 Vstupní diagnostice jsou podrobeni všichni odsouzení, pouze u trestů 

do tří měsíců se nedělá, u matek je vstupní diagnostika rozšířena ještě o 

osobnostní dotazník a samozřejmě je třeba předložit vše ohledně dítěte.  

 Základním motivem pro zřízení oddělení bylo zachování emočních 

vazeb mezi matkou a dítětem. Pro přijetí jsou stanovena velmi přísná 
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kritéria, která vycházejí z požadavku prospěšnosti pro dítě, protože to, na 

co je brán ohled především, je co nejzdravější vývoj dítěte. Jinými slovy, 

specializované oddělení bylo vytvořeno kvůli dětem odsouzených matek, 

nikoli kvůli matkám samotným. 

 Psycholog zde poskytuje hlavně krizovou intervenci, každá matka 

má možnost individuálních pohovorů, ale o psychoterapii se mluvit nedá 

(ani kdyby měla žena zájem, stěží by to bylo možné vzhledem k reálným 

možnostem personálním, předpisy to však umožňují), psychoterapií je 

každodenní styk s personálem, především vychovatelkou.  

Vše, co se týká matky, je na dobrovolnosti, resp. musí chtít matka, 

personál smí zasáhnout pouze v případě, že jde o dítě, tj. matka nepečuje 

tak, aby se dítě řádně vyvíjelo. Na matku se dá působit jedině přes dítě. 

Přesto se dá pouze doporučovat, nikoli poroučet, program zacházení 

je de facto smlouvou mezi odsouzenou a zaměstnanci věznice (pouze jde-li 

o soudní nařízení, pak je to jinak – např. umístění na bezdrogové zóně). 

Program zacházení sestavuje spolu s odsouzenou pedagog, jsou dány 

konkrétní cíle, např. vytvářet náhled na svoji trestnou činnost, pokud si 

odsouzená ale tento náhled vytvářet nechce, napíše se, že program 

zacházení plní jen částečně. Matky jsou si vědomy následků při neplnění a 

výhod při plnění. Vždy ale záleží na motivaci odsouzené a kapacitě 

personální. Ale je možné si trest prostě jen odsedět. 

(Jediná psychoterapie praktikovaná ve vězeních je typ KBT – 

kognitivně behaviorální terapie, je to program pro recidivy, tříměsíční 

strukturovaný mající mezinárodní platnost, absolvováním by měl uvězněný 

získat konkrétní dovednosti.) 

 I když pro přijetí jsou poměrně přísná kritéria, např. trest nesmí 

přesahovat tři roky, předpisy jsou určitě to, co při práci pomáhá. Zlepšením 

by bylo úplně odloučené pracoviště (jako v Německu) založené na větší 
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samostatnosti a také odpovědnosti, matka by měla pracovat, předškolní děti 

by chodily do dětských zařízení. 

 

3.6 Závěrečné shrnutí na základě dílčích analýz 
 Zdá se, že možnost preventivního působení pobytu na 

specializovaném oddělení pro matky s dětmi a zachování vazby mezi 

matkou a dítětem v prvních letech života dítěte velmi úzce souvisí 

s matčinou osobností, tj. s důvodem jejího odsouzení k výkonu trestu 

odnětí svobody a s motivy, které ji vedly k páchání trestné činnosti. Tedy 

se způsobem života, který vedla před uvězněním, a funkční vztahovou sítí 

venku za zdmi vězení. 

 Samotný pobyt na specializovaném oddělení ani intenzivní podpora 

vztahu k dítěti a péče o ně nemusejí vést ke změně jejího chování. Do 

určité míry ohrožující je disproporce mezi péčí o dítě ve výkonu trestu a 

možností stejnou péči mu věnovat i po propuštění na svobodu. Vystoupení 

z chráněného prostředí totiž může přinést mnohá rozčarování, ale hlavně se 

matka patrně ocitne v situaci, kdy nebude možné celý den se věnovat pouze 

dítěti. A to v některých případech bude situace neznámá, ve které se 

nebude umět pohybovat, nebude moci plně použít naučené mechanismy. 

To bývá častý jev u případů, kdy je člověk sociálně vyloučený dlouhodobě 

podporován například nějakou sociální službou, která mu pomáhá mírnit 

dopad jeho vyloučení, aniž by ho zároveň dostatečně pozitivně frustrovala 

a učila ho tak žít obdobně funkčně i bez ní. Podobně jedinci dlouhodobě 

závislí na sociálních dávkách po určité době přestanou vnímat, že nejde o 

způsob obživy. A děti vyrůstající v rodinách dlouhodobě závislých na 

nějaké pomoci se pak stěží učí vnímat práci jako v podstatě nejpřirozenější 

způsob získávání finančních prostředků a sílí v nich pocit, že za jejich život 

je odpovědný někdo jiný než oni sami. 
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 Stejně jako v populaci většinově žijících jedinců jsou matky dobré a 

špatné (v široké škále odstínění obou slov) a způsob jejich vztahování se 

k dítěti a péče o ně působí na dítě s celoživotními dopady, tak i mezi 

populací matek ve výkonu trestu odnětí svobody jsou matky pečující a 

matky zanedbávající. Trestnou činnost v základní rovině nepáchá matka, 

ale žena, jinak řečeno mateřství není zárukou bezchybného chování ani 

předpokladem pro to v životě neselhávat. Žena je matkou především proto, 

že je k tomu biologicky předurčena, není však její povinností být 

dokonalou bytostí o nic víc než povinností kohokoli jiného.  

 Pokud by tedy měla jakákoli opatření v rámci výkonu trestu odnětí 

svobody mít preventivní účinek, musí se s nimi pracovat právě jako 

s prvkem možné prevence. V tomto případě například v rovině 

systematické psychologické práce. Pokud se tak neděje, recidiva anebo 

socializace s pobytem na jakémkoli oddělení dle mého souvisejí spíš jen 

okrajově. 

 

   

4 Závěr 

 
 Moje práce vycházela z předpokladu, že nepřerušení vazby matka-

dítě může pozitivně ovlivňovat uvězněnou ženu v jejím dalším životě. 

Tento předpoklad se opíral o domněnku, že to byl jeden z motivů (byť ne 

hlavní) zřízení tohoto oddělení, resp. že v rámci zaměření dnešního 

vězeňství směrem k nápravě se to jevilo jako jedna z možností.  

 Domnívala jsem se, že se na tomto oddělení s matkami pracuje 

systematicky, že je vytvořen dostatečný prostor pro rozvoj mateřské role, 

ale zároveň se pracuje se ženou i na náhledu na její trestnou činnost, že 

zaměření je směrováno k problematice funkčnosti rodiny jako takové, aby 

se tak minimalizovalo možné selhání po skončení výkonu trestu. 
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 Také proto jsem se v teoretické části zaměřovala nejen na 

problematiku týkající se vývoje dítěte a jeho možného ohrožení přerušením 

vazby mezi ním a matkou, ale také na téma spojené s motivací a dopadem 

trestné činnosti. Zajímala jsem se odděleně o odsouzenou matku, a toto 

téma i nadále považuji za důležité. Ženino vlastní hodnocení trestné 

činnosti, stejně jako její bytí v roli jedince se záznamem v trestním rejstříku 

podle mě do velké míry souvisí s jejím dalším životem na svobodě, a to 

včetně její role jako matky. 

 Pokud věnuji pozornost matce jako jediné možné bytosti prospívající 

svojí aktivní účastí dítěti, aniž bych zároveň věnovala pozornost tomu, co 

prospívá jí, pohybuji se stále pouze v prostoru přítomnosti. Budoucnost 

ponechávám zcela stranou, nezajímám se o ni ani ve vztahu k matce, ale 

ani ve vztahu k dítěti. Prvek prevence se zcela vytrácí. 

 Vězení jsem si vybrala jako prostor, který pro svoji uzavřenost a 

disciplinární charakter, pomáhá uplatňovat některé usměrňující výchovné 

mechanismy a zároveň umožňuje nahlížet jejich funkčnost. Zdálo se mi, že 

když už se žena-matka vlastním přičiněním ocitla ve výkonu trestu, zvolila 

si dočasné bytí pod stálým dohledem a kontrolou a vzdala se tím na čas 

možnosti svobodně se rozhodovat, dá se této situace využít k nabídce 

pracovat na změně, která by mohla prospět jí i dítěti. Bohužel jsem byla 

natolik zaujata touto myšlenkou, že jsem se jen málo ptala po reálných 

možnostech.  

 Podobně jsem také postupovala při svém výzkumu. Zdálo se mi, že 

když není přímo k mému tématu dostatek písemných materiálů, mohu začít 

prakticky kdekoli a v podstatě cokoli co zjistím, budu moci použít. Po roce 

práce se mi zdá, že jsem vstoupila do výzkumu kdesi uprostřed, a jen 

obtížně se mohu dobrat potřebného začátku. Nemyslím tím, že bych se 

snad málo věnovala studiu literatury s vězeňskou tematikou, domnívám se 

ale, že jsem si nepoložila naprosto základní otázku, a tudíž na ni nehledala 
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ani odpověď – jak byla vnímána role matky v té které době v tom kterém 

státním zřízení (na našem území) a také v té které společenské vrstvě. Až 

potom jsem se měla ptát, jak která doba přistupovala k matce ve vězení a 

proč (včetně důvodů zcela prozaických jako jsou například peníze).   

 Současné vězeňství není z mnoha důvodů s to naplňovat požadavek 

nápravy, tudíž ani na oddělení pro matku a dítě. Nijak to však 

nezpochybňuje důležitost existence speciálního oddělení, protože to nebylo 

zřizováno kvůli odsouzeným ženám (jako jedna z možností jejich 

socializace), nýbrž s ohledem na jejich děti, které se nástupem matky do 

výkonu trestu ocitají ve vážném ohrožení rané deprivace. Smysl a 

užitečnost zřízení tohoto oddělení jsou proto nezpochybnitelné. Také proto, 

že pokud je zachován vztah matka-dítě v raném dětství a matka o své dítě 

dostatečně pečuje (dítě neprojde ranou deprivací), emoční základ jeho 

osobnosti by mohl být natolik dobrý, že i v případě, že by bylo v pozdějším 

životě vystaveno ohrožujícím vlivům (např. při matčině návratu k trestné 

činnosti), mohlo by se jim úspěšně bránit z vnitřních zdrojů své vlastní 

osobnosti. V tomto směru se do určité míry dá hovořit o prevenci 

sociálního vyloučení dítěte. 

 Co se týče mého tématu preventivního působení na matku a 

v důsledku i na dítě, nedá se zatím potvrdit, ale ani vyloučit, byť se v tomto 

směru s matkou systematicky nepracuje. Pokud bude možné dále s ženami-

matkami spolupracovat, shromážděné poznatky by mohly nějaké jasnější 

výsledky poskytnout. Nakolik ale bude možné realizovat můj prvotní 

záměr dlouhodobého výzkumu, tj. rozšiřování vzorku o další matky tak, jak 

budou přicházet na specializované oddělení, a sledování stávajících 

vybraných matek i po jejich propuštění, je v současné době poměrně 

nejisté. Patrně bych musela do určité míry začít znovu.  
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