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úv-on 

Předkládaná rigorózní práce se zabývá aktuálními problémy výehovného 

zacházení s odsouzenými a jeho účinnosti z forenzně psychologického hlediska. 

Reaguje na kontinuálně probíhající systémové změny ve vězeňství, které od 

devadesátých let významně mění .celkovou koncepci i způsob výkonu trestu ve 

smyslu jeho humanizace. 

Zachycuje vznik a vývoj i současný stav problematiky vnitřní diferenciace 

odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody. Tématicky a obsahově navazuje na 

obdobně zaměřené vlastní dřívější práce. Samotné téma vyplynulo jednak z 

bezprostředních potřeb penitenciární praxe, jednak z nutnosti realizace legislativních 

změn uskutečňovaných ve vězeňství prostřednictvím zákona o výkonu trestu a 

prováděcích vyhlášek. Nastolení problému vnitřní diferenciace u dospělých 

odsouzených nebylo ničím samoúčelným a nnléhnvčji vyvstalo teprv~ a:ž jako 

důsledek systémových změn podmínek ve vězeňství jako ceiku i v jednotlivých 

věznicích. Bylo zároveň odpovědí na závažné problémy s vězni v konkrétních 

podmínkách věznic pro výkon trestu a jednou z možností řešení nově vzniklé 

situace. Hledaly se cesty řešení, přičemž uplatňování rozličných variant vnitřní 

diferenciace se stalo jednou z nich. Její uplatňování v praxi znamenalo změnu 

přístupu k odsouzeným. Současně řešení problému vnitřní diferenciace bylo jedním 

z úkolů uložených GŘ VS ČR a jejich účelem bylo kromě zklidnění situace ve 

věznicích zavedení koncepčních změn do vězeňské praxe. 

Jednou z podstatných změn vězeňského systému představovalo zrušení 

dosavadních tří nápravně výchovných skupin s platností od roku 1994. Tomuto 

kroku předcházel s dvouletým předstihem závazný úkol vypracovat ve všech 
" " l..' l ~'~ l '~ . ~,~-~ . ·= 'n<'l 'F'i o vezensKyc.I zanzemc 1 pw vyKull trestu vtnlmtuifereiK:mci\fusouzenycn. :uan; 

požadavek vyplynul z praktických potřeb penitenciární praxe a zároveň představoval 

přípravu pro novou profilaci, tedy vnější diferenciaci ústavů. Realizací nově 

uzákoněné čtyřstupňové profilace věznic podle typů vnější ochrany věznice v její 

současné podobě, se význam vnitřní diferenciace jako skupinového výchovného 

systému nesnižoval, ale naopak zvyšoval. 

Předmětem rigorózní práce je řešení současných konkrétních otázek vnitřní 

diferenciace a způsobu výchovného zacházení s odsouzenými v návaznosti na výše 

uvedené změny. Na základě zkoumání podstaty a vývoje různých koncepcí vni-třní 
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diferenciace, průzkumů osobností delínkventa a rozboru dřívějších i aktuálních 

problémů penitenciámí praxe, je podán obraz složité pmblematiky vnitřní 

diferenciace s přednostním zřetelem k mladším věkovým skupinám {)dsouzených, tj. 

mladistvých a mladých dospělých. Je kriminologicky potvrzeným faktem, že v 

sekundární prevence nezbytné věnovat pozornost právě této nejrizikovější a současně 

nejproblematičtější části vězeňské populace. 

Východiskem rig~rózní práce je vlastní model vnitřní diferenciace 

dospělých odsouzených mužů koncipovaný pro věznici Bělušice, kde byl od mku 

1993 zaveden do praxe. Jedná se o psychologicky zaměřenou koncepci vnitřní 

diferenciace s hlavním důrazem na osobnost delinkventa. Podrobně jsou 

zdůvodňována zvolená psychologická kritéria, podle nichž jsou odsouzení 

rozdělováni do skupin s odlišnými programy zacházení s cílem dosažení věgí -míry 

individualizace výkonu trestu. Psychologický přístup k vytvoření vnitřní diferenciace 

je zde považován za stěžejní, přestože s hlediska širšího uplatnění nebyl plně 

doceněn. Účinnost uvedeného modelu vnitřní diferenciace a platnost zvolených 

kritérií byla po pěti letech jeho aplikace prověřována diplomovou prací kolegy. 

Tato penitenciámí studie analyzovala problémy realizace vnitřní diferenciace z 

hlediska vlastnosti agresivity, měřené dotazníkovou metodou Busse-Durkee-ové 

inventáře agresivity a hostility (BDI). Především však byl zkoumán vztah mezi 

hladinou agrese u odsouzených z hlediska jejich zařazení v jednotlivý-ch 

diferenciačních skupinách, přičemž se potvrdila opodstatněnost kritérií a celého 

modelu. 

Vzhledem ke specifičnosti a obsáhlosti zkoumané oblasti se v rigorózní 

práci nutně prolínají i jiné, než psychologické aspekty, a práce je tudíž pojata spíše 

interidisciplinámě. Tématicky se pohybuje mezi forenzní a penitenciární psychologií, 

penologií, kriminologií, ale zahrnuje i aspekty týkající se personalistiky a piáY:a 

Hlavním cílem této práce je zpřehlednit problém vnitřní diferenciace v "Celé 

jeho šíři, systematicky postihnout vznik, vývoj, utváření a celkovou genezi až po 

současnost a ukázat užitečnost psychologicky koncipovaného modelu oproti jiným 

pojetím. Zobecněním zkušeností z penitenciární praxe i teoretických poznatků z 

penologických průzkumů zároveň poukázat na možnost praktického využití forenzní 

psychologie při koncipování penologických projektů. 

Na podkladě dlouhodobého zájmu o problematiku vnitřní diferenciace, 

založeného v osmdesátých letech účastí na penologickém výzkumu vnitřní 

diferenciace mladistvých si předkládaná práce, v souladu s předmětem forenzní 
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psychologie, klade ještě jeden cíl Tím je zamyšlení nad psychologickou účinností 

současného pojetí vnitřní diferenciace a celkově výkonu ·trestního opatření u 

mladistvých a výkonu trestu u mladých dospělých v podmínkách současných 

vězeňských zařízení. 

V rigmózní ptáci bylo použito zejrnťrmetud tooretic1té analyzy a syntézy, 

komparace, deskripce, genetické, modelov.ání, statistické, kazuistické a dalších. 

Naznačenými metodami byla zkoumána výše uvedená problematika a prověřována 

oprávněnost a obecná platnost předložené koncepce vnitřní diferenciace z hlediska 

penitenciámí praxe. 

Složitost a multidimenzionálnost tématu si vyžádala soustředění poměrně 

rozsáhlého materiálu, sestávajícího převážně z odborných publikací, statistik, 

výsledků výzkumů a průzkumů, diplomových prací, bulletinů, resortních .odborných 

materálů, odborných článků, statí ap. Shromážděný informační materiál se tak může 

stát užitečným zdrojem údajů k dalšímu zkoumání nejen pmblematiky vnitřní 

diferenciace, ale sloužit rovněž pro účely odborné teorie a praxe. Vedle forenzní a 

penitenciámí psychologie, penologie, kriminologie, pedagogiky, také v rámci jiný.ch, 

překrývajících se disciplín, jakož i dalších souvisejících oborech společenské 

praxe. 
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1 Č Á S T TE -o RE T 1-c K Á 

1.1 -.Vlf.ITŘNJ~DIFERENCIACE JAKO JEDEN Z MLAVNfCM ÚKOLů 

PENITENCIÁRNÍ PSY-cHOLOGIE PŘI HUMANIZACI VĚZEŇSTVÍ 

Vymezení základní~h pojmů 

Problém vnitřní diferenciace je součástí širší problematiky výkonu trestu 

odnětí svobody. Tento druh trestu je pouze jednou z mnoha možností trestního 

postihu. Protože otázky vnitřní diferenciace jsou záležitostí v.elmi specifid:ou, 

budeme se zprvu zabývat kategorií t r e s t u . Bez objasnění podstaty trestu a zvláště 

trestu odnětí svobody by bylo obtížné vysvětlovat smysl vnitřní diferenciace. 

Vývoj názorů na účel trestu odnětí svobody 

Z obecného hlediska je každý trest přímým důsledkem porušení nějaké 

normy, především právní. Názor na funkci trestu se v historickém vývoji měnil. 

Původně byly tresty, včetně trestu zbavení svobody nelítostnou 0dvetou za spáchaná 

bezpráví. Základní a prvotní filozofií trestu byl princ i p od pI a ty. Ještě Arthur 

Schopenhauer byl zastáncem tělesných trestů: ,,Při všech přečinech, vyjímaje 

nejtěžší, tělesný trest člověka nejdříve napadá, pročež je i přirozený. Kdo nedbá 

důvodů, bude dbát bití. Aby ten, kdo na majetku (protože ho nemá) býti potre-stán 

nemůže, byl mírným bitím potrestán jest jak spravedlivo, tak přirozeno. Také se proti 

tomu vůbec neuvádí důvodů, nýbrž pouhé fráze o "důstojnosti člověkově", které se 

nezakládají na jasných pojmech." (A Schopenhauer, 1906, s. 95- 96). Ani samQtný 

trest odnětí svobody nebyl vždy považován za prostředek nápravy, naopak byl 

trestem samoúčelným ve smyslu odplaty. 

Proti tomuto pojetí se postupně začal prosazovat názor vycházející ze zcela 

opačného principu, a to z ideje nápravy. Jedná se o osvícenskou myšlenku 

o jejímž rozšíření se zasloužil John Howard, jenž byl podle Čepeláka zakladatelem 

p e nit e n c i á r ní vědy. Již v roce 1778 zkoncipoval The Penitentiary Act, jímž 

usiloval, aby věznice plnily výchovnou funkci. Usiloval o zlidštění podmínek, 

zabýval se d i f e r e n c i a c í vězňů. Samotný pojem p e n i t e n c i á r n í 

pochází z lat. paenitentia = lítost, změna mínění, polepšení, napravení (J. Čepelák, 
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l-982, -s. 4 - S. E~-ují-tetly --dva základní -k--ootr-averzni názilly -na-trest. Starší--názor 

zdůrazňuje prvek odplaty, novější přidává prvek nápravy. 

T-r-est -ednětí -svobody jalro· ~amestatný -a hlavní -trest-kontrolevaný -státem 

vznikl až během 19. století v průmyslově vyspělých zemích (A. Reis, H. Lišková, D. 

Ilavdentová, 1988, s. 7). Způsobyvjkonu trestu vycházely z koncepce celkov ' 

s e p a r a c e uzavření o samotě a společně vykonávané práce. Za mechanismus 

~pravy se p<:Wažovalo ·"znovuprožívám" -a pokání o -samotě, litost nad svým ěinem. 

Vězni často nebyli vůbec zaměstnáni. Zřetelně se zde projevují náboženské vlivy, 

1'6l'Saný .gystém {izv. filadelfský) -byl-ootatně -dílem -sekty kvakerů. -Později --sice-vězni 

pracovali, ale nesměli spolu hovořit (tzv. auburnský systém platný ve státě New 

Y-ark) . .P-ozději převládly vězeňské systémy založené -na vý-lrona -trest-u~ různými 

stupni přísnosti, tzv. p r o g r e s i v n í (stupňové). Na přelomu 20. století se 

-vysoký významzaěatpřildádat -p-r-áci jako-hlavnímu-výchovnému ptosti'edku. 

Mezníkem kvalitativních změn se stalo teprve r o z d ě I e n í mládeže a 

-do~ ve vě:liftideh. NavWfiry-mftdemtm -myšlenk-ám, však v realizovtmé pOOobě 

neměly valný efekt (velký počet vězňů, nediferencovanost, ap.) , a proto se hledaly 

-efektivněj-ší výehevné -prostředky. Jedním z nich -byl-pedagogický -systém· založený 

na modelu r o d i n n é h o života, prosazovaný již dříve Pestalozzim. Takováto 

výchovná zařízení vznikala hlavně ve -švýcarsku, Německu, Anglii. Vedle nich se 

rozvíjely modely založené na s a m o s p r á v ě mládeže, jako hlavním principu 

resocializace. Velkorysé -projekty -tohoto -druhu vznikly v Itálii, USA i jinde. V USA 

se mimoto rozvíjel systém r e fo r m a t o r i í pro mladistvé a mladé dospělé ve 

věku ( l-8 - 24 -let), kde vedle -samosprávy existovaly již v -tehdejší době -různé -druhy 

di f e r e n c i a c e, moderní výchovné metody, a prvně v historii vězeňství v 

jednom z nich-působil psycholog - oo r-oku l-912 (C. .Czapow, -8. Jedlewski, l-981, s. 

334- 357). 

Zásadní yýznam měly projek!y vzešlé z myšlenkY zrušit izolaci resocializované 

-mládeže -od -společnosti. Jedná se o moderní systémy v o i e v ř e·n j -c h -nebo 

po I o otevřených podmínkách. V jejich rámci vidíme skupinové metody, 

aktivitu mladistvých -v procesu nápr-avy, diferenciaci podle psychických -anomálii. 

Nicméně se zjistilo, že ,je lépe předat mladistvé delinkventy pod dohled 

-k{)mpetentních -osob a -resocializ{)vat je v -otevřeném pr-ostředí, -než je -posílat třeba i 

do velmi dobrého nápravného zařízení"(A Reis, H. Lišková, D. Havrlentová, 1988, 

s. 9j. Gbdolmé myšlenky ~-e u nás jen pozvolna začínají -ebjevevat v di-sk-tiZi tJ 

alternativních trestech nebo prvních pokusech o mimosoudní narovnání (H. Válková, 

J. V-oňková, 1993, s. 19- 21). 
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-8oočasné náwry na--úěeHrestu-odnětí--syotwdy 

Počátky snah o v ě d e c k é vymezení penologické problematiky lze 

pliblifně mčit do dob' po dttthé světové válce. V wce 1~55 byl píijat I. kongresem 

Spojených národů p r oj e k t prevence zločinu a zacházení s vězni. Byl stále 

zdolronalován-a-pť)Sittpně integr-ován do-legislativy-mnoha zemi. C-elk-ově sestává ze 

souboru základních n o r e m tvořených Listinou základních lidských práv a svobod, 

B-tandarclními minimálními-pravidly pro zacházení-s--vězni -a-Evr"6pSkými vězeňskými 

pravidly. Společnou ideou je dosažení hwnánního zacházení s vězni. Zbavení 

-svobody -má -být -same-D-sobě trestem. 

Základním požadavkem reformy našeho vězeňství je tedy v první řadě 

-především -h u m -a -n i z a c e -výkonu trestu. --Fřitom je -nutné --vymezit míru 

humanizace tak, aby trest zůstal trestem, aby plnil svůj základní účel. Měl by plnit 

regulativní funkci, tzn.-c hí-á ni 1 spo1ečnost a poskytovat-paehateli zpětnou vazbu 

k jeho jednání. Trest proto musí obsahovat určitou míru újmy, přiměřenou jednak 

-provinění, jednak -D -s -o b n {) -s 1 i pachatele{M. Urbanová; P. K-aprmtá, O. Boučková, 

1992, S. 9- ll). 

Z p r á v n í h o hlediska je způsob výkonu trestu odnětí svobody 

kodifik-ován z-ákenem -D výk-enu -trestu a podrobně r-ezpr-ac--eván--prováděc-í --vyhláškou 

ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu trestu (dále ZVTOS, Ř VT). 

Z-ák-on -o \týk-onu trestu -odnětí svobody č. 59/t%5 -8-b. -pr-ošel -řad-ou novel, 

včetně novely z roku 1990, přičemž zásadnější praktický význam přinesla až novela 

z mku t993 -odstraněním dosavadní v -n ě j š í d i f -e r -e n c 1 a ~ e podle tří 

nápravně výchovných skupin (O.Novotný,1967,s.143-147) a přeměnou nápravně 

vých<Wflých -ústavů -ve-čtyřtyp<.wé -věznice -dle -s-tupně-ostmhy. Nak-ooec byl uvedený 

zákon zrušen zcela a nahrazen v roce 1999 zákonem o yýkonu trestu odnětí svobody 

a -o změně -některých -s-ouvisejících zák-onů č.t69ll-999 -8-b., --obsahujícím -další 

podstatné změny. Pojetí zákona se v průběhu doby postupně měnilo v návaznosti na 

usktttečnované -změny společenské. V jeh-o íámei -se měnilo 1 základní ustanovení 

tohoto zákona, týkající se formulace účelu výkonu trestu. 

Podle ZVTOS č.59/1965 Sb. bylo v úvoďním č1áriku v § 1 Účel vý1:onu 

trestu přímo definováno, že ú č e 1 e m výkonu trestu je zabránit odsouzenému v 

dalším páchání tr-estné č-inoosti a -settStavně ho v y c h o v á v a t k -ternu, aby -vedl 

řádný život pracujícího člověka. Novelou v roce 1990 bylo vypuštěno "pracujícího" 

-a nahraženo f-ormulací řádný život občana. U mladistvého má kromě uvedeného, s 
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-přihlédnut-ím -k jeho --vlastnostem, k -jeho --rodinné -vý-chově a k --prostředí,· z -něhož 

pochází, zajistit výchovu mladistvého a jeho přípravu na budoucí povolání 

Mladistvému, který má pffiit povinnou ~ki:>lní docházku vězniee zabezpečí její -plnění 

vyučováním místo práce (ZVTOS č. 59/1965 Sb., oddíl12, §52). 

výkonu trestu oproti předešlému zákonu n e n í jednoznačně definován. V úvodním 

-ustanovení § l -Předmět úpravy jenom .OOecně OOkM:uje, že výk~ trestu se 

sleduje dosažení účelu trestu odnětí svobody ve smyslu trestního zákona prostředky 

staoovenými v Wm.to zák1mě. 

Oproti předchozímu zákonu nově přibyl samostatný odstavec týkající se 

výk~u trestu m 1 ad i ~ t v ý c h. Výk-ooem trestu -se podle tohoto zákima i"-ez-umí 

též v ý k o n t r e s t n í h o o p a t ř e n í odnětí svobody uloženého mladistvému, 

~ jeho výk1mem trestu -se sleduje oosažení účelu stanoveného zákonem \) wudnictví 

ve věcech mládeže. Ve znění podle § 2 Illavní zásady výkonu trestu se dodává, že 

trest má být vykonáván způsobem, který imlezuje šlmdtivé-úěin:ky zbavení ~vobody, 

ale nesmí tím být ohrožena potřeba ochrany společnosti. 

Krmně -poukazu o nutnosti dbát &tojnosti -esOOnosti -odsouzeného, 

společného oběma verzím zákona, je nově přidáno ustanovení, že s odsouzenými se 

musí jednat tak, aby byro zacheváoo jejich zdraví, 11 pekucl te doba ~Ironu -trestu 

umožní, podporovat takové postoje a dovednosti, které odsouzeným pomohou k 

návratu do ~oleěnosti -a -umožní vést po propuštění wběstačný život v ~ou:ladu se 

zákonem. U mladistvého, který nedovršil 18 let věku, se věznice zaměří především 

na jeho výchovu a zabezpeěení jeho -přípravy na budoucí povolání. Mladistvému, 

který má plnit povinnou školní docházku, věznice zabezpečí její plnění vyučováním 

místo práee, ~je ~odné ~ předchozí ttprilVOU. 

Na změnách zákona o výkonu trestu můžeme pozorovat, jak se postupně 

měnilo p-e j-e t 4 -výkooo trestu, -pekud ~ -účel i :Qffi§třeclky k jeho 

dosahování. Od někdejší "nápravně výchovné činnosti" uváděné ještě v novele 

zákona o ·výk~ trestu z roku 1990, přes pozdější ;;resocializační 1'f0gt1l11ly'' -z 

novely 1993, až k nynějším "programům zacházení" podle novely z roku 1999. 

Nastal trend -t>dk.J.onu i:>d ktmeepee "převýcllovy" v bývalýcll nápravně výclwvnýeh 

ústavech ke koncepci "nevýchovy" ve věznicích členěných podle způsobu vnějšího 

střežení a zajištění .fiezpečnosti llvnitř věznic. Autokratický výclwvný ~tyl a 

represivní metody přešly v liberalistický a "laissez faire" techniky. Dřívější hlavní 

\iůraz na p r-a~ o v-n-í činnost nahradil pro nedostatekpráce, v -současnosti hlavní 

důraz na činnost umě I e vytvářenou, pseudočinnost, "činnost pro činnost", jíž 
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-se v -podstatě --staly - aktivity -programu zacházení - jak-6 n -á h--r-a ž k -a -práee, 

kterou vězeňský systém z různých důvodů nedovede sám zajistit. Uvnitř vězeňství je 

to chápáno jaK:o závažný problém. ,~ešenim současněho stavu by bylo využití 

podnikatelských subjektů k vytváření pracovních míst odsouzených. Skutečnost je 

, že udsouzení nejsou tl~-pníee zařaZování -pro nedóStatek -pracovriích 

míst. Nejsou však vedeni ani jako uchazeči o zaměstnání. Z daného důvodu 

-zaměstnavatel, -který zaměs-tná -odsouzeného nemá námk na -příspěvky -a výhody 

jinak běžně poskytované úřady práce. Stav na úseku zaměstnávání odsouzených by 

iiWhl bý-t ~ i"-mp6ftl -s L-istinou základních -práv -a svOOod -a měl-by -bý-t -analyzován -a 

pokud tomu tak je, pak by měla být vyvozena opravná opatření. Současný stav v 

-dostatečné míře -nepřispívá k naplňování účelu výk-oou trestu, jelik-ež ~ tt 

odsouzených takové postoje a dovednosti, které jim pomohou k návratu do 

společnosti, které-by jim umožnily -vést po propuštění z--výkonu -trestu soběstačný 

život v souladu se zákonem, čímž by došlo k naplnění účelu trestu. Tím se nevytvářejí 

předpoklady -ke vzniktt, případně · zachovávání pracovní pohotovosti -a -praeovních 

návyků, udržení odbornosti, k úhradě soudem stanovených pohledávek a nákladů 

· -výk-onu -trestu. -Daná -situaee -snižtije -jej-ich -šanci ·-uspět na 4rlm -práee. Nezařazení 

odsouzených do práce jim znemožňuje bohatěji strukturovat čas, bohatší prožívání a 

synchronizoci -s těmi, -kteří .žiji -vně· vězfl:ice. Srtižu_ie -se jejich schopoost f'(}Star-at -se 

sama o sebe a tím se prohlubuje jejich závislost na státu. Tím se u odsouzených 

-vytváří povědomí, že-stát je 1ndy -od toho, -aby se -o nč vždy a za každých okolností 

postaral. Tento stav je v rozporu se strategií prevence kriminality a propagovaným 

významem práce pm .zařazení -odsoozenélw zpět ®-společnosti V neposlední :řadě t-o 

má negativní vliv na právní vědomí občanů a zejména obětí trestné činnosti, kterým 

-byla trestným-činem způsobena trjma, kteří-se ve značném počtu připadů ilCOOěkaji 

narovnání a tím nesou finanční tíhu protiprávního jednání kriminální populace. 

Nepracyjící odsouzení nelnadí-náldady:rik;mm trestu. Z ~-důmdů_je:_patrný 

význam zaměstnávání odsouzených a nezbytnost hledání možností jejího zvyšování. 

Aby se tento záměr mohl -realizovat, je -nezbytné íozšířit možnosti Vězeňské služby 

ČR při vytváření pracovních příležitostí pro odsouzené" (J. Lazár, 2004, s. 398 -

390). 

Problémem vedení věznic, ale i vězňů samotných je tudíž "n e č i n n o s t" 

-která je -oboustranně -obávanějším fenoménem, než v -dřívější -době představoval 

problém neplnění pracovních norem. Absence práce odsouzených ztěžuje organizaci 

-č-asevélw režcimu-<lne, -proteženemnemuje přirozeně -er-ganizevat, uspefádat -a -vyplnit 

čas odsouzených a smysluplně ho r o z d ě 1 i t na "čas trávený v práci" a na 
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jíž zmíněné zájmové aktivity v rámci programů zacházení. V současném pojetí se do 
.., ' ' ,., ' 1- I '1..~ ~ A '~.' -znacne inifY -opomiJIHvymatn -.t\.Omp eXftlno pu~vv'"'u~ fla -eusouzene pHnuy~~._,uym 

uspořádáním podmínek života. Tento nežádoucí stav zvyšuje již tak nepřirozené 

pnzomzace. 

Výrazně prohlubuje depravaci vězňů a soustřeďuje jejich pozornost na různé 

psettdoproblémy, vznikající z nudy -a -napětí, -na k-onflikty -podmíněné nepřetržitě 

trvající vzájemné blízkosti velkého počtu lidí v stísněných a uzavřených malých 

-pr-ostor-ách. 'fak-evý-stav přináší každodenní-četné -pr1W6Zřlí problémy-a 1clade vysok-é 

psychické nároky na vězeňský personál, který nese důsledky tohoto trvalého 

-nepříznivého -stavu. -P-r-aoovníc-i -věznic jsou -nadřízenými iik-tlliwáfli--do --aktivit-s--vězni 

v duchu zásady "co nejvíc aktivit s co nejvíce odsouzenými". Bedlivě 

-kontrolovaným výkaznictvím -aktivit -(-analogicky -srovnatelným s tzv. "čálkovacím 

systémem" ostře kritizovaným v policejních složkách) pojatých víceméně formou 

,,norrnukusů"" -a ,;normohodin'\ se vlastně vytrácí smysli účel aktivit -samotných. 

Problém nečinnosti odsouzených je ve své podstatě problém nezaměstnanosti a je 

-svými -dopady analegický --širšímu pri>blémtt nezaměstnaoosti -ve-společnosti. 

Cíl trestu odnětí svobody 

Illavním problémem současného pojetí trestu odnětí svobody je staronové 

-dilema, týk-ajfeí -se podstaty -trestu - odplata versus -náprava. V -obdobích masového 

rozšíření zločinnosti bývá spíše akcentováno první hledisko. Je otázkou, co je třeba 

-považovat za -e í l výkimtlirestu. Z pedagogiky vfme, že -k-ategor-ie -dle je klíčovou 

kategorií, určující obsah, formy, podmínky, prostředky, metody výchovy, což ve 

-svém wuhmu má -sloožit k -dosažení -výsledku -výchovy. 

V současné době leccos nasvědčuje tomu, že mimojiné_j pmldammranm 

hmnanizací výkonu -trestu, -věnuje -právní -řád větší pozornost ocln aně osobnosti 

delinkventa než oběti (Marešová,1992,s.35). Za současných podmínek to neznamená 

-nic jiného, než neodůvOOněnou l i b e r-a 11 z-a -c i výki)fltl trestu. Z -peoologie 

je známo, že přeceňování jedné či druhé stránky podstaty trestu (odplata -

výclwva) -se v praxi projevovalo vždy jako -škodlivé. Liberalizace -vede ke -snížení 

účinnost trestu. Výsledný efekt je opačný, než ukládá zákon. Trest je obrannou 

r-eakd -společoosti, pmt{} musí -obsahovat -edplatné momenty, jinak -by -se -nelišil -6d 

ochranných opatření. Podle Novotného trest je odplatou, ale odplata není jeho cílem. 

Gdplata -nemůže -být -cílem výkonu trestu, neboť -odplata -směřuje výlučně -do 
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- minulosti, kdežto cíl je kategorií-budoucnosti Uskuteěníme-li--cíl, -přestává --být-eílem. 

Kdyby byla cílem trestu odplata, byl by cíl v něm samotném (0. Novotný, 1967, s. 

27- 29). 

Cílem by tedy mělo být, aby podmínky ve výkonu trestu umožnily, aby 

ev, 

1973, s. 130-140) vůči protispolečenským tendencím. Někdy se také hovoří o 

,;psyelwlogieké bariéře'', jež -briní-realizaei -protispolečenského záměru. V· převážné 

většině se lidé zdržují páchání trestné činnosti z jiných důvodů, než ze strachu před 

Hestem. Během sociálního vývoje ~'ev psychice ~a VVJ»"arovává "podmíněná 

emocionální reakce", v důsledku níž se člověk mimovolně, "automaticky" odvrací 

-00 ~iálně nesdwalevaného jednání. Tato reakee ..ge pr{}jewjeještě pfedtím, ~ž se 

v člověku vytvoří asociální záměr. Ne náhodou pro většinu lidí neexistuje problém 

volby mezi trestným 1lebo beztrestným jednáním. iejich mientace ~během 

socializace vede k tomu, že vůbec nepočítají s potenciálními možnostmi páchat 

mstné-činy. -Em o~ i~ n -á 1 n í -r e a k~ e vštípená -člověku--během ~lizace 

včas (do různé míry spolehlivě) blokuje vznik záměru ke spáchání deliktu. Naproti 

tomu, nefungování "mechanismu sociální podmíněnosti" chování člověka vede k 

toolu, že dwvání -osOO)r má -stále viee antisociální povahu il -že ztrácí wciálně 

podmíněné ovládání. Hmotná vypočítavost, ziskuchtivost - jsou v podstatě prvky 

-psycbolegidc-éhe mechaflismu, {}rientovaného na hadnooení budoucího výsledku 

jednání - odhad stupně rizika. Neuspokojivá socializace znamená, že se příslušná 

osoba orientuje je na "odhad ~tupně rizika", které podstupuje v případě ~páchání 

deliktu. Snadno překonává psychologické zábrany v podobě pohrůžky trestu nadějí 

na vlastní "vynalézavost" -a OCekcivánfm. výhry, zisku z trestného-činu. Není náhodné, 

že ani pohrůžka uložením vyššího trestu nemá rozhodující preventivní účinek. S tím 

souvisí odstrašující úloha trestu - u recidivisty je minimální. Účinek trestu se jeho 

opakováním snižuj~ současně roste "citová lhost~jnost", a tím i dj!finiti.mě upadá 

-prvek v ý ~ n o v y' jehož nedostatek -často -podmiňuje nedostatky -eelého -procesu 

socializace. Trest potom nevyrovnává, ale p r o h 1 u b u j e tento nedostatek v 

-případě, že nemá za úkol resocializaci -pachatele. -Přísný trest je schopen celkově 

otupit e m o c i o n á 1 n í v n í m a v o s t osoby. Stud, stejně jako strach, ztrácí 

.gtále více svůj psychol0gický zákl-ad, a pmto je -osl-abována možnost odstritnit z 

chování delinkventa sociálně nebezpečné zvyky a sklony, jež byly v ý s I e d k e m 

ilCúspěchu v proeesujeho.gocializace{A. M. Jaki:>vlev, 1973, s. BS). 

Ve světle výše uvedených poznatků, a s vědomím šíře a složitosti problému, 

můžeme z forenzně psychologického hlediska 11· trrčitým nezbytným zjednodušením 
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-pr-ooesuálně -vymezit -a formulovat e H -t-r--e-st-u -o-d-n-ě-tí -sv-o b-o-dy -takto: 

"Usilovat za daných neuspokojivých podmínek výkonu trestu, na základě 

penitenciámí -diagnózy, -prostřednictvím --sk-upinového výchovnéOO -systému {vnitřní 

diferenciace) a navazujících individualizovaných programů zacházení o resocializaci 

mwnosti deliulventa tr,m>soci:ítním vostojům, Vcetně Udí žeru jehO ne] bhžšffio 

sociálního zázemí, a uvedenými prostředky zároveň minimalizovat negativní účinky 

vězeňské izolace.'~ 

Diferenciace trestu odnětí svobody 

.Jestliže jsme v -pfedclwzím -texitt -analyzovali -úěel a dl -trestu -ťXlnětí 

svobody, budeme teď věnovat pozornost pro střed k ů m, jak jej uskutečnit. Za 

-hlavní prostředek-považujeme -vnitřní difetenciaci. Z --dosavadního-výldadu--piyne, že 

je nutné od počátku výchovného působení vycházet ze samotné osobnosti 

delinkvcnta. 'f-o -ovšem předpoktádá uplatňovat i n -d i v i -d u -á 1 ni -přístup k 

odsouzenému, což v podmínkách plně kapacitně vytížených, respektive přeplněných 

věznie je velmi -obtížné. -Pokud je -to vůbec možné, pak jedinč za předpok1adu, že 

bude využíván s k u p i n o v ý v ý c h o vn ý s y s t é m. V zájmu individualizace 

výk-onu -trestu -byl v penologii zaveden výdrovný pr-ostředek nazývaný v -odOOmé 

terminologii jako klasifikace nebo diferenciace. Jeho účelem je přispět k naplnění 

-reguhrtivni funk-ce tr~'ttt, tedy -k -orientaci na nněnu -chování u pachatele v 

prosociálním smyslu. 

Samotný pojem d i f e r e n c i a c e je odvozen z lat. diferentiatio,onis 

-{differentia -r-ozdíl) diferenciace, rozlišení, -r-oztfidění -(K-ábrt, J., Valach, V., t984, 

s.75). Vedle toho se v penologii používá pojmu k I a s i f i k a c e. Je rovněž 

odvozeného z latiny {-da-s-si-s-= třída, faeere =činit, --tedy třídění) a znamená -ř-azení 

do skupin podle určitý:ch hledisek; třídění; posuzoyání_způsobilosti. schopnosti~ 

hodnoty. -(L. Klimeš, 1983, -s. -3-44). -obsahuje --hodnotící aspekt. Dba termíny se 

překrývají, jejich používání je nejednotné. Navíc každý z nich v sobě ještě obsahuje 

vnitřní -členění. Kr-omě -toho se značně liší evr-opské -pojetí od defmice klasff1k-ace 

Amerického vězeňského sdružení. 

Podle a m e r i c k é h o pojetí se k I a s i f i k a c í rozumí metoda, na 

základě níž-se-se--s-hromáždí -poznatky -o odsoozeném a koordinují ·-se všechna -důležitá 

rozhodnutí a opatření, jež se ho týkají. Tento proces má 4 stupně: 

a) vyšetření -osolmos-ti -odseuzeného 

b) sestavení individuálního plánu výkonu trestu 
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c) k-oordinaee a -ktmt-r-ola pr-ovádění programu 

d) změna plánu v případě potřeby - reklasifikace. 

--0pmti --evr~-ému pejetí -se v USA -vytvář~ k-ategorií --odsouzených 

málokdy považuje za důležitý problém. Upřednostňují se volně zformované skupiny, 

~~~~~=*+c!f"é~~~m~~~+et'ťlm~~~·~jso~zeela pragmatická, Nicméně se 

věznice liší - pracovními příležitostmi, personálním obsazením, možnostmi vzdělání, 

stupněm ostrahy --ap.{ A. Kunc, l-973, -s. 10). Je však třeba -poukázat na odlišnou 

skladbu vězňů v amerických věznicích. Ve výkonu trestu je mnoho analfabetů, dle 

r-ůmýeh pramenů -nejméně -60% osob je závislých -na d-r-ogách ještě před nástupem 

trestu. Ve věznicích převažuje spíše zdůraznění prvků újmy (Aktuální informace GŘ 

VS ČR, č. 23, 1993, s. 6). 

E v r o p s k á koncepce naopak z poznatku , že odsouzení se od sebe 

-navzájem liší -svou -osobností -a odlišnou-potřebou nápravného-zacházení, vychází. 

Klasifikace a diferenciace patří k nejdůležitějším problémům penologie a forenzní 

psychologie. -Přitom -se -evropsk-á koncepce nezříká pojetí klasifikace jako procesu 

(americká škola), spíše je považován za samozřejmost. Základní principy klasifikace 

byly oofin6Vány na kongresu v Haagu již v reee l-955: "Klasifik<tee znamená -v 

evropských jazycích rozdělení jednotlivých tříd vězňů mezi specializované ústavy 

pedle-hledisek-stáří, pohlaví, -recidivy, psychick-ého-stavu a jejich -clalší mzdělení -na 

jednotlivé skupiny uvnitř ústavů". 

Jako hlavní cíl klasifikace se uvádí roztřídění vězňů na více či méně 

homogenní skupiny za účelem jejich 10zmístění do odlišných -typů ústavů -nebo 

rozdělování vězňů přímo v ústavech. 

Ú c e 1 e m klasifikace má být podle Standardních minimálních pravidel 

zejména oddělování odsouzených, kteří vzhledem ke své kriminální minulosti nebo 

špatnému charakteru mají nepříznivý vliv na na spoluvězně, a dále vytváření skupin, 

~ichž dlem ~ usnadnit -r-esocializaci pffil.Žíváním vhodných forem nápravného 

zacházení. V evropském pojetí je zdůrazněn aspekt i n d i v i dua 1 i z a c e. 

Vjraz individualizace je shodně vykl-ádán. Je podstatou všeobecné penologické 

zásady individualiazce trestů a opatření. Individualizace v tomto smyslu znamená 

"přizpůsobení difereneovanýcll trestně právních prostředků působení v tlobě, míře, 

způsobu a výkonu k daným zvláštnostem osobnosti pachatele" s cílem zajistit co 

nejúčinnější působení na jednotlivce. T-ento úkol připadá v rámci -diferencované 

soustavy trestů a opatření kromě trestního senátu především orgánům výkonu trestu. 

Individualizace výkonu trestu odnětí svobody proto označuje přizpůsobení forem a 

metod nápravného zacházení zvláštnostem odsouzeného. Jako konečný cíl, k němuž 
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-ítsili -směřttje přitom vystttpuje --dalek-osáhlá nebo -úplná individualizace nápravného 

zacházení, jež má být umožněno pomocí skupinového rozdělení vězňů podle jejich 

{)S6},oosti. -Klasifikace je předpokladem individualizace. 

Dále se rozlišuje externí a interní klasifikace. E x t e r n í klasifikace 

rozdělování odsouzených uvnitř ústavů.(A. Kunc, 1973, s. 13). 

D i f e T -e n -c i -a -e e -obvykle -znamená zřizování -a-zavádění rozdílných 

věznic a forem výkonu trestu přizpůsobených daným potřebám resocializace 

-edsoozený~h. Klasitik-ace a $íer-enciace jsou tak v nerozlttčném-vzájemném vztahu. 

Diferenciace věznic (vnější diferenciace) patří do oblasti všeobecné trestní politiky. 

V-ězni jsou -soudem ur-ěeni k výk-onu trest-u v ur-čitém -typu -věznice { 4 typy), -dříve 

existovaly 3 NVS, tzv. nápravně výchovné skupiny. 

Vedle v-n-ě j-š i -diferenciace existuje vn i tf-ni difetenciace~ Rozumí -se 

tím rozdělování, třídění odsouzených uvnitř věznice do skupin dle stanovených 

kritérii za účelem vytváření -možnosti -individualizace výkonu -trestu, zabránění 

kriminální nákazy a v konečném důsledku nápravy a převýchovy odsouzených. (D. 

-Havr-lentová, 1990, s. 4). Vnitřní difer-enciace byla od p6ěátk-u -dána pří-sl-ušným 

ustanovením zákona o výkonu trestu odnětí svobody (později vyhláškou ministra 

spravedlnesti -o řádu výk-onu -trestu) a definována jak-6 -r-ozděl-6vání -6dsouzenýeh v 

rámci (NVS, typů věznic) do kolektivů. Zařazení vězně do určité diferenciační 

skupiny rozhoduje na -základě výsledku ,;penitenciární -diagnózy" zpracované během 

pobytu odsouzeného na nástupním oddělení zařazovací komise příslušného 

vězeňsk-ého zařízení. Vnitřní -diferenci-ací docílíme rozptýlení -odsouzených -do 

menších, vzájemně oddělených skupin. V nich lze snázeji provádět intenzivnější 

vý~vné působení, např. formou -skupincvýeh nebo individuá!nkh -technik-a met-od, 

skupinovou psychoterapii či individuální psychoterapeutickou práci s jednotlivci. 

Snížení velik-osti -skupin má významný vliv na zlepšení -struktury skupin -ods-ouzených 

a atmosféry v ústavu. Podmínkou je, aby na jednotlivých odděleních působil stejný, 

stabilní výehovný -personál. K účinnému resocializačnímu působení jsou nezbytné 

otevřené osobní vztahy, učení na modelech, jimiž jsou právě vychovatelé a jejich 

chování mezi -sebou i -k vězňům.Nutno zdůraznit, že -o s -ob n o st vych-ov-at e ie 

hraje rozhodující úlohu. Vytváření malých skupin v rámci diferenciace je nutné 

zajistit odděleným ubytováním. Jako -optimální velik-ost -oddělení, -oddílu, -se -v 

odborné literatuře uvádí skupina o 10 - 20 osobách, nejvýše však 30 osob. 

Rozčlenění do malých -skupin -s odděleným ubytováním je -nez-bytnou podmínk-ou 

funkčnosti vnitřní diferenciace. Otázku k r i t é r i í vnitřní diferenciace ponecháme 
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-pr-e-její -složitost prozatím-stfannu ·a-wátíme se k ní podrOOně -v ěásti-empirické. 

V souvislosti s kritérii stojí za zmínku podnětná klasifikace podle Griinhuta 

{A. -K-tme, 1973, -s. iJ), 1"-ezlišujíeí h -o r :i z o nt á l ~ i -k I-a- s :i .f :i k a e :i --ttypy 
věznic) a ve r ti k á In í (stupňový výkon trestu uvnitř věznice). Jde o stupňové, 

" 
další problém systému vnější i vnitřní diferenciace, jeho p r o s t u p n o s t. 

-Pr-oblém pr-estupoosti -existuje ve dvou rovinách. Jednak z -hlediska -horizontální 

prostupnosti mezi typy věznic, jednak z hlediska vertikální prostupnosti uvnitř 

jednotlivých -věznic. 

V současné právní úpravě u nás zařazuje vězně do určitého typu (stupně) 

vězniee -soud (-heflzentálm -klas-ifik-ace). P-řestože první -rozhedmití je vždy -urěeno 

rozsudkem, nebylo v předchozí právní úpravě zákona o výkonu trestu toto rozhodnutí 

neměnné. -B-ěhem -výk-onu trestu za splnění určitých podmínek -mohl-iJýi totiž-vězeň 

přeřazován rozhodnutím příslušného ředitele do jiného typu věznice, než původně 

~'Oud určil. 

V současném zákonu o výkonu trestu pasus o "přeřazování odsouzených" 

do jiného základmho typu -věznice (ZVTOS ě. +69/-1999 Sb.-§ 5 odstl zák-ona) na 

dobu nikoli přechodnou orgány vězeňské služby (řediteli, generálním ředitetelstvím) 

do jiného typu -věznic-e, -než určil -seud již -neeKistuje. Heveř-í -se -pettze --o 

"přemísťování odsouzených" rozhodnutím ředitelů, resp. generálního ředitelství, a to 

v rámci stejného základního typu -věznic. Tedy nikcli uvnitř jedné věznice, ale mezi 

věznicemi stejného typu střežení. Problém prostupnosti věznic v souvislosti s 

přemísť-ováním a trvalým přeř-azováním -odsouzených rozhodnut1m -služebnfch 

funkcionářů na podkladě vyhodnocení plnění či neplnění resocializačních programů 

-ve sk-utečnosti -představeval -legislativní problém. L-egislativní z -toho -důvodu, že -se 

křížily pravovomoce soudů a kompetence výkonné moci, která (de facto i de iure) 

zasahovala do moci soudní. ·Fakticky se jednal-o -o -stav, k-dy rozhodovací -moc soudů 

byla suplována řediteli věznic tím, že mohli v rámci svých pravomocí měnit 

rozsudky -stanovujieí zař-azení -odsouzeného -do -příslušného typu -věznice v -průběhu 

výkonu trestu; tak byla zaměňována rozhodovací a výkonná moc. 

Z uvedeného je patrné, že systém vnější diferenciace byl nejen -prostupný 

oběma směry (vzestupným i sestupným) ale i velmi liberální. V současné době 

rovněž může b-ýt OOs{ffiZCflý za -debré chování po určité -dOOě př-eřazen do mírnějšího 

stupně střežení a naopak. Rozhodnutí je však vždy výhradně věcí soudu. 

Pokud jde o vnitřní -diferenciaci, Gliinlllit popisuje vzestupný {pmgresivní) 

model. Je to myšlenka o oboustranné prostupnosti vnitřní diferenciace v rámci 
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jednotlivých -diferenciaěníeh -sk-upin, založená na -principu z -á s 1 -ub -o v -o s t i. 

Myšlenka prostupnosti je správná a užitečná, nelze ji však považovat ani za prvotní, 

ani za OOstačttjicí kritérium. k však vlwdným motivačním doplňkem v i"ámci 

zvýhodňovacích dodatečných skupin v každodenním konkrétním vyhodnocování a 

východiskem, hlediskem a zároveň objektivním kritériem při určování diferenciační 

skupiny však má -být zjištěná s t 1 u k t u r -a o s -o--b -n o s t i. Na základě 

psychologického vyšetření osobnosti by mělo být provedeno p r v o t n í zařazení do 

příslttšflé -skupiny v i"ámei vnitmí diferenciace, protože právě -osobnost jedince je 

jedinou konstantou a zobecnitelnou jednotkou pro zařazování a rozmísťování 

-odsouzený~h do -skupin. Princip zásluhovosti je vhodné a také mrtné uplatňovat 

během dalšího pobytu v konkrétním prostředí a podmínkách. P r o s t u p n o s t 

-diferenciačních -skupin -do nichž-bylo -provedeno -prvotní zai' azení je v-našem modelu 

vnitřní diferenciace možná, nikoli nutná. Pokud jde o prostupnost zvýhodňovacích 

diferenciačních -skupin, záleží -na -přístupu a ehování jednotlivého odsouzeného 

během výkonu trestu a toto zařazení se samozřejmě průběžně může a má měnit. 

V úvodní k-apit6le k prOOlému k problému -vnitřní ilifer-enciace je -třeba 

znovu připomenout složitost tématu. I přes okolnost, že tato koncepce vnitřní 

{}i-ferenciaee má psycOOlogický charakter, je přesto zřejmé, že př-i lešení dané 

problematiky je nutný multidisciplinární přístup. Prolíná se zde příliš mnoho 

problémů, než -aby mohl--být zvolen a uplatněn jednoznačně psychologický-přístup, 

byť je v naší práci považován za rozhodující. 

Je -proto nezbytné se zabývat dalšími souvisejícími -aspekty, jak-o 

filozofickými (etickými), historickými, sociologickými, pedagogickými, právními, 

kriminologickými, penologiekými, psychiatrickými, -ekonomickými, -personalistiky, 

ale i architetektury. Kromě nezbytné odborné báze, nelze opomenout některé další 

-urč:!l±!d faktory. Jseu t{} -například -obecně známé rozdíly -mezi -teor-ií a praxí, 

proklamacemi a skutečným stavem a otázky jejich příčin. V širších souvislostech je 

třeba vidět i otázku úspěšnosti při zavádění tohoto modelu do -penitenciární praxe. 

Zde vyvstávají konkrétní problémy související s personálním zabezpečením realizace 

pmjektu -a -ektmomickými možnostmi, -což jsou dvě nutné základní podmínky. K 

zabezpečení realizace psychologického projektu vnitřní diferenciace jsou mimo jiné 

zcela -nezbytné architektonick-é úpravy. Hlavní proolém spočívá v -ok-olnosti, že 

vězeňské objekty byly projektovány pro hromadné ubytování vězňů. Bylo to v 

souladu s -dřívějším systémem, postaveným -na -principu -pracovních iáborů a teze o 

kolektivní výchově. Z tohoto důvodu zavádění byť jen částečně individualizovaného 
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(-sk-upinového} -ubytování, -mtož 1ndividttálního -ubytování typu ,~ -vězeň-jedna 

cela" obvyklém v pokročilejších a bohatších vězeňských systémech v zahraničí, je v 

ooných -peclmíflkách limittwán 00\zlmu finančních -pmstř-edků fla tyto OOdatečné 

náklady. 

~~~~~~~~melé-m-~vc své J*ttlst~e----k~~~šak~~~~ 

-podmínk-ou modernizace vězeňství. -f>odstata -celého p1 oblému ikví -v tom, že -nadále 

fakticky přetrvává systém hromadné kolektivní výchovy, zbavený však svého 

-obsahu, tudíž i l-ogiky -uspořádání -a ftmk-ěnosti. Jeho-hlavní -složky, -práce, režim, --byly 

dříve zajišťované vojenským drilem, uspořádáním a organizací, na principu systému 

-nápr-avných prac-ovních -táborů -sovět-ského typu. -o jejieh -or-ganízaei -detailně 

pojednává nápravně pracovní pedagogika podle I. T. Bogatyrova, 1982. V současné 

době -nadále trvá -hr-omadné ubytování ve -velkých k-illektivech. Z -ek-onomických 

důvodů tomu tak bude i nadále, ale protože se změnila koncepce vězeňství, přináší 

-t-ento fakt různé probl-émy. Vězeňský systém -v uplynulých- patnácti letech -svého 

vývoje se stal poměrně nesourodým konglomerátem různých pojetí vězeňských 

-systémů, jenž -spíše -teprve -hledá, než li má, svou defnritivnější trvalejší -podobu. 

Především je však charakteristický střetem i spojením dvou principiálně odlišných, 

a -tudíž ileSOtlf-ooých k-oncepcí, jež -se svoo podstatou vzájemně vylučuji -Přest-o 

vzhledem k ekonomickým zřetelům budou koexistovat vedle sebe a přetrvávat i v 

budoucnosti. Trvalým problémem -od počátku tnm-sftmnaee -českého vězeňství byly 

a příležitostně jsou občasné hromadné nepokoje a nijak ojedinělé individuální násilí 

v kolektivech vězňů mezi -sebou --navzájem, -což je mimo jiných -důvodů jedním z 

důsledků nezaměstnanosti a přílišné koncentrovanosti odsouzených v přeplněných 

věznicích. 

Jednou z priorit resocializačního procesu je s o c i á 1 n í práce s 

odsouzenými. Pks-tože -tato čiooest je jedním z nej-účirměftích pr-6Stř-edků pr-evence 

recidivy a leckdy patrně jedinou skutečně účinnou možností resocializačního 

-působení na odsouzené ve -smyslu jejiclrmotivace,-neni ani v -současné době význam 

sociální práce v potřebné míře doceněn a využíván. Svědčí o tom nízký počet 

systemizovaný-ch míst sociálních praeovnik-ů u nás v porovnání s -počtem sociálních 

pracovníků ve srovnatelných zařízeních v jiných zemích. Stejně nevyhovující je stav 

postpenitenciámí péče. Z hledisk-a prevence zl-očinnosti tak vyvstává další velký 

otazník nad účinností výkonu trestu odnětí svobody. 

V-edle toho je třeba vidět, že s -těmi-to prOOlémy souvisí ®ecnější faktmy, 

především nepříznivé makroklima ve společnosti, absence hodnot, prezentované 

násilí v masmediálních -prostředcích. Bylo -by iluzorní domnívat se, že věznice jsou 
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"lékem na ·kriminalitu". Výk1m trestu siee může znamenat W'ěitou k-orektivní 

zkušenost pro jednotlivé odsouzené, avšak to nestačí. Snížení kriminality nezajistí 

ani {)rgány-policie. -Feoomén kriminality je závažným projevem -sociální patoffigie -a 

souvisí s organizací společenského života, právním řádem, soustavou hodnot, úrovní 

~~~~rere"m·~~~~~~~ 

právní relativismus, jenž se ve společnosti dlouhodobě projevuje, lhostejnost k 

hodnotám a --orientace -na hodnoty spotřební, konzumní nedávají v souhrnu zvlám' 

optimistické vyhlídky na zlepšení tohoto nežádoucího stavu. Všechny uvedené 

okolnosti -a mnoho dalšíeh má vliv nejen na kriminalitu -a r-ecidivu, -ale ®týk-ají -se 

osob ve výkonu trestu, stejně jako personálu věznic. Projevují se v každodenním 

životě, a beze zbytku ·.ge pr-omítají v podmínkách práce každého jednotlivého 

vězeňského zařízení. V každém z nich je nutné řešit nejrůznější konkrétní problémy, 

-vyplývající z -uvedených -okolností, -a -to -bezodkladně. 

Problém diferenciace není nijak nový. Mění se však přístupy k němu a 

zpt"tsoby -řešení, v závislosti na dosažené úrovni -poznání, jakož i vlivem změněných 

podmínek. Je předmětem dlouhodobého zájmu penologie a forenzní psychologie. 

Měnící -se podmínky ve -sp6leěnosti spoluurčují proměnlivost přístupu k této 

problematice. Přesto postupně vykrystalyzovaly některé obecně uznávané zásady 

ootýkající .ge -klasifikac-e a diferenciace. Je zřejmé, že -teprve na základě {}etailnější 

znalosti naznačené problematiky v její n e z j e d n o d u š e n é podobě lze 

-pokračovat v -úvahách -o -psychologicky zaměřené -koncepci -vnitřní uiferenciace ve 

specifických podmínkách jednotlivého vězeňského zařízení, popřípadě o možnostech 

jejího určitého zobecnění a širšího užití. 
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1.2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNYV ~OUČASNÉMČESKÉM-vĚZEŇSTVÍ 

Dříve, -než přikmčime -k vlastnímu -tématu práce, je potřebné -se -ve -struČftosti 
1-... ' • Vl- ' • o..L-1- • ' ' I 1.- ' 't" . ' ~~~ro-·Jro~~~~ ueznannt s neKtetynn Oťiu.Ka:tm pravm pova:ty, Ktere se tyKaJ1P11Jv emattJ.q 

zacházení s vězni. 

Po roce 1989 se začala zásadně měnit trestně právní politika a stranou 

nezůstal ttni systém -vězeňství. Dosavadní vězeňství pod -názvem Sbor nápravné 

výchovy bylo v působnosti resortu spravedlnosti a tvořilo centralistický, vojensky 

-organizovaný a pr-o veřejoost -neprooiknutelný -systém. Byl důsledně -organizován na 

principech vojenské kázně jak ve vztahu k personálu, tak k vězňům. Útvary Sboru 

nápravné výchovy byly ve vztahu k příslušníkům (ÚSNV), zatímco Nápravně 

výchovný ústav (NVÚ) ve vztahu k vězňům, celá soustava byla řízena Správou Sboru 

nápravné výchovy na republikové úrovni. Slovensko mělo vlastní samostatný Zbor 

nápravnej vých-ovy, -který -s -českým vězeňstvím nesouvisel. -Byl to -systém -sirně 

represivní, a jako takový byl s to zajistit pracovní sílu představovanou vězni pro 

potřeby hospodařskýcb subjektů. Úspěšně dokázal zajistit v n ě j š í kázeň u 

odsouzených, ale selhával po stránce převýchovné. Dokladem toho byl vysoký podíl 

r-ecidivy. 

Po změně společenských poměrů v roce 1989 postupně docházelo k 

legislativním změnám ve snaze o celkovou r e f o r m u vězeňského systému. 

Zjednodušeně lze říci, že tento proces probíhal ve dvou směrech. Jednak uvnitř 

samotného Sboru nápravné-výchovy ve-vztahu k-personálu, jednak po stránce vlastní 

činnosti SNV ve směru k odsouzeným a obviněným. Koncem roku 1992 byl Sbor 

nápravné výchovy zákonem č.555/92 Sb. transformován ve Vězeňskou službu České 

republiky (VS l:R) _s iím, _že během -Livilll let Jmde z podstatné hísti zcivilněn. 

Zcivilnění však probíhalo zdlouhavě a liknavě s dlouhodobým zpožděním. Postupně 

-prováděnými refmmmni -byla naplňována -snaha piiblížit -podobu -českého vězei'Iství 

systémům běžným v okolních zemích, zejména německému a rakouskému (Aktuální 

informace sekretariátu GŘ VS ČR, 1993, s. 6.) 

Ve vztahu k vězňům, pomineme-Ji širokou amnestii z roku 1990 (A. 

(Marešová, 1992) došlo k zásadním změnám. Předně byl zrušen trest smrtí a vězni 

byli z věgí části pr-opuštěni. Několik nápravně výehovných ústavů -bylo zrušeno, 

brzy však byly zřizovány věznice nové. Důvodem byly nedostačující kapacity po 

navý-šení povinné plec--hy na jednoho vězně. Z hlediska -legislativního byl uplatněn 

princip kontinuity jako ostatně v celém právním systému, což vedlo k řadě novelizací 
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-stávajieíeh -norem. Vedle -tr-estního zák-ona byl -opak-ovaně novelizován zákon o 

výkonu trestu odnětí svobody v letech 1990 a 1993. Nakonec byl v roce 1999 zrušen 

a přepracován -ve zeela -nový. Zár-oveň~ arutl6gicky měnil ř-ád výk-onu trestu, 1edy 

prováděcí vyhláška MS a taktéž s opakovaným zpožděním. Z původních Nápravně 

~~~~~'eoow~~~~Ť~byffi~y~~~~ 

později prostě přejmenovány na věznice. 

Mladiství vyk-onávají trest -ve věznicích pro mladistvé, &íve -v nápravně 

výchovných ústavech pro mladistvé. Již samotný název je určitým krokem zpět, 

-neboť se z -názvu vytmtil výchovný -aspekt, což -implikuje přístupy k této kategorii 

odsouzených. Pokud jde o obviněné, pro úplnost lze dodat, že obvinění nalézající se 

ve vazbě byli puvodně ve věznícícn, pak v ústavech pro výkon vazby (ÚVV) a 

opětovně v tzv. vazebních věznicích. 

Zcela zásadním -způsobem byla změněna v n ě j š í d i f e r e n c i a c e 

odsouzených. Dosavadní systém nápravně výchovných skupin (1. až 3. NVS) byl 

zrušen. Od-počátku roku 1994 existují -4 typy (stupně) věznic, -které-se-člení dle míry 

vnější ostrahy, zajištění bezpečnosti a způsobu uplatňování resocializačních 

pr6gramů (tlnešníeh programů zacházení). Jedná se -o-následující typy věznic: 

a) s dohledem, 

b )-s dozorem, 

c) s ostrahou, 

d)-se zvýšenou ustrahou. 

Ve v ě z n i c í c h p r o m I a d i s t v é byla u nich touto novelou 

zavedena výše -uvedená v-n ě j š í dif-erenciace -dle typů -ostrahy -obdobně jako u 

d o s p ě 1 ý c h odsouzených. V rámci jedné věznice pro mladistvé tak byly všechny 

typy {-sttlpftě), ale -uvni-tř --vězniee pr-6 mlaclistvé byly jednotlivé typy -doplněny -o 

diferenciaci v n i t ř n í. 

Podle přepracovaného současně platného zákona o výkonu trestu č.169/1999 

-sb. -se už mfadiství --podle -4 zák-ladní-ch typů -věznice -(-vnější -dife1 enciace) už nečlení, 

ale na základě charakteristiky osobnosti a spáchaného provinění se ve věznicích pro 

mlacmtvé rozdělují do 4 zák-ladních -diferenciačních ~upin -a je -tedy uplatňován 

výlučně systém v n i t ř n í diferenciace. Problém je v tom, že samostatné věznice 

pr-o mladistvé nefungují, prmože -mladiství jsoo v -smtěasoosti ·nepoěetnou ~ou 

mezi dospělými vězni. Tak například ve Věznici Všehrdy v současnosti vykonává 

-trest -celk-ově k-olem 560 ~dsouzených z to00 kolem 400 je v "oozmu", -6killo too v 

"dohledu", a kolem 60 je mladistvých, ale v uplynulých letech byly i nižší. Mladiství 
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jsoo -prostě ,jednou -ubytovnou" z celk-ových -pěti -ubytoven -s tlospělými odsouzenými 

uvnitř jedné věznice. Tento stav je umožněn§ 5 Místo výkonu trestu, kde v odst.3 je 

-staooveno: "T-restru -opatření 6dnětí -svobody u ·mladistvých, kteři -nepřekroěili l9. r-ok 

svého věku se vykonává odděleně od ostatních odsouzených, a to ve v ě z n i c í c h 

nebo zvlášttúch o d d ě I e n í c h ptu mlmltstve ~uptadíovliffim -vnftffii 

diferenciace". 

Výše uvedený paragraf(a § 7 zák.169/1999 Sb.) tak umožňuje umísťování 

mladistvýeh {-odděleně) mezi dospělé -odsouzené {zvláštní -oddělení -pro mladistvé) s 

možnostmi nekontrolovatelné vzájemné komunikace. Zákonu lze v praxi formálně 

dostát pouhým zřizením něk-olik-a metru drátěného pletiva mezi ubytovnou ~ 

dospělými a ubytovnou s mladistvými, čímž je ,,zajištěno" oddělení mladistvých od 

uospěfých -vězňů. Na llástupiúm -oddělení -po -přijetí Uo -věznice -neníloto uddělení 

zajištěno vůbec. 

Nezbývá tedy, než konstatovat, že věznice pro mladistvé v uplynulých 

-patnácti letech nebrání -negativnímu jevu k r i mi n á ln i in f e k c e -a:; iím 

spjaté recidivě mladistvých. Dospělí odsouzení v daných podmínkách mladistvým 

imponují jako "quasipozitivní" sociální vzory. Mladiství velmi -často usilují dostat se 

mezi dospělé odsouzené žádostmi o přemístění, pod tlakem frustrujících, 

k-onfliktnkh vztahů panujkkh uvnitř jejich k-olektivů. -Pm -mladistvé je typická 

vysoká latentní kriminalita, naprostá vzájemná bezohlednost, každodenní násilí, 

-vetbální i fyzické. Na účinné lešení stavu :;e v -uplynulých letech v --podstatě 

rezignovalo. Tato neutěšená situace na úseku zacházení s odsouzenými mladistvými 

má v k-onečných důsledcích -protispolečenský dopad zvyšovánfm krimínafity 

mládeže. Mladiství se netají tím, že běžně počítají s pácháním další trestné činnosti i 

možnosti návr-atu, rož není nijak neobvyklé, a jsou srozuměni -s -možným příštím 

odsouzením do přísnějších typů věznic, aniž by se cítili být tímto odstrašováni. Spíše 

naem!k ~aradexně ~ažují wzniee pt{) ®spělé za -přijatelnější al:tematiw,---=Ile..ž 

věznice pro mladistvé. Uvedené skutečnosti ukazují, jak se mohou promítat v praxi 

některé legislativní změny, a jaký je íesocializační efekt výkonu trestu -v--praxi. Z 

hlediska prevence i z pohledu moderní historie zacházení s mladistvými byl v tomto 

-ohledu stav vrácen zhruba na počátek doby, ktiy teprve vznik-ala myšlenka o nutnosti 

oddělování mladistvých od dospělých vězňů. Všeobecná liberalizace, pragmatizmus, 

bagatelizace problémů výkoou trestu mladistvých a r-ezignace na -výchovný výkon 

trestu přinesla v souhrnu i tento současný stav na úseku práce s delinkventní mládeží. 

Nikoo -se příliš nezabývá -otázkami účinnosti výkonu trestu a i"-esocíalizace 

mladistvých. Samotná existence, jakož i smysl a opodstatnění věznice pro mladistvé 
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v jeji -současné podobě jako -(ne}vý-ehovného zařízení je způsobem jejich organizace 

a fungování v praxi vlastně nezodpovězeno u otázkou po tom, jak je naplňován účel 

výk-onu trestu -a jak-á je vlastně -jeho účinnost. 

Pokud jde o do s p ě I é odsouzené, pak se v § 7 zák.č. 169/1999 

~~~~~~~~4H~~~~~mnren~~mn~~~~ddme~~~nsr·qrrodsouzerumuzt 

od odsouzených žen a dále (pouze) z p r a v i d I a mladiství od dospělých, 

-recidivisté od -odsouzených, kteří jsou -ve -výk-onu trestu poprvé, za úmy sině--spáchané 

trestné činy od odsouzených za trestné činy z nedbalosti, trvale pracovně 

-nezař-adi-telní, -s poruchami duševními a poruchami clwvání a s -uloženým ochranným 

léčením. Sleduje se zájem vyjádřený v § 8 ŘVT, aby diferencovaným výkonem 

trestu m-é n-ě narušení -odsouzení -vyk-onávali trest oo více narušenýcll-odsoozenýeh 

a aby se uplatňovaly účinnější prostředky k dosažení účelu trestu. Samotný pojem 

-n-a -r u -š e-n i, -či stupeťí -a -povaha narušení jsou běžně používané výrazy v právnické 

terminologii, a není přesněji vymezen. Protože má v praxi velký význam, pokusíme 

-se v empirické části -naší -práce jej z fm-enzně -psychologick-ého -hlediska zpfesnit. 

Kromě mladistvých upravuje zákon výkon trestu dalších kategorií osob. Jedná se o 

výk-on tr-estu -odsouzených -s poruchou duševní a poruchou ~í, s poruchou 

osobnosti a chování, způsobenou užíváním psychotropních látek, nebo s mentální 

retardací, kde je kladen důraz dbát při volbě obsahu -a fiJf-em programu zacházení 

závěrů odborného lékařského posouzení a nutnosti individuálního nebo skupinového 

terapeutického --p ů s -o -b e n i. V -naší koncepci vniti'ní difetenciace -byl -tento 

požadavek anticipován dva roky (1992) před novelou zákona o výkonu trestu a před 

-současně -platným zák-onem jako jedno z hlavnich tří kritérii rozdělování 

odsouzených. 

Zajímavým vývojem prošla v rámci změn zákona o výkonu trestu otázka 

-samo -správ -c ~-s -c uz-ený e h . V původním znění zák.ě. 59/l%5 Sb. je v 

§ 16 Samospráva odsouzených uvedeno, že: "Samospráva se zřizuje y_každém 

kolektivu udsouzených. Posláním -samosptávyje---naučit mi-souzené -samu-statně řešit 

otázky související se způsobem života a s prací ve výkonu trestu, napomáhat k 

přísnému dodržování stanoveného pořádku a -kázně, ke zvyšovní -pracovní aktivity, k 

všeobecnému i odbornému vzdělávání odsouzených a tím je připravovat pro aktivní 

zapojení do života společnosti -po propuštění z výk-onu tr-estu. samospráva se též 

zabývá otázkami, týkajícímui se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci." 

V novelizaci zák.č. 59/1965 Sb. z mkil l-990 -se poslání samespr-ávy 

definuje následovně: 

I) Samosprávy odsouzených se volí na 1 rok ve všech nápravně výchovných 
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sk11pinách -příslušnými -lmlekt-ivy -odsouzených v iajných volbách. 

2) Odsouzení si volí ze svého středu oddílové samosprávy a z odsouzených, 

-zvolených -do -oddílové -samospr-ávy a z -odwuzenýeh, zvolených -do -odddílovýeh 

samospráv si volí celoústavní samosprávu. 

3) Poslátúm samosptávy je vést odsouzerré=K =samostatnému i'ešem utáiek, 

které souvisejí se způsobem života a s prací ve výkonu trestu, napomáhat dodržování 

-stanoveného pořádku --a kázně, zvyšovat -pracovní -aktivitu, všeobecné i -odborné 

vzdělání odsouzených a tím je připravovat na aktivní zapojení do života společnosti 

po propuštění z výk-onu -trestu. Samospráva se zabývá -otázkami, kt-eré -se iýk-ají 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; za tím účelem samosprávy odsouzených mají 

právo -nvr-hovat -náčelník-ovi ústavu -udělení kázeňské odměny a -uklžení kázeňskýeh 

trestů, projednávat s náčelníkem ústavu nebo jím pověřenou osobou zaměření a 

-obsah nápravně výchovné čimmsti, zejména zaměření -pracovní výchovy 

odsouzených a obsah kulturně výchovné práce, mohou zprostředkovat podání a 

projednání spol-eěnýeh st-ížností, žádostí a -návrhů více -odsouzených, -pokud -se -týkají 

stejné věci, zastupují odsouzené při řešení otázek týkajících se bezpečnosti a zdraví 

při pr-áci, -a dalších -otázek-vyplývaj-íeíeh ze zařazení -odsouzených do-práce. 

V novelizaci zák.č. 59/1965 Sb.z roku 1993 se v prováděcí vyhlášce MS v 

roce 1994, kterou se vydává Řád výkonu trestu v ustanovení s 22 Samospráva 

odsouzených definuje poslání samosprávy lapidárněji: 

,,K -dodržování stanoveného pořádku -a -kázně (§i-6 odst. 3 -zákona) -přispívá 

samospráva odsouzených zejména tím, že spolupracuje se správou věznice při 

-provádění -nápravně vý-chovné činnosti, předává j-í -podněty ods-ouzených -a -informuje 

o své činnosti ostatní odsouzené. Úkoly přijímá a ukládá oddílová samospráva 

odsouzených na společných setkáních s vychovatelem konaným nejméně jednou za 

dva týdny a -ceffiústavní samoopr-áva na shromáždění zástupců všech -samospráv 

odsouzených konaných nejméně jednou za dva měsíce". 

V -zákonu -č. I-69/1999 Sb. o výkonu trestu ustanovení o samosprávě 

odsouzených nebylo zahrnuto vůbec, neboť v novém pojetí výkonu trestu ztratila 

teoreticky, -ale ne -prakt-icky své opodstatnění. Zrušením vojensky -organizovaného 

výkonu trestu na bázi pracovních táborů se samospráva stala vlastně anachronismem 

-a reziduem bývalého k-olekt-i-vního nápravně výchovného systému -a jako -taková -byla 

nakonec zcela zrušena. 

Porovnáním a analýzou výše uvedených postupně uskutečňovaných změn 

zákona týkající -se -samosprávy lze k-onstatovat následující. V zák-onu platném do 

roku 1989 byly samosprávy zřizovány správou věznic, aby se aktivně účastnily 
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·-organizace žiwta -vězňů spolupoluor~anizováním k-aždodenní činnosti režimového 

charakteru, tedy především na úseku dodržování stanoveného pořádku a kázně a 

-prakti~kého -fungování dwdu věznice. V mee l-990 -se post-avení -samosprávy změnilo 

v tom, že, není zřizována, ale v o I e n a spoluodsouzenýmí a vybavena rozsáhlými 

e 1 vězníc, což z logiky 

věci bylo zdrojem obtíží. Přehnané kompetence vězeňské samosprávy byly zakrátko 

zredukovány novelou ZVTOS z konce roku 1993. V ŘVT z roku 1994 je obsažena 

zmínka o samosprávě, stručně vymezující její úlohu na spolupráci s věznicí na úseku 

stanoveného pořádku --a kázně, -a -při provádění nápravně výchovné -činnosti, ~ož 

ostatně bylo jejím původním posláním i důvodem její existence. O dalších 5 let 

později v rooe l-999 byla definitivně zrušena. Její význam úzce -souvisel -s 

kolektivním pojetím výkonu trestu a participací samosprávy na systému organizace 

odsouzených --a -na složkách náptavně -výchovné činnosti, která -se -prováděla k 

dosažení účelu trestu (souhrn kulturně výchovné práce, pracovní výchovy a 

stanoveného -pořádku -a k-ázně). ZítlŠením nápravně výchovnýcll ~' jež byly ze 

zákona prostředkem k dosažení účelu výkonu trestu zanikla i samospráva, jako 

jeden z -or-ganizačníeh článků -spolupracujídeh na zajištění -or-ganizace -nápravně 

výchovné činnosti. Samospráva odsouzených nicméně představovala významný 

-sociální ~ystém a -současně nástr-oj *hovné skupinové pr-áee, na podkladě 

zprostředkovaného ovlivňování jedinců přes kolektiv. "Nápravně výchovná činnost" 

-dnes -neexistuje, -stejně jako -neexistují -pozdější ,;resocializační --programy", 

nahrazené nynějšími "programy zacházení". 

Sottěasné -pojetí výkonu trestu -předpok-ládá pouze přímou kmnunikaci v 

dyadickém vztahu vězeň - zaměstnanec, samostatnější individuální nebo skupinová 

participace odsouzených na režimové, kulturně výehovné -a -pr-aeovní -činnosti ·se v 

podstatě nepředpokládá. Pokud jde o o účast odsouzených na výkonu trestu, je 

-obsahově zalmtvena v:§ 44 zák.č.l-69/99 Sb. kde-stojí, žeodsouzení--se_-moJwu:pOOHet 

na řešení otázek souvisejících s jejích životem ve věznici předkládáním návrhů a 

-připomínek zaměstnancům Vězeňské služby. Hlavní uůraz je -v současnosti idaden 

důsledně na p r o g r a m y z a c h á z e n í. Odsouzený je vystavován očekávaným 

účinkům -a -vlivům programů zacházení, jejichž je zároveň objektem. Pojem 

z a c h á z e n í se stal klíčovým a nahradil dříve užívané pojmy reedukace a 

resocializace . .Program zacházení se uskutečňuje a k t i v -i i a m i programu 

zacházení. Aktivita jako taková, tedy ve smyslu vyvíjení vlastní iniciativy se ovšem 

předpokládá pouze jako součást v časově a pr-ostor-ově ohraničeném rámci -ř-ízené 

aktivity. Spoluúčast a participace odsouzených na životě a chodu věznice se 



- 29 -

nepředpokládá, v praxi je ~píše na př-ek-ážku. Je -t-omu -tak zejména proto, že nejenom 

odsouzený, ale i zaměstnanec je povinen plnit aktivity ve stanovených časech, na 

-stanoveném místě, -se -stanovenými -osobami, a je kfflltro:lffi'án. -8pontánní -aktivita 

jaksi "mimo pořadí" přivádí zaměstnance do nesnází, ale i časové tísně. Když se 

~~~~~~rehtOV~~ga:žujet'nrrtltT~morve:t&Ut!r'"a:-piUS1tur.~ezl:ryrývá mu čas----nadatší časove 
velmi náročné \)koly admistrativní povahy. Proto samostatnější aktivita odsouzených 

-představuje -spíše komplikace -a -přímo ~e -s ní -ani nepočitá. Protože --z tenninologie 

současného zákona o výkonu trestu důsledně vymizely pojmy reedukace, 

resocializace, nemolwu být odsouzení OOjektem i ~u~ektem převýchovy -ani 

resocializace, ale jsou prostě předmětem působení, jak je zdůrazněno v § 41, odst. 3 

zákooa. Kdo -se -stane předmětem -určitých procedur, -postupů, -a -tedy -objektem 

nějakého působení, pak nemůže být zároveň jeho subjektem, ale jen pasivním 

účastníkem. V jistém smyslu se stává příjemcem a konzumentem zvolených i 

stanovených aktivit v rámci programů zacházení. Receptivnost, pasivní přizpůsobení, 

účelovost jsou logickým finálním produktem a výsledkem působení. Účelovost je v 

tomto případě dokonce logická, protože odsouzení po dobu zapojení do aktivit s 

-dobou výuky nebo terapie -minimálně 21 -hodin týdně j-sou -osvobozeni -od povinnosti 

hradit náklady výkonu trestu. Na druhé straně při pracovním zařazení s minimálním 

výdělk-em j~ou naopak povinni tyt"O náklady hradit v plné výši. Zároveň ~i věznice 

zlepší výslednost, neboť takto na plný úvazek v aktivitách zapojené odsouzené 

-nevykazuje jako bez vlastní -viny-pracovně-nezalazené, --stejně jako u zalazených do 

profesního vzdělávání. V současnosti lze spatřovat určitou jednostrannost i v úplném 

2111šení sam-ospráv odsouzených na straně jedné, a převzetím veškeré -režimové 

aktivity zaměstnanci oddělení výkonu trestu na straně druhé - dozorci, vychovateli, 

-sociálními pracovníky, pedagogy, psychology. Nejedná se jenom o -problémy 

režimové aktivity, ale i o to, že byl rozkolísán sociální systém ve věznicích. Samotní 

6clsouzení neor-ganizují nic, protože jim to nepřisluší, a protože všechno vykonávají 

zaměstnanci. Na prostředí ani na dění jehož jsou trpnými nedobrovolnými účastníky 

nemohou mtt -žádný vliv ani podíl. Nejsou určeni k tomu, pi'ebírat kompetenci, ani 

odpovědnost, což jim znemožňuje uplatnit spontánní přirozenou aktivitu a zájem na 

spoluvytváření prostředí v němž žijí svůj život. Skupina samosprávy do určité míry 

představovala takovou možnost, a současně promyšlené a smysluplné usměrnění 

-těchto aktivit v pozitivním smyslu zároveň umožňovalo jejím prostřednictvím ťelit 

negativnímu vlivu vždy obávaných neformálních vůdců mezi vězni. Současný 

hberalismus-punechávající skupinové dynamice volný průběh a redukující roli vězně 

na domněle neškodného klienta a uživatele programů zacházení, potažmo na roli 
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pacient-a a uživatele·-ter-apeutickýeh illctivit, znamená zároveň bezděěné nastolení 

nepřímo tolerovaného stavu bezvládí a nepřehlednosti interpersonálních vztahů v 

k-elektivu -oclseuzenýcli. 'f-ím zánweň i· naplnění -teze platící -ve všech nadbytečně 

liberalizovaných rozvolněných uskupeních v duchu - běda slabším. Liberalizace 

neznamená hmnanizaci. Sociální pole, kterým je jaku Každe iitfSié · pmsfied1 1 

prostředí věznice, jehož určitý prostor zaujímala dřívější pečlivě vybraná a formálně 

-ustavená skupina -samosprávy, -pochopitelně nezůstal -prázdný -a -neobsazen: Prostor 

pro legální a věznicí podporovanou prosociální aktivitu obsazený dříve skupinou 

samospr-ávy po jejím zrušení rychle vyplnily jiné -skupiny vězňů. "V penitenciární 

psychologické literatuře bývá pro tyto skupiny užíván termín "quasiformální". Jsou 

tak~ zal~žené -na věcnýcll-vazbách -nleZi jedinci, které mají -svůj ř-ád -a svou strukturu. 

Svým zaměřením však intenzivně působí proti cílům nápravně výchovného procesu, 

Jejich negativní vliv -nelze podceilovat. Vykonávají silný ilak na odsouzené a 

především v procesu přizpůsobování se ústavnímu charakteru života. Bývají 

zahrnovány -pod pojem "druhého života -odsouzenýcll". Vnitřní hierarchie mezi 

odsouzenými je jimi sru:nolnými pečlivč slležena a ukrývána. Často stojí v pozadí 

celé struktury subkulturní organizace i fYzické násilí, které znemožňuje jednotlivcům 

-:i -skupinám vyjít--samost-atně z tohoto -svazujícího rimee. Prmo -také -ti -odsotlzení, 

kteří jsou orientováni na hodnoty a normy nekriminální společnosti, mají největší 

petiže -s adaptací -na vězeňský -sociální systém. Jejich vnější chování je -pak -často 

mylně výchovnými pracovníky pokládáno za nepřizpůsobivé. Nástrahy a překážky, 

které jim ~oluodsouzení kladou, vyvolávají -rozličné konflikty -a znesnadňují 

oprávněné výchovné zásahy. Tito odsouzení jsou "zavrhováni" společností 

odsouzených, se kterými jsou nuceni žít, -a výcllovnými pracovníky nejsou 

akceptováni většinou z důvodu nepochopení a nedostatečné analýzy jejich chování. 

Na druhé str-aně získávají výhody ti odsouzení, kteří jsoo--nejvíce přizpůsobiví, kteří 

mají své ,,zkušenosti" a ovládají roli "hodného" odsouzeného. Zyý_.š.enou pozomost 

je -v této oblasti zapotřebí věnovat -především -odsouzeným, icteří jsou ve výkonu 

trestu poprvé. Pro tyto odsouzené má kontakt s dosud nepoznaným vězeňským 

-prostředím povahu -čehosi šokuJícího mimořádného a -celý k-onflikt probíhá daleko 

intenzivněji« (M. Urbanová a kol., 1986, s. 7 -8). Uvedené problémy byly dříve, tj. na 

konei W. a vprůběhurelých 8{). let-až-do rokul-989 -do zrušení-samostatného ústavu 

pro mladistvé v kolektivech mladistvých řešeny prostřednictvím metodiky práce s 

malou formální -skupitlOO samosprávy {7-8 -členů) rozpracovanou na celý širší 

výchovný kolektiv zahrnující průměrně kolem 70 mladistvých jejíž součástí byl i 

-detailně -rozpracovaný --systém zvýhodňovac-ícll diferenciačních -sk-upin, -včetně 
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-soeiometrické-teclmiky a -techniky ·ratingu, na němž-se -účastnil -eelý -výchovný tým 

vychovatelů. (M. Tamchyna, 1982). Později byla práce se skupinou samosprávy 

doplněna 6 využ-ití mettxly ASUP {-aktivního -st>eiálního učení -programového) ve 

skupinové práci s odsouzenými podle M. Urbanové a kol. (1986).Problém v 

~~~~~roučasn&tiul~~očtvrnmr;~Tnm:taJ~te;l>yť v rozporu -s fífOZOfíi-a--poJetim nově 

pojímaného výkonu trestu přetrvávají organizační formy spjaté s faktem 

-hromadného, -a tudíž nevyhnutelně kolektivního způsobu -výkonu -výkonu trestu. Z 

těchto důvodů nějaká forma spolusprávy odsouzených je stále potřebná a to nejen z 

pr-akt1ekýeh pmvozníeh -hledisek, -ale 1éž -z důvodu -motivaee -a -zpětné -vazby -o 

sociálních procesech uvnitř vězeňských kolektivů. Úplné zrušení tohoto instrumentu 

.se z tOOoto--pohledu jeví jalm -unáhlené a předčasné. -Popsanou--slrutečoost -lze uzavřít 

poznámkou M.Cipra: ,,Kolektivní a individuální přístup je klasickou pedagogickou 

dichotomií. I zde se vymstí každá jednosttrumost, a -to nejen -ve-prospěch vypjatého 

individualismu, ale i ve prospěch mylně chápaného absolutního kolektivismu. 

Kolektivní -a individuální výchova nejsou --a nemohou být dvě -alternativy, ale jsou 

vždy dvě neoddělitelné stránky téže mince., tak jako jsou neoddělitelná práva a 

povinnosti jedince -vůči kolektivu -a k-olektivu vůěi jedinci" (M. -c-ipro, 1-987). 

Na závěr statě o legislativních změnách ve vězeňství je třeba připomenout, 

že nevé zákonné -oormy jsou fi!oro-ficky -inspirovány myšlenk-6tt hwnanizace -výk-onu 

trestu odnětí svobody, která je právně zakotvena v Evropských vězeňských 

-pravidlech. Zvláštní -význam je -v této souvislosti piildádán individualizaci -výkonu 

trestu a tedy osobnosti delinkventa. Humanizace trestu by neměla jít na úkor jeho 

-úěinno-sti. Humánní trest -lze-charakterizovat jako nezbytně nutnou újmu -po nezbytně 

nutnou dobu, eventuelně doplněnou takovým zacházením s odsouzeným, aby trest 

splnil sv()_ji -regulativní ftmkci. T-eori!tieké výzkumy i praktick-é zk-ušenosti -pouk-azují 

na nutnost takové úpravy výkonu trestu, která by umožňovala změnu chování, 

eventi!e:lně -osolmesti pac-hatele. Za hlavní a účinný fa.kmr__lze Y-iétfl =Soum-losti 

považovat neodvratitelnost sankce, nikoliv její tvrdost. Hlavní funkcí trestu ve 

f-áz-i j u s t 1 -čn-í -(výrok o vině -a určení sankce) by mělo-mít naplnění -ideje 

spravedlnosti v tom smyslu, že za zákonem stanoveným proviněním bezprostředně 

následuje-sankce {zpětná vazba). Ve f-ázi p en i ten -e i -á-r-n -í -pak-musí převládat 

funkce regulativní a v ní orientace na změnu chování. To naplňuje požadavek 

přiměřenosti trestu pr-ovinění -a ooobnosti delinkventa. Konkrétně w výki)ntt trestu to 

znamená d i f e r e n c o v a n é zacházení s vězni (M. Urbanová, P. Kaprová, , O. 

Součková, 1-992, s. lB). 
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·1.3 NÁSTIN ·msTORJE PRODLDMATIKY VNITŘNÍ DIFTIRTINCIACE 

V ČESKOSLOVENSKÉM VĚZEŇSTVÍ 

tétu kapitute~e-=pok:asíme--o~trtičný -sotffim piístupti k fešerií ptoblému 

vnitřní diferenciace v poválečné minulosti. V době po roce 1948 bylo vězeňství 

ttleologizováno~ převedeno od roku 1952 do·resortu-ministerstva národní bezpečnosti 

a spadalo až do konce šedesátých let pod ministerstvo vnitra. Od počátku 

-sedmdesátým -let již byw .zcela převedeno .zpět do kompetence resortu spravedlnosti. 

O prvních pokusech řešení otázek vězeňství v souladu s mezinárodními konvencemi 

lze h6VOřit až-během-druhépeloviny4et~desátých. V-šoobecně můžeme konstatovat, 

že převaŽoval důraz na v n ě j š í diferenciaci, což vyplývalo ze zákona o výkonu 

trestu -č. -59/1965 ffiJ., který-po novelizacích v letech 196~, i97ú, 1993, 1.()90, t993 

platil v modifikované podobě bezmála 35 let až do roku 1999, kdy byl nahrazen 

zákime111 č. !691+999 5b. o výkmm trestu -odnětí svobody -a o změně některých 

souvisejících zákonů. Původní zákon 59/1965 Sb. u dospělých osob, tj. osob starších 

l8 -let, stanovil 3 NVS s oolišným 1ežimem, kam byli odsouzeni zařazováni podle 

provinění a délky trestu. V rámci NVS však existovaly ústavy, kde diferencovaně 

vykooávali trest iXls6uzení pro -nedbaWstní delikty v pť)dmínkách pilloote'Vfeného 

výkonu trestu. Jejich kapacita však byla nedostatečná. Vedle toho existovaly ústavy, 

kde-byla zřizovánaoodělení 1JfO přestárlé -a nemocné -osoby. Určitou -výjimku ivořiio 

specializované oddělení pro odsouzené s psychopatickou strukturou osobnosti které 

bylo zřízeno V NVÚ Plzeň od roku 1965 (J. Němec, 1993). Mladiství vykonávali 

tre.st v NVÚ pro mladistvé bez ohledu na . druh trestné činnosti a délku trestu. .Z 

tohoto důvodu v z n i k I u této kategorie odsouzených problém v n i t ř n í 

diferenciace . .Pomineme-li předcházející historii výkonu trestu u mladistvých iio 

poloviny šedesátých let, která byla dosti složitá, můžeme konstatovat. že pokusy o 

koncepční vymezení vnitřní -diferenciace nastaly -až počátkem -sedmdesátých iet. 

Problematika vnitřní diferenciace byla v rámci čs. vězeňství řešena téměř výhradně 

právě u kategorie mladistvých. Proto~ zaměříme na jednotlivé koocepce. 

V letech 1970 - 1973 byla v NVÚ Libkovice zavedena diferenciace podle 

chování a přístupu k výkonu trestu. Mladiství byli rozdělováni do 3 skupin 

i"oztlšených přisoostí mimu a rozsahem výhod. Toto iřídění byffi nepřesné a 

subjektivní. 

Na ni navazovala další koncepce, na jejímž podkladě byli mladiství 

zařazováni do 4 ~kupin: 



· ll lrolektiv-.mentálně-retardovanýeh, 

2/ kolektiv zvláště narušených, 
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31 kolektiv -mladistvých .g ~dolroněenoo základní ~kolou, 
-~~.".'~~,...t.-1-Y o 

r~~~~~iffij~fv-uua.UJ..:>\.V j '-'U L..a.u.•.L..'-'H J '-'U \.OV VUIJV~H) 1..'11 1\.UfZU. 

V letech 1979 -·1990 až do zrosení NVÚLibkovice platila tato diferenciace: 

ll mladiství~ podstatě~ normálním vývojem, u nichž-převládají poruchy ehovárrí 

vyvolané nevhodnými vlivy sociálního prostředí, 

21 mladiství, jejichž clelinkventm ~innost je převážně pmjevem pubertálni 

a adolescentní nevyrovnanosti, 

31 mladiství, u nichž~ pmjevují-poruchyrozumuvých schopností, 

41 mladiství, jejichž delinkvence je výrazněji ovlivňována psychopatologickými 

poruchami, 

51 mladiství s výrazným podílem alkoholismu (toxikomanie) na vzniku trestné 

-činnosti. 

Tato koncepce vznikla z psychiatrické klasifikace podle O. Kučery, která 

byla původně širší (7 skupin) a vycházela z kritéria příčin trestné činnosti, což je 

kriminologický přístup. "Její autor, právník a vynikající odborník v dorostové 

psychiatrii, vychází v uvedené klasifikaci mladistvých pachatelů ze své bohaté 

psychiatrické 11 ~oudně expertizní 11faxe. Upozorlíuje -na ty skupiny mladistvých, u 

nichž hrály při vzniku delinkventního jednání převážnou úlohu faktory individuální, 

psychopatologieké, eož indikuje v boji s touto delinkvencí také metody dortJstové 

psychiatrie a s ní spolupracující psychologie. Mladistvým pachatelům s 

psychopatelogickými rysy, kterť ve své klasifikaci ttVádí, a -jímž .ge oooomě věnoval. 

by měla být věnována zvýšená I é č e b n á p é č e ; jde totiž o jedince, kteří 

nejvíce recidivují a z nichž se utváří tzv. "tvrdé jádro delinkvence" (J. Čepelák, 

1982). Detailní popis všech sedmi skupin uvádíme v příloze. Tento systém byl 

ilejpmpraeovanějš:í, zajímavý je tím, že byl .JcoociptlVán -expertem mimo -resort 

vězeňství, a byl nejdéle používán v podmínkách centralizovaného výkonu trestu pro 

všechny m1adistvé v rámci SNV ČSR v tehdy jediném nápravně výchovném ustavu. 

V praxi však přinášel některé problémy. Diagnosticky bylo obtížné rozlišovat 1. a 2 . 

.<:Iiferenciační .ffi<:t~pinu (dále DS), pret{)že mladiství ~asto splňevali OOě kritér-ia. 

Příčiny delinkvence mohly spočívat jak v adolescentní nevyváženosti, tak v 
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nevhodném sociálním prostředí. Čistě kriminologické hledisko, kterým jsou pncmy 

trestné činnosti mladistvých se jako jediné hlavní kritérium vnitřní diferenciace jeví 

z pOOledu pra~ při -vytváření diferenciačních skupin mladistvých př-ece jen jako ne 

zcela dostačující a v tomto smyslu sporné. 

~~~~~~~~v.~ po---sedmileté pauze znovu vztůK:t-~ro-mlaillstve Opava, 

který však v období let 1969- 1980 již jako ústav pro mladistvé existoval, přičemž 

zde byla -stanovena- následující -vnitřní diferenciace: 

ll mladiství, kteří jsou aktivní a iniciativně plní povinnosti, 

prvověznění a -s prosoeiální anamnézou, 

2/ mladiství s pasivním přístupem k plnění povinností, 

a nově přijatí, 

3/ mladiství s negativním přístupem k plnění povinností, 

mladisM, kteff majf nedostatk-y v oblasti sociálních a hygienickýclrnávy:ků. 

Na Slovensku byli od roku 1972 mladiství v NVÚ Ružomberok, kde 

existovala vnitřní diferenciace o 3 skupinách. Kritériem byla závažnost trestného 

činu a bezpečnostní hlediska. Od roku 1976 existuje NVÚ pro mladistvé Martin. 

Zde byla uplatňována tato vnitřní diferenciace mladistvých: 

i/ mladiství, -u -nichž mentální -úroveň byhrbez-závažněj-šího defektu 

a dosáhli vzdělání v rozsahu 2. stupně ZŠ, s délkou trestu nad 6 měsíců, 

2/ mladiství mentálně -podprůměrní -až -defektní, kteří dosáhli základního 

vzdělání v rozsahu 1. stupně ZŠ, bez ohledu na délku trestu; dále 

mladiství s normální rozumovou úrovní s délkou trestu do 6 měsíců. 

Byla -uplatňována 2 kritéria: úroveň IQ a -dosažené vz-dělání, a -délka -t-restu 

(D. Havrlentová, 1990}. 

Vedle modelů fungujících v penitenciární praxi existují návrhy vnitřní 

-diferenciace, které -se -buď nerealizovaly -nebo -byly teprve nedávno -zavedeny -do 

praxe. Z pohledu penologie vznikla v roce 1987 koncepce podle A Marešové 

( l-986), 1cterá však nebyla realizována. Navrhla tyto -diferenciační -skupiny: 

1/ mentálně retardovaní mladiství, 

2/ mladiství -studující -střední odborná 11čiliště, 

3/ mladiství vhodní k uplatnění léčebně výchovného programu, 

4/ ostatnhnladiství. 
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Kre:rmě· navr.žené k-oneepce vnitřní tiifereneiaee, ·-kterou -autorkct -označuje 

jako pragmatickou, avšak diagnosticky jednoduchou, zdůrazňuje současně také 

nutnost zavedeni -v-n-ěj -š i diferenciace mladistvých. 

Její výzkumný projekt "Model nápravně výchovné činností pro mladistvé 

odsouzené v jednotlivých difetenciačuíchkuphtádt' ousatmvatuve etapy. Prvnt z 

nich byla již uvedená koncepce vnitřní diferenciace. Na ní měla navazovat druhá část 

výzkumu, jejímž ~ í lem byla llásledujieí iioporuěení: "H. -etapa-předpokládá využít 

všech možností pro opatření vykonávané na svobodě, jejichž hlavním obsahem má 

být ukončení 1:lfěeného vzdělání a -dosažení k vetl i f i k a~ e pod podmínk1ru sankce 

za nedodržení těchto opatření. 

Ve výkonu trestu by měli být mladiství rozdělení do dvou skupin: 

ll-mladiství s krátkýmiiresty do t> měsíců, 

2/ mladiství s tresty nad 6 měsíců. 

Mladistvé s d e 1 š í m i tresty rozdělit podle toho, zda mají či nemají 

uk-ončené základní vzdělání. U všech zmšit -souěasný způsob praeovního zařazení a 

realizovat výukové programy. U k r á t k ý c h trestů zaměřené na průpravu k životu 

po výkonu trestu, kulturu v širokém slova smyslu. U dlouhých trestů totéž, navíc 

dokončit ZŠ nebo odborné vzdě1ání. Výzkum však byl zastaven a tébož roku zahájen 

níže uvedený penologický výzkum vycházející z jiných východisek. 

V letech 1987-1990 byl -uskutečněn -penologický výzkum -z iniciativy 

slovenského penologického odboru Správy ZNV SSR v Bratislavě pod vedením 

Havrlentové "Vnútt>má diferenciáeia odsúdenýeh mladistvých vo výkone -trestu 

odňatia slobody".(D. Havrlentová, 1997). Na podkladě jeho výsledků měla být v 

6bou r~blikách .gftOOně zavedena j-ed n" t n á vnitřní diferenciace. Výsledkem 

výzkumu byla tato konceQce: 

ll -mladiství mentálně vyspělí s příznivou prognózou vychovatelnosti, 

2/ mladiství mentálně vyspělí s nepříznivou prognózou vychovatelnosti, 

3/ mladiství mentálně insttficientní s příznivou prognózou vychovatelnosti, 

4/ mladiství mentálně insuficientní s nepříznívou prognózou vychovatelností. 

Púclle autorky pr-ajektu D. Havdent-ové platí následující 2 hlavní kritéria, a 

to "mentální úroveň" a "prognóza vychovatelnosti". 

K tomu dodává, že lze vytvářet ještě Ule potřeby 1zv. ,;dočasné skupiny" 
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z něk-6lika -mladistvých, -které -spojuje -stejný problém -bez ohledu -na· diferenciační 

skupinu, kde by se uplatňovaly speciální skupinové formy práce (toxikomani, 

-sexuální devianti, neurotici ap. Závěry tříletého výzkumu jsou podle flašeho -názoru 

diskutabilní. Kritérium "prognóza vychovatelnosti" se jeví jako vágní, závislé na 

~~~~~~ttn·ektivnínř"Odhadu. Spmné je i vytválenf variauttmctl ;,dódatečriýcll Skupm" v 

rámci diferenciace. V praxi se projevovala vždy spíše potřeba mladistvé s 

-psyehopatologiekou symptomatikou oddělovat. Uvedený model byl u nás zaveden ve 

Věznici pro mladistvé v Opavě, na Slovensku v NVÚ Martin. 

Po zrušení NVÚ pro mladistvé Libkovice v roce 1990 byli mladiství 

redislokováni do V~zniee V-šehrdy, která -byla určena k výk-oou -trestu mladistvých. 

Zde byl zaveden tento způsob vnitřní diferenciace: 

Dl základní iliferenciační skupina pro všechny do 1 měsíce výkonu trestu 

ll mladiství kriminálně méně narušení, zpravidla s nenásilnou trestnou činností, 

bez psychopatologickýeh projevů, bez závislosti na návykových látkách, 

sociálně přizpůsobiví, s přijatelným hodnotovým systémem a způsoby trávení 

volného času, s kladným přístupem k výkonu trestu, 

21 mladiství s poruchovou adaptací na podmínky výkonu trestu, s neurotickými 

a psychopatickými dekompenzacemi, se zkušenostmi s požíváním návykových 

látek, př-ípadně-sexuální devianti, 

31 mladiství s poruchami chování výrazně agresivního charakteru, zpravidla 

-s -násilnou irestnou -činností, kriminálně narušení, 

4/ mladiství s předpoklady pro zařazení do odborného učiliště. 

Jako k r i t é r i a rozdělování mladistvých do skupin -slouží: 

ll stupeň kriminálního narušení (perspektiva resocializace), 

21 charaktet tiestné činnosti, 

31 přítomnost psychopatologické symptomatiky 

včetně agrese. (P. Křenek, 1992). 

V období let 1994- 1999 byla novelou zákona o výkonu trestu (1993) a 

následnou prováděcí vyhláškou ( 1994) uplatněna na mladistvé v n ě j š i 

diferenciace, jež byla stejná jako u dospělých a shodně doplněna o v n i t ř n í 

difer-enciaci s po l e č n ý m ustanovením pm obě kategorie odsouzených. {§ 25): 

"Vnitřní diferenciace spočívá podle tohoto ustanovení v rozdělení 

odsouzených do -skupin v závislosti na jejich osobnostních vlastnostech, chování a 
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JWStoji k -cíli výkonu trestu. Odsouzení -se -stejným -nebo podobným 1esoeial-izačním 

programem se zpravidla zařazují do téže skupiny vnitřní diferenciace. Vnitřní 

diferenciace "Se uplatňuje ve všech základních typech-věznic (s dohledem, ~ -cloz6rem, 

s ostrahou, se zvýšenou ostrahou). Odsouzení, zařazení do stejné skupiny vnitřní 

~~~~~ifet'etl<~~r-rrnrri1H1risrol:eClrtě"1p:rrmm\m.fmť1·r-a jsou --zpraviata -spotečriě UbYfuvám. 
O změně v zařazení odsouzeného do skupiny vnitřní diferenciace rozhoduje komise, 

-a to zpravidla na návrh pedagoga při vyhodnocení plnění -a aktuatizaci 

resocializačního programu odsouzeného. •• 

Touto vyhláškouupravující výkon trestu u mladistvých odsouzených (§ 8B) 

bylo nově stanoveno : 

ll V rámci věznice pr-o mladistvé se zřizují: 

a) oddělení s dohledem, 

b) uddělení -s dozorem, 

c) oddělení s ostrahou, 

-d) oddělení se zvýšenou ostrahou. 

2/ K prohloubení nápravně výchovné činnosti se mladiství umístění do jednotlivých 

oddělení dále rozdělují na základě kom p l e x n í z právy o odsouzeném, 

resocializačních programů, jednání a chování do skupin vnitřní 

di f e r-e ne i a e e. Při provádění vnitřní diferenciace -se .zejména přihHží ke 

zvláštnostem výkonu trestu u mladistvých s psychopatickou strukturou osobnosti, 

mogově závislých a mladistvých s duševní poruchou. 

Ve Věznici Všehrdy byla pro mladistvé zřízena oddělení s dozorem, 

ootrahou a zvýšenou ostrahou. Výše uvedenou novelou došlo k -právní a faktické 

nivelizaci a setření rozdílů mezi výkonem trestu u kategorií mladistvých na straně 

jedné a kategorií dospělých odsouzených na -straně druhé. 

Zásadní pozitivní změnu přístupu k dospělým odsouzeným vyjadřovalo nové 

ustanovení o vnitřní di f-e r-e n c i a c i d o-spěl ý c h odsouzených, která 

v předchozí právní úpravě do té doby u dospělých neexistovala. Toto ustanovení 

bylo zakotveno-hned v novele-z-roku 1990 (§ 8 ZVTOS). 

Ve vztahu ke kategorii mladistvých se naopak, alespoň pokud jde o 

rozdělování, Laěalo přistupovat obdobně jako k dospělým odsouzeným, což je 

zásadní změna, která znamená odklon od dosavadních trestně právních přístupů. 

Změnu přístupu k výk-onu tr-estu mladistvých implikovalo již samo názvosloví z 

něhož se vytratil výchovný aspekt - "věznice pro mladistvé", místo dřívějších 

"nápravně výchovných ústavů-pro mladistvé", a pnstézepřímévčienění-miadistvých 

do z v I á š t n í c h o d d ě 1 e n í uvnitř věznic s dospělými odsouzenými, což z 
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výchovného llledisk-a -byill-kr-akem zpět. V -otázce ·rozdělování -odsouzených· přestalo 

být zohledňováno specifické postavení mladistvých vyplývající z věku a vývojových 

zvláštností, jak-ož i eelk-ový dopad {během trestu 1 po něm) pm mladistvéht> faktem 

umístění do věznice mezi dospělé vězně. 

~~~~~~~~~1Šven~~i~65~~~uce=t~ zaca-t=pfiffit -novýZV'IUS 

č.l69/1999 a ŘVTOS č.345/1999 Sb. Problematika vnitřní diferenciace mladistvých 

je ])Odrobně fešena v §-§ -83,84;85 Vyhláška MS č.345/l999 S-b. ve Lnění Vyhlášky 

MS č.378/2004 Sb. 

Podle tohoto zákona p ř e s t a I o platit rozdělování mladistvých dle zásad 

vnější diferenciace do 4 základníeh typů věznic; výkonem {restu -se podle tohot-o 

zákona rozumí též "výkon trestního opatření" odnětí svobody uloženého 

mladistvému, přičemž -se -stanovuje, že -se vylmnává -o d d -ě 1 -e n -ě od -ostatnícll 

odsouzených, a to ve věznicích nebo zvláštních odděleních pro mladistvé s 

uplati'lováním vnitlní Uiferenciace. 

Další vývoj problematiky vnitřní diferenciace mladistvých již jde jinou 

restou, prot-ože podoba vnitřní diferenciace je ila rozdíl od předchozího stavu ])OUZe 

obecně formulovaných zásad diferenciace mladistvých daných zákonem o výkonu 

trestu poprvé t-axativně st-anovena a d e f i n -o v á n a v platných prcívních 

normách pro výkon trestu. 

N a základě charakteristiky osobnosti mladistvého a spáchaného provinění 

se-ve věznicich1Jfomfadistvéí0Zdělují odsouzenhnladiství do 4 -zák hrdn i -c h 

diferenciačních skupin A, B,C, D: 

ll Do "základní skupiny A " -se zařazují odsouzení se základní charakteristikou 

osobnosti v normálu, u nichž poruchy chování vyplývají z nevhodného sociálního 

pr-ostř-edí, -emocionální a wciál:ní -nevyzrálosti, p0případě -špatného zacházení. 

2/ Do "základní skupiny B" se zařazují odsouzení s naznačen.ý_m_dishannonický:m 

vývojem osobnosti. 

3/ Do "základní skupiny C" se zařazují odsouzení s poruchami chování včetně 

poruch chování způsobených užíváním návykových látek , kteří vyžadují 

specializovaný výkon (trestu) trestního opatření. 

4/ Do "základní skupiny D" se zařazují odsouzení s mentální retardací. 

O zařazení mladistvého odsouzeného do základní diferenciační skupiny 

rozhoduje-ředitel věznice na základě doporučení odborných zaměstnanců. 

Základní skupiny vnitřní diferenciace mladistvých jsou ještě doplněny a 
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-dále -se zpravidla ~lení na 3 p --r -o 1i i u p n é -sk-upiny. Do -těcht-o ~upin jsou 

mladiství odsouzení zařazováni na základě svého chování, jednání, postojů ke 

-spáchanému -provinění a -výkimtl trestního -opatř-ení. Do pr-ostupných skupin -se 

mladiství zařazují podle těchto zásad: 

Do-první (I) -prostupné -skupiny1Se zařazuji -odsouzení, kteří-převážně-aktivně 

plní program zacházení i své další povinnosti a chovají se a jednají v souladu s 

vnitřním řádem. 

Do druhé (ll) prostupné skupiny se zařazují odsouzení s nevyjasněným a 

k"Olísavým post{)_jem -a přístupem k programu zaeházení a svým povinnostem. 

Do třetí (ill) prostupné skupiny se zařazují odsouzení, kteří převážně 

a) pr-ogram zacházení plní pasivně-nebo jej odmítaj-í, 

b) neplní své povinnosti, 

"C) chovají se -a jednají v rozpmu-s vnitrtúm--řádem. 

O zařazení a změně zařazení mladistvého do "prostupné skupiny" rozhoduje 

rovněž ředite1 věznice (podle předchozího ŘVTOS postačil vedoucí oddělení výkonu 

trestu) na návrh speciálního pedagoga, zpravidla při zpracování a hodnocení plnění 

pr-ogramu zacházení s mladistvým odsouzeným. 

Základní diferenciační skupiny se liší obsahem a způsobem zacházení 

odpovídajícím potfebám -žádoucí změny osobnosti mladistvého. Vzdělávání a 

vhodná forma sociálního výcviku jsou součástí programů zacházení s odsouzenými 

ve všech 4 záldadnich -diferenciačních -skupinách. 

Prostupné skupiny vnitřní diferenciace tvoří ucelený systém pozitivní 

motivace mladistvých odsouzených. V-e vnitřním řádu se --stanoví podrobnější 

podmínky vnitřní diferenciace tak, aby odsouzený měl během výkonu trestního 

-opatření možoost Qýt: na základě posunu v Qřístmm, -plnění pmgramu_Zacházení. 

plnění povinností a chování a jednání v souladu či nesouladu s vnitřním řádem 

postupně Zařazován dojednothvých -skupin. 

Pokud se jedná o dospělé odsouzené, nově je vnitřní diferenciace 

odsouzených (vyhláškou MS 378/2B04,-§ 39; zák.č.l691l999 S-b.1ie o-ní přímo 

nezmiňuje) upravena ve všech základních 4 typech věznic a to u všech všech 

odsouzených j e d n-o t n ě, formou zpravidla 3 p r o s tup n ý c h s k u p in 

v n i t ř n í d i f e r e n c i a c e koncipovaných shodně jako u mladistvých 

odsouzených. Snaha po určité univerzálnosti a srovnatelnosti kritérií vnitřní 

diferenciace tak našla výraz v tomto progresivním (stupňovém) modelu, který -se 
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postupně vyvinul z dřívějších zkušeností ~e "zvýhodňovacími ~kupinanri" 

dlouhodobě uplatňovanými v minulosti u mladistvých odsouzených v rámci vnitřní 

diferenciace. Později v souvislosti se zrttšením 11ápravně výchovných ~kupin tak-é u 

dospělých odsouzených v rámci vznikající vnitřní diferenciace v jednotlivých 
~~~~~~v~~Í&~·~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

V současnosti je zařazování dospělých odsouzených do vnitřní diferenciace 

zakomponováno v návaznosti na -programy zacházení takto: "Volba a· způsob 

naplňování cíle programu zacházení je vedle chování, jednání, postojů ke 

spáchanému trestnému ěinu a výkonu trestu jednou z rozhodujíeíeh skutečností při 

zařazování odsouzeného do některé ze zpravidla tří prostupných skupin vnitřní 

diferenciace." 

Závěrem tohoto přehledu lze konstatovat, že u mladistvých odsouzených a 

-později-rovněž u -dospělých odsouzených ·existovala-řada kritériívnitřní diferenciace. 

Byla to kritéria psychologická (intelekt, postoj k trestu, hodnoty), 

psychiatrická (psychopatologická ~ymptomatika různé povahy -a eti·ologie, jako 

například mentální retardace, poruchy chování mladistvých, psychopatické, 

neurotické poruchy, deviace, -agresivita, zneužívání návykových látek, příčiny vzniku 

delinkvence ), pedagogická (stupeň vzdělání, zařazení do vzdělávací činnosti, 

prognóza vychovatelll6Sti, kriminologická {stupeň kriminálního narušení, charakter 

trestné činnosti), a trestně právní (délka trestu, bezpečnostní hlediska, závažnost 

-trestného činu). 

Uváděné příkladmo vyjmenované položky uvnitř jednotlivých kritérií 

(psychologických, psychiatrických, -pedagogických, kriminologických, trestně 

právních) nejsou zdaleka vyčerpávající a jsou uvedeny pro ilustraci. Jednotlivá 

kritéria se navíc zpravidla nevyskytovala v rámci jednotlivých koncepcí vnitřní 

diferenciace v čisté, ale ve smíšené podobě, v rozmanitých kombinacích. 
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1.4 NĚKTERÉ ETICKÉ ASPEKTY TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY 

A OTÁZEK HUMANIZACE VĚZEŇSTVÍ 

'~ ~~---t...L...t..~-l ~ ._ •• 'I , . •, , . . ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~antrorrrr~r~arnr-n'eSttt--"Z~r"10llll11la m Jewtaíll Je etrc..n::fl'Oíiíeu 

nezbytný. Trest je kategorie právní i mravní. Soustava platných norem vždy 

-reflektuje mravní -a 1'fávní stav ve společnosti. Donedávna -platily hlavně ideologické 

normy. Dnes se utváří normy nové, na základě hodnot, které jsou spíše hledány a 

znovuobjevovány. -Proti OOeCilě lidským hodnotám vyvěrajícfm z křesť-anství se 

mnohem více prosazují konzumní hodnoty a konzumní způsob života. Celkově 

pozorujeme ®ecně nízlmu ún.weň právního vědomí -a s tím -sOtlVisejfcí exrémní růst 

násilí a zločinnosti. Její etiologie je složitá. Je docela možné, že aktuálně platí 

-shuthedandova sociologizující kriminologická ieorie -příčin a -růstu kriminality. 

Vychází z osobnosti pachatele a formuluje názor, že "osoba se stane delinkventní 

proto, že existuje převaha definic příznivých -porušování -práva nad definicemi 

nepříznivými porušování práva". Trestný čin chápe jako naučené chování 

normálních lidských bytostí {návyky vyvíjející se pomalu jako výsledek zkušeností s 

kontroverzním vnějším prostředím a snahy přizpůsobit se mu). Jinými slovy, 

kriminalita roste pr-oto, re-se vyplatí a rizik-ajsounepatmá.(V. Michal, l-970) 

Nezbytnou součástí společnosti je účinný a funkční právní systém. Jeho 

NutTČáNti je tnké -oblnst vězeňství, zabezpečující -na základě zákona n výlwnu irestu 

jeho realizaci v jednotlivých vězeňských zařízeních. V koncepčním materiálu VS ČR 

se uvádí, že v rámci humanizace výkonu trestu se "život ve vězení -stává -srovnatelný 

s běžnými standardy společnosti". (Perspektivy VS ČR, 1992, s. 3). To znamená, že z 

peněz daňových poplatníků (včetně obětí trestných činů) jsou hrazeny náklady na 

nezasloužený životní -standard odsouzených {pachatelů), zatímco jejich oběti byly v 

důsledku trestné činnosti o něj doživotně připraveny. Vzhledem k okolnosti, že 

~kody -způsobené trestnými činy nebudou -poškozeným -nikdy uln azeny, -a oběti 

páchané trestné činnosti nejsou předmětem zájmu a tím méně péče ze strany státu, 

nabízí se otázk-a -preference zájmů. Jinými slovy, zda stát -chrání více zájmy 

poškozených kriminalitou anebo pachatelů. Zdá se, jakoby trestní politika státu byla 

-paradoxně - znovu ideologizována. Osoby ve výkonu trestu jsou totiž z hledisk-a 

dodržování lidských práv sledovány řadou institucí, včetně mezinárodních, naproti 

tomu obětí tr-estné činnosti, jejichž pGčet masově přibývá [nik-o).i. Osudy -ooětí i 1 

trestných činů bývají neradostnější než osudy pachatelů, nejsou však pro nikoho 

zajímavé. Je tudíž otázkou, nakolik je vůbec etické zabezpečovat dehnkventtlm 
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podmínky, které by je -ve ~-ovnání -s jejich ilbětmi -vlastně zvýlwdňovaly. POOle 

Pinatela /bývalý předseda Mezinárodního střediska srovnávací kriminologie) tomu 

tak -být nemá. P-ohodlí ve -švédských neb6 amerických věznicích nepovažuje za 

výchovné. Klade důraz na to, že "určitá prostota života je pro delinkventy nezbytná" 

~~~~~~1~. :ZO ~~ka-1ze líci, že pfetlpuktatlem -pro 

reedukaci, mravní nápravu je sebepoznání. Jedná se o to, aby pachatel pochopil 

následek, který způsobil, -a také, -aby -se -u něho probudil vocit -viny -za -své jednání. 

Podle Frankla "člověk nikdy není plně podmíněn v tom smyslu, že by byl 

determinován nějakými -věemi nebo -silami. Spíše vposledku ur-čuje -sám sebe -i -svůj 

osud. Je takto nejen odpovědný za to, co dělá, ale rovněž za to, čím je, neboť člověk 

~ nejen chová -podle tooo čím je, ale rovněž-se -stává tím, čím je, podle tooo, jak -se 

chová. Stává se nakonec tím, co ze sebe udělal." (V. Frankl, 1990). Navzdory tomu 

u -delin:kventů pozorujeme všechno jiné, -než-probuzené -svědomi,-natož-pocity-viny. 

Zkušenosti z praxe spíše ukazují, že odsouzení se svými skutky pyšní. Zločin bývá 

největší věc, kterou v životě svedli. Vídáme absenci vyšších citů, hodnot. Ve svém 

postoji vět~inou setrvávají po celou dobu výkonu trestu, k-terý jim zpravidla 

nepřipadá zvlášť obtížný. Pozornost, které se odsouzeným dostává ze strany 

-společnosti je v jejich pocitu výlučnosti -spíše utvrzuje. Je tedy otázkou, nakol-ik je 

trest tím, čím být má a jaká je vlastně ú č i n n o s t trestu. Za současných 

podmínek lze -soudit, že nejméně stejně demoralizující jak~ v době před humanizací 

vězeňství. 

Problém přidělování materiálních prostředků ve prospěch odsouzených není, 

jak by se mohlo na první -pohled zdát -pouze problém ekonomický. Ukazuje -se 

současně jako problém etický a výchovný. Situace ve vězeňství nezavdává dojem, že 

by -snad vězeňství nepotrebovalo dotace -státu, ale pr-avděpodobně by s nimi mělo 

lépe nakládat. Smyslem činnosti vězeňského systému je prevence a to znamená, že je 

-třeba -p Ť i -d ě 1 o va-t -prosř~-tam, kde je možnost pteventivtúho :Působení 

největší. V praxi to znamená zaměřit se na nižší věkové kategorie vězňů, kde je ještě 

určitámožnostnápravy. 

Zároveň je nutné zvýšit sociální j i s t o t y personálu a vynaložit 

prostředky na získání vysoce kvalifikovaných odborníků. Rostoucí počet trestných 

činů zaměstnanců VS ČR, ale i policie naznačuje možný vývoj v případě nízkého 

ť>hodnocení. Riziko k-orupce ve státním bezpečnostním aparátu -se zvolna stává 

realitou. Není myslitelné připustit ztrátu profesionální etiky zaměstnanců a namísto 

otázek -viny deiinkventů seliiUset zabývat otázkami viny ochránců-zákona, -pokud by 

"přihlíželi, jak dochází k bezpráví a zločinu. "(K. J aspers, 1991, s. 44 ). 
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1.5 SDUČASNÉ PŘÍSTUPY K PROBLÉMU VNITŘNÍ DIFERENCIACE 

VZAHRANIČÍ 

~~~~~~~~'•F:r SOtlěasn~éLahraniční literatule existuje--m1tttrptíspevtďl, ktere 

by se -bezprostředně -zabývaly-problematikou vnitiní dife1enciace. 'fato situace je 

pochopitelná v kontextu s o d 1 i š n ý m pojetím a vývojem vězeňských systémů v 

rozvinutých zemích a v porovnání se zeměmi bývalého východního -bloku. R-ozdíly 

spočívají v samotných výchozích principech, kdy u nás platily teze o kolektivismu, 

-ale hlavně-o-ek-onomických možnostech. Shodně s Marešovou {l-993, -s. 90)je-možné 

konstatovat, že to, co naše vězeňství nejvíce odlišuje od ostatních demokratických 

-zemí je -způsob umísťování odsouzených do jednotlivých ústavů a způsob ubytování 

v nich. Nejčastěji jsou tam ubytováni po jednom, méně po dvou či více. Převažují 

relativně-menší ústavy -(200 - 4{}0 osob )-různých typůTežimu, s velkými předpoklady 

pro vnitřní diferenciaci chápanou spíše ve smyslu diferenciace metod a programů, 

než-li v rozdělování do skupin v našem slova smyslu, protože ta je vyřešena 

způsobem ubytování, a individuální prací s vězni. 

TiitO situaci lze-nejlépe-d0kumenttwat a pochopit na k-onkrétních přilcl-aclech 

výkonu trestu odnětí svobody v kontextu s vnitřní diferenciací ve vězeňských 

-systémech v --různých zemí-ch během jejich vývoj-e a utváření v uplynulém -období 

konce 80. let, přes 90. léta až po aktuální současnost, a uplatňovaných u dospělých 

odsouzených, ale především u kategorií mladých -dospělých a -mladistvých. 

Zajímavé jsou výsledky vězeňského průzkumu v A n g 1 i i a W a 1 e s u z 

roku 1991. Uvádí se, že 52% vězňů má -samostatnou celu. Společné -cely sdílí 

recidivisté, u nichž jen 18% mělo samostatné ubytování. Průměrná doba pobytu v 

cele byla nad 2{) hodin. Téměř pol0vina vězňů navštěvuje vzdělávací ak-ce, -dvě 

třetiny vězňů jsou přesvědčeni o j~ich užitečnosti _Qo Rropuštění. Kolem 40%_y~zňů 

je pod 25 let veku. (Aktuální informace sekretariátu VS ČR, c. 6, 1993, s. 10- ll). 

Hlavní důraz se klade na v z d ě 1 á v á n í , ve všech věznicích existují základní 

kurzy (obsluha výpočetní techniky, kuchařský, krejčovský, zednický atd.) o 

celkovém počtu ll od náročných po nejjednodušší. Za účast v kurzu je rozšířen 

okruh výhod, za Qdmítnutí kurzu následuje sank-ce, spočívají-cí ve ztrátě nároku na 

kapesné, jehož výše je stejná jako týdenní výdělek. Vězni mají nárok na hodinu 

společné vycházky, hodinu v tělocvičně {pod dozor-em 2 instruktorů l vězeň), mohou 

se zúčastňovat kulturně vzdělávacích aktivit, jinak jsou stále na cele. Platí 

z á -s a d a, že čím je vězeň aktivnější, ukázněnější, iím více-tráví časumimo celu --a 
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naopak Jsou zde pt>Vinné -léěebně -výchovné programy pro toxikomany, -sex-uální 

devianty, agresory. Všeobecně jsou ukládány delší tresty. Ve věznici pro mladistvé v 

Lichfieldu j-sou mladiství ~ dltruholetými tresty -včetně doživotí. 

V jedné ze spolkových zemí Německa P o r ý n í-F a I c k o se nalézá nově 

~~~~~vytmdc:mmá vězniee--pro--urla:d-istv&v S c h i f f e, s t a d , zprovozněna utt-ro:Ku 

1990, která je nejmodernější věznicí v Německu. Je obklopena 5,5 m vysokou 

zdí, -areál zahrnuje -ubytovny, -správní -budovy, -šk-olu, knihovnu, kantýnu, tělocvičnu, 

zdravotní středisko, pracovní budovy, zahradnictví, sportovní hřiště, a uprostřed je 

architektem zapracována živá -př-íroda ~ jezírk-em. Ideou -při výstavbě -byl "systém 

vesnice". Věznice plní dva účely. Je především určena pro výkon "skupinového 

1r-estu -mladistvých" . .Je zde však i vyšetř-ovací vazba přísně -oddělená -od výkonu 

trestu. Z celkového počtu 200 vězňů je 60-75 umístěno na vazbě. Vězni jsou podle 

-diagnózy tpsychologická anamnéza usobnosti znamená -nalézt deficit -vězně) 

rozděleni na skupiny po 12 osobách. Každý mladistvý má samostatnou celu, 

kterou -si -může sám -přes -den zamykat. V celách jsou -od 22:00 do -66.00 -hod. 

Dvanáctičlenná skupina má vlastní kuchyň, která je extrémně čistá a obsahuje 

lednici s dvanácti uzamykatelnými přihrádkami, dále má vlastní obývací pokoj, a 

musí se -umět i:l-sebe ~ama -postar-at, mladiství si ~ami -připravují snídaně, v sobotu 1 

oběd. K dispozici je telefon, použitelný na speciální kartu. Systém je založen na 

-myšknce výclmvné-práce, t-e 6 r i-e vých-ovy je-podkladem pm toto zařízení, a 

stojí nad trestem. Odejmout odsouzeným svobodu a vychovávat je. Výchovný plán 

-obsahuje -povinné -a dobrovolné části. Povinné jsou tyto -dokončení -školy, tréning 

proti agresivitě, naučit se co si počít s volným časem. Při odmítnutí účasti stráví 

dotyčný ve vězení -eelý trest nařízený soudem a rovněž je bez -dalších -výhod 

spočívajících mimo jiné v systému propustek, až po možnost 3 denní dovolené, 

možnost-i vlastnílw oblečení a vybavení cely. V-šechny ~hody lze -odejmout. V rámci 

zvláštního soudnictví pro mládež platí, že mladistyý zásadně musí odpykat celých 6 

měsíců. Průměrná délka-trestu je 14--až 1-5-měsíců. Pokud jsou sem přeřazeni vězni z 

jiných ústavů, chtějí většinou zpět, nemají zde "svůj klid". Průměrný věk 

mladistvých je 1-9-20 let. Jsou zde odsouzení od 14 do 24 let. Mezi -pracovníky 

věznice a mladistvými jsou úzké neformální vztahy. Pokud jde o rekvalifikace, je zde 

2B míst v učňovské šk-ole, 40 míst zvyšování kvalifik-ace, 15 zahradnictví, kuchyni -a 

režii. Zbytek pracuje v produkci. Co se týče struktury a organizace , sestává 

per~onál ze 126 uniformovanýť:h příslušníků {asi 3D% žen), ~ sociálníeh 

pracovníků (4 muži, 4 ženy), 4 psychologové, 3 učitelé, 2 faráři. Lékař a zubní lékař 

jsou úvazkáři lx týdně na 2 -hodiny. Na 50 vězňů -připadá i psycholog. Ve věznici je 
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společná jídelna pro personál i -odsouzené, -stejné jídlo. ffiavním problémem jsou 

drogy, a to i ve vězení, 90% mladistvých má zkušenosti s psychotropními látkami, u 

mladistvých -se projevuje asi 60% r-ecidiva {B. -Nek-ola, l-994, s. 56 - 57). 

Propracovaný s y s t é m v ě z e ň s t v í ve vztahu k m I a d i s t v ý m a 

~~~~~!"IT4·~-j=-m d ()~ p ě I rm existuje v B a v o I s k u. Pumtetuý te uozvlášre 

způsob zacházení s mladistvými a mladými dospělými. V roce 1994 zde bylo celkově 

pro všechny vězně 38 ústavfl (Aktuální informace se1cretariátu GŘ VS ČR c. 1, t993, 

s. 10). V roce 2004 36 ústavů. Pro dívky existuj_e oddělení pro mladistvé v rámci 

ženské věznice věznice Aichach (H. U. Worliczka 2004, s.427). Její kapacita je 350 

míst, chod zajišťuje 24-6 zaměstnanců, z toho 22 -sociálních pracovnic.(Aktuální 

informace sekretariátu GŘ VS ČR č.6, 1993, s. 16- 19). 

Věznice N i -e -cl -e r s ~ h -o n-e n f e 1 d -existttje již oo r-oku 1880 -a je 

pozoruhodná mimo jiné svou historií, neboť byla od prvopočátku zřízena jako ústav 

pro výknn trestu mladistvých mužů od 12 do ·18 let věku, -a to jako -první ústav tolwto 

typu v Nčmccku. Tím bylo p o p r v é provedeno přísné oddělení mladistvých 

trestanců od dospělých (Aktuální informace sekretariátu GŘ VS ČR, č. 24, 1993, s. 

16- 19). V současné době je Ústav pro výkon trestu Niederschonenfeld určen jako 

zvláštn-í úst11v p-ro prvotrest11né "ml-adé dos-pělé" (21-

25 let věku) s trestem nad 1,5 roku a nepřevyšujícím 4 roky, vyjímečně i pro 

mladistvé s dlouhými -tresty, kteří nejsou vhodní pro zařazení do ústavů pro 

mladistvé. Kapacita ústavu je 228 míst. Ubytování je po jednom u 167 vězňů, po 

-dvou u 151 vězňů. Celkem 4-5 míst je v oddělení s otevřeným výkonem -trestu na 

ústavním statku o 150 ha v Neuhofu. Většina odsouzených je zde pro majetkovou a 

násilnou trestnou činnost i v souvislosti s -požíváním a distribucí drog. Vězni jsou 

zařazování do s m y s 1 u p 1 n é práce, hlavní důraz se však klade na profesní 

-přípravu a získání kvalifikace použitelné po pmpuštění. Z 224 osob, t.-ě. ve výkonu 

trestu se učí 77 některému z učebních oborů, a :Qouze 24 vězňů je bez zaměstnání. le 

zde celkem ll-výučních oborů, krátkodobé odborné a-rekvalifikační kurzy. Vše je 

zaměřeno na získání návyků a udržení určitého životního rytmu. P r i n c i p y 

v ý c h o v y jsou vzhledem k typu ústavu nadřazeny jiným hlediskům trestu. 

Prvořadé je hledisko p r a c o v n í v ý c h o v y, jako důležité součásti metody 

zacházení s vězni a individuálních výchovných plánů. Smyslem pracovně výchovné 

činnosti je zapojení co nejvyššího počtu mladých provinilců do výmbního -a 

rekvalifikačního procesu. Mladiství odsouzení i mladí dospělí zde mohou získat 

dobrý základ pm prac{)VflÍ zařazení po výkonu trestu. R o z m a n i t o s t -a 

značná šíře p r a c o v n í č i n n o s t i mohou poskytnout dostatečnou motivaci 
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velk-é většině vězňů při výběru vhodného zaměstnání. Pro naplnění svých záměrů 

spolupracuje vedení ústavu s pracovními úřady a s Bavorským spolkem pro pomoc 

-odsouzeným osobám a pr-opuštěným vězňům při získ-ání společensky pr-ospěšnýeh 

pracovních míst. Ubytování je individuální. V ústavu je 12 ubytovacích skupin, 

každá s k u-p-i-n a má svého ,,vyslance", -tito -zásl: u-p "Ci ubytovacích skupin si 

volí p ř e d s e d u, předseda vyjednává s vedením ústavu. Celkově vládne v ústavu 

-příznivé sociální klima, -a to jak -mezi personálem navzájem, -tak i -mezi -vězni. Je 

snaha pěstovat u odsouzených estetické vnímání světa. Nepovoluje se sledovat žádné 

filmy -s -agresivní il násilnou tématikou. V-eškeré zařízení, nábytek i -součásti vybavení 

nenesou stopy poškození nebo násilného zacházení, také nikde nejsou oprýskané 

-dveře nebo známky zašlosti a zanedbanosti. D001inantními -rysy -t-ohoto ústavu je 

dO.raz na úctu a slušnost, stejně jako respekt k řádu a systému (Česke vězeťlstvi, č. 1 a 

2, 1994, s. 54- 55). 

Současná situace v bavorském vězeňském systému, konkrétně věznic pro 

mladistvé je taková, že -pro mladistvé odsouzené aktuálně -existuji 3 věznice -pro 

mladistvé, kam se umísťují podle jejich věku, kriminální minulosti, délky trestu 

odnět-í svobody a částečně podle k-onkrétního trestného--činu takto: 

- Věznice v Laufen-Lebenau: je v zásadě určena pro mladší vězně (14- 17let) 

- V-ěznice v Ebrachu: je pm vězně starší 17 let, kteří již byli -tr-estáni v minulosti 

minulosti nebo jejichž trest je delší, než 3 roky, a pro ty, kteří jsou starší 21 let 

- Neuburg-Herrenworth: je-pro--miadistvé ve věku 17 - 21 let, kteří jsou ve vězení 

poprvé a jejichž tresty nejsou delší, než 3 roky. 

Věznice N e u-bu r -g - H e r r e n w o r t h byla dok-ončena -v roce l-990 

na základě výsledků nejnovějšího výzkumu psychologického a pedagogického 

zacházení s mladými pachateli. -Byla vybudována podle plánu malé vesnice. Byla -zde 

myšlenka mít oddělené zóny pro ubytování, dílny, školu, kostel, sport a aktivit pro 

volný čas. Ubyt-ování -se nachází ve 4 domech ok-ola -centrálního -náměstí. Každý z 

mch může ubytovat 50 osob, rozdělenych do 2 sekci. Kapacita Je 204 vězňů, z 

celkového -oočtu 2{)4 míst je I-5ú určeno mo ubytování jednotlivců. a 48 -pro 

skupinové ubytování. Mimoto je 7 míst pro zdravotnickou sekci a 20 míst ve 

speci-álním oddělení pro nově -pří-chozí v němž jsou první-ch několik týdnů. Během 

tohoto období probíhají s nimi rozhovory s psychologem, sociálními pracovníky a 

učiteli ke zjištění jejich schopností a zájmů. Zde -se r-ozhoduje o dalším zacházení, 

vzdělávání nebo práci pro každého jednotlivce. Zvláštní pozornost je věnována 

základnímu v z d ě 1 á n í a -o-d b o r n é m u v ý c v i k u, c-elkem 8 profes-í. -C----hed 

zajišťuje 116 pracovníků, z toho 13 administrativa a vedení, 14 specialistů - 2 
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psychologové, 1 lékař, 3 ošetřovatelé, 4 učitelé, 5 soeiálníeh pracovníků, 2 -duchovní, 

70 přísluš1úků (ale jsou vyškoleni i pro oblast výchovy a pracuji tedy jako 

-vyclwvatelé v ubyt{)Vflách, při vzdělávacích aktivitách a volnočasových ak1:ivitách), 

15 pomocných pracovníků v dílnách (H. U. Worliczka,2004, s. 428- 429). 

Na uvedených -příkladech lze mmdno ůokumentovat -zásadní IOZdíiy 

vězeňských systémů a také zdůvodnění faktu, proč se v současné penologické 

literatuře aktuálně detailněji nezabývají vnitřní -diferenciací. Vnitřní diferenciace je 

tam zabezpečena ubytováním. Je uznána kategorie m I a d ý c h do s p ě I ýc h. 

Velké -rozdíly cxistttjí -také v systémech prevence. ve zmíněných -státech, -ale 

i mnoha dalších, zvláště ve skandinávských zemích je vyspělý systém detence, 

pmbaee a postpenitenciámí péče, oož "Se projevuje především u mladistvýeh. V-azba 

je časově omezena a vykonává se ve zvláštních zařízeních pro mladistvé nebo 

pozorovacích střediscích. Ve 15 ica--n d i-n -á v 15 ký c h -zemích jsou ptefcmvána 

opatření, která nejsou spojena se zbavením svobody a ponechávají mladistvého 

-pachatele pokud možno v místě bydliště. Hlavní důraz 15e klade na všeobecné a 

odborné vzdělávání (O.Osmančík,s.226-270). Právě v těchto zemích se pro mladistvé 

zřizuji Kapacitně velmi malé ústavy. Ve "Švédsku se počet mladístvy-cb ponybuje od 

20 do 80 míst. Obdobně v Holandsku, kde kapacita nepřekračuje 58 míst ( J. Górny, 

1988, s. 1{) - 18). 

Můžeme tedy pozorovat t e n d e n c i k členité vnější diferenciaci a 

~elkové d e c e --n-t -r -a l i -z a c i výkonu -trestu, zvláště -u mladistvých. Pokud jsou 

větší ústavy, uplatňuje se vnitřní diferenciace. 

Příkladem výkonu trestu s uplatněním vnitřní diferenciace v Německu je 

ústav pro mladistvé A d e 1 s h e i m (J. Górny, 1988, s.15-16). Je zde zaveden 

princip malých ~skupin -a tzv. kůnferenětú systém. -Existují zde 2 di f e-r e n c i -a ~-n í 

skupiny. První je tzv základtú výkon trestu, což je uzavřená, pevná forma vězení. 

Mladiství js"Ou ubyt"Ováni jednotlivě, cely jsou "Otevř-ené "Od 17 hod. i:! o 2!. 40 hod. 

Druhá skUpma Je tzv. zmírněný výkon trestu Je to polootevřená forma, mladiství 

odcházeti -macovat mimo ústav a -sami se vrací zoět, Zde jsou Wy oteyřeny -stálc 

vězni vlastni klič od své cely. Nosí civilní oděv. Po přijetí se na každého zpracuje 

individuální plán výehovného zacházení, prioritní je vzdělávací -činnost. 

Jiným ústavem pro mladistvé je Ham e 1 n (R. Macků, 2001, s.63-64). Je 

jedinou věznicí tohoto druhu v D o 1 n í m S a s k u a zároveň největší věznicí pro 

mladistvé v Německu. Kapacitu má 730 míst a rozkládá se na na 20 ha. Vězni jsou 

ubytováni po jednom maximálně po dvou. Zde je tzv. pavilónový systém, jsou 

vytvářeny malé skupiny (ú - 8 osob). Systém -vnitřní difetenciace je jednoduchý a 



- 48 -

účinný. Vězeň -se ntváže něco plnit, a když plní, postupuje -ve vnitřní -diferenciaci 

nahoru, pokud nastanou problémy, klesá dolů a výhody ztrácí. Prvořadá činnost je 

{)pět vzdělávání, především pr-ofesní příprava. Mladiství -se nwhou vyučit v oborech 

-instalatér, malíř, zedník, klempíř, topenář, automechanik, kovář, zámečník, truhlář a 

Ua.išich. Ve -cvičných -dílnách je maximální vybavení, -příklad -automobilky-poskytnou 

úplně nová auta a učící se automechanici je rozeberou do šroubku a potom je zase 

smontují. Jelikož jde -o větší ústav, je předmětem kritiky. Poukazuje se na malé 

možnosti bránit kriminální infekci a subkulturním jevům. Společným problémem 

všech uvedených zemí jsou však drogy, a to i ve vězeňských zařfzeníeh. V Němeeku 

nynf na území bývalé NDR v Dolním Sasku existují aktuálně celkem 3 zařízení pro 

m~ádež a m~adé pachatele a 14 -vězme pro dospělé. Z-emě Dolní Sask-o se připravuje 

na n o v o u koncepci výkonu trestu. Pro programy zacházení bude rozhodující, v 

jaké míře jsou jednotliví vězni -připraveni otevřít se -cHi -budoucího bezúhonného 

života. Vězeňská zařízení mají širokou ekonomickou odpovědnost. Vyvíjejí se 

nové u k a z a t e l e, které budou mít větší vypovídací hodnotu než současné 

statistiky, a to nejen v oblasti ekonomické (F. Berckhauer, 2002, s. 101) 

V Rakousku-existuje ústav pro mladistvé -G e ras d-o r f (T.Sagl,l981, s. 

8 - ll). Je rovněž založen na vzdělávání (14 oborů). Ve všech takových ústavech 

bývá zajištěna {)dbomá péče specialism - pedagog, speciáltú pedagog, sociální 

pracovník, psycholog, psychiatr, duchovní. Často bývá součástí vězení kostel, např. 

nově -byl vysvěcen irostei-prcrmladistvé v bavm ském vězení Neuburg. 

V zemích bývalého východního bloku je situace v mnoha směrech podobná 

jako je tomu u nás. V -p-o l s k u -spočívá diferenciace ve 3 t y p e -c -h -re ži -m u: 

zák 1 ad ní (mladiství s úmyslnou trestnou činností), zmírněný (mladiství 

jimž -byl peněžitý -či podmíněný -trest přeměněn na nepodmíněný), zp-ří-sn-ěn-ý 

(násilné delikty). Ústav B e d z in je určen pro mladistvé (v Polsku do 21let věku) 

-s délkml trestu do 4 -let, a dospělé s délk-ou tr-estu -do --6 let. Výk-on -trestu je -společný, 

mez1 mladtstvýmt Je as1 35% dospělych, což Je ma pozttlvně ovlivňovat. Kapacita 

ústavu je 750 míst. Na vvchovatelepřipadá 50 vězňů. Je zde -odborné učihště f3 

obory), odborné kurzy (R. Kurník, 1988, s. 27- 29). 

V M a ď ar s k u uplatňují diferenciaci u mladistvých tak, že -se rozlišují 2 

s t u p n ě t r e s t u: mírný a těžší. Jsou odděleni prvotrestaní, zvláště nebezpeční, a 

mladiství s -léčebně výchovným režimem (T. Vincze, 1-988, s. 85 - 89). 

Na S 1 o v e n s k u po rozpadu ČSFR v roce 1992 působí Zbor vazeňskej 

a justičnej stráže Slo-vensk-é republiky. K dalšímu vývoji -slDVensk-ého vězeňství lze 

uvést zestručněné údaje z obsahu referátu slovenského generálního ředitele na 
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konferenci v Kroměříži v roce 2004. Často unáhlená humanizace a demokratizace 

vězeňství byla provázena poklesem kázně ve vězeňských zařízeních a dopady 

nepr-omyšlených mzhocl.mttí. Důsledky se pr-ojevily mimo jiné -v T-t>ee 1-991 vzpourou, 

vypálením věznice, při potlačení vzpoury jeden mrtvý odsouzený a dvacet devět 

zraněných, útěkem udsouzených z Leopoldova a -povražděním --pěti plíslušníků a 

dvou těžce zraněných. 

Transformace vězeňství našla svůj výraz v Koncepci vězeňství ve 

Slovensk"é republice v roce +993 -až do roku 2010. Koncepce 1ozpracovává 

programové dokumenty, a to Koncepce bezpečnosti, Profilace ústavů na výkon 

vazby a ústavů -pr-o -výkoo -tr-estu -odnět-í svobody, Zásady vnitřní diferenciace 

odsouzených, a Koncepci vzdělávání pracovníků sboru.Byl přijat zákon o výkonu 

vazby č.156/l993 Z.z. a zákonem č.296/l-993 Z.z. byl novelizován zákč.59/l-965 Sb. 

Předpisy o výkonu trestu v novelizováném řádu výkonu trestu v roce 1994 se posílila 

p-ro gr e s i vit a výkonu trestu. -c í 1-e-m penitenciárního zacházení je vedení 

odsouzených k osobní a společenské zodpovědnosti za své jednání a chování, rozvoji 

pozitivních vlastnost-í a zabránění degradace osobnosti odsouzeného. fu st-abilitu 

vězeňského personálu měl mimořádný význam zák.č.73/1998 Z.z. o státní službě 

příslušníků Zboru -viizeňsk-ej -a justiěnej máže. 

Pokud jde o uplatňování v n i t ř n í d i f e r e n c i a c e byl její vývoj 

zaj4mavý tím, že úzce -souvisel ~ oově zřízenou P~ychologickou shlžbou v rámci 

restrukturalizace slovenského vězeňství. "Na zabezpečení co nejefektivnějšího 

způsobu kontaktu a všech -aktivit vězeňského -personálu s odsouzenými -byly využity 

výsledky dlouhodobého vývoje aplikované p s y c h o 1 o g i e v podmínkách 

vězeňství -a psychologieká služba byla po roce l-993 institucionalizována do f"Onny 

specifických organizačních článků Ústavů pro výkon vazby - s t ř e d i s e k 

psychediagnosti~k-é a k-(:)nzultační činnosti, -eož je ~pecializované --odbemé 

psychologické pracoviště, které vykonává činnost sestávající z psychologické 

diagriostiký, psychologtckěho -poradenstVí, psyChOterapíe a =psychOiogíCke -osvětý ve 

vztahu k odsouzeným, ale i obviněným. Ve středisku se vvkonává psychologické 

vy š e t-ř e n í k-aždého -odsouzeného. Z-ávěr vyšetření obsahuje doporučení -na 

zařazení odsouzeného do typ u režim u - otevřený, polootevřený, uzavřený 

s uvedením př-íslušné podskupiny podle zásad v n i t ř n í d i f e r e n c i -a -c e 

odsouzených (podskupina A - odsouzení, kteří mají p ř e d p o k l a d y pro 

dosahování pozitivních výsledků r -e s o c i a 1 i z a c -e ; B - odsouzení, u lcterýeh je 

možno vzhledem k jejich osobnostní charakteristice a dosahovaným výsledkům 

z m í r n i t některá -omezení oproti -standardnímu režimu; C - "Odsouzení, ---kteří 
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vykonávají -trest ve s t a n -d -a r d n -í m T-ežimu; D -·-odsouzení, vyžadujíe:í 

s p e c i á 1 n í zacházení z duvodu psychického nebo zdravotního stavu, z duvodu 

negativního -chování, z -důvodu nebezpečnosti anebo délky uloženého trestu a z 

duvodu uložení vyjímečného trestu na doživotí.) 

Součástí -psychologické ·služby je vyšetřování uchazečů o -přijetí -do 

služebního poměru příslušníka Zboru a v posledním období i příslušníkU před jejich 

zařazením -do -personálních rezerv. 

Slovenské vězeňství si metodou postupných kroků dotvářelo systém řízení a 

or-ganizace, materiálně technické základny, diagnostiky při klasiítkaei odsouzených a 

začleňování v rámci vnitřní diferenciace cíleným zacházením, ftmkční bezpečnostní 

a zdravotni{..-k-ou .sl-užbou. V roce 2001 bylo zaměstnáno -62;92% -odsouzených, -od 

roku 1999 nebyl zaznamenán ani jediný útěk. V roce 2001 byly zřízeny drogově čisté 

zóny v ústavu -pro mladistvé a v jednom otevřeném -oddělení. Mimořádná -pozornost 

je věnována odsouzeným Romťtm, speciálně v ústavech, kde je jejich podíl z ·počtu 

osob v ústavu vysoký; v ústavu -pro mladistvé je 6-8%, v ústavu -pro ženy 47% (0. 

Lobodáš, 2003, s. 165- 172). Jestliže se pokusíme o shrnutí faktografického 

materiálu z uvedených-evropským zemí, dojdeme knásledovným závěrUm. 

Diferenciace výkonu trestu bývá většinou řešena v n ě j š í diferenciací 

ústavů. Umožňuje to s t a v a -v y b a v-en -o -s t -věznic i početný a kvalifiktwaný 

p e r s o n á 1. Ústavy bývají poměrně malé (kolem 200 míst), a u mladistvých velmi 

malé -(s kapacitou i 2D-míst). Je pamatováno, až na výjimky, na o d d ě 1 e n ý 

výkon trestu a to nejen u m 1 a d i s t v ý c h, ale také u věkové kategorie tzv. 

m l a-d ý -c -h -d o s p ě 1 ý c h. Tento příznivý stav je -dán vysokými státními dotacemi 

do vězeňství a podmíněn ekonomikou. V n i t ř n í diferenciace uvnitř ústaVU. se 

realizuje různou formou - uzavřené, polootevřené, otevřené ústavy. Vedle t-oho též 

vytvářením m a 1 ý c h skupin nebo k o m u n i t n í c h systémů. Kritérii vnitřní 

diferenciace jsou však -zejména vzdělávací -programy, druhy učebních oborů ap. A 

to u vsech kategom veznů, cozJe zaJ1steno hlavne 1 n d 1 v 1 dua In 1m ubýtovamm 

a individualizovanými -resocializačními programy 

Vnitřní diferenciace jakožto typicky skupinový fenomén bývá chápána spíše 

jako podpůrná metoda. Předmětem úvah více -bývá způsob výchovného zacházení s 

jednotlivci. 
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1.6 VÝSLEDKY VYBRANÝCH NOVĚJŠÍCH VÝZKUMů OSOBNOSTI 

DELINKVENTA 

V psychologicky zaměřené koncepci vnitřní diferenciace je ústředním 

pojmem -o -s u -b -n u -s i d -e i i -n k v -e -nnt a. Termín --pochází -z iat. delinquo, 

delinquere, deliqui, delictum, tj. chybuji, proviňuji se. Tedy správně delinkvent, ale 

tiehkt, proviněni. V pojmu delikt je již -obsaženo "rávnické bodnocení -nějakého 

činu (v kriminalistice delikvence, delikvent) Vědy psychologicko - psychiatrické 

-převzaly tento -p~iem druhotně, vlivem svého -odvětvi, roudní psychiatrie {V. 

Vondráček, 19&2, s.1.5.5). Vzhledem k psychoJogickým krit~riím vnitřní diferenciace 

je nezbytné vystihnout jedinečnost osobnosti det1nk·venta a zvláště pak -odhšoost -ud 

osobnosti ncdclinkvcntní. Zároveň si povšimneme odJišností při popisu osobnosti 

-dospělého a-mladistvého--pachatele. 

Ve forenzní psychologii a penologii se nelze obejít bez teoretického základu 

poskytovaného -psychologii osobnosti, který -spolu s psychopatotogii -a -sociální 

psychologií umožňuje definovat osobnost pachatele, popřípadě vytvářet klasifikace. 

Vzhl-edem k nejednotnosti -obecné -definice osobnosti -vyjdeme pm -tlěe:ly -této 

práce poněkud eklekticky z několika odlišných přístupů. Podle Kondáše (1980) je 

OSQbnost integr-ovaný dynamický sys-tém biol-6gických, psychických a -společenský-ch 

vlastností člověka, fungující v interakci s vnějším prostředím. Vztah osobnosti a 

-prostředí je tak -závažný, -že -že u osobnosti -hovoříme jako u adaptivním -systému. 

Tardy zdůrazňuje, že osobnost se projevuje ve společenských vztazích (K. Balcar, 

1983, -s. 1-6). Nakonečný připomíná, že osobnost je -celkem utvářeným -osobní historii 

biologickou a sociální a dodává, že je systémem otevřeným a tedy přístupným 

vnějším f-ormativním vlivům na základě jejichž působení -se stále nově or-ganizuje -a 

mění (M.Nakonečný, 1968, s. 85, 90). Z fenomenologického pohledu podJe Frankla 

se usóbrio-st vyznactiJe 'zvfá.ště "toUhou -po smyslu", Je.J1 sti Uktunlí -zakOtVerii =spatřUje 

v osobních hodnotách? přičemž uvádí hodnoty tvůrčí? zážitkové a postojové, jež ve 

-svém souhrnu dávají životu smysl. Postojové hodnoty navíc vyjadřuji, že osobno-st 

kromě vlastností má ještě obsahy, které jsou nedílnou součástí struktury osobnosti 

(K. Balcar, 1983, s. 197). 

Uvedené definice poukazují na různé aspekty osobnosti člověka. a přes 

nesourodost východisek mají společné to, že upozorňují na některé pojmy, jež 

považujeme ve forenzní psychologii a penologii za důležité. Kategorie osobnosti je 

teoretickým konstruktem, který umožňuje, že i přes jedinečnost a neopakovatelnost 
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individua, 1ze nalézt shodné znaky -mezi jednotlivci -a podmínkami jejich-exis-tence. 

Rovněž dává možnost objevit určité zákonitosti v utváření jedinců i jejich projevech 

{včetně delinkventních) a definovat·je. -Goobnost bývá v kriminologii a penologii, 

stejně jako v psychologii zkoumána jako specifikum jeho odlišností, případně shody 

-s osobnostmi dalších jedinců ti -skupin. Je-popisována-prostled:túctvím -služek, --vrstev, 

faktorů ap., tvořících str u k tur u osobnosti. Obvykle jsou to: schopnosti (včetně 

stále diskutované mteligence}, charakter, volní vlastnosti, motivace, -postoje, 

temperament, něk.dy i fak.tory druhého řádu jako cxtraverze, introverze. Osobnost 

delinkventa je zkownána v intencích znaků sociálně demografick-ých, např. věk, 

pohlaví, ap. a trestně právních. V těchto průzkumech sledujeme údaje o sociálním 

začlenění deliflkventa -s důrazem na asociální nebo antisociální pri)_jevy, všímáme -si 

osobní, rodinné a kriminální anamnézy. Základní význam při tomto popisu má 

spáchaný trestný tin (druh, způsob, motiv, -skupinovost, vliv drog}. -spáchaný -delikt 

má vysokou v y p o v í d a c í hodnotu mimo jiné i proto, že je reálným dokladem 

platnosti představ o osobě i osobnosti pachatele -(A. Marešová, I-992, -s. 76). 

Snaha zobecňovat poznatky o delinkventech vyplynula z nutnosti orientace 

mezi rozmanitými kriminálními individualitmni a vyústila v řadu nejrůznějších 

klasifikací či typologií. Potřebu klasifikace delinkventů pociťuje penologie a 

forenzní psychologie z toho důvodu, že je nutným předpokladem pro zvýšení 

účinnosti --penitenciátních-pustupů. K la-s i -f i k a c e -většinou vznikaly -na -základě 

studia osobnosti delinkventů ve výkonu trestu. Klasifikace osobnosti delinkventa 

byly ča-sto-přímo určeny-pro potřeby-resocializační-praxe, -proto se~ s 

klasifikací odsouzených. Samotný problém klasifikace má podle Eysencka 3 stejně 

důležité -aspekty: popisný, vysvětlující, kvantitativní (W. Sanocki, 1972, -s. 2} Mají 

metodologický význam pro koncipování diferenciace. Podle Sanockého existují tyto 

klasifik-ace: konstituční, psychiatrick-é, psychoanalytick-é, odvozené z gestaltismu a 

učení Piageta, na bázi teorie učení, a eklektické (1972, s. 6-9). Některé z nich nyní 

uve eme. 

Podnětná je psychiatrická klasifikace podle J.Mc. Corda. a W.Mc Corďn· 

a} -psychopatiční dehnkventi 

b) neurotičtí delinkventi 

c) -socializovaní delinkventi. 

Uvedené rozdělení si zasluhuje pozornost i proto, že bylo využito při 

resocializačních experimentech -s -pozitivními výsledky (I-972, ~- 8, 33). A to i přes 
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trrótm~ nejednotoost klasifik-ace, vzhledem k tř-etí skupině, kter-á se z psychiatrického 

konceptu vymyká (inspirována klasifikací Jenkinsovou) . Rozdělení Mc Cordů bylo 

př-est-o úspěšné, což je i.lůkazem, že dok-once i neúplné provedení klasifikace 

zločinců, avšak důsledně provedené, může přinášet dosti dobré resocializační 

výsledky. 

Jinou klasifikaci podal RL. Jenkins. Na základě statistické analýzy a 

-psychoanalytické interpretace výsledků se mu -podařilo užitečné -rozlišení 

"socializovaných" a "nesocializovaných" delinventů. Rozlišil 3 typy delinkventů: 

a) rtt:tuutú::ký (usulmust naůrněrně brzděn-á) - vyznaětlje se přehnaně 

přísným a citlivým svědomim, proto nemůže uspokojovat prvotní popudy 
v o obí v t ' ' . '.t-..a. "ť ~· -1..... ' • ' h ~l'ků coz pus -mes~nam em:ocmnauuuo nape 1, ;)uaCuu, -vm:třn1c Aulu 1 ; 

vlivem toho fobie, kompulsivní jednání až delinkvence (pochází z rodin 

typu --protektivnhnatka -a -perfekcionistický otec) 

b) nesocializovaný. agresivní (osobnost s příliš slabě rozvinutým svědomím) 

-konflikty, -absence pocitu viny (nechtěné děti, konfliktní -rodiny); 

připomínají obraz psychopata 

c) socializovaný odchylně (pseudosocializace, subkulturový zločinec) 

- má vyvinutý ~ystém zábran zaručující wcializované chování k-člemtm 

skupiny, avšak nebrzděné k jiným osobám (z rodin se zanedbanou 

výchovou ze -strany otce , -zvláště v obodobí dospívání); hostiiita, 

vzpurnost k autoritám, absence pocitu viny. (W.Sanocki, 1972, s. 9-12 a 

-s. 19). 

Vlastní typologii delinkventa podal H.J. Eysenck. Podle jeho teorie 

př-edstavuje delinkvence projev nedostatku socializace. Tento pr-oces probíhá na 

základě psychologického (neurofyziologického) mechanismu podmiňování, zvl. 

idiisického.Lidé -se fiši =ryctilo-sti vzmkU-podirifuěilýCfi=retlexů. Snadnost podlnířmVálií 

příznivě působí na proces socializace. a proto delinkventní chování je s:cjqto s 

.-1.. '" ' rl . " ' ' T d k -1...1 • d . " ' ' 'Ir.-+ . mJtJznostJ po m 1 no van 1 ento ne~state v uwastl-po mmovam se vysnyllJe 

u osob, jež vnějším chováním jsou extravertního typu; tím je přijat předpoklad, že 

většinu delinkventů tvoří e x t r o v e r t i. Eysenck připouští delinkvenci též u 

i n t r o v e r t ů , ale o procesu "vykolejení" u nich jasně rozhodují nevhodné 

podmínky pro stř-e-dí. Teorii pr"kázal v P"lsku Sanockí (1972, s. 15). 

Nověji přispěl k problematice temperamentu polský psycholog A Eliasz 

svým "tran-sakčním modelem temperamentu". Temperament, zejména jeho 
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cyziťllogické mechanismy T -e -a k t i v i t y { vzru:šiwst) je eentrem ·~ 

"optima stimulace". Temperament je "systém operantní", nikoli "respondentní", 

-coby komplex disp6ziť: upravujídť:h reaktivitu individua -s .ooledem na jeho potřebu 

stimulace. Tím se vytvářejí nové souvislosti mezi "mechanismy temperamentu" a 

,;rys-y usobnosti". Tempetamentiakéviomto mzyslunení-nikdy mčován ,;rigidním 

dědičným naprogramováním", ale je "relativně stálý element osobnosti".Eliasz 

zdůraznil souvislost mezi působením fYziologických mechanismů temperamentu s 

v n ě j š í m prostředím (vlastnostmi stimulace) a s rysy osobnosti. Rozeznává 

Clktivní a pasivní regulaci aktivace a stimulace: aktivní formou rozumí Tegulaci na 

úrovni chování. Při úbytku nebo při nadměrném vzrůstu "aktivace", způsobeném 

nedostatkem nebo nadbytk-em "v n ~ j ~ í ~ t i m u l a e e", -se "aktivita subjektu 

stupňovitě omezuje na stále více návykové a j e dno duch é formy 

1;hováni~ nejdříve je poškozena způsobilost subjektu zabývat -se aktivitou vyžaduji cf 

složité operace". Mechanismy regulování stimulace se vyvijejí, podléhají uč e n í, 

neboť člověk ~'C učí odlišovat podněty -signalizující deficit nebo nadbytek stimulace, 

takže některé podněty jsou pak chápány jako negativní zpevnění. Rozdíl mezi 

skutečnou a "optimální aktivací" vyvolává negativní emoce. U mob s "nízkou 

reaktivitou" proces učení se regulaci probíhá obtížně j i než u osob s "vysokou 

úrovní reaktivity" . .Osobám s nízkou reaktivností hmzí v pmcesu uspok{)jování jejich 

silné potřeby stimulace "závislost na prostředí". Existují slabě a silně reaktivní 

jedinci a obvykle JJiatí, že nervově l a b i 1-n i osoby jsou -silně -reaktivní. -silně 

reaktivní jedinci snáze podléhají společenským vlivům a vytvářejí si rychleji 

standardy , ale i sklony příčící se udržování optima aktivace např. přijímají nadměrné 

množství úkolů, nadměrně se zaangažují ap. V "situaci slabé stimulace" se často 

uplatňuje "vlastní aktivita" jako "zdroj doplňkové stimulace". Silnou potřebu vnější 

stimulace mají extrovert i, a proto bývají permanentně "nedostimulovaní", 

ť:OŽ se prejevuje mimo jiné jejich činorodostí~ současně se vyznačují n í z k -o u 

reaktivitou .. O regulaci stimulace můze Jedinec aktivne usilovat p r e f e r e n c i 

určitých situací a určitých aktivit, které jsou wojeny s optimální stimulací. Dále -se 

uplatňuje vztah mezi ,.úrovní reaktivnosti" a •• preferencí odpovídajících situací", 

který se u č e n í m přetváří ve "z v y k ", v němž jsou iak obsaženy i původní 

znaky reaktibility, tj. temperamentu (M.Nakonečný, 1993, s. 69- 71). 

Reykowski (1976} ukazuje, že osoby s velk{)U p<rtřebou stimttlace se mohou 

častěji chovat a g r e s i v n ě a "aktivně vyhledávat okolnosti pro realizaci 

agresivních činů", přičemž jde o-zvláštní druh agresivity, L:Ceia udhšný ud ,;reaktivní 

agrese obranného typu" (M. Nakonečný, 1993, s. 179). 
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Uvedené klasifik-ace a některé další poznatky při studiu systému osobnosti 

ukazují na nutnost r ů z n é h o zacházení s delinkventy s odlišnou etiologií, a 

současně jsou. námětem k otázkám nwžností a mezí resocializace. 

Vysoké úrovně obecnosti dosáhla podle našeho názoru koncepce osobnosti 

-delinkventa -podle Pinatela. Jean Pinatelbylv 70. letech piedsedou Mezináwdního 

střediska srovnávací kriminologie. Jeho koncepce je založena na aplikaci klinické a 

srovnávací kriminologie -a poznatků -biochemie a neuropsychologie. Je-psychologicky 

orientovaná s důrazem na multifaktorovou koncepci, a na tezi, že kriminální jev je 

povahy biopsychosociální. Operuje s pojmy dědičnost, osobnostní faktory, vliv 

prostředí. Koncepce osobnosti delinkventa podle Pinatela zdůrazňuje, že u každého 

delinkvent-a -se v každé oobě vyskytují 4 základní rysy, -kt-eré tvoří j á d r {) 

delinkventní osobnosti, přičemž všechny ostatní rysy jsou jen variacemi této 

kombinace: 

a) egocentrismus- delinkvent vždy usiluje ospravedlnit své jednání,současně 

je vždy provázen obviňujícím postojem vůči ~otečnosti, vůči jiným, a 

hluboce zakořeněným pocitem křivdy (resentiment), 

b) labilita - pachatele nezdržuje vyhlídka na trest , není s to uvažovat o 

následcích svého činu 

c) agresivita - proti majetku, lidem atd. 

u) citová lhostejnost k oběti --vědomí, ?:e-někonmzpůsobí újmu pachate1e 

neodrazuje. 

Podle Pinatela neexistuje sice dědičná zločinnost v lombrosiánském smyslu, 

ale existuje dědičnost více ěi méně vyhraněných sklonů k agresi, egocentrismu, 

labilitě, lhostejnosti. Určitá k o n s t e 1 a c e těchto sklonů utváří to, co se nazývá 

"t-er-én". V-še závisí fl.a sociálních stimulech, jak-é soc i á ln í st i muly bu.dou 

určité tendence upevňovat a vytvářet jejich vzájemný poměr po celou dobu 

společenské v)rchovy a vyUky. Človek, ktery nema tak nepřizmv)r terén, bude 

potřebovat mnohem silnější sociální stimuly, aby přešel k činu (deliktu). Tato teorie 

osobnosti je užitečná při koncipování vnitřní difrenciace -především -při specifikaci 

kritéria depravace osobnosti (J. Pinatel1972, V. Michal, 1970). 

Výše zmíněný rys "e g o c e n t r i s m u s" v souvislosti s problémy 

"regulativní funkce ega" propracoval již zmíněný Reykowski, jenž rozlišil 

,,-eg o c e nt r i c k o u regulaci" a její opak tj. or-ientaci na "p ros o c i á In i 

chování" (alocentrické či altruistické). Regulace typu E - regulace egocentrická má 

charakteristické znaky-projevující se ve všel: h funkcích. Dominujfcí zásadou tu 
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Je podle R-eyk-owského "zabezpečení zájmů vlastního já", ~ož se projevuje ve 

vnímání, myšlení, cítění, snahách. Charakteristické jsou především r e c e p t i v n í 

činoosti, tj. činoosti zaměř-ené na získání něčeho z okolí {péěe, uznání, oodivu, 

povolnosti, pomoci, hodnotných věcí, výhodné pozice, privelegií ap.). Překonáním 

-tohoto -stavu "Se jedinec odvrací od irrani -či ;,získávárú -pro sebe" a -přiklání se k 

produktivním činnostem, k tvořivosti, jejímž podstatným znakem je společenská 

hodnota. 

Ve vn i m á n í se egocentrická regulace projevuje tendenci dívat se na. 

skutečnost z hledisk-a vlastního zájmu, -rož 1<-oresponduje s dětským způsobem 

vnímání. V myš I c ní se tento způsob regulace projevuje opět egocentrismem 

{př-edmětem 1nyštení jsou vlastní práva, zájmy ap.); 111yš+ení se podřizuje 

dominantrúmu emočně motivačnímu stavu. V e m o c i o n a 1 i t ě se egocentrická 

regulace l'fO:ievuje v -primitivní formě silný mi impulsy -a pi áním jejicll· okamžitého 

uspokojení, výbuchy zlosti, strachu atd.) 

Regulace typu E - podléhá v míře -dozrávání struktury ,já"· určitým 

změnám, které Reykowski popisuje takto: ll činnosti receptivní jsou postupně 

nahrazovány -činnostmi pr-oduktivními, 2/ postttpně -dochází k přecoodu -od -mientaee 

emocionáltúho, synkretického typu k orientaci realistické, 3/ objevuje se stupňovitý 

přech6d -od myšlení autisti{;k-ého, vyjadřujícího přání k myšlení -objektivnímu, 4/ 

dochází k postupnému modulování a ke kontrole emočních reakcí a exprese impulsů 

~M. Nakonečný, 1993, s. 176- 179). 

Kromě zahraničních autorů považujeme za nutné poukázat na výsledky 

našich kriminologi~kých výzkumů. U nás Netík-(K. Netík, 1-991, s. -99) upozornil na 

nutnost provést e pi dem i o 1 o g i c k o u st udi i mapující vězeňskou populaci z 

hlediska poruch a determinant kriminálního -chování, právě v -souvislosti s 

vypracováním nové penitenciární diferenciace. Je jisté, že při koncipování a realizaci 

penologických-projclctů -nutno brát-v úvahu š ir š i sociálně podmútěné souvislosti 

a mimo jiné vycházet z hlavních tendencí ve vývoj i a s k 1 ad b e trestne 

činnosti, což obecně tnnožňuje vycházet z obecnějších kriminologických -aspektů. 

S určitým zjednodušením lze uvést, že v 80. letech rychle rostla majetková 

a násilná kriminalita, že delinkvence nezletilých a mladistvých rostla rychleji než u 

dospělých, a že trvalým jevem se stal růst recidivy, přičemž kolem 40% recidivistů 

bylo koncem 8B. let ve věku 20 - 3B let (P. Vaňo, i98ú). 

Fenomenologie kriminality mládeže v 90. letech se projevuje následovnými 

trendy{ O. Novotný, J. Zapletal a kol. 2004, s. 379]. Př-edně dochází k podstatnému 

vzestupu počtu pachatelů z řad dětí i z řad mladistvých na více než dvojnásobek a 
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-tento vzestup kulmin<Wal ví~ l-996, v následují-eíeh letech -se mirně -snížil-na 15% 

z celkové kriminality a na počátku nového tisíciletí se stabilizoval na 14,3%. 

Nejmarkantnější íozdH mezi struktttrou kriminality dospělý-ch -a --struktureu 

kriminality osob mladších 18 let záleží ve velikosti podílu m a j e t k o v é 

kriminality (u dospělých 34%, u osob mladších 18 let 65%)., u -které se jedná 

především o různé druhy krádeží. 

Stále častěji je majetková trestná činnost spjata s potřebou mladistvých 

toxik-omanů získat si prostředky na drogu (0. Novotný, J. Z-apletal, -a-kol. 2004, --s. 

379). Mladý člověk, jenž se stal fyzicky závislý na návykových látkách, se dostává 

do -bludného kruhu, který jej vede k-e -stále novému -a novému získ-ávání znaěných 

finančních prostředků za každou cenu. Stává se tak povolnou a manipulovatelnou 
v' ' zl v• kéh ~..,.._~ v k úko 1 '} ' } d" "b 0 ~ v' soucastí ocmec o pvu>::>v~u pte upt u a -ne ega:mc ttstn utoru, MeTl 

pravidelně od mladých zlodějů vykupují hluboce pod cenou odcizené předměty a 

zároveň zprostředk-ovávají -přísun drogy. Tak se-v-současné době mladífulé-stáievíce 

z ap oj uj í i do kriminality dospělých. Mládež (zvláště trestně neodpovědné děti) 

se tfmto způsobem stále častěji účastní trestné činnosti organizovaných zločineckých 

skupin, slouží např. jako bytoví "typaři", hlídky při trestné činnosti dospělých, či 

jako realizátoři zločinného záměru, a -to zvláště tam, k-de je -nebezpečí odhalení 

trestného jednání pro dospělé pachatele zvláště velké (např. pouliční prodej drog či 

-krádeže na ulicích a v obchodech, žhář-sk-é útoky). 

U n á s i l n é kriminality došlo u všech věkových kategorií v období po 

roce 198-9 k výraznému vzestupu. Zvýšení -(v -roce 2{)02 -oproti -roku l-989 --bylo 

dvojnásobné), podstatně vzrostl počet vražd, oproti roku 1989 do roku 2002 téměř 

dvakrát), ke značnému téměř pětinásobnému vzestupu -došlo u l o u p e ž i již v roce 

1990. Pokud jde o mládež, pak v roce 2002 podíl dětí a mladistvých na spáchání 

trestného činu loupeže podle statistik Policie ČR činil 30%. Mezi pachateli loupeží 

výrazně převažují osoby z ml ad š í c h věkových skupin (téměř polovina je mladší 

21 let) a osoby 20 - 24 leté představují -nejpocetnejs1 vekovou skupmu. Posun 

věkového složení pachatelů k mladším věkovým kategoriím nadále pokračuje. 

-Pachatelé se typicky vyznačttiJ podprůměrnou vzdělanostní -a mentální úrovní. 

Pocházejí z nižších sociálních vrstev a často z nevhodného rodinného prostředí. 

-Projevují se u nich sklony k vyhýbání se práci -a k -alkoholismu. L-oupeže jsou -však 

dnes již jen z malé části páchány pod bezprostředním vlivem alkoholu (v roce 2002 

7,-9%). Obecně platí, že vedle počtu tr-estných činů loupeže se zvý-šila i jejich r-eálná 

n e b e z p e č n o s t (míra agrese a brutality). Na rozdíl od dřívějších loupeží, u 

kterých byly užití či pohrůžka násilí podřízeny hlavnímu sledovanému cíli, tj. 
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zmocnění ~e cizí věci, stále více převládá prvek násilí, jelwž -T-ozsah i -intenzita 

nejednou zmíněný cíl převyšují. Zmocnění se věci se tak často jeví jen jako určité 

-dovršení násilného aktu, který pachatel sledoval především, nwtiv agrese vůči -oběti 

je zde prvotní (0. Osmančík, a kol. 1992, s. 31). U mladistvých pachatelů hraje v 

motivaci jednání určitou -roli i skupinová soli-darita. Právě u nich --se ťasto jedná o 

případy, kdy intenzita útoku přesahuje jeho sledovaný účel. 

Dalším významným pojmem kriminologie je "mi ad -ý d-o s p ě i -ý ". Me 

o osoby, které již dosáhly věku 18 let, ale nejsou dosud starší 24 let. Trestní zákon 

-ani zák1)n -č.218/20<B Sb. sice kategorii "mladý dospělý" -přímo neobsahuje, avšak v 

ustanovení § 33 písm.b) tuto kategorii mladých lidí připomíná nepřímo, když 

stanoví jak-o jednu z polehčujících -oktJloostí majících význam pro výměru ti"-est-u 

"spáchání trestného činu ve věku blízkém věku mladistvých". Současná soudní praxe 

se však od luiminologického -pojetí hší iÍm, že přiznává iuto polehčující okoinost 

především osmnáctiletým, příp. devatenáctiletým pachatelům. Současné úvahy de 

lege ferenda o odpovědnosti mládeže za prot-iprávtú jwnání smčtuji k tomu, -že -by 

mladý dospělý měl být vymezen v zákoně jako osoba, která v době spáchání 

trestného činu dovrši-la 18 mk -a nepřekr-oči-la 21 mk svého věku (-G. Novotný, J. 

Zapletal a kol. s. 378-388). U kategorie mladých dospělých existují určité specifické 

z v l á ~ t ni:>~ t i. kjicll kriminalita je výmzflě mOOifikována -věk-em. Tito-pachatelé, 

stojící na pokraji dospělosti, na jedné straně nereaguji již tak impulzivně a 

neplánovitě jako mladiství (i když se i u ni-ch ještě tyto sklony-projevuji), -na druhé 

straně však mají pro svou antisociální činnost často podstatně větší prostor. Dostávají 

se např. v rámci pracovní činnosti do styku s hodnotami, které mohou -snadněji 

odcizit, nejsou tak jako mladiství pod soustředěnou sociální kontrolou školy a často i 

rodiny, mohou -sami disponovat svým volným -časem, nikdo jim nekontroluje finance 

a způsob jejich užití, mají větší zkušenosti s pácháním trestných činů, snadněji 

navazují pr-omiskl!itní vztahy atp. Kriminalita mladých dospělých je -častěji páchána 

pod vlivem alkoholu a Jmych toXIckých latek, byvaJI zneuziVany tvrds1 a diažs1 

drogy. Kriminalita je často páchána na základě snahy u bezuzdné sebepmsazení, jež 

se projevuje neuznáváním žádných autorit, plánováním podvodů, zpronevěr, a 

bezohledným jednnáním proti sociálnímu nkolí. Přitom jsou fyzicky na vrcholu 

svých sil, jejich počínání není regulováno odpovědností k jejich orientační rodině, 

ani k mdině pmkr-eační, která -často ještě neexistuje. 

Výše uvedený kriminologický exkurs je třeba doplnit o nový fenomén, jenž 

po-roce 1990 -vystoupil do -popředí a iím je-problém -tzv. -p r v o-p a c h a 1 e 1 ů. Jedná 

se o fakt, že podíl policejně poprvé stíhaných a vyšetřovaných osob začal mírně 
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zvyšovat -a podíl r-e ~ 1 d i v -1 -s t ů naopak snižtwat , přiěemž -mezi -prvopaehateli -se 

častěji než v minulosti objevovaly osoby středního věku. Před rokem 1990 se mezi 

prvopachateli vyskytovaly nejvíce osoby mladé - oo 25 -let, na něž bylo pohlíženo 

jako jako na relativně "přirozený kriminální dorost". Od roku 1991 podíl pachatelů 

bez záznamu v trestiúm -rejstříku činil ví-ce--než -5D% -ze všech --pohcií ·stíhaných a 

vyšetřovaných osob, přičemž jejich počet se stejně jako počet všech evidovaných 

pachatelů začal každoročně výrazně zvyšovat. Rozdtl ve skladbě převažujicí trestné 

činnosti mezi prvopachateli a recidivisty v roce 1991 nebyl podstatný (u obou 

skupin př~ovaly lcrádeže) -a týkal se převážně jen n á s i 1 n é trestné činnosti: u 

úmyslného ublížení na zdraví byl počet stíhaných prvopachatelů ve srovnánís 

i'ecidiv-isty v tomtéž rooe téměř dvojnásobný { A. Marešová, l-993}. V ktech 1-998 -

2003 se však stav stabilizoval, spíše mírně klesá počet prvopachatelů středního věku 

a upět se-zvyšuje-počet])Rcltatelůmfadších 25 let. Také vězeňské1ltatistikyukaztgi, 

že procentuelní zastoupení poprvé vězněných zůstává v posledních 6 letech zhruba 

stejné, spíše mírně klesá, při výraznějším poklesu -absolutních počtů prvovězněných 

a vězněných celkem. Kriminalita se stává se závislejší na zastoupení mladé generace 

mezi všemi paehateli trestné činnost-i, zejména násilné a majetk-ové.Např. skutečnost, 

že nezletilí pachatelé tvořili pětinu ze všech známých prvopachatelů posledního 

decenia, eož př-edstavuje celk-em eea 140 t-is. osob, naznačuje jak bude kriminal-ita 

pro společnost v nejbližších letech důležitou záležitostí (A Marešová, P. Kotulan, M. 

Martinková, 2004, ~- 13,21,23). ·ratoskutečnost-bylajižustatně vyjád1enavprůběhu 

roku 2005 mimo jiné zřízením zvláštního ústavu pro nezletilé vrahy v Boleticích v 

pusobnosti MŠMT ČR, a v prosinci 2005 v parlamentu odhlasovanou zmenou 

trestního zákona snižující hranici trestní odpovědnosti na 14 let, což je zásadní 

legislativní lcrok týkajíeí se postavení mládeže. Tyto okolnosti svědčí o nutnosti 

zaměřit se na ty skupiny delinkventní populace, které se významně podílí na růstu 

kriminal-ity. U kategerie mladistvých .ge bude jednat ·o pachatele násilné trestné 

c1nnost1. Nove bude potreba zament pozornost na otáZky v souvislosti s posunutou 

hranicí trestni ndpovědnosti na l4let a tedy-na tuto nejmladší kategorii:ootenciáhúch 

budoucích odsouzených mladistvých. U dospělých byl zaznamenán nárust u 

kategorie tzv. mladých dospělých a prvotrestanýeh, přesněji řečeno-prvovězněných. 

Podíl recidivistů je u nás tradičně značný. K těmto rizikovým skupinám kriminální 

populace, které tvoří velk1)u část odsouzených k výk1)nu tr~u tlvedeme výsledky 

výzkumů osobnosti z 80. let provedených Výzkumným ústavem kriminologickým. 

Osobnost d o s p -ě 1 é h o pachatele tr-estné činnosti byla zk-oumána na 

základě souboru skupiny p r v o v ě z n ě z n ě n ý c h a skupiny r e c i d i v i s t ů. 
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U prvovězněných byl modá1ní interval věku 18 - 24 let, statisticky významně 

převažovala trestná činnost- loupež, krádež, znásilnění. Průměrný věk 26, 6 let. U 

-recidivistů byl modální interval včku 25 - 30 let, statistick'Y význatnně převažovala 

trestná činnost- výtržnictví, krádež, znásilnění. Průměrný věk byl 30,8 let. TJ cdého 

-souboru byl-průměrný věk 2-8,7 let. Více-než-polovinu -souboru -tvořiiy o-soby--mtadší 

30 let (67,9%). Výrazně byla zastoupena kategorie tzv. mladých dospělých (18- 24 

let) 41%, zvláště mezi -pachateli -trestných činů loupeže, krádeže, znásilnění. -Byly 

zkoumány 4 rysy osobnosti pachatelů: emoční ladění (hostilita - afiliance ), úroveň 

&ruktury vnitřních r-egulat-ivů chování (nedostatečně zformován - zf-ormován), 

sociální reaktivita (dynamičnost - inhibovanost), asertivnost (prosazující se 

konformní~. Ti'-sovou analýzou bylo zí-skáno 8 -typů mobnosti: 

1) socializovaný pachatel 5) neurotický 

2) -nesocializovaný agt esor 6) hostilní 

3) konformní moron 7) podrobivý 

4) nezdrženlivý, nezvladatelně puzený -8) -anx-iozní manipulátor 

Byl nalezen statisticky významný rozdíl mezi prvovězněnými a recidivisty z 

hledi-ska mzložení jednotlivý-ch typů: 

Typy charakteristické pro prvovězněné: 

-(prognóza plíznivá) 

Typy -charakteri-sti-cké -pro recidivisty: 

(prognóza nepříznivá, delinkvence je 

zak-otvena převážně v oooboosti) 

socializovaný pachatel 

--neurotický 

anxiozní manipulátor 

nezdrženlivý 

konformní moron 

podrobivý 

Typy "nesocializovaný agresor" a 27hostilní typ" jsou reprezentantv agresivní 

osobnosti. Ve vzorcích -prvovězněných a -recidivistů jsou rovnoměrně zastoupeni (K. 

Netík, M. Urbanová, J. Neumann, 1986, s. 275- 305). 

Osobnost m 1 a d i -s t v é h o pachatele násilné trestné -činnosti se lišila ve 

srovnání s netrestanými vrstevníky tím, že byla zjištěna nižší úroveň inteligence, 

pr-ojevy boha-té psychopatologick-é symptomatiky, zvláště -v oblasti -emocí (labilnější, 

dráždivější, impulsivní, nezodpovědně bezstarostný), systém vnitřních regulativů 

chování není -adekvátně zformován~ zvýšené -puzeni k odreagování -agresivní-ch 
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impulsů je v běžných životních situacieh brzděno -tendeneemi -k weiální -k-oopemei, 

což však neplatí v podmínkách zátěže. Jelikož jejich vnitřní regulativy chování 

~t)zené z př-edstavy ideálního Já (tj. s -o -c i á l n -ě i}f-ient<Wané -sebrovládání) 

nejsou dostatečně zformovány, proto neberou ohled na druhé, neovládají své city, 

jsou-nesvědomití, také necitliví vůči sobě. 

U mladistvých byly zjištěny níže uvedené Wx: 

l) "Tiesocialimvaný, ~nx1ómi - ~uhtypy· a) exptozivní 

b) dysforický 

2) ffitelektově-deficitní 

3) -neurotický, anxiózní 

4) dysforický (ressentiment) 

5) emocionálně-adekvátní 

- subtypy: a) -anxiózní 

b) hostilní 

-c) bmfurmní 

d) vzrušivý 

- subtypy: -a) inteligentní 

b) stažený, sociálně 

c) introvertní 

d) kooperativní 

U iypů -osobnosti ,;nesociaiizovaný" a ,;intelektově deficitní" se -uvádí 

zvýšené riziko sociálního selhání a v zátěži agrese. Nejpočetnější byl typ 

"neurotický, anxiómí" {K. Netík, J. Neumann, K. Večerka, H. Válková, 1987, s. 35-

37,73 -76). 

Čírtková podotýká, že existuje nemálo forenzních typologií (L. Čírtková, F. 

Červinka, 1994, s. 154-156, 163). Shodně konstatuje, že se v kriminologii nepodařilo 

zjistit nápadné změny struktury a dynamiky osobnosti, které by byly -příznačně 

vylucne pro osobnost pachatele. Psychologicke Zkoumam pachatelů pokiacuJe dále 

poněkud jiným -směrem. Z-aměřuje -se -na co -nejpřesněj-ší :Poznání fpopis) -osobnosti 

pachatelů a jejich vnitřní diferenciaci do určitých typů. Namísto otázky, jak se liší 

pachatel od nekriminální osobnosti, -se kfade otázka, jak -a čím -se liší pachatelé-mezi 

sebou navzájem. T y p o l o g i e o s o b n o s t i p a c h a t e l ů zpravidla slouží 

jako nástroj poznávání osobnosti k-onkr-étního pachatele a současně se uplatňují jak-o 

vodítko pro diferencovaný přístup k pachateli např. při výslechu, při korektivních 

opatř-eních v rámci výkonu trestu ap. Praktická využitelnost typologií je nes-tejná. 

Větší funkčnost bývá připisována typologiím, které pracují s celou osobností a 
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kalkulují současně i běžně používaná psychopatol-ogick-á hledisk-a, tj :příznaky 

neuroticismu, psychotic1smu, psychopat1e a poruch inteligence, které významně 

poznamenávají osobnost. Čírtková uvádí typologii, berá vznikla zobecněním řady 

autorských typologii osobnosti pachatele jež je prakticky využitelná ve všech fázích 

uplatňování práva. Obecná typologie podle Čírtkové rozlišuje 5 z á k 1 a d n í c h 

t y p ů o s o b n o s t i p a c h a t e 1 e, do kterých lze zařadit kriminální populaci: 

f) socializovaný \normáhri) typ 

2) neurotický typ 

-3) psychopatický typ 

4) mentálně nedostačivý typ 

5) psychoticlcy typ 

Tato typologie diferencuje pachatele podle běžných psychopatologických 

skupin. -stejné duševní 1JOIUChy se -vyskytují i v c e i -é 1' -o 1' u l a c i, -tedy také u 

nekriminálních jedinců, proto by bylo velmi chybné chápat uvedené duševní 

abnormity jako rozhodující, fatální vnitřní příčiny, které -motivují jedince ke 

kriminálnímu jednání. Otázka m o t i v a c e trestného činu je mnohem složitější a 

-směřuje k -odhalení aktuálně působícícll vnitřních a vnějších -čini-telů, které ve -svém 

souhrnu vysvětlují, proč se v konkrétní situaci zachoval jedinec kriminálním 

způsobem. 

Typologický přístup poukázal k velké h e t e r o g e n i t ě jednotlivých 

-skupin delinkventů vytvořených na z -á k 1 a d ě trestně -právní kvalifikace jejich 

kriminálního chování, a to především z hlediska jejich s t r u k t u r y osobnosti. 

Lze kiiDStatovat, že n e e x i s t u j e struktura typick-á pro pachatele určitéh-o 

trestného činu, jež by jej odlišovala od pachatelů deliktů jiných (K, Netík, M. 

Urbanová, l Neumarm l-986, s. 307). Preclevším tento fakt je tř-eba br-át v ťtvahu při 

volbe kritern vmtrm diferenciace. Z prehledu vysledků vyikUiriů osobnosti 

dehnk:venta a =různých koncepcí klasifikace je-patrné, že-nelze yyabstrahovat 
27
6-stý 

typ" pachatele podle spáchaného trestného činu, to znamená na p o d k 1 a d ě 

trestně právních hledisek. 

Porovnáním uvedených klasifikací se přesto ukazuje shodnost některých 

psychologických znaků u různých skupiny delinkventů, a t"O bez ohledu na spáchaný 

trestný čin. Prokazuje se tak potřeba vycházet v návrhu vnitřní diferenciace z 

-obecněj-ších psychologických kritérií. 
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17 NĚKTERÉ METODOLOGICKÉ ASPEKTY ŘEŠENÍ ÚKOLU 

VNITŘNÍ DIFERENCIACE 

Ptoblém -vnitřní diferenciace odsouzených je specifickým iématem -v--rámci 

penologie. P e no 1 o g i e (z lat. poena =trest) je naukou o trestu (M. Sovák a 

kol., 1984, s. 285). Někdy bývá považována za součást kriminologie. Řada autoru 

považuje penologii za samostatnou vědu, vedle kriminologie a vědy o trestním právu. 

Předmětem penologie je proolematika výk{}nu trestu a úloha trestu v boji s 

kriminalitou. Obsahem penologie je rovněž zacházení s vězni během trestu. V tomto 

šir-ším pojetí -se překrývá s kriminální pedagogik-ou a f6fenZnÍ psych6}ogií. Z 

pedagogického hlediska se problematikou výkonu trestu u mladistvých částečně 

zabývá etopedie -(Z. Moucha, L. Chaloupka, 1985). 

Existence každé vědy včetně peno1ogie je nutně závislá na vědeckém 

výzkumném a metodol{}giekém -pracovišti. To -bylo u nás zastoupeno Výzkumným 

ústavem penologickým, jehož činnost za nedlouhou dobu slibně se rozvíjející 

existence umožnila shmmáždit {}dbornou literaturu a íozvíjet vlastní výzkum. V roce 

1980 byl však zrušen a penologickou problematikou se v Československu dále 

zabývala dvě oddělení penologického výzkumu při Správě SNV ČSR v Praze a ZNV 

SSR v Bratislavě. Jejich iloporučení neměla vliv na r-ozhodování ttvnitř -vězeňského 

systému. Po roce 1989 získalo oddělení penologického výzkumu /Netík, Urbanová/ 

vliv na reformu -českého -vězeňství. Již -v roce 1993 -bylo však udděletú -zcela 

redukováno, takže toho času zde nadále působil pouze jeden pracovník. V roce 2002 

byl v rámci Institutu vzdělávání Vězeňské služby zřízen referát penorogického 

výzkumu. Řada výzkumných úkolů je řešena ve spolupráci s Institutem pro 

kriminologii a -sociální prevenci v Praze. -Dd roku 2001 zahájila svoo -č--innost 

Probačtú a mediační služba (České vězeňství, č. 3" 2002, ročník 10, s. 5). 

Vedle penologie studuje vezenskou-probtematikU f 01 e-nzn1 -pšýCfiOfugíe. 

Výraz ,,forenzní" je odvozen z lat. ,,forum" tj.tržiště, náměstí na němž se odehrával 

veřejný život obce včetně soudních (L. Čírtková, F. -červinka, t994, s. /).Kromě 

bezprostřední soudní, procesní problematiky se zabývá vědeckými výzkumy příčin 

kriminality a zkoumá ilejen obviněného nebo obžalovaného, ale i psychologickou 

účinnost nápravných nebo výchovných zařízení (F. Hyhlík, M. Nakonečný, 1973, s. 

178 - 179). Pod označením - penitenciární psychologie - byla rozvíjena Čepelákem. 

P e n i t e n c i á r n í psychologie bývá u nás považována za odvětví psychologie 

f{}renzní (soudní). Nadřazený široký pojem ,;psychol{}gie f{}renzní" vede však-fl:Utně k 



- 64 -

iomu, že -se mu- {vedle psychologie kriminol-ogick-é, kriminalistické a penitenciární) 

podřazuje ještě forenzní psychologie ve vlastním (užším) slova smyslu. S o u hr n n ý 

název "f"Ol'Cnzní psychologie" je užíván w -snaze udržet pohr-omadě širok-ou 

problematiku, zahrnující otázky jednak vzniku delinkventního jednání, jednak 

-postupů, jimiž je odhalováno -a dokazováno, Uále--procedur jako je výslech, -vazba, 

vlastní soudní řízení včetně řízení vykonávacího, v němž pak probíhá proces 

resocializace; tomuto procesu má uvšem sloužit celé řízení před orgány -činnými v 

trestním řízení od stadia vyšetřování po další postupy. Řada autorů používá pro 

označení souboru uvedených odvětví aplikované psychologie, tvořících souvislý 

celek vhodnějšího -souhrnného názvu "psychologie právní", :neboť -jde o vědní --ebory, 

zkoumající hraniční problémy psychologie a práva. Není sporu o tom, že 

problematika -kriminologick-é, kriminalistick-é, for-enzní a penitenciární psychologie 

spolu souvisí. Přestože se uvedené psychologické discipliny zabývají širokou 

problematikou na -sebe navazující (-a částečně se -i-překrývající), ieší každá z nich své 

specifické dílčí otázky. Jde tedy - vzhledem k dnešnímu stavu jejich rozvoje - o 

relativně samostatná odvětví ap 1 i k o van é psychologie (J. Čepelák, 1982 s. 

7-8). Označení právní psychologie se v praxi neujalo. V současnosti Čírtková 

vymezuje p ř -e d m-ě t for-enzní psychologie jak-o aplilmvané discipliny, která 

zastřešuje veškeré aplikace psychologie v oblasti práva. Forenzní psychologie je 

aplik-ovaná psychologická di~ciplina, která -se zabývá chováním a pr-ožíváním -lidí v 

situacích regulovaných právem, především však právem trestním. Z hlediska 

systematiky právních disciplin je řazena no tzv. skupiny fmenztúcll věd jako 

např.soudní psychiatrie a sexuologie. Rozvíjí se jednak v podobě určité torie jako 

t1celená vědecká disciplina, která je -vyučována na vysokých školách -a -čerpá z 

výzkumů zajišťovaných různými institucemi (L. Čírtková, F. Červinka, 1994, s. 

8-l-0). Podle Vondráčka (l-975) -teor-etickým zázemím f-or-enzní i -soudní psycllologie 

jsou na prvním místě klinická psychologie a psychiatrie, které studují delikt jako 

vySledekporuCfiy cfiovam -casto vyznamne oVfiVriene =ctusevm abriormttou. 

Problematikou delinkvence se široce zabývá k r i m i n o I o g i e . Název je 

z lat. crimen = zločin. Je vědou o stavu, -dynamice -a příčinách trestné činnosti, o 

metodách zkoumání kriminality jako společenského jevu, o způsobech a prostředcích 

jejího předcházení. Zobecňuje a integruje poznatky a metody fady vědních clmrů a 

současně vytváří vlastní metodologii a soustavu vlastních poznatků (M. Sovák a kol., 

s. 192 - 193). Samostatně byla r-ozvíjena ve Výzkumném ústavu kr-iminologiek-ém 

při Generální prokuratuře ČSSR, dnes Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 

spadající pod Ministerstvo -spravedlnosti. Kriminologický výzkum -se do -značné-míry 
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dotýká penitenciární problematiky. Příkladem překrývání disciplín· penologie, 

kriminologie, psychologie je společná kriminologicko-penitenciární studie z 80.let 

-tématicky zaměř-ená k psychologick-é charakteristice osobnooti pachatelů tr-estných 

činů odsouzených k nepodmíněnému trestu odnětí svobody (J.Neumann,K. Netík, 

lVoňková,M.Urbanová,Y.Dobešová,l986;s.83--8-8). Jak -sociálni -psychologie, iak 

psychologie osobnosti jsou pro realizaci psychologických průzkumů v penitenciární 

psychologii klíčové. Ve výše uvedené -studii je ve -shrnutí k~n-statováno, že 

o s o b n o s t pachatele obecně charakterizuje jeho společenská nepřizpůsobenost a 

nebezpečnost. -Gsobnost pachatele je především souhrnem -s o c i -á 1 n ě 

významných vlastností a vztahů, majících určitou, v tom či onom směru 

~formovanou -strukturu, které v interakci s vněJšími podmínkami a clcolnostmi 

vedou ke spáchání trestné činnosti. Detailní poznání struktury a obsahu 

charakteristických vlastností je c í 1 e -m v ý -z k u m u a -základem -pro jejich 

klasifikaci. Zkoumání osobnosti pachatele je možné a nutné na 3 úrovních

in di vin u-á ln í, tedy předmětem zk~umání je určitý subjekt, sku-pinové' 

kdy předmětem zkoumání jsou různé kategorie a typy pachatelů, jakož i úrovni 

o b e c n é - kdy je nutno vymezit obecný pojem pachatele. Výzkumy osobnosti 

delinkventní populace a s nimi související snahy o vytvoření typologických modelů 

a klasifikačních schemat pachatelů mají v kriminologii nezastupitelné -místo. V 

současné .kriminologii převládá názor, že typologie, klasifikace a s nimi logicky 

související -prognózování napomáhají rozpracování teoretických -konstrukcí -a definic 

v oblasti kriminologie a trestního práva. Typologie je nejenom instrumentem, s 

jehož pomocí mohou -být pachatelé rozděleni do kategorií, ale pomáhá odkrývat ty 

faktory, které mají význam pro určení delinkventních typů a jim adekvátních 

prostředků nápravně v ý c h o v n é h o působení {.J. Neumann, K. Netík, J. 

Voňková, M. Urbanová, Y. Dobešová 1986, s. 83- 88). 

P-odle našeho názoru je rovněž v p -e n o 1 o g i i zcela nepostraclatelná 

metodologtcka zakladria. Nem pochyb o tom, že tak složitý a rozsáhlý systém, 

kterým vězeňství je, navíc se značným dopadem s p o 1 e č e n -s ký m. -se bez 

vlastní vědecké a metodologické báze stěží může obejít, alespoň má - li kvalitně a 

efektivně plnit svou společenskou úlohu a těžko lze mít za postačující aktuální stav. 

Bez s y s t e m a t i c k é vědecké činnosti na úrovni výzkumné i aplikační zůstává 

penologie bez možnosti pozitivně ovlivňtWat v ý v o j vězeňského ~ystému a tímveň 

jeho penitenciární praxe. Bez existence ne závis 1 é ho vědeckého pracoviště 

se snadno může stát, že Vězeňská služba {i vlivem setrvačnosti) dále -půjde t:e&ou 

administrativního rozhodování o složité penitenciární problematice, bez adekvátní 
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znalosti potř-eb prax-e a skutečného -stavu, jakož i důsl-edků -přijatých rozhodnutí. 

Nedostatečná metodologická základna penologie se projevuje mimo jiné v nízké 

reflexi peni-tenciámí praxe. Tato -skutečnost -se mísledně·promítá -na všeehúriMlÍeh 

řízení vězeňského systému.Důsledkem nevyhovujícího stavu penologie je skutečnost, 

že -problematika vězeňské ·-praxe u -nás -nebyla v -potrebué lllÍře systematicky 

zkoumána, takže existuje jen málo aktuální odborné literatury o současné vězeňské 

populaci. T-ato -okolnost kmnplikuje -i naší práci. Chybějící poznatky tl delinkventní 

populaci u nás lze nahradit do určité míry údaji ze zahraniční literatury. Výsledky 

výzkumů provedenýeh jinde, na odlišné populaci -delinkventů jsou sice -přínosem, -ale 

není dost dobře možné jednoduše zahraniční zkušenosti převzít a mechanicky 

aplikovat na naše podmínky, priOOže máme i.')dlišné pooiěry 1 vězeftskou populaci. V 

této práci jsme se spíše snažili o p ř í s t u p y umožňující realizovat z á m ě r 

určité -syntézy dostupných -poznutlů i vlastních Lkušcností. 

Předkládaná práce je z hlediska cílil a úkoh:'t koncipována jako dílčí 

-aplikovaný výzkum -problému vnitřni diferenciace -odsouzených, -operující -převážně 

se soubory s demograficky a věkově vymezenými charakteristikami.Pokud jde o 

metody zjišťování -fructů, -pak mezi metody poznávání osobnosti iielinkventa bylo 

upřednostněno zejména zjišťování "tvrdých dat", čili zjišťování trestně právních a 

sociodemogratkkých cllarakteristik. Z časového hlediska -se jedná i.') typ vývojového 

periodicky opakovaného projektu, realizovaného za srovnatelných podmínek, ve 

stejných lokalitách, stejným-způsobem a stejnými--postupy u wzdílných výzkwnných 

vzorků s cílem postihnout, jak a v čem se tyto skupiny shodují či odlišují v 

rozdílných socioek-onomických a jiných -podmínkách. Vedle toho byly v době 

koncipování našeho modelu vnitřní diferenciace pro účely analýzy získány a 

soustředěny mater-iály, týk-ající -se nově vznikajících koncepcí vnitřní -diferenciace u 

dospělých odsouzených z různých t y p ů věznic. 

Výše uvedeným -zá-měrům odpovídají-příNtupy s-akcentem-na-přístupy 

kVahtativm, ale i kVantitativm, jakoz i zvolene m e t o d y zpracovam fhlďú. 

Z metod teoretických bylo použito sr o v-n -á v-a ci metody. Kompru:ace 

nejen jednotliyých v z o r k ů mladistvých odsouzených a kontrolních skupin mezi 

-sebou navzájem, -a souborů dospělých odsouzenýeh, -ale především rozmanitýeh 

koncepcí klasifikace a diferenciace umožňuje zjistit, v čem se navzájem liší a 

v -čem jsou shodné. Týk-á -se to současných i minulých koncepcí, t-ak jak postupně 

vznikaly. Uplatňováno je tedy také genetické hledisko. Použití srovnávací metody 

předpokládá teoretickou analýzu srovnávaných jevů, a-popis-znaků a vlastností, které 

jsou srovnávány. To umožňuje stanovit shody i rozdíly a dospět k syntetickému 
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závěru ze -srovnávání. V tomtt> -případě v souladu s -cílem práce k -vytvoření 

psychologického modelu vnitřní diferenciace vězňů. Z teoretických metod tedy bylo 

použitQ mettJdy -smvnávací, geneticl<:-é, metedy -tooretické -analýzy -a -syntézy, 

modelování a metody deskriptivní. 

Z metod empirických bylo použito metody anamnestického rozhovoru (u 

souboru mladistvých), metody dotazníkové ~kontrohú vzorky -nedetinkventů), 

metody obsahové analýzy dokumentů (reedukačních karet a osobních spisů 

-odsouzených) -a -u posledního vzorku i metody kazuistické. 

Statistické zpracování získaných dat bylo provedeno pro účely možnosti 

kQil1parace na úrovni pmcentuelního vyjádření -a průměrů. 

Přestože navrhovaná vnitřní diferenciace je psychologicky zaměřená, 

prolínají se v práci poznatky a pmblematika jiných vědních -di-sciplín. Z tohoto 

pohledu se práce jeví jako multidisciplinárně pojatá, přesto je jejím hlavním cílem 

uplatnit-a-prosadit psychologická hlediska-pro praktické využití. 
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ČÁST EMPIRICKÁ 

2 PENITENCIÁRNÍ VÝCHODISKA VNITŘNÍ DIFERENCIACE 

Vzhledem k -podmínkám a možnostem českého -vězeňského -systému se 

ukazuje být hlavním prostředkem k uskutečnění cHe výkonu trestu vnitř1ú 

diferenciace odsouzenýcb. -proto během ro1cu 1992 byly z podnětu GŘ VS ČR v 

jednotlivých věznicích vypracovány koncepce vnitřní diferenciace, které byly 

postupně zavedeny do penitenciární praxe. Tyto k-oncepce na základě ffizně 

zvolených kritérií měly umožňovat rozdělování odsouzených a jejich třídění do 

jednotlivých iliferenciačních skupin s -navazujícími -resuciaiizačními programy s 

cílem dosáhnout v rámci daných možností určité dosažitelné míry individualizace 

výkonu trestu. 

Podle našeho názoru má vnitřní diferenciace odsouzených vycházet 

především z o s D b n D s t i odsouzeného, přičemž kritéria by měla být 

psychologická. Splnění této premisy pokládáme za nutný předpoklad pro další 

resocializační práci -s vězni. Lze říci, že v porovnání -s minulostí již nejde -ani tak 1) 

otázku, zda by měla být defmována a přesně vymezena vnitřní diferenciace, ale 

hledá se spíše její podoba. 

V této souvislosti je na místě krátký exkurz k některým teoretickým i 

praktickým otázkám spojených -s -pojmem diferenciace, klasifikace, typologie, který 

pomůže osvětlit fakt, jak se tyto pojmy vzájemně prolínají a jsou stěží oddělitelné. 

Pojem vnitřní diferenciace vnitřní diferenciace lze ~hápat v různých souvislostech a 

v několika rovinách, penologické, pedagogické, psychologické, právní. V zákonu o 

výkonu tr~stu OOilětí svobody je definován, tudíž je -právním pojmem, protme je 

stanoven a formUlovan zakonem nebo ze zákona vyplyvaJICI provadec1 vyhlaskou. 

Jako takový je v dané oblasti -rozpracován --z dalších hledisek . .Samotný tennín 

znamená rozlišení, odlišeni, rozrůzňování, roztřídění a to jak postupů, metod, forem, 

způsobu a programů zacházení tak osob v rámci těchto postupů. V tDmto smyslu se 

vzájemně doplňuje i překrývá s klasifikací, čili tříděním, hodnocením, rozdělováním 

osob do skupin podle určených kritérií. Záleží na tom, z jak-ého aspektu je vnitfuí 

diferenciace chápána. 

Podle Švancara, Buriánové lze v oblasti speciální pedagogiky chápat pojem 

vnitfuí diferenciace jako termín speciálně -pedagogický, resp. etopedický. Ve 
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speciá1ni pedagogiee je podle uvedených -autorů problém diferenciace jeden z 

klíčových problémů r e e d u k a c e, v němž s organizačními problémy vstupuje do 

úzk-ého kontaktu i m-e t -o d i k a. Diferenciace je svým způsobem Í"Oflll()U realizace 

zásady individuálního přístupu k jedinci. V n ě j š í diferenciace se týká škol a 
v' ' • v ' J·r . ~';~,..<. L!.~ -+.-.dy -X.U.-,0 ,......, ' h 7.all7.elll, VIli 1.1111 (I el encrace ~e uw._y r..a. 1111(1 .... 11;;.(,"'' . l"' Lč:U\.ll 'Ullll:SL ovanyc v 

diferencované síti škol a zařízení. Vnčjší diferenciace v oblasti reedukace obtížně 

vychovatelných se týká zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy-nebo 

trestu odnětí svobody. V n i t ř n í diferenciace se týká metodiky a organizace práce s 

chovanci uvnitř těchto zařízení. Vnitřní diferenciace zasahuje i do metodiky -práce s 

chovanci. Jedná se zpravidla o organizační opatření ve s k 1 a d b ě základních 

výehovných skupin. Vnitřní diferenciace předpokládá případnou výstavbu zařízení 

tak, aby v nich bylo možno diferencovat v jednotlivých skupinách pracovní a 

výchovný režim (Z.Švancar,J.Buriánová,l988,149-152).Také v polské resocializační 

pedagogice se požaduje i uplatňuje zásada vhodného profilování resocializačních 

zařízení, přičemž jejich práce by měla být založena na dobře -stanovené "diagnóze a 

na vhodné diferenciací prostředků působení ( C, Czapów, S. Jedlewski, 1981, s. 352) 

Podle Novotného lze postihnout problematiku vnitřní -diferenciace z 

hlediska penologického. Autor podává detailní rozbor otázek vnější i vnitřní 

di f e r e ne i a e e a iliferenciace "Obecně (1967, s. 143 - 153j. O diferenciaci 

obecně uvádí, že samotná myšlenka diferenciace (selekce, klasifikace, kategorizace) 

odsouzených není nepoehybná (Piontkowski,Górski,l%4). Klasifikace může být 

negativní (oddělení jedné skupiny od druhé, např. muži a ženy; zdraví a nemocní 

ap.). pozitivní (vytvoření homogenní skupiny, např. recidivisté, 'devianti, nedbalostní 

ap.). Negativní má chránit před škodlivými vlivy, pozitivní má vytvářet sourodé 

skupiny jejichž převýehova vyžaduje mejné prostředky, stejné met"Ody). Vnější 

diferenciace má dvojí funkci -jednak chránit před škodlivými vlivy, jednak má 

vytvářet pfiznivé podmínky pro převý-chovu. V rámci téže nápravně výchovné 

skUpmy se ma provadět vmtrm diferenciace (§ 8 ZV lOS c59/1965 Sb.), 

rozdělovánim od-sou-z-e-nich podle-povahy a stupněnarušen:í,ja:koži 

podle dosaženého stupně nápravy do ústavů nebo kolektivů, a s přihlédnutím k těmto 

hlediskům se má provádět nápravně výchovná činnost. Novotný pouk1tzuje na 

skutečnost, že při zkoumání otázek vnitřní diferenciace nutno brát v úvahu, že 

zákonný výčet iliferenciačních kritérií je pouze příkladmý a netiplný, např. není 

uvažována délka trestu. Rovněž požadavek diferenciace n e 1 z e redukovat na 

oddělení jedněch odsouzených od druhých a na působení přísnějšího či mírnějšího 

1ežimu. Diferenciace znamená 'diferencované zacházení s wčitými kategoriemi 
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odsouzených a do \ltlsledků uplatněná vnitřní diferenciace 1;taví do popředí práci s 

jednotlivci. Kriticky poukazuje, že teprve v druhé řadě se zajímáme o povahu 

narušení jedince, po kvantitativních ukazatelích např. četnosti TČ, VTOS, přičemž 

tehdejší vnitřní diferenciace vychází především z hloubky a intenzity narušení 

odsouzeného -a teprve -na- ch uhém mistě -z -druhu a -povahy tohoto -narušení, napr zda 

byl spáchaný TČ projevem psychopatických deformací osobnosti či jeho 

alk-oholických návyků -či momentální slabé vůle ap. Perspektivně požaduje vývoj 

směrem k diferenciaci založené na druhu pachatelova n a r u š e n í a na druhu 

nápr-avných prostř-edků, -což př-edpokládá posílení vězeňských zařízení vysokoškolsk"Y 

vzdělanými odborníky, také požaduje náležité materiální vybavení a přeměnu 

·vězeňských zařízení v úst-avy.-v pravém sl-ovu -smyslu, jakož 1 ústavy typu včzcní -

škola pro mladé dospělé odsouzené, ústavy pro alkoholiky a pro psychopaty. 

Novotný kriticky -poukazuje také na -nedostatek -diferenciace-mezi mladistvými při 

výkonu trestu, na nedostatek diferenciace mladistvých podle ústavů a jejich 

diferenciaci pouze v rámci ústavu, přičemž by bylo výchovné ústav zmenšit a 

wuěasně vytvořit i ústav pro hluboce narušené mladistvé. Tak by byl vyřešen 

problém jejich škodlivého vlivu na ostatní, který je u mladistvých lehce 

podléhajících cizím v1ivům ještě závažnější než u dospělýcn odsouzenýcn. Škodliry 

vliv hluboce narušených mladistvých nelze dostatečně paralyzovat v rámci jednoho 

ústavu. V-ostatních -ústavech -by bylo možno i omezit 6Strahu, což -by bylo výclwvné 

i finančně přínosné. Vidíme, že problém zformulovaný v druhé polovině šedesátých 

let minulého -století je přes -složité peripetie vývoje uplynulých 40 leti -nadále vysoce 

aktuálním problémem současným. 

Podle Čepeláka je závažným psychologickým úkolem penitenciární 

psychologie zejména psychologická k 1 a s i f i k a c e odsouzených, doplňující pro 

potřeby penitenciámí -výchovy d i f e r e n c i a c i tzv. objektivní, -sociálně pr-ávní. 

V diagnostice jde o vystižení individuálních zvláštností odsouzeného, ale současně o 

}eh-o -z ar -a -z e n 1 do urc1te -S:lrnpfuy ods-ouzenýCh s -podóbriuu Cfuiriikteristikou 

osobnosti? pro něž je indikován diferencovaný výchovný přístup. Je zapotřebí 

jednak rozlišovat -skupiny, typy, -odsouzených podle příbuzné individuality, např. 

podle stupně kriminální depravace, jednak respektovat hledisko individuálních 

rozdilů (J. Čepelák, 1982, s. 60-61). 

Podle Čírtkov.é v penitenciární .psy.chologii v rámci .psychologie for.enzní 

se za klíčové všeobecně považují dva problémy, a to k 1 a s i f i k a c e odsouzených 

a d i f -e r -e n -c i a c e metod zacházení s nimi. Oba problémové okruhy j-sou 

fakticky těsně propojeny, přičemž vytvoření vhodné klasifikace odsouzených 
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představuje první krok. Ve shodě s Čírtkovou lze také říci, že klíčem ke správné 

klasifikaci jsou vhodná kritéria třídění odsouzených, avšak hledání těch 

nejvhodnějších kritérií klasifikace pr-obíhá již poměrně dlť}ulwu -dobu -a -dodnes není 

tato otázka zcela uspokojivě vyřešena (L. Čírtková, F. Červinka, 1994, s. 141- 142). 

Dalšíiristorický vývoj klasifikace -a -vnitřní -difei enciace ukázai na kategorii 

mladistvých a posléze i dospělých odsouzených a na nedořešenost této problematiky, 

jak& i ~tálou aktuálnost -a -platnost myšlenek a požadavků -postulovaných -zvláště v 

Novotného monografii. Zanedlouho bude akiuáhú otázka zacházetú s nejmluc.lší 

kat~gurií mlác.lvžt:J v souvislosti se snížerúm věkové hranice odpovědnosti na i41et, 

která v pHpadě absence včasných opattení bude závažným problémem. 

2.1 KONCEPCE VNITŘNÍ DIFERENCIACE V SOUČA~NÉM ČESKÉM 

VĚZEŇSTVÍ 

Počátkem roku 1994 na základě novely ZVTOS se zásadně změnila vnější 

diferenciace. Dosavadní NVS byly transformovány oo 4 typů (stupňů) věznic. V 

následující tabulce je zachyceno rozložení odsouzených v jednotlivých typech věznic 

na p0čátku mku l-994 a pm-srovnání -s odstupem l1let v mce 2005. 

Tabulka č.1 Obraz vnější diferenciace odsouzených v ČR 

Typ věznice Celkový počet Procentuální vyjádření 
t994 2005 1994 -wt>5 

dob1ed 46 410 0,5 2,5 
dozor i 656 6 137 18,~ 37,9 

ostraha ú9l0 8420 78,5 -52,1 
zvýšená "Ostraha 198 1 205 2,2 7,5 

-úhr-nem 8 810 16 172 100,0 100,0 

Tabulka podává přehled o odsouzených. Pro úplnost lze dodat, že ve 

vazebních věznicích v-roce 1994 bylo 7:883 obviněných, -z tuho -561 -mladistvých. 

Celkový počet vězňů (obviněných plus odsouzených) byl 16.693. 

Po ll letech byl v roce 2005 stav obviněných 2.8-63,-z toho 59 mladistvých. 

Celkový počet vězňů (obviněných plus odsouzených) byl ve srovnání s předchozím 

stavem vyšší 1-9.175 vězňů. Situace -se změnila ve zlepšení -poměru obviněných a 

odsouzených, ale zhoršila vzhledem k celkovému nárustu počtu odsouzených. 

Pokud jde o kritéria vněj~í -difer-enciace, pak do typu věznice -s OOhledem 

byli umísťováni vězni, kteří dříve byli v otevřených odděleních I. NVS. V typu 
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s dozorem vězni z bývalých l. -a II. NVS -s trestem nepřevyšttj-ídm 2 roky, kteří 

dosud nebyli ve VTOS pro úmyslný trestný čin. V typu s ostrahou pak odsouzení z 

bývalý-ch I. a II. NVS, kteříjižbyli ve VTOSpro úmyslný delikt, výměra jejich trestu 

je delší než 2 roky, a ti odsouzení, kteří byli ve ni. NVS a vykonati 1/3 trestu nebo 

alespoň lú let vyjímečného --trestu. Do -typu ~e -zvýšenou ostrahou -byli -umíměni 

odsouzení z bývalé III. NVS, kteří dosud nevykonali 113 trestu nebo alespoň 1 O let 

vyjímečného trestu (Aktuální informace sekretariátu GR VS CR, c.2, 1994, s. 2). Z 

přehledu je evidentní, že podstatná část odsouzených, kteří byli ve VTOS v roce 

1994, vykonávala většinou{78,5%) trest ve věznicích s o s tr-ail o u, zatímco v-roce 

2005 to byla již pouze polovina /52,1% ), zato vrostl počet odsouzených ve věznicích 

s dozorem n-a 37,-9%. 

Skladba vězňů se v uplynulé dekádě modifikovala a tak v současnosti už 

zcela neplatí zásada, že ve věznici~ dozmem jsou odsouzení prvověznění s--trestem 

nepřevyšujícím 2 roky. Do věznic s dozorem často přicházejí recidivisté, osoby s 

dlouhými tresty, a osoby postupně ,;polepšené" -postupným -přeřazováním z 

nejpřísnějšího typu věznice se zvýšenou ostrahou, přes věznice s ostrahou až do 

věznic s dozorem, -a v některých případech dokonce -až do -věznice s -dohledem, byť s 

původně vysokými tresty ukládanými pro nejzávažnější násilnou trestnou činnost, 

loupežnou vraždu -nevyjímaje. 

Na v n ě j š í diferenciaci určovanou soudy (rozhodnutím soudu je 

rozsudkem stanovena dříve nápravně výchovná -skupina, -dnes -určitý typ věznice) a 

teprve až potom následuje diferenciace do některé z věznic stejného typu, a uvnitř 

vězniee do některé ze skupin vnitřní diferenciace, určovaná věznicí k-realizaci 

programu zacházení. Uskutečňuje se uvnitř každého typu věznice. 

A-by bylo možno -provést komparaci jednotlivých koncepcí vnitřní 

diferenciace, které byly svého času postupně zaváděny, bylo nutno soustředit 

ookumentaci z jednotlivých věznic. To znamená popis jednotl-ivých koocepeí, včetně 

kritem rozdelovam odsouzenych do skUpm a naslednych resoctahzacmch programů. 

Myšlenka -širšího uplatnění vnitřní diferenciace u -d -o -s p ě 1 j c h 

odsouzených vznikla z více důvodů. Předně odpovídala reformnímu trendu 

humanizace vězeňství, -což představuje pouze obecný pohled na -věc. Ve skutečnosti 

se k realizaci vnitřní diferenciace přikročilo až během roku 1992 (někde již dříve v 

r-oce 1-991, např. V-aldice) po předchozím období závažný-ch mimoř-ádných událostí s 

leckdy tragickými důsledky, vzpour (Leopoldov 2001 ), nepokojů, nátlakových akcí a 

celkově pokleslé kázně zdemoralizovaných -vězňů na -straně jedné, a --znejimělého, 

narychlo obměňovaného a v dané době nedostatečně akceschopného personálu na 
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-straně -druhé. Diferencovat odsouzené uvnitř ústavů znamenalo možnost i· nutnost 

znovunastolení pořádku ve volnějších podmínkách výkonu trestu; kdy nebylo možno 

udržovat kázeň dosavadním vejensky organizovaným způsobem. Diferencovat 

odsouzené zároveň znamená předcházet mimořádným událostem. V tomto smyslu 

představuje ~stém vnitřní uiferenciace účinný-nástroj k-racionální mga:nizaci -vězňů, 

veškeré penitenciární činnosti, a zavedení pořádku a obnovení kázně, aniž by bylo 

nutné se 11Chylovat k represivním prostředkům. Promyšleným -vytvářením skupin lze 

zčásti předcházet hromadným nepokojům, eliminovat vliv n~furmálních vůdcd, a 

zabránit nejhor~ím formám šikanování a latentní trestné ěinnost1 mezi vězni, známé 

jako tzv.druhý život odsouzených. 

K zavedení vnitřní diferenciace vedou praktické důvody. Není ničím 

samoúčelným, naopak v kladném ..g.lova smyslu zjednodušuje práci výdmvnému 

personálu, pokud je účelně koncipována. Nezanedbatelná je její motivační úloha pro 

odsouzené za předpokladu, že nedojde kjejimu zformahzování. Tento-trend aktuálně 

opětovně nastává, snad i z důvodu relativního zklidnění ve věznicích, které je však 

velmi nejisté, -a pmto nepochopení nebo podcenění tohotol'foblému by-bylo chybou, 

jež může ve svých důsledcích znovu vést k destabilizaci věznic. 

Vnitřní diferenciace může mít rozličnou podobu, její pojetí závisí na 

zvolených kritériích, která mohou být psychologická, pedagogická ap. Proto nás nyní 

bude zajímat, jakým způsobem byla uplatňována v době jejího z a vádě ní u 

dospělých v jednotlivých věznicích. Dříve, než přistoupíme k popisu jednotlivých 

modelů, je nutno upozornit, že šlo o empitické koncepce. Smni -autoři -si byli vědomi 

experimentální povahy těchto projektů a upozorňovali na možnost improvizací a 

změn. Nicméně vnitřní diferenciace byla postupně zavedena, a to 11a základě 

praktické zkušenosti, ale bez sepětí s penologickou teorií a metodologií. Jednalo se 

většinou o narychlo zpracované koncepty. Přitom bylo známo, že alespoň poslední 

koncepce vnitřní diferenciace, pokud byly zaváděny, což bylo jedině u mladistvých, 

byly bUď dílem experttzm tímlostí nebo vysledkem · nekófikalete -prace Odborného 

týmu. Právě v této oblasti se negativně projevila absence penologické metodologie, 

jež by tyto dílčí empirické studie narychlo zaváděné do praxe zastřešovala. popíípadě 

korigovala. 

Ze stávajících 28 věznic v roce 1992, kdy byly soustřeďovány podklady pro 

výzkum vnitřní diferenciace, byly 4 ústavy zrušeny: Libkovice, MinkiWice, Mladá 

Boleslav, Žacléř, dále bylo v té době 9 vazebních věznic. Tyto typicky vazební 

věznice, vedle ®viněných měly i určitý počet odsouzených, ale nebyly pm účely 

výzkumu VD zahrnuty pro zásadní odlišnost a specifika vazebních zařízení. Věznic 
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pm výkon trestu bylo l-9. Pro úplnost nutno poznamenat, že v této době existmrala 

téměř ve všech věznicích pro výkon trestu ještě oddělená tzv. volná vazba (Příloha 

časopísu České vězeňství, č. 1, 1995). 

Pro účely výzkumu VD byly díky dobré spolupráci získány jednotlivé 

koncepce z 15 ~věznic -pro -výkon -trestu, l věznice dosud neměla koncepci 

zpracovanou (Kuřim), 2 věznice podklady nedodaly (Pardubice, Odolov) a 1 věznice 

{{)pava) nemohla -být zahrnuta, protože poskytnutá koncepce -se -netýkala dospělých 

odsouzených, ale mladistvých. Z celkového počtu 14 věznic, které dodaly koncepce 

vnitřní diferenciace byly 4 věznice typu se zvýšenou ootrahou, -9 věznic typu s 

ostrahou, 1 věznice typu s dozorem. Rozložení koresponduje s okolností, že většina 

odsouzených vykooávala tr-est ve věznicích s 1)Strahou. Všechny -tyto koncepce 

vnitřní diferenciace byly postupně zavedeny a uplatňovány ve všech dále uvedených 

věznicích. 

Vzhledem k rozsáhlosti shromážděného materiálu lze podat jen stručný 

popis jednotlivých koncepcí vnitřní diferenciace. 

Koncepce vnitřní diferenciace ve Věznici R ý n o v i c e , typ věznice 

/stupeň! -se zvýšenou ostrahou. Existují zde celkem 4 {}iferenciační skupiny (-dále 

jen DS): 3 základní, 1 specifická: 

1. DS - prvotrestaní, kteří -během pobytu v nástupním oddělení /NO/ příkladně plní 

své základní povinnosti, 

2. DS -vši -e hni odsouzení přicházející z NO-(mimo prvotrestaných) zde začínají 

a odchází do 1. či 3. DS, nebo v ní zůstanou, 

3. DS - -stálí narušitelé kázně nebo kázeňsky trestaní těžšími kázeňskými tresty, 

např. samovazbou, 

4. DS - odSouzem s a d a p t a c n 1 m 1 obtizem1 po nastupu trestu, a přechodriou 

dekompenzací -neurotickou nebopsychopatickou. 

Kritéria: plnění povinností, chování, aktivita, skutečný zájem o práci, 

psyehopatulogieké fenomény. 
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K1meepee vnitřní difer-enciace ve Věznici V a l d i c e, typ /stupeň/ 

věznice se zvýšenou ostrahou. Bylo zřízeno 6 DS základních a 1 specifická: 

1. DS - vzorné chování, dodržování ústavního fádu, aktivita, 

2. DS -občasné drobné přestupky, 

3. DS "'soustavné drobné plestupky 

4. DS -vězni, kteří "kolísají" mezi 3. až 5. DS, nebo vězni, kteří zneužili institut 

přerušení trestu 

5. DS - vězni hrubě narušující ústavní řád, 

-6. DS -vězni soustavně narušující ústavní ř-ád, agresivní vězni, vězni, kteří -se ve 

VTOS dopustili trestného činu. 

V-edle těchto 6 základních existuje skupina odsourených zařarených -do 

vzdělávací činnosti v rámci ŠVS (Školského vzdělávacího střediska). 

Kritéria: délka trestu, (vězni s trestem do 1 O let jsou po při chodu z NO zařazen11io 

3. DS, vězni s trestem 10- 15 let do 4. DS, nad 15let do 5. DS), chování 

ve vazbě nebo předešlýeh věznicích" chování v současném výkonu trestu, 

dodržování ústavního řádu, aktivita. 

Koncepce vnitřní difer-enciace ve V-ěznici P 1 z -e ň, 1yp /stupeň/ se 

zvýšenou ostrahou. Existují 4 základní DS, 1 DS specifická: 

i. DS - pracující odsouzení, 

2. DS - nepracující bez vlastní viny, 

3. DS -11epracujicí z vlastní viny, 

4. DS - agresivní odsouzení. 

Kritéria: postoj k práci, zařazení do práce, vzdělavatelnost, agresivita. 

Koncepce vnitřní diferenciace ve Věznici M í r o v , typ /stupeň/ se zvýšenou 

ostrahOu !dOZIVotí/. Zde JSOU -zavedeny 2 zákhldm OS, :tcteré -se -ctále členi do 

podskupin: 

I. DS - základní skupina má 3 podskupiny: 

1. vězni s kladným přístupem k VTOS, prvotrestaní, vězni bHzcí věku 

mladistvého, 

2. všichni vězni po vyřazení z NO; jsou ponecháni vězni s průměrným 

přístupem k plnění povinností, 

3. vězni závažně porušující povinnosti uložené ZVTOS, ŘVT, kteří jsou 

k vlastní--reedukaci lhostejní. 



- 76 -

II. DS -specifick-á skupina (může mít více-podskupin) 

1. vězni s nízkými předpoklady pro svoji nápravu, kteří vyžadují odborný 

přístup {psycholog, psychiatr) 

Kritéria: přístup k plnění povinností, postoj k vlastní nápravě, věk blízký věku 

-miadistvého,-prvotrestaní. 

Koncepce vnitřní diferenciace ve Věznici S t r á ž p o d R a 1 s k e m , typ 

fstupeň/ s ostrahou.-Existují zde 4 DS: 

1. DS -vězni s kladným přístupem k VTOS, plnící povinnosti vyplývající 

z ústavního řádu (ÚŘ), bez kázeňských trestů, pracujicí, 

2. DS - vězni plnící základní povinnosti, pracující, menší kázeňské tresty, 

3. DS -vězni s malými předpoklady pro nápravu, porusující ÚŘ, bez zájmu o práci, 

se závažnými kázeňskými přestupky a tresty, 

4. DS -vězni~ minimálními -předpoklady pro nápravu, -hrubě porušujíct ZVT-0S, 

ŘVT, ÚŘ, bez zájmu o práci, nejtěžší kázeňské tresty, sebepoškozovači, 

iniciát-oři nátlak"vých akd. 

Kritéria: dodržování ÚŘ, ŘVT, ZVTOS, vztah k práci, chování, stupeň závažnosti 

-kázeňskýchirestů. 

Koncepce vnitřní diferenciace ve Věznici Oráč o v, typ /stupeň/ věznice 

s-ostrahou. Existují zde 4 DS: 

1. DS -vězni, kteří patří mezi nejlepší v plnění základních povinnosti, zapojující se 

-do mimeprac-ovní čiflft(:)Sti, jsou-li zařazeni do práce, maji velmi -OObré 

hodnocení, 

2. DS -vězni, kteří bezproblémově plní základní povinnosti a jsou aktivní, 

3. DS -vězni, kteří ",ní ~vé zákfa-dní-povinnosti, 

4. DS -vězni, kteří soustavně, opakovaně porušují ZVTOS, ŘVT, ÚŘ 

nebo se dopustili závažného přestupku. 

Kritéria: pr-o prvotní zařazení po NO - charakter trestné činnosti, -osobnost 

odsouzeného, plnění základních povinností 
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Koncepe:e vnitřní diferenciace ve Věrni-ci N o v é Sed 1 o, typ /-shtpeň/ 

věztúce s ostrahou. Je zde stanovena dvojí dif~r~nciac~: 

A) -Pro věl!:ttě z dH-vějši I. NVS: 

1. DS - vězni neproblémoví, s kladným přístupem k VTOS, zařazení ve střežených 

nebo-nestřežených-pracovištích, rreauněstnaní bez vlastní viny, 

II. DS - 1. podskupina: mírná psychopatologická symptomatika ve směru 

k psychopatii, neuroticismu, pracovně zařazení, střežení, -nezaměstnaní, 

2. podskupina: výraznější psychopatologická symptomatika, pracovně 

zařazení, stř-ežení, nezaměstnaní z vlastní viny. 

B) Pro vězně z dřívější II. NVS: 

I. DS - s maximálním zvýhodněním, do kter-é jsou zařazováni -6dsouzení z II. DS 

a vyjímečně z NO 

II. DS - základní DS, do které jsou zařazováni odsouzení z NO, případně 

přeřazováni z ostatní-ch DS; touto ~ou~ojde každý odsouzený. 

ID.DS - DS bez zvýhodnění, platí zde jen základní podmínky výkonu trestu 

vyplývající ze ZVTOS, ŘVT; jsou sem zařazováni odsouzení z II. DS. 

Kritéria: plnění povinností, zařazení do práce, bezpečnostní hlediska, 

psychopatologieké fenomény 

Koncepce vnitřní diferenciace ve Věznici Heřman i c e , typ /stupeň/ 

věznice~ mtrahou. Exi~tuji zde 3 DS: 

1. DS -oddělení mírnějšího režimu (volný pohyb), 

2. DS - oddělení -standardního režimu: 

a) skupina s pl'tznivou prognózou vychovatelnosti, 

b) skupina snepříznivou prognózou vychovatelnosti, 

3. DS -oddělení přísnějšího režimu (psychopati, zvláště nebezpeční, agresoři, 

útěkáři). 

Kritéria: prognóza vychovatelnosti, bezpečnostní hlediska, psychopatologické 

fenomény. 
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K-oncepce vnitřní -diferenciace ve Věznici P ř 1 b r a m , typ /stupeň/ 

věznice s ostrahou. Diferenciace má 4 DS: 

1. DS - odsouzení, kteří dlouhodobě naplňují účel VTOS, 

2. DS - odsouzení, kteří mají kladný přístup k VTOS, samostatně plní základní 

povitmosti, 

3. DS ,. základní skupina pro všechny odsouzené po nástupu VTOS, 

4. DS -odsouzení, kteří maji výrazně negativní přistup k naplňováni účelu vr-es, 
odmítají pracovat, dopouštějí se kázeňských přestupků, soustavně porušuJÍ 

pořádek-a kcizeň, s výrazněpsychopatickými rysy, nebezpeěné okolí. 

Kritéria: plnění účelu VTOS, chování, psychopatologické fenomény. 

Koncepce vnitřní ttifetencia-ce ve Vězni-ci V-i-n aŤ i c e , iyp !stupeň/ 

věznice s ostrahou. Zde jsou zavedeny 3 DS: 

1. DS -příkladné dodržování ŘVT, ÚŘ, chování, pracovní morálka, iniciativní 

plnění úkolů, žádné kázeňské přestupky, 

2. DS -dodržování ŘVT, ÚŘ s občasnými přestupky, slušné chování, bez 

závažných kázeňských přestupků, dobrá pracovní morálka, plněn úkolů, 

3. DS -opakované porušování ŘVT, ÚŘ, odmítání práce, přestupky, verbální 

a fyzická agrese. 

Kritéria: -plnění povinn-ostí, chováni, vztah k-práci, agresivita. 

Koncepce vnitřní diferenciace ve Věznici Ř í č a n y , typ /stupeň/ věznice s 

ootrahou. Exi~"Ovaly (sama věznice byla později zrušena) zde 3 DS: 

I. DS - vezm, kten ve slozce kazne a poradkU plm pnkladriě povmnostl, ve 

složce kulturně-výchovné činnosti jsou aktivní a velmi -adaptabilní, ve 

složce pracovní výchovy jsou iniciativní a pracují na základě 

dobrovolnosti, 

2. DS - vězni, kteří ve složce kázně a pořádku mají drobné nedostatky, ve složce 

kulturně výchovné jsou dobře-adaptabilní, ale pasivní, ve složce pracovní 

výchovy jsou vybráni, je nutno je vést a kontrolovat, 

3. DS -vězni, kteří ve složce kázně a pořádku soustavně nebo hrubě porušují ÚŘ, 

časový režim dne, ve složce kulturně výchovné nejsou adaptabilní anebo 
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nedostatečně, -anebo mají přímo ndmítavý postoj k VTOS, ve -složce 

pracovní výchovy odmítají pracovat nebo pracují jen pod dozorem 

Kritéria: po skončení NO jsou prvotně zařazováni do některé ze skupin 

-podle -dosavadního způsobu života, :kriminální anamnézy, 

psychopatologických fenoménů; dále podle plnění povinností, aktivity, 

dle složek nápravně výchovné činnosti. 

Koncepce vnitřní diferenciace ve Věznici O s t r o v n a d O h ř í , typ 

/stupeň/ věznice s ostrahou. Existují zde 2 DS a -podskupiny: 

1. DS - základní, která se dále člení na 4 podskupiny podle těchto kritérií: 

ve služce-pořádku -a kázně -dodržování povimm-stí, aktivita, samostatnost; 

ve složce sociálních vztahů a postojů se hodnotí chování a aktivita při 

řešení problémů ve skupině, ve složce -prat:ovní výchovy -se -hodnotí 

pracovní morálka, účast na kurzech, ochota k práci. Tato kritéria jsou 

odstupňována do 4 stupňů od pozitivního po negativní. 

2. DS -speciální, rozmístění do léčebny TRN, kategorie důchodců. 

Při prvotní klasifikaci po nástupu trestu se berou v úvahu dosavadní způsob 

života, úroveň -vzdělání, k:r imináiní anamnéza, -psychopatologické fenomény, 

prognóza, postoj k výkonu trestu. 

Kritéria: \!udržování povinností, -chování, postoj k práci, zdravotní -stav, aktivita, 

samostatnost. 

Koncepce vnitřní diferenciace ve Věznici pro mladistvé V š e h r d y, pro 

kategom dospělýCh udSOuzenýcli (mladíStVí --ma.JI J1110U vmtřtií ddbenctact} iyp 

/stupeň! věznice s dozorem. Jsou zde 3 DS: 

1. DS - uzavřená forma VTOS, 

2. DS - polootevřená forma VTOS, 

3. DS - otevřená ftmna VTOS. 

Kritéria: dodržování povinností, chování, postoj k práci. 

Jednotlivé DS se hšímírou-voloosti-pohybu, o-strahy, režimu. 
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Rozborem jednotlivých koncepcí vnitřní diferenciace (VD) lze přesněji 

. s p e c i f i k o v a t nejčastěji používané položky pro stanovení kritérií k zařazování 

vězňů do jednotlivých skupin nebo podskupin. V jednotlivých koncepcíCh se 

projevovala různá h 1 e d · i s k a: pedagogická, psychologická, trestně právní a 

bezpečnostní, kriminologická. Jednotlivé přístupy se do znáčné míry proHnaly, tudíž 

lze stěží označit některou z koncepcí jako čistě pedagogickou, psychologickou atd. 

Pokud se o to přesto pokusíme, ještě ne:jspiše se tu zuuří u pcdugo~;,rických koncepci. 

Celkově převažují pragmatická pojetí s nejednotnými, smíšenými kritérii. 7.řet.e1ně 

se projevuje (a v poskytnutých podkladech se to výslovně uvádí) tendence vycházet 

z momentálního stavu v tom kterém ústavu, tedy z místních a proměnlivých 

podmínek. Analýzou jednotlivých koncepcí bylo zjištěno, že nejfrekventovanější byl 

pedagogický přístup i kritéria VD, jejichž pořadí následuje podle četnosti: 

Pedagogický přístup: 

1) plnění základních povinností, dodržování ZVTOS, Ř VT, ÚŘ ( 14) 

2) kázeňské tresty (odstupňované dle míry postihu) (7) 

3) práce (vztah k práci, zájem, dobrovolnost, pracovní morálka, přímé 

střežení, bez ostrahy ,odmítání práce) (7) 

4) chování ve VTOS nebo během vazby před nástupem VTOS vůči 

spoluvězňům, nadřízeným, ostatním) (6) 

5) aktivita, samostatnost při plnění povinností nebo zájmové činnosti ( 6) 

6) vzdělavatelnost, vzdělávání ve VTOS formou kurzů nebo učebního 

oboru v odborném učilišti pro dospělé odsouzené (3) 

7) prognóza vychovatelnosti (2) 

8) ťrroveň dosaženeho vZde lam ( 1) 

9) složky nápravně yýchovné činnosti (NVČ), tj. kázeň a pořádek. neboli 

režim, kulturně výchovná činnost, pracovní výchova ( 1 ) 

Bylo zjištěno 9 položek, které mohou být považovány za kritéria 

pedagogického charakteru. byly nejčastěji používány, celkem ve 47 případech. 
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Psychologický přístup: 

l) ·psychopatologická symptomatika 

2) agresivita 

3) postoj k VTOS nebo vlastní nápravě 

4) neurotická symptomatika 

5) adaptační obtíže na VTOS 

6) prosociální osobnost 

7} sociopatie 

8) sebepoškozování 

(S) 

(7) 

(7) 

(6) 

(2) 

(1) 

(1) 

(1) 

Bylo zjištěno 8 položek, kritérii psychologické povahy. V jednotlivých 

koncepcích se vyskyt-ovaly celkem ve 34 případech. 

Trestně právní a bezpečn{)stní přístup: 

1) jedinci zvláště nebezpeční okolí, např. iniciátoři trestné činnosti nebo 

nátlakových akd vězňů (3) 

2) prvotrestaní (3) 

3) stupeň ostrahy (střežení bezprostředně příslušníkem) (3) 

4) stupeň režimu (mírnější, zostřený ap.) (3) 

5) stupeň volnosti pohybu (uzavřené, polootevřené, otevřené formy) (2) 

6) trestná činnost ve VTOS (včetně pokusu o útěk) (2) 

7) délka trestu ( 1) 

Bylo zjištěno 7 položek, kritérií trestně právní a bezpečnostní povahy. 

Těchto 7 položek se v různých koncepcích VD objevuje celkem v 17 případech. 

Kriminologický přístup 

1) kriminální anamnéza 

2) chování před VTOS a dosavadní způsob života 

3) stupeň, hloubka narušenosti jedince 

4) charakter trestného činu, způsob provedení, ojedinělost 

5) věk blízký věku mladistvého 

(3) 

(3) 

{1) 

(1) 

(1) 
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Bylo zjištěno 5 položek, kritérií odpovídajicí-ch kriminol-ogickému přístupu. 

Jejich výskyt v koncepcích VD byl zaznamenán celkem v 9 případech. 

Můžeme shrnout, že v různých koncepcích VD bylo použito 2S různorodých 

položek jako kritérií pro rozdělování vězňů do skupin. Už jejich počet svědčí o 

složitosti -problému diferenciace i nejednotnosti přístupů. Kombinace kritérií v 

některých koncepcích VD ukazuje na určité tápání a nahodilost řešení. Z hlediska 

vědních disciplin je možno konstat"Ovat, že pedagogická kritéria byla zastoupena ve 

44%, psychologická ve 32%, trestně právní v 16%, kriminologická v 8%. 

Zaznamenali jsme odlišnost kritérií při tzv. p r v o t n í m zařazení OOs-ouzeného do 

určité skupiny. Zde se více přihlíží k psychologickým a kriminologickým aspektům. 

Během d a 1 š í ho výkonu trestu jsou více zdůrazněna pedagogická kritéria, zejména 

plnění povinností, dodržování řádů atp. 

Dalším důležitým problémem je -počet DS nebo -podskupin v-rámci určité 

koncepce VD. Z popisu 15 koncepcí VD se ukázalo, že v 1 případě sestávala VD ze 

-6 DS, v 6 případech ze 4 DS, v 5 případech ze 3 DS, ve 3 případech ze 2 BS 

doplněných však o několik ( zpravidla 3) podskupin. 

Převažují koncepce VD se 3 až 4 DS. Často bývají vyčleňovány skupiny 

(podskupiny) vězňů s psychopatologickou symptomatologií. Všechny koncepce se 

shodně vyznačuji --pro s 1 u--pn o s i í , io znamená, žejedinec-může--postoupit-ilebo 

klesnout do jiné skupiny. Shodně je zaveden pro g r es i vn í /stupňový, vzestupný/ 

cllarakter diferenciace. Odsouzení bývají většinou po -absolvování -nástupního 

oddělení zařazeni do určité základní DS, a postupně se mohou plněním požadavků 

vypracovat až do skupiny s nejvyšším rozsahem výhod nebo naopak klesnout -do 

nižší (nejnižší) DS s minimálními resp. žádnými výhodami a více či méně 

{)dstupňovanými -omezeními. Někde je tomu tak, že vězně zařadí "ťlle určitých kr-itérií 

přímo do určité DS, ale i v tomto případě je pro vězně zachována možnost přeřazení 

do vyhudnějši 00. Progresivní systém výkonu =trestU je zalozen -na plÍncípu 

zvýhodňování. Pro odsouzené je silně motivující, ale má svá úskalí. Snadno může 

dojit k tomu, že jsou-li kritéria VD jednostranně zaměřena pouze na tzv. plnění 

základních povinností čili spíše na vnější projevy chování odsouzeného, pak 

kriminálně zkušení vězni ("vzorní odsouzení") se rychle umístí v nejvýhodnějších 

skupinách. Nezřídka jim k tomu víceméně nedobrovolně pomohou jedinci, kteří 

zaujímají v neformální vězeňské hierarchii nízké postavení, a jsou nuceni snášet 

různá bezpráví, brát na sebe cizí vinu, vykonávat úsluhy atp. 

Přesto lze považovat myšlenky o prostupnosti a progresivnosti VD -za 
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-správné, jejich nezbytným předpokladem je však psychologick-é -posouzení -osobnosti 

jedince podle psychologických kritérií. Přímo podmínkou funkčnosti systému VD je 

oddělené ubytování jednotlivých s1rupin vězňů. Účinnost systému je rovněž 

podmíněna výchovným personálem. Komplexní vyhodnocení účinnosti koncepcí VD 

ve věznicích provedené GŘ VS ČR konstatovalo její přínos ve zklidnění situace v 

ústavech. Jako výchovný systém prokázala po zavedení do praxe své opodstatnění, a 

to i -přesto, že byla zaváděna v situaci pro ěeské vězeňství velmi obtížné -(Alffi:tálni 

informace GŘ VS ČR, č. 13, 1983, s. 7- 9). 
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2.2 OSOBNOST ODSOUZENÉHO- KATEGORIE MLADISTVÝ A MLADÝ 

DOSPĚLÝ 

V teoretické části byla podána charakteristika osobnosti delinkventa. Týkala 

se -osobnosti dospělého-pachateleirestné čhmosti se -zaměl'enínrna -věkovou kategorii 

"mladý dospělý" a osobnost "mladistvého pachatele" násilné trestné činnosti. 

K doplnění obrazu mladistvého delinkventa poslouží -výsledky dlouhodobě 

prováděných empirických průzkumů u mladistvých odsouzených. Zprvu v NVÚ pro 

mladistvé Libk-ovidch pr~ prvně v roee l-97-9 -P.Křenkem {l-98-0} a s 

odstupem deseti let vlastním průzkumem v roce 1989 (M.Tamchyna, 1990). Po 

zrušení NVÚ Libkovice byli mladíství (po krátkém mezidobí v ·Dpavě) přemístěni 

1io Věznice V.šehrdy_, .která _původně _sloužila jako NVÚ pro ndsonzené .ženy _ _a _po 

rozsáhlé amnestii vězňů byla nově určena jako věznice pro mladistvé odsouzené 

muže. Vedle toho je však především -věznicí pro dospělé odsouzené-vykonávající zde 

trest v režimu s dozorem a dohledem. Zde byly provedeny další dva vlastní 

průzkumy, -a to v letech 1994 {M. T-amchyna, 1994) -a současný v-roce 2005. 

V této části práce bude uvedena charakteristika souboru mladistvých 

delinkventů a zár-oveň budou vysvětleny východiska, -cíle, způsob výběru osob, 

podmínky, metody a širší okolnosti průzkumů. 

-cil -byl v podstatě dvojí. Předně -bylu -zamýšleno získat u většího vzorku co 

nejnovější údaje o mladistvých delinkventech, které by byly srovnatelné k posouzení 

rozdílů mezi jednotlivými soubory. Shromážděný materiál -měl přispět ke -zpfeMiění 

poznatků k osobnosti mladistvého delinkventa z různých výzkumů, s důrazem na 

populaci mladistvých ve výkonu trestu. Uvedené -průzkumy se vztahují k 

problematice v n i t ř n í d i f e r e n c i a c e mladistvých, kde se projevila potřeba 

-její revize, ale i dalšího př-esněJšího r-ozčlenění mladistvých. K t-omu vedly praktick-é 

potreby ve vychovne prac1. Toto rozcleněru spoc1valo v podstate ve vytvořeni 

uceleného systému tzv.zvýhudňova-cích skupin, ježbylyiřia běžně-se 

v praxi poněkud nepřesně označovaly jako diferenciační skupiny. Tyto zvýhodňovací 

skupiny byly uvnitř jednotlivých skupin vnitřní diferenciace jaksi navíc a sloužily 

jako prostředek motivace mladistvých. V podstatě byly bodovacím hodnotícím 

systémem (nezřídka poznamenaným subjektivitou) používaným vychovateli u 

mladistvých odsomených. Na druhé straně -existovaly -i úspěšné p6ktlsy 6 ueelenou 

metodiku s objektivními kritérii, jako součásti širší komplexní výchovné metodiky 

(M.T-amchyna,I-982). Byly -ale v každém -případě něčím jiným, než vnitřní 
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diferenciací jako takovou, -protože vždy fungovaly až sekundárně uvnitř jednotlivý-ch 

diferenciačních sk'Upin. 

Druhým okruhem problémů byla metodická práce a tedy koncipování 

výchovných· skupinových 1netodik -pro -práci -s IŮZIIými skupinami -mladistvých, 

zvláště pak skupinou samosprávy mladistvých. Tyto otázky stály v popředí zájmu 

během období 80. let 1t jsou -nadále ntevřené. Samotné-metodiky -se--pak-někdy -zpětně 

staly zdrojem dat o mladistvých. Příkladem je technika ratingu a sociometrická 

technika, které byly v minulosti metodicky rozpracovány v nimci skupinové 

terapeutické práce s mladistvými. Mimo svůj vlastní účel poskytly poměrně značný 

klinický materiál k -osobnostním vlastnostem mladistvých. T-ak-ový materiál byl 

získán v letech 1983-1987 a ex post vyhodnocen a interpretován, takže zčásti slouží 

jako jeden -ze -zdrojů údajů k usobnosti mladistvého lielinkventa {M. Tamchyna, 

1989). Průzkumy provedené v sedmdesátých, osmdesátých, devadesátých letech, a v 

polovině -první dekády dvacátého prvního století umožňují -provést srovnávací -studii 

v intencích těch dat, která byla předmětem zjišťování v prvním z těchto průzkumů. 

Vyhodnocení -a -interpretace získaných dat má dva -aspekty. Předně je 

zapotřebí s vědomím zásadních společenských změn výsledky komparace hodnotit s 

velkou obezř-etnosti Na druhé strnně právě okolnost, že k-aždý průzkum byl vždy 

proveden v jedné dekádě uplynulých 30 let, dává tomuto srovnání sociologicky 

zajímavý mzměr, ilebot' každé desetiletí se vyznačovalo svými -specifiky, 

neopakovatelnou společenskou atmosférou a kulturně politickými kontexty. 

Jiná -byla JXltlačující -dusivá atmosféra nonnalizace konce sedmdesátých iet, 

jiná byla pragmatičtější, zformalizovaná a uvolněnější léta osmdesátá, kdy snad již 

nikdo nebral vážně proklamovaná dogmata, a zcela nová -byla situace počátku let 

devadesátých s nově nabytou volností a porevoluční euforií, podnikatelským 

b(.)omem ,nevědomostí a bezstarostnootí, na straně jedné a -souběžným masivním 

přerozdělováním majetku spolu s bezbřehým pragmatismem, mravním a právním 

mfiífismem -Staronového estabhsfimentU-na Strarie dfuhe. A kóriecne =atmosféra prvni 

poloviny let dvoutisících nesoucích se v duchu uvědomované skepse, zklamání a 

vystřízlivění, nastupující deziluze, -rychle JXlkračujicí -stratifíkace společnosti, 

provázené novými fenomény zbohatlictví, chudoby, nezaměstnanosti, jakož i 

nebývalého růstu zločinnosti od prvopočátku nového společenského uspořádání. 

Na pozadí těchto okolností je možno v širších souvislostech přistupovat i 

ke zkoumání fenoménu lavinovitě rostoucí delinkvence dětí, mladistvý-ch a mladých 

dospělých, osobnosti delinkventa, možností resocializace, jakož i hledání nových 

cest -při -prověřování principů výchovy, volby postupů -a cílů odpovidajicích nově 
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-vzniklým podmínkám-a -tedy změněněným novým požadavkům -a úkolům na úseku 

sekw1dárni prevence. 

Jak již bylo předesláno, byl z důvodu srovnatelnosti výslcdlď1 zvolen vždy 

-stejný postup i metody jako při prvním průzkumu. Ve všech 4 průzkumech byli 

mladiství rozděleni podle druhu trestné činnosti, za kterou byli odsouzeni k 

nepodminěnému trestu. Na základě těchto -kritérii byl každý vzmek rozdělen do 4 

podskupin: 

Al Násilná trestná -činnost 

Bl Majetková trestná činnost 

Cl Sexuálně motivovaná t1"-estná ěinnost 

Dl Trestná činnost v souvislosti s návykovými látkami 

V takto vzniklých -podskupinách, které ve -svém -souhrnu -představovaly 

všechny mladistvé v ústavu k určitému datu, byl náhodným výběrem (každý sudý) 

sestaven soubor mladistvých, který měl být vyšetřen. U -prvního -průzkumu v roce 

1979, provedeného Křenkem byl získán soubor 92 mladistvých. Druhý navazující 

průzkum byl vlastní a byl proveden s odstupem deseti -let v mce l-989 stejným 

způsobem, přičemž bylo vyšetřeno 102 mladistvých odsouzených. Oba průzkumy 

byly provedeny v NVÚ pro mladistvé Libkovice. Další dva vlastní průzkumy byly 

provedeny ve Věznici Všehrdy, kam byli mladiství po zrušení předchozího ústavu 

přemístěni. Problém vznikl u -obou -následujidch -průzkumů. V 10ee 1994 -byl iotiž 

celkový stav mladistvých v ústavu 113 osob, z toho bylo 10 mimo věznici. Vzhledem 

k nižšímu počtu nebylo možno provést -náhodný výběr, protme soubor by byl málo 

početný (přibližně 5 respondentů) a nebyla by zajištěna vyrovnanost souborů. Proto 

byl vyšetřen -soubor l03 respondentů, tj. všichni mladiství přítomní ve vězniei. 

Stejným způsobem byl realizován průzkum v roce 2005, kdy byli vyšetřeni všichni 

-mladistv1 ve veznici v -počtu '62 -respondentů. V sedmy 4 vzorky tvon soubor o 

celkovém počtu 369 respondenn1. 

Mladiství delinkventi byli vyšetřeni pomocí metod anamnestického 

interview -s využitím anamnestického dotazníku (-shodného s dotazníkem pro 

kontrolní vzorky nedelinkventů sestávajících ze skupiny učňů a skupiny studentů) a 

dále pomocí obsahové analýzy reeduk-aěních (osobních) k-aret, které ®sahují 

poznatky psychologa, sociální pracovnice, pedagoga, vychovatele, ale především 

tvrdá data. Kvantifik-ovatelné údaje byly př-evedeny do procent, aby bylo možno 

porovnat výsledky. 
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-srovnatetné u všech vzmkůjsounásledující položky: 

- charakteristika rodiny, 

- ústavní výchova, 

- rodinný stav, 

- dosažené vzdělání, 

- přestupky během školní docházky, 

- -závislost na alkoholu, 

- závislost na drogách, 

- nikotinismus, 

- neurotické symptomy, 

- pokusy -o sebepošk-ození a sebevraždu, 

- tetováž, 

- léčení v psychiatrick-é iéěebně, 

- sexualita. 
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--:2.2.1 VÝSLEDKY PRŮZKUMŮ SOUBORŮ MLADISTVÝCH VE VTOS 

Skladbu -trestné· činnosti mladistvých -vyjádřenou -procentuelně u -všech 

čtyřech souborů ukazuje následující tabulka. 

T-abulka č. 2 Skladbairestných -činů mladistvých delinlcventů 

- ·----· ··-------- --·-------·-···· --·· ·- -··-

1979 1989 1994 2005 
Á)Násilné delikty 

·-·· 

28,3 40,2 45,6 75,81 
B) Ma.ietkové delikty 35,9 50,0 47,6 16,13 
C) Sexuální delikty 14,1 7,8 4,9 4,84 
D) Delikty v souvislosti s toxikomanií 21,7 2,0 1,9 3,22 

Při mzboru -sklaclby -tr~tné ~innosti je zřejmé, že mezi jeclnotlivými -sffilbory 

existují značné rozdíly. Shodně převažuje majetková kriminalita s výjimkou 

posledního průzkumu v roce 2005, kde výrazně převládla násilná kriminalita, která 

je však rovněž majetkově·motivovaná. Oproti roku 1979, to znamená~ odstupem 

deseti let, však majetková trestná činnost výrazně vzrostla již v roce 1989 a v roce 

1994 se tentn trend na vysoké úrovni stabilizoval. Ve skutečnosti je majetknvá 

kriminalita ve všech vzorcích (pomineme-li latentní trestnou činnost) ještě vyšší, 

jelikož úclaje v tabulce ~adřují jen tu tr~tnou ěimwst, pro níž byli ~dsouzeni k 

nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Podrobnějším rozborem dojdeme k dalším 

údajům. 

Předně, mladiství jsou jen v menšině případů odsouzeni pouze za 1 trestný 

čin. Zpravidla je to více deliktů, často různorodé-povahy. Tuto ~ečnostvyjadřuje 

tabulka. 

Tabtdka č. 3 Rozložetrl soubotu pocHe mocetrtuáirrflro počtu deliktfi 

Rok Pocet trestných cmnu pro než byl mladistvÝ odsouzen 
1 2 3 4 5 6 i 1J 

1989 43,13 28,40 17,64 6,86 0,98 2,94 - -
1994 23,30 J6,89 26,21 1ú,68 1,94 0,97 - -
2005 20,96 16,13 17,74 24,19 9,67 9,67 - 1,61 

Z tabulky vidíme, že zatímco v roce 1989 bylo odsouzeno pouze 43,13 % 

mladistvých za 1 delikt, pak v roee 1994 již jen 23,-30% a v roce 2005 dokonce 

pouhých 20,96%. Naopak: lze zaznamenat zřetelnou tendenci k zvýšení počtu deliktů 
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pro něž byl mladistvý odsouzen. U vzorku z -rclru 1-989 nejvyšší -proL--entuelni 

zastoupení bylo u 1 deliktu (43,13 %), u vzorku z roku 1994 u 2 deliktů (36,89 %), u 

vzorku z r-oku 2005 u 4 deliktů (24,19 %). 

Na prvním místě stojí v současné době násilná trestná činnost, zatímco ve 

·třech-předchozích p:růzk:mnech-stála-na--mfstě·Uruhém. Měla ovšem-trvale-vzestupný 

trend, ve srovnání se vzorkem z roku 1979 zastoupeného 28,3 % se vyhoupla na 

nynějších rektminích 75,S % a poprvé 1:ak: převýšila čistě majetkovou trestnou 

činnost, k1:erá dominovala u všech předchozích vzorků. Pdrobnčjším rozborem 

násilné trestné ~innosti lze u v-zorku z roku 1989 stanovit toto potadi: š 234 loupež, 

§ 235 vydírání, § 221 ublíženi na zdraví. U vzorku z roku 1994 bylo toto pořadí: 

§ 234 loupež, § 221 ublížení na zdr11ví, § 235 vydírání. U posledního vzorku z -rmn 
2005 bylo toto pořadí: § 234 loupež, §§ 221 a 222 ublížení na zdraví a těžká újma 

11a-zdraví, -a§ 219 vtažda. Celkově--převažuje loupež, ustatní dehktyjsou-zastoupeny 

nepoměmě méně. Např. u vzorku z roku 1994 je loupež zastoupena 60,9 %, u 

současného vzorku dokonce 79,4 -%. TTestný čin -vraždy, -byl 2 9 plípadů ve 4 

případech spáchán ze zištných pohnutek a tedy v kombinaci s majetkovou trestnou 

ěinností. 

Pokud jde o majetkovou trestnou činnost, často se stává, že mladiství jsou 

již v-dřívější době pl'{) ni podmíněně odscuzeni aw·i Mk~likr-át. Na l mladistvého 

ve vzorku z roku 1989 připadá 1,6 deliktů majetkové povahy, u vzorku z roku 1994 

1"tk 1,3. U vzmku -z-roku 2005 je-to wvněž 1,3 %. Z tůzn:ých -druhů-majetkové 

trestné činnosti převažuje u vzorku roku 1989 pořadí deliktů: § 247 krádež, § 132 

rozkrádání majetku -v socialistickém -vlastnictví ~zrušen), § 209 neoprávněné užívání 

cizího motorového vozidla (zrušen). U vzorku z roku 1994 převažuje toto pořadí 

deliktů: § 24 7 krádež, § 257 poškozování ~izí věci, § 249 neoprávněné užívání ~zí 

věci. U současného vzorku v roce 2005 převažuje: § 247 krádež, § 257 poškozování 

cizí věci, s 249 ileOpfávněné užívání ~izí věci. k -eviclentní, že typieky zcela 

prevazuJe kradez prosta, speCifiCkým deliktem mladistvých jsou krádeže aut, § 257 

se2J?!!vidla týká -aut, § 249 je analogický zmšenému § 209a a týká se-yýh:radně-aut. 

U mladistvých v případě krádeží vozidel vlastně nejde přesně o krádež, protože 

mladiství po svezení a případném poškození vůz opustí. 

Sexuálně motivovaná trestná činnost ještě poměrně výrazně zastoupená ve 

vzorku z roku l99'9 postupně poklesla z původních 14,1 %, přes 7 ;9 % v roce 1989, 

až na 4,9% v roce 1994 a 4,8 %v roce 2005. Ve vzorku z roku 1989 se jednalo 

vždy o§ 241 znásilnění. Ve -vzorku z roku 1994 bylo z 5 deliktů 3x znásilnění 

(v kombinaci s loupežemi 2x, a krádeží lx), 2 případy se týkaly pohlavního 
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zneužívání {-t>pět v -k-ombinaci -s -krádeží -a -loopeží}. V --sottěasném vrorktt 200§-bylo 

lx znásilnění, pohlavní zneužívání 3x, přičemž lx v kombinaci s násilnou trestnou 

činností -a majetk-ovou trestnou -činoostí, a lx v k-ombinaci -s -majetk-mtOtl -trestnou 

činností. 

Trestné činy spáchané pod vlivem nebo v souvislosti s toxikomanií se z 

-původních 21,7% -u vzorku -z-roku 1999 snížily-na 2% v-roce 1989 a 1 ;9% v roce 

1994 s nevelkým navýšením v roce 2005 na 3,2 %. 

Sk-ladba trestné činnosti se u mladi-stvý-ch ve výktmtl trestu-mění: .Převažující 

motivace spáchaných trestných činů je stejně jako dříve majetkového charakteru, 

avšak výrazně -se změnil· způsob proveclení, který char-akterizuje první --generaci 

mladistvých v nových společenských poměrech. Velká změna je však v tom, že nově 

prvně ·převážila násilná trestná činnost pro niž. jsou mladiství -odsuzováni· 1\ 

nepodmíněnému trestu odnětí svobody nad čistě majetkovou kriminalitou. Spáchané 

delikty jsou nezřfdka vedeny požitkem z agrese, ·která se stává -samostatným 

motivem, na pozadí zisku, jenž bývá často nepatrný až zanedbatelný. Agresivní 

chování -a brutalita provedení je -ale vždy mladistvými -běžně -ak-ceptováno jako 

přirozený instrument k dosažení cíle. Agresivita při páchání trestných činů u 

populace mladistvých nebývale vzrostla, stejně jako brutalita provedení, nově 

přibyly vraždy. Napr-oti-t-omu -se dnes zřídka kdy vyskyttlje trestný čin pOOle-§ 235 

vydírání, které dříve bylo častým jevem. Je příznačné, že ve skupině násilné 

dehnkvence dominuje loupež, což vedle samotného faktu agrese opět ukazuje na 

majetkově motivovanou kriminalitu. Nutno podotknout, že platnost těchto údajů se 

vztahuje na mladistvé ve výkonu irestu. -skladba trestné -činnosti u těchto 

mladistvých je podmíněna více faktory, mimo jiné trestně právní praxí soudů, které v 

současnosti odwudí mladistvého pouze za velmi závažnou -trestnou činnost a -velmi 

často teprve až po několika předchozích podmíněných trestech, přičemž často 

pr-obíhá dal-ší tr-estní -stíhání pr-o jiné delikty. 

Dnve, nez pnstouptme k charaktenstlce dalstch soctalriě demograhckých 

znaků u mladistvých delinkventů jako je rodina, vzdělá:rú -atd., je třeba předeslat. že 

kromě mladistvých delinkventů byly vždy souběžně vyšetřeny kontrolní vzorky 

nedelinkventů - učňů -a studentů. Potřebná srovnatelná soeiodemograflCká -data -byla 

u nich získána pomocí dotazníku. Vyšetření v roce 1979 prvně provedl Křenek jako 

součást průzlrnmu výskytu neumtieismu u -92 mladistvých ()dsouzenýeh dehnkventů 

a 2 kontrolních skupin nedelinkventů, přičemž skupina učňů sestávala ze 17 

mladistvých OU -:Pozemní stavby v Mezihoří u Litvínova a 27 studentů -sPŠ strojní v 

Mnstě. V roce 1989 byl v .NVÚ Libkovice pmveden _stejným .způsobem vJastní 
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průzkum -u l-G~ -mladistvých -delinkvent-ů, kiffitrolní-vzorek -nedelinkventit --byl-tveřen 

30 učňi a 30 studenty. Tento průzkum byl realizován pro účely jiné práce zaměřené k 

dclinkvcnci mládeže, jejíž podstatnou součástí byly též otázk'Y vnitřní diferenciace 

mladistvých. V roce 199tJ byl proveden průzkum u 103 mladistvých odsouzených, 

-kont:rolní-vzorek--nedelinkventůtvořifa-získaná Uata u· skupiny 3ú-učňů-a 3B studentů. 

Tento průzkum byl proveden v souvislosti s prací zaměřenou na vnitřní diferenciaci 

odsouzených. V -roce 2005 byl proveden --poslední -průzkum u--62 mladistvých 

odsouzených a kontrolního vzorku nedelinkventů, tvořeným 41 učni a 23 studenty. 

V-šeehny ktmtrolní vmrky pocházejí ze mjnýeh -školských zařízení, -a -mohly -být 

pořízeny díky vstřícnosti a spolupráci ředitelů obou škol, to znamená ze SOU 

Mezihoří a ze SPŠ strojní Most, přičemž probandi byli vybráni náhodně i několika 

tříd žáků. V případě učňů se zpravidla jednalo o žáky 2.a 3. ročníků (obory stavební 

výroba, zedník, instalatér, zámečník, elektrikář), věk i-6 až-t9 let, u -posledního 

průzkumu i žáci 1. ročníku ve věku 15 let. Mezi učni byli zastoupeni jak jedinci 

nejjednoduššíeh oborů, -standardních oborů, -i-studijních 4 letýeh -oborů -s matmitou. 

Studenti byli rovněž ve 2. a 3. ročníku ve věku 16 až 18 let, ale poslední vzorek byl 

složen ze 3. a 4. rt>ěník-u, -věk l-8 až l9kt { 1 pr-oband 2-o let-). Ve-všech případech 

bylo probandům obecně vysvětleno pro jaké účely je průzkum realizován, byli 

motivováni k -otevřenooti pouk-azem 11a anonymitu {je zajímavé, že mnozí pr-obandi 

uváděli, že není nutná), všeobecně se dotazník setkal se zájmem. Bylo použito vždy 

-stejného dotaztúku, -a poskytnuta vždy jednotná inst:r akce, pt ůzk:mn byl-pokaždé 

proveden anonymní formou. 

Z jednotlivých vzorků tak byla získána srovnatelná data mladistvých 

-delinkventů -a jejich nedelinkventnfch vrstevníků, která jsoo -užitečná z -hlediska 

popisu osobnosti. Celkově byl v průběhu období 26 let shromážděn s o u b o r 

-složený ze 4 v z o r k ů mladistvých delinkventů tvořený 369 osobami, -a 

nedelinkventů tvořený 234 osobami. Celkově tak soubor představuje 603 probandů. 

ZíSkaná: data JSOU uvedena Ynasledujícícli=tabtrlkach. 

Tabulka č. 4 Velikost souboru 

1979 1989 1994 
Delinkventi 92 102 103 
Učni 17 30 36 
Studenti 27 30 30 
Celkem 136 162 169 

2005 Celkem 
62 369 
41 124 
23 110 
126 603 

Vzorky "Ciehnkventních mladistvýeh -pok-aždé představuji a k i u á I n í stav 
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mladistvýeh nalézajieích -se -ve -výk-onu -trestu ve věznici -pr-o mladistvé. -K-ontrolní 

vzorky byly pokaždé získány ze stejného učiliště a stejné střední školy. Všechny 

-sociodenwgrttííek-é údaje u jednotlivýcll v.wrků byly -snímány zeeht -identicky, 

standardizovaným dotazníkem, u kontrolních vzorků anonymně. U mladistvých 

"delink:ventů -byl-adresný, iedy fonnou anatmiestick:ého interview, -a 1ioplněn -detailní 

analýzou spisové dokumentace. 

T-abulka ť. -5 Rudina 

1979 1989 1994 2005 

Delinkventi 
úplná 73,9 54,9 60,2 59,7 

neúplná 26,1 45,1 39,8 40,3 

Učni 
úplná 64,7 50,0 77,8 61,0 

neúplná 35,3 50,0 22,2 39,0 

Studenti 
úplná 85,1 60,0 90,0 82,6 

neúplná 14,9 40,0 10,0 17,4 

Údaje jsou uvedeny v procentech. Ukazuje se, že z hlediska úplnosti rodiny 

byl stav nejméně příznivý v roce 1989. 

Tabulka -ě. -6 Vzdělání 

1979 1989 1994 2005 

Delinkventi 
dokončená ZS 10,9 49,0 63,1 75,8 
nedokončená 89,1 51,0 36,9 24,2 

Učni 
dokončená ZS 11,8 63,3 97,2 80,5 
nedokončená 88,2 36,7 0,8 19,5 

Studenti 
dokončená ZS 100,0 100,0 100,0 100,0 
nedokončená - - - -

V zhledem-k-oko1nost1, ř.e-se-opak-ovaně -měn1l -šk-olský zákon -a -systém -šk-olní 

doeházley, je jedí:njm sro~mttdnjm itdajem dokončení povimté škohú docházky 

(ZŠ, ZVLŠ) bez opakování ročníku. Z tabulky vyplývá, že delinkventi jsou sice 

gkutně neúspěgn1, avgiJk pomvmhrfctr jednotlivých vwtk:fi rze powtovat trvale 
vzestupný trend k relativně -vyšší -školní úspěšnosti. -Současní delinkventi -jsou 

relativně školně úspěšnější. Aby byl pohled na problém školní úspěšnosti úplný, je 

třeba doplnit údaje týkající -se zvláštní -školy: v roce 1979 u i. vzorku -se jednalo o 

28,3 % mladistvých delinkventů, v roce 1989 již 33 %, v roce 1994 29,1 % a u 

posledního vzorku z r-oku 2005 37 %. Tyt-o údaje vedou ke .zjištění, že -současní 

mladiství jsou sice celkově z hlediska dokončení poslední třídy školní docházky 
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úspěšnější, -avšak je w -pOOmíněno -i tim, -že -ve vyšší míře jsou--absolventy zvláštníeh 

škol. 

'fabuika -č. 7 Pi'estqpky 

1979 1989 1994 2005 

Delinkventi 
zhoršené známky z chování 90,2 71,6 83,5 75,8 
přestupky řešené policií 51,1 55,9 58,2 82,3 

v , 

Učni 
~--~-~~ .. ~ "'-.. ~ ...... u ... , .... JV,V '+ 1, I :J.:), I 

přestupky řešené policií 11,8 46,7 19,3 29,3 

Studenti 
zhoršené známky z chování 7,4 10,0 10,0 13,0 
přestupky řešené policií - 6,7 16,7 13,0 

K -tl.dajům v t-abulce -nutno dftplmt, 7.e ·rnšktlláctví 'Se 1.1 vzorku z 1'0kt1 f919 

projevovalo u 97,8 % delin.kventů, v roce 1989 u 63,7 %, v roce 1994 u 58,3 %v 

roee 2005 u -64,5 %. .Za povšimootí -stejí -trvale vzestupný -trend přestupk:-ť>V6Sti 

delinkventů řešených policisty (PČR, MěP) a její prudký nárust v poslední dekádě. 

T-abulka ě. 8 Nik-otinismus 

1979 1989 1994 2005 
nekuřáci 2,2 9,8 10,7 4,8 

Delinkventi do 10ti cigaret denně 41,3 33,3 25,2 38,7 
nad 1 O cigaret denně 56,5 56,9 64,1 56,5 

nekuřáci 0,8 6,7 47,2 48,8 
Učni do 10ti cigaret denně 58,8 36,7 36,1 21,9 

nad 1 O cigaret denně 29,4 56,7 16,7 29,3 
nekuřáci 37,0 86,7 96,7 78,3 

Studenti do 1 Oti cigaret denně 40,7 10,0 3,3 8,7 
nad 1 O cie:aret denně 22,2 3,3 - 13,0 

Ukazuje-se:, že v -desavaclním trendu mímě-st-oopajícíhopočtu -nelruřáků 

nastal zásadní obrat. Nekuřáků je minimálně a kouří více či méně téměř všichni 

mladiství odsouzení. 
Tabulka č 9 Ahúms alkoholu 

1979 '1'989 1'994 "2005 
~ .. , "•"" ~_,, _,,., i '+,.J 

l>elinkventi přílezitostně 40,9 49,0 60,2 72,6 
denně Ci témeř denně 58,2 38;3 321-,0 TI,9 

abstinent 29,4 6,7 16,7 4,9 
Učni příležitostně 29,4 43,3 72,2 87,8 

denně či téměř denně 41,2 50,0 11,1 7,3 
abstinent 44,4 33,3 10,0 -

Studenti příležitostně 37,0 63,3 86,3 91,3 
denně či téměř denně 18,6 3,3 6,7 8,7 

Průzkum naznačuje dlouhodobou tendenci poklesu abúzu alkoholu a 
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· ·1'ravidelně -rostottci tendenci k -pt~Wé konzttmad -("-víkendově ''J. T-o 

koresponduje s faktem, že při rozboru trestné čir:mostí ani jednou nebyl zaznamenán 

trestný čin podle § 201 "J'Ílství. Zámveň v posledním -vzorku z mku 2005 bylo 

nejvíce ze všech vzorků zastoupeno procento abstinentů - 14,5 %. 

'f-abulka-č. ·Hl A-búzus drog 

1979 1989 1994 2005 
odmítavý postoj 28,3 76,5 63,1 14,5 

Delinkventi zkusil a zanechal 45 7 1:~,7 14,6 32,3 
--dle možností požívá 

-~--- .. 
26,0 10,8 22,3 53,2 

odmítavý posto.i 52,9 43,3 83,3 65,8 
Učni zkusil a zanechal 35,3 33,3 11,1 29,3 

--··-

dle možností požívá 11,8 16,7 5,6 4,9 
odmíta_ti_ postoj 74,1 96,7 96,7 47,8 

Studenti zkusil a zanechal 18,5 - 3,3 47,8 
dle možností požívá 7.4 - - 4,4 

U vzorku učňů z roku 1989 6,7% respondentů nedalo žádnou odpověď, u 

vzorku ·studentů 3,3 -%. Vjsledky11aZllačttii, že po určitém]Jřechodném -odklonu-úd 

drog (potvrzuje práce z roku 1986 zachycující zdravotní dokumentaci 400 

ml ' :h vNVÚ LibK:ovice v níz se uvádí 14% toxikoman .o A. Mare.., J 

1~6 adistvýc u( sova, ), 

později postupně rostl zájem o drogy, silně vzrostl v poslední dekádě. Ještě v roce 

t994 Wtší část mladimjeh -dle ~vého vyjátifení neměla zkilŠeoosti -s psyehotmpními 

látkami (63,1 %), zatímco dnes je to naopak; pouhých 14,3 %; takže 85,5 % 

mladimjch přiznává zkušenost~ ih"ůgou. 

Tento stav koresponduje s výsledky jiného průzkumu vězeňské populace a v 

jeho nímci i mladistvých (Marešová 2003), Z!Iichž vyplývá, -že v10ce 2603 plných 

82 % ze zkoumaného vzorku 95 mladistvých mělo před uvězněním zkušenost s 

drogou. Podle dalsích zjištění (Řeháček 2003, in: M. Miovský, H. ~pirig, M. 

Havlíčková, 2003." s. 30) 75 % vězňů, lcteři mají ..zkušenost .s drogou, přiznalo, že 

Spáchati tteSlíiOU einnust proto. aby si Opatrtti <trogu ne5o prostředký na Její nákup 

k-evidentní, že výrazně Tmte p0ěet osob záv~ých na psyclmtTi>pllÍch látkich a-tatu 

tendence se sťale zvyŠuJe. 

Tabulk-a ť. i 1 'fetováž 

1979 1989 1994 2005 

Delinkventi mírná 41,3 37,3 44,1 59,7 
značná 13,0 3,9 13,6 8,1 

Učni 
mírná 7,6 23,3 - 17,1 
značná 5,9 10,0 0,8 2,4 
mírná 7,4 - - 4,3 Studenti 
značná - - - -
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U· vzorku -delinkventů z -roktt l-989 byl -relativně -nejnižší výskyt -tetováže -

41,2 %. K výraznějšímu posunu došlo u posledního 4. vzorku v roce 2005, kdy 

vzrostla -na -67,8 % a je -nejvyšší -v eelém -souboru. Nutno poznamenat, že tetování -se 

stalo mezitím dobově podmíněnou módní záležitostí a není tudíž v současnosti 

možné ji interpretovat -stejným -způsobem jako -dříve, -kdy tetováž -spotehhvě 

představovala znak příslušnosti ke kriminální subkultuře. 

1979 1989 1994 2005 
Delinkventi 54,3 23,4 35,9 72,6 

Učni 47,0 36,7 33,3 41,5 
Studenti 33,3 10,0 20,0 22,5 

U mladistvých· tielinkventů jsou -časté, -což mů7.e -hýt rlt1sfedkcm -prostředí 

výkonu vazby a výkonu trestu. Vysoky počet neurotických přiznak.ů u posledního 

vzorku mladistvýeh ildsouzených je ve srovnáni s -předehozfmi -šetřeními výrazná 

změna. Koresponduje s rovněž vyšší úrovní neuroticismu u posledního vzorku 

nekriminální -uěňovské-mládeže. 

Tabulka č. 13 Pokusy o sebepoškození a suicidální pokusy 

t979 1-989 t994 2005 
Delinkventi 13,{) lú,S 37,8 29,0 

Učni ll,S 23,3 0;8 7,3 
Studenti 3,7 - - 8,7 

Nejpříznivěji se jeví vzorek delinkventů z roku 1989. Automutilační sklony 

silně vzrostly u vzorku z roku 1994 a snížily se v posledním vzorku, na poměrně 

zysoké úrovni, rozhodně však zysoce překračující stav z roku 1989 l\4obou ie tak 

negativně projevovat vlivy ·dlouhodobosti vazby -a· rovněž -adaptační obtíže na výkon 

vv ., ' de ·n I 'eh eh elmest. SffiefUJlClffi -specl C')' poru OS 1. 

Tabulka č. 14 Psychiatrická léčba 

1979 1989 1994 2005 
Delinkventi 21,7 23,5 33,0 40,3 

Učni l1,7 23,3 ú,8 -
Studenti 3,7 3,3 - -
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Z -přehledu vyplývá zřetelný -dlouhodobý trend k· -častější psyehopatologii 

mladistvých odsouzených. V současnosti vzrostl počet psychiatricky léčených 

jedinců ambulantní i -ústavní formou. Nejedná se o -léčbu (pozorování), -resp. 

vyšetření v souvislosti se spáchaným trestným činem, ale o léčení před nástupem 

výkonu trestu. 
Tabu1ka č. 15 Ústavní yýchova 

1.~ 1.~94 

Delinkventi 28,2 19,6 26,2 51,6 
U ční 23,5 19,6 7,3 

Studenti 

Je zřejmé, že velká část mladistvých prošla ústavní výchovou v podobě DD, 

DVÚ, VÚM. Tento počet výrazně vzrostl v poslední dekádě, jak ukazuje vzorek 

mladistvých delinkventů z roku 2005, kdy každý druhý prochází ústavní výchovou, 

kter-á -se začíná -stávat jak®y ,;předstttpněm" vlastního výk-onu trestu -odnětí ~body. 

Vypovídá o neuspořádaných rodinných poměrech mladistvých, nedostatečném či 

nevhodném sociálním zázemí. 

Tabulka č. 16 Sexualita 

1979 1989 1994 2005 
do 151et 43,5 33,3 41,7 82,3 

Delinkventi 
15-161et 38,0 54,9 47,6 16,1 
nad 161et 9,8 2,9 4,9 -

bez zkušenosti 8,7 8,8 4,8 1,6 
do 151et 5,9 46,6 25,0 29,3 

Učni 
15-161et 41,2 40,0 33,3 24,4 
nad 161et 11,8 10,0 11,1 21,9 

bez zkušenosti 41,1 3,3 30,6 24,4 
do 15let - 13,3 - 13,1 

15-16let - 26,7 16,7 39,1 
Studenti nad 16let 37,0 36,7 40,0 47,8 

bez zkušenosti 63,0 10,0 43,3 -

z uvedeného přehledu je zřejmé, že v současnosti jednoznačně převládá u 

mladfstVýdi :o<tsouzenycl'í pretfčasna prvm 150filavm iktiSenOSt, -coz jědffiík -sVědČI o 

rychlejším biologickém zrání ve smyslu akcelerace, jednak tento údaj vypovídá o 

sociálním složení mladistvých. Předčasná, resp.velmi časná pohlavní zkušenost 

spjatá s promiskuitou všeobecně patří mezi znaky (pre )kriminálního vývoje, neboť 

uk-azuje na nevyrovnaný biopsychosociální vývoj jedince, kdy jedna složka je 

zvýrazněna na úkor složek druhých a předchází vývoj, zatímco jiné zůstávají 

nerozvinuty, a spoluzakládá v jistém smyslu nepříznivý vývoj osobnosti ve směru v 
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nerovnoměrně uspořádanou skladbu osobnosti -a tedy sociálně -i jinak nezralou 

osobnost. 

K sociodemografickým údajům patří také rodinný stav dotazovaných. V 1. 

vzorku z Toku l-9'79 byli všichni respoodenti -svobodní, ve 2. vzorku z r-oku 19-89 bylo 

98,03 % delinkventů svobodných. Ve 3.a 4. vzorku z roku 1994, 2005 byli všichni 

-svobodní. V 1. vzorku-mělo nebo očekávalo -s-partnerkou dítě H ;95 %, ve 2. vzorku 

4,90 %, ve 3. vzorku 6,80 %, ve 4. vzorku 6,20 %. 

Z-ávěry -a-yylwdnoeení -výsledků průzkumů mladistvých 

Zjištěná skladba a dynamika kriminality mladistvých neodporuje novějším 

poznatkům penologických a kriminologických výzkumů. Shodně naznačuje hlavní 

směry kriminality mladistvých - majetkovou a násilnou trestnou činnost přičemž 

Uruhá -se stala v -současnosti -převažující. Společným-jmenovatelem trestné -činnosti 

mladistvých je snaha o okamžitý a bezpracný zisk. Trestná činnost bývá primitivní a 

-stále výrazněji násilná. Nejčastější kombinací u mladistvých bývá majetková a 

násilná trestná činnost. Zaznamenáváme stupňující se brutalitu spáchaných činů, jež 

bývá -ěasto samoúčelná a vzhledem k dosažení cíle zbytečná. Uk-azuje -se zřetelná 

souvislost s nízkým mravním a právním vědomím, primitivním systémem hodnot i 

zájmů, ve směru k uspokojování materiálních potřeb a konzumnímu způsobu-života. 

U mladistvých se projevuje nedostatečný a nerozvinutý emocionální základ a 

nedostatek empatie, tudíž -i ohledů k druhým i-i-dem. To je iaké jedna z hlavních 

příčin kriminality. Agrese je běžně považována za samozřejmý prostředek k dosažení 

zisku, -svou útočnost si mladiství dobře uvědomují u -sebe -i -svých spoluvězňů -(M. 

Tamchyna, 1989). Pozorujeme zvláštní kombinace deliktů, jako například znásilnění 

v k-ombinaci -s krádeží, loupeží a posl-ední -dobou i vraždou. Prostř-ednictvím agrese 

jsou uspokojovány další potřeby- sexu, majetku, moci, v podobě samoúčelné agrese 

pro pocity uspokoJem z m samotne. 

Výsledky výzkumu celého souboru ukazují na odlišnosti jednotliVÝch 

vzorků. V~em -dehnkventům je shodně vlastní porušený vztah ke škole, avšak v 

nestejné míře. Komparací zjišťujeme, že delinkvence u vzorku z roku 1979 se spíše 

týkala výrazně neprospívajieích a školně neúspěšných mladistvých. U nich se 

projevoval silný odpor ke škole, ale i znaky předčasné pseudodospělosti, jako reakce 

na ~k-olní neúspěch, a tedy -snaha o kúmpenzaci vlastní nedostačivosti. Největší 

procento záškoláctví bylo u 1. vzorku z roku 1979, postupně se snižovalo a nejnižší 

~oval vzorek -z TOku 1994. Podobně je iomu s -projevy nekázně ve škole, jež se 
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nejvice -odrazily -ve známce z ehování právě u -prvního -vzorku. Nicméně -se -však 

přestupkovost ve škole zvýšeně projevila také u vzorku z roku 1994. Pokud jde o 

přestttpkovost mimo šk-olu v -rámci volného -času, -řešila -policie nejviee případů u 

posledního vzorku v roce 2005. Neurotické symptomy se původně nejvíce 

-projevovaly u vzorku-zTOku 1919, -avšak -v -současnosti jsou· výtazně--vyšší. Pi'ípady 

sebepoškozování a suicidálních pokusů byly spíše doménou vzorku roku 1994, v 

současnosti jejich počet poklesl, -přesto -přetrvává -na -dosti vysoké fuovni. Naptoti 

tomu psychiatrická léčba byla nejčastější u současného vzorku roku 2005. Stejně 

tmnu je u ústavní -výehovy, -ale hned v závěsu ~e mnístil první vzorek, -kde rovněž 

poměrně mnoho mladistvých prošlo ústavní výchovou, přestože primární rodina byla 

u nich úplnější, než tl dalších -vzorků. Při vyhOOn6COVání těchto -dat je ffeba 

připomenout, že rok 1979 představoval určitý zlom ve vývoji kriminality 

mladistvých. Od tohoto roku totiž začala vzrůstat, zatímco předtím měla klesající 

tendenci. 

V těchto souvislostech je dosti pravděpodobné, že příčiny delinkvetního 

jednání mladistvých -z k-onee sedmdesátých let spíše -spočívaly v 1)Sobn-ostnfch 

faktorech, než v působení vnějších vlivů. Svědčila by pro to celkově příznivější 

-situace rodiny, která ještě zdalek-a nebyla tak -dezintegrovaná jak-o v -osmdesátých 

letech, také menší nároky na školní výkon, kdy "děti ještě postačovaly školnímu 

tempu" (Z. Matějček, l-989}. T-ento názor podporuje tak-é -ok-olnost, že v pfVflÍrn 

vzorku bylo nejvíce sexuálně motivovaných deliktů; nasvědčuje o neschopnosti 

-adekvátně uspokujovat -sexuální -potřeby. Převažovala i--příhš ča-sná -sexuáhú -aktivita, 

ale ta byla časná i u 3. vzorku a zdaleka nejvyšší je dnes. Kromě uvedeného se u 1. 

vzork-u výrazněji projevovala nealkoholová toxikmnanie, nicméně v současnosti je 

nejvyšší za celou dobu. Pod vlivem alkoholové i nealkoholové toxikomanie mnohem 

častěji docházelo k -deliktům tl prvního vzorku z mku l-979 a byl zde -ze všech -vzorků 

zjištěn v největší míře abúzus alkoholu. V těchto různých okolnostech lze spatřovat 

možné úmkové tendence, xompenzace -vtaStrií ~edostačivosti -a-neúspěchU i -selhání. 

Zdá se tedy být oprávněný názor, že tito mladiství stáli yíce mimo porrnu" než 

mladiství z ostatních po -sobě jdoucích -vzorků. 

Vzorek delinkventů z osmdesátých a devadesátých let se liší oproti prvnímu 

sk-ladbou trestné činnosti, -a je jiný zejména v t-om, že v podstatně větší míře~ 

dopouští trestné činnosti majetkového a hlavně násilného charakteru. Téměř 

polovina vzorku z osmdesátých let byla z neúplných Todin, což u souboru z 

devadesátých let i posledního vzorku z roku 2005 je navíc komplikováno faktem, že 

úplnou rodinou je míněna iéž -rodina -rozvedená s nevlastním otcem a sourozenci. 
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Můžeme tak -usuztWat na -nepříznivější situaci eo se týče rodiny. Napmti tomu -se 

projevoval méně negativní vztah ke škole a kvalifikaci a přes nevalné školní 

výsledky je z hlediska -šk-olní úspěšnosti -druhý -a třetí vzorek -relativně -méně 

problémový. Vzorek z roku 1989 se vyznačuje ze všech nejnižší neurotickou 

r~~~~ymf:}tematE"tffiu~@tšina~mlaai~tvýeh4ll-0i~~J*fSÍ0j~-fF--cl:Fegám,-~-ai~tt~~fe~me~~~~ 

vzorku již méně markantně. Celkově se snížila silná konzumace alkoholu, ale 

I 

stoupal počet -příležitostných kmtztm1entů. Uvedené výsledky lze --porovnat s 

průzkumem provedeném roku 1986 v NVÚ Libkovice (A. Marešová, 1986). U 

všech mladistvých v ústavu (n= 400) byla vyhodnocena zdravotní dokumentace v 

-těchto ukazatelích: -požívání alk6holu zaznamenáno -u 72 %, z toho -těžší 

alkoholismus u 6 %, nealkoholová toxikomanie 14 %, sebepoškození 3 %, tetováž 45 

%. V porovnání -se zji-štěními z T-oku 1-986, lze pozor-ovat v mee l-98-9 1'6Vllěž častější, 

spíše však jen příležitostné požívání alkoholu, nižší nealkoholovou toxikomanii, 

vyšší sebepuškozování. 

Zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že, že mladiství konce osmdesátých 

let a první poloviny let devadesátých většinou nepatřili mezi výrazněji nedostačivé 

jedince, alespoň ne po stránce sociální. Naopak se zdá, že vlivem tvrdších sociálních 

podmínek (dezintegrace rodiny, školní nároky, majetková diferenciace ap.) volili 

-cesty nevhodné ilravé ~ociální adaptace -na -vnější -sociální -podmínky. Pmstrednictvím 

peněz získaných jakoukoli cestou, se samozřejmou a udivující bezcitností usilovali o 

-dosažení -životního standardu-podle -svých pfedstav. Ruzdíi ize vyjádiit--takto --dříve 

mladistvý zcizil věc, protože se mu líbila - dnes proto, aby ji prodal. Zdá se být velmi 

pravděpodobné, že delinkventi výše uvedeného období -byli -spíše více výchovně 

zanedbaní, než vnitřně nedostačiví. Rozsah delinkvence mládeže byl v devadesátých 

letech nepoměrně vyšší, než na k-onci sedmdesátýeh i osmdesátýeh let, delinkventů 

bylo tedy mnohem více než v roce 1979; proto tehdejší vzorek ukázal spíše jedince 

I ,;na okraji", --zatímco-pozděj-ší průzkmny ukázaly na jedince-nikoli -nesociahzované, 
~· 
! 

i ale socializované odchylně. Zevně nebyli tak nápadní jako jejich předchůdci a 

mnohem více -se podobali svým nedelinkventním vrstevníkům. f3ociáfně se -podobali 

spíše běžné normě, než-li svým předchůdcům ze sedmdesátých let. Ani jejich postoje 

ke společnosti nebyly vyhraněně negativistické, spíše lhostejné, pragmatické, 

lehkovážné. Tito mladiství neanticipovali vzdálenější budoucnost, řídili se heslem 

"tady a ted"', byli sociálně prw-elí il přitom nezmH. Bývali přístupní argumentům, 

avšak neřídili se jimi. Byli extravertovani, o sobě příliš neuvažovali, ale vyznačovali 

.ge kritičností k {)Statním lidem. Jejich ~hování bylo nadřazené, měli -o sobě vesměs 

dobré mínění. Byli sobečtí, egocentričtí, bezohlední, luxusní v nárocích a s 
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-konzumním ~stémem hodnot. 

Současný vzorek 2005 počátku třetího tisíciletí se v řadě ohledů liší od 

· předchozích vzillků a zártweň se jim v mnohém podobá. Paradoxně v -nělcterýeh 

věcech opět připomíná vnitřně nedostačivé outsidery "na okraji" z éry relativně nízké 
. . litu -l.'~ .l -1.. --l...- ,....,~ " " • -1.." l "l.- ' 1.. ...1..- • ·k, ------------- ~ ~ , .. w.r~.rmau~L.~ret~~.~e€iffieesaxyvn, ~e~-sJ f*Jw2et Ireiíi:teie=eHMiiK"teřlS~h9~' ~~~~ 

vnějšími okolnostmi poznamenaných "odchylně socializovaných" mladistvých 

konce osmdesátých -a poloviny devadesátých let zachycených jako -k:oncenti át široce 

rozšířené kriminality mládeže. Zdá se jakoby celkově vznikla nová kvalita v 

dimenzi zločinnosti mládeže, sjednocující v ~ě znaky kriminality mládeže, 11 

současně vykazující znaky kriminality dospělých. Tato kombinace faktorů 

dlouhodoběji .ge vyvíjejícího kvantitativního růstu kriminality -dětí tl mladistvých tl 

změněných společenských podmínek, v nichž kriminalita kulminovala, přeměnila 

některé pfíčiny, cllarakter, -podobu i -vnější· pmjevy -delinkvence. Jejich syntézou 

vyústila do dnešní podoby první generace zločinců narozených a vyrůstajících v 

současné postkomunistické 1ipolečnosti. Nový vzorek, jakožto "zhuštěný fmáfní 

produkt" dlouhodobého procesu geneze sociálně patologického fenoménu 

delinkvence mládeže se v -eelk1'vém 1'braze kriminality mladistvýcll liší četnějšími 

podmíněnými soudními tresty, zejména však složením kriminality, kdy poprvé 

výrazně př~v!ádla násilná trestná ťiilflOst {majetkově motivovaná) nad klasickou 

majetkovou trestnou činností. Způsob provedení trestného činu dnes postrádá 

-dřívější lJfŮVOdní -rysy -kriminahty -mladistvých -spočívajicí -v impulsivní, -a -většinou 

neplánované delinkvenci; agresivita se stala instrumentálním jednáním k dosažení 

cíle a převyšuje intenzitou útoku a brutalitou provedení dosahovaný zisk. Tim 

vzrostla jejich nebezpečnost. Častěji se vyskytuje provázání mladistvých a 

dospělých zločinců při páchání trestné činnosti. Většinou není provedena (prokázáno 

u .ffiupeže) pod -bezprostfeclním vlivem alkoholu ani psydmtropnkh -látek, -je však 

nezřídka motivována snahou po získání prostředků k jejich zaopatření. Mladiství 

odsouzení zásadně -změnili -svůj -postoj k -psychonopním látkám -ve -smyslu jejich 

akceptace, přes polovinu mladistvých přiznává denní či téměř denní konzumaci. 

Pokud jde o alkohol, ubylo abúzu alkoholu ve prospěch příležitostné konzumace 

převážnou většinou mladistvých, ale mírně stoupl i počet abstinentů. Zato přibyl 

počet kuřáků. Z hlediska šk~lní úspěšnosti si vedou relativně nejlépe ze všech 

předchozích vzorků, ubylo záškoláctví, zato ze všech nejvíce dosáhli přestupkovosti 

řešené policií ve volném času. Zhoršilo se sociální zázemí, neboť i př~ nepříliš se 

lišící rodinné poměry v porovnání s ostatními vzorky, dnes polovina z nich prochází 

ústavní výehovou, provázenou útěky z ústavů a s tím ~ouvisejíeí trestnou -ěinnestí. 
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-Psyehopatologiek~ -fenomény výrazně vzrostly, -př-es 4G% prt>ehází psychiatriclcou 

léčbou, což je nejvíce ze všech vzorků, suicidalita není nejvyšší, ale dosti vysoká, 

~nrmě -vzri:lStla iletlfOtická -symptomatik-a, -která je nejvyšší· ze -všeeh -vzorků:, -velmi 

časný sexuální život je rovněž vyděluje nejvyšším procentuelním vyjádřením ze 

~~~~~-~~~zl)~\l ch~vání=mezi · sebou -se ·intet:personální -4é~-součaSil#ch,~~~~ 

mladistvých vyznačují mimořádnou nesnášenlivostí, vulgárností, asociálností, 

-agresivitou, -absencí -solidarity ~ -sounáležitosti. Většina se vyznačuje výraznou 

emocionální labilitou, neurotickou tenzí, neklidem, nedostatečnou saturací citových 

-potřeb. Jednají -nezrale, im-pulsivně, reagují agresí verbální, nepřímou 1 fyzick-ou. 

Pokud jde o cíle, bývají neurčité, často nereálné, nezřídka počítají s další trestnou 

činností a -eventuálním pobytem -ve věznieíeh pro dospělé. Z-ajímavá je i -pr-oměna 

postoje mladistvých k dospělým vězňům v porovnání s minulostí osmdesátých let, 

kdy dospělými -vězni -mladiství -dříve -upovdmvah, -zatímco -dnes se s nimi 

identifikují. Možno říci, že dospělí vězni mladistvým imponují jako pseudopozitivní 

sociální vzory n -referenční -skupina. Poměrně často n nesrovnatelně ví-ce, Ire'Ž v -době 

minulé vyžadují i potřebují psychologickou podporu a léčebně výchovný přístup je 

potřebný u většiny intervencí. Přesto však jsou -obávanou -skupinou 1 mezi -dospělými 

odsouzenými, včetně recidivistů, kteří nejednou projevují obavy z bezohlednosti, 

chybění respektu, zábran, -ne.zkroceoosti a -agresivity sotlfusného kriminálního 
' 

dorostu - mladistvých a mladých dospělých. 
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2:2.2 VÝSLEDKY -šETŘENÍ U DOSPĚLÝCH ODSOUZENYCH VE VTOS 

-Pm vypracování návrhu k-oncepce vnitřní --cliferenc-iaee byly -kromě -dalších 

~~~~~i*>G&laa~~ity~vý~le~jednm:áz()ov~map<wací~tudi€~4~~odsouzen;ý~h~~staw~~~~

-pro výkon -trestu Bělušice z-roku I-992 tJ. ftčná, 1992). iEromě toho byl-počátkem 

roku 1994 proveden vlastní ověřovací sociodemografický průzkum u souboru 490 

odsouzených přHomnýeh ve věznici ke zjištění změn -ve· -sledovaných ukazateňch. 

Zdrojem dat byly osobní spisy všech vězňů ve věznici k určitému datu. Obsahovou 

analýzou -těchto materiálů -si lze utvořit pmněmě -př-esnou představu -o sl6žení 

odsouzených. 

V roce 1992 bylo zjištěno, že průměrný věk odsouzených činil 24,9 let. 

JejiclrvěkovéiOZložení ukazuje tabulka: 

Tabulka č. 16 Věková skladba odsouzených v roce 1992 

Věk Počet V · ádření v % 
1------=1=-=8_--=2-=5-=le:....:.t __ --+--·--------_l_?.§.__ ______________ . _____ _15 ,9_. ___ _ 

26- 35let 70 14,9 
36 -50 let 42 8,9 
JUtd .50 Jet 1 O ,3 

C--elkem 469 lOO O 

V roce 1994 byl zjištěn průměrný věk 29,03 let. Věkové rozloženi ukazuje 

-další tabulka: 

Tabulka č. 17 Věková skladba odsouzených v roce 1994 

Věk Počet Vv]ádření v -o/o 
18- 25let 226 46,1 
'?tí; - 'l' IPt 162 142 
35-50 let 85 17,3 
nad 50 let 12 2A 
Celkem 490 100,.0 

V obou souborech byly nejpočetnější skupinou osoby ve věku 18 - 25 let, 

tedy tzv. kategorie mladý-ch dospělý-ch. I když se ve -drtthém souboru věkový průměr 

zvýšil, přesto tvořily osoby do 30 let věku plných 68,4% přítomných odsouzených. 

V obou souborech se -nalézá -mnoho -odsouzených btízkých -věku mladistvého. Tato 

závažná zjištění naznačují úzký vztah s problematikou mladistvých a potřebu 
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analogických r~cializaěních programů -i výchovného ~házení. 

Sociodemografická data odsouzených u souborů z let 1995 a 1997 jsou 

-uvedena p<Xlle zjištění -pozdější penitenciární -stttdie priWedené -Píehott {l998) 

zaměřené k zjišťování účinnosti psychologické vnitřní diferenciace ve věznici 

~~~~~BMu~e~e~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tabulka č. 18 Věková skladba odsouzených v roce 1995 

Věk Počet v "ádřenív% 
18- 25let 306 60,96 
26- 35let 82 16,33 
nad35let 114 22,71 

Celkem 50t 100,00 

V souboru z roku 1995 představovala skupina mladých dospělých ve věku 

18 - 25 let plných -6-o,96-% stavu odsouzených ve věznici Bělušice. Průměrný věk 

odsouzených činil 24,42 let. 

Tabulka č. l-9 Věk-ová -struktur-a -odsouzených v r-oce l-997 

Věk Počet v "ádřenív% 
18- 25let 325 57,42 
26- 35let 91 16,08 
nad 35let 150 26,50 
Celkem 566 100,00 

V souboru z roku l-999 představovala skupina mladých -dospělých ve -věku 

18 - 25 let 57,42 % stavu odsouzených ve věznici Bělušice. Průměrný věk 

odsouzených -činil 26,-34 kt. 

Dalším důležitým ukazatelem je s k 1 ad ba trestné činnosti. Pro názornost 

a možnost -srm'flání s trestnou činnootí, které -se d6pouštějí mladiství ji .t -lze 

ročlenit do 4 základních okruhů, což znázorňuje následující tabulka: 

Tabulkač. 2-0 Skladba trestné činnosti@spělých-eclouzených vi"-oee -l-994 

Cetnost Vyjádření v % 
Al Násilné delikty 203 43,2 
Bl Majetkové delikty 214 45,6 

Cl Sexuální delikty 30 6,4 

Dl Delikty v souvislosti 
10 2,1 

s toxikomanií 
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U· tr-estnýeh činů -spáehanýeh· v ~uvislosti s toxik-omani-í nutno poznamenat, 

že obecně jde o rozmanitou trestnou činnost. U některých deliktů jež, byly spáchány 

pod vlivem psyclmtr~ch látek --a bezpr-ostředně spojeny s jinou trestnou -činností, 

bývá někdy v těchto případech ukládána ústavní forma ochranného léčení. V této 
' . krlrn=n'\· . ' ' -...l- ' -A..-1-:~, • l . 11.-t.-·t . ~~~~~EJFa.GI :s-,,,,"'""'JV'-~~~~~"'',.6H-n.Tj~~g:G\'"1SíGst~~ea+l\.~-l\1 ceveu~.~~~~ 

alkoholovou toxikomanií - § 201 ohrožení pod vlivem návykové látky, § 187, § 188 

nedovolená výroba~ -držení omanných ~ -psychotropnich látek~ jedů, ~ i 8-8~ --šíření 

toxikomanie. 

Definice drogových trestných činů, souhrnnč označovaných jako primární 

-dr-ogtWá kriminalita, je relat-ivně snadná -a vychází z přfslu~né f6tmtllaee --tr-estního 

zákona. Poněkud složitejší je však vymezení trestných činů, které s užíváním drog 

~ouvi~jí. Za tímto účelem byl zaveden -termín -etioffigi~ký faktill. Eticlogický fak:till 

v kriminologii můžeme defmovat jako desetinné číslo (vyjádňtelné v procentech) 

udávajicí-mfru, jížje daný trestný čin plifaditelný existenci drog. Jak výše-uvedeno, 

můžeme bez velkých problémů určit trestné činy, pro něž je etiologických charakter 

roven 1. Těmito činy jsou (členěno podle paragrafů} všechny skutkové podstaty 

trestných činů spadajících do primární drogové kriminality (tj. 187, 187a, 188, 188a). 

U tr~stný~h 6nů, které nezahrnují nakládání s nezák-onnou -drogou, je situaee 

nepoměrně složitější. V tomto případě tzv. sekundární drogové kriminality se jedná 

zejména o majetk{}V()u kriminalitu a -celý k-oncept vy~hází z hypotézy, podle níž je 

(problémový a /nebo závislý) uživatel drog nucen obstarávat si prostředky na drogy 

trestnou -činností.(Zábranský 2001) Ještě na -větší obtíže nruážíme --při --popisu izv. 

terciární drogové kriminality, o níž se v odborné literatuře u nás nehovoří, a často 

splývá spíše se -sekundární drogovou kriminalitou. Uživatelé drog jsou fusto de facto 

v roli oběti trestné činnosti jiných osob.Přestože je koncept tohoto členění odbornou 

i laick-ou veřejností přij-ímán, nebyl zatím u nás nikdy podniknut-poktts o kvantifik1lCi 

tohoto stavu (M. Miovský, H. Spirig, M. Havlíčková, 2003, s. 26). 

Při pohledu na tabulku je -na -první -pohled evidentní, --že -skladba trestné 

činnosti dospělých odsouzených se mnoho neliší od delinkvence mladistvých. Pokud 

jde o druhy trestných -činů, nejfrekventovanější je § 247 krádež, na druhém místě 

§ 234 loupež a pak následují delikty podle § 221 a § 222 ublížení na zdraví a těžké 

újmy na zdraví. Na mzdíl -od mladistvých je zde častější § 155 útok na veřejného 

činitele a § 219 vražda. 

Ze sexuálně motivovaných činů převažuje § 241 znásilnění a § 242 

zneužívání (méně). Dospělí mají -delší tresty, než mladiství, nejčastěji do 51et{56,5 

%) nebo do 2 let (25,2 %), obdobně u druhého souboru. Předcházející soudní stíhání 
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pr-oběhlo u 71,4 %,předcházejicí výkon-trestu-odnětí -svobody -u33 %-vězňů-prvního 

souboru z roku 1992, ale u 50,6 %vězňů z druhého souboru z roku 1994. přibylo 

-tedy recidivistů, přičemž-u-této kategorie 13,7% je podruhé ve VTOS, -9;6-% 

potřetí, a 27,3 %bylo více, než třikrát ve výkonu trestu. Pokud jde o rodinný stav, 

~~~~~;(;)~~~~~oodni,i-4)__i)lo==wzv:edení,~ťi,:4~a~~~.4.=žiiu~0~€}z~i ~~~~ 

odsouzenými bylo 37,95 % romských občanů (u mladistvých 33,98 %). Pokud se 

jedná -o dasažené vzdělání, dokončenou -základní školu měl-o 3-8,8% -a vyučeno v 

oboru bylo 29,4 %, tj. celkem 68,2% s dokončeným základním vzděláním. Zvláštní 

šk~lu mělo l-6,2 %. T-éměř -61 % odsouzených byl-o -před výk~nem trestu bez 

pracovního poměru. U druhého souboru byly údaje podobné, rozdíl byl jen v tom, že 

do výkoo.u tr-estu přibyli absolventi ~eh šk"l - 2,5 %. Z hlediska vnitřní 

diferenciace jsou významné také údaje o psychiatrické léčbě a suicidálních 

pokusech. Na -psychiatrii bylo léčeno -pouze 1,1 % odsouzených, -suicidální -pokusy 

byly před výkonem trestu zaznamenány jen u 2,13 %. Oproti kategorii mladistvých 

tedy-podstatně-méně. 

Následující tabulky pocházejí z průzkumů provedených později v rámci 

ověřovací studie úěinnosti-psyehologieky zaměřeného -modelu vnitřní -dif~renciace. 

Tabulka č. 21 Skladba trestné činnosti dospělých odsouzených v roce 1995 

n =3D2 Cetnost Vy]adření v;Jio 
Al Násilné delikty 183 36,45 
Bl Majetkové delikty 258 51,39 
Cl Sexuální delikty 39 7,76 
Dl D.elikty v souvislosti 18 3,58 s toxikomanií 

Tabulka č. 22 Skladba trestné činnosti dospělých odsouzených v roce 1997 

n=566 Cetnost Vy_jádření v % 
Al Násilné delikty 231 43,81 
Bl Majetkové delikty 214 37~81 

Cl Sexuální delikty 43 7,59 
J)/_D.elikty v souvJslosti 

16 2,82 
s toxikomanií 

V obou výše uvedených tabulkách nevelké procento 0,82% u souboru z roku 

1995 a 7,-97% u sOttboru z roku 1997 byly zaznamenány -ostatní -delikty, tj. jiná 

trestná činnost pro níž byly uloženy nepodmíněné tresty, ale nespadají do výše 
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uvedeného rozdělení TČ. Nejsou, proto uváděny v tabulkách. V prvním případě se 

jedná o § 202 výtržnictví, a § 171 maření výkonu úředního rozhodnutí. V druhém 

případě převažoval § 171 maření výkonu úředního rozhodnutí, po něm následoval § 

202 výtržnictví. 

~~~~~~~~~~~WllÍ~OO~G~Y41ási,tný~~oo1i~)Ll~tG~peřaGÍ~~4,&2~~1~~2~2~, ~~~~ 

§ 219. U majetkové trestné činnosti bylo pořadí nejčastějších trestných. činů: § 247, 

§ 250, § 213. V druhém souboru bylo u násilné trestné činnosti pořadí: § 234, §_§ 

221 a 222, § 155. O něco ubylo vražd (z 30 na 25), ale výrazně přibylo útoků na 

veřejného činitele (z 6 na 27 ), a vydírání podle §235 (ze 7na 22 případů). 

Celkově ve druhém souboru v roce 1997 vzrostla násilná trestná činnost a 

poprvé ve sledovaný~h vzorcích a souborech předčila majetkové delikty, byť 

samozřejmě tato násilná trestná činnost obsahuje majetkový kontext, když se jedná 

především o loupeže podle § 234 tr.zák. U mladistvých odsouzených byl obdobný 

vývoj trestné činnosti zjištěn o osm let později v roce 2005, kdy rovněž prvně, 

ale dramatičtěji převážila násilná kriminalita nad majetkovou, v obdobných 

konotacích. Populace mladistvých v podstatě ve skladbě trestné činnosti kopíruje 

vývoj populace mladých dospělých, které se blíží svým věkem, a v .posledních 

letech i motivací a způsobem provedení trestného činu. Zdá se, jak:.oby docházelo v 

jistém smyslu k jakési negativní sociálně patologické paralele "vývojové akcelerace 

mládeže". 

Celkově můžeme konstatovat, že problematika výkonu trestu u kategorie 

mladých dospělých je b 1 í z k á kategorii mladistvých. Není však totožná, mladí 

dospělí jsou určitou meziskupinou dělící dospělé od mladistvých. 

Podle Kunce ( 1973 ,s. 4 2-4 5), existuje mnoho .důvodů pro . zvláštní postavení 

této věkové kategorie. Prvním hlediskem je odlišná fyzická, psychická a sociální 

situace mladých dospělých. Ve věku.okolo 25 let je ukončen fyziologický vývoj a 

vývoj mozku. Biologické nevyzrálosti mladých dospělých odpovídá často nedostatek 

psychické a intelektuální zralosti. Mladý dospělý nemá sice již typické rysy 

nezralosti mladistvého, nedosahuje však <!osud stabilizace osQbnosti vlastní zcela 

dospělému člověku. Je zde napětí, opozičnost, agresivita. Mezi dospělými i 

mladistvými jsou rušivým elementem. Ani ze sociálního hlediska nejsou zakotv.eni. 

Nejsou vyučení, nemají vlastní rodinu. Někteří odborníci považují tuto skupinu za 

nejpříhodnější pro výchovné působení a ovlivňování. Duševní struktura není dosud 

upevněna, ochotněji se zapojují, učí a jsou přístupnější agrumentu než starší dospělí. 

Tyto aspekty opravňují výkon trestu oddělený od dospělých. Jsou autoři, kteří 

považují mladé dospělé za příhodnější k výchovně zaměřenému trestu analogicky s 
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mladistvými. Podle Bttsehe-až -do 25 let -se za přímivýeh -ok-olností zvyšttje naděje na 

výchovný výkon trestu (Kunc, 1973, s. 44). Dalším závažným důvodem pro zvláštní 

výk-on tresttl je ~' že podíl-téttl kategocie na kriminalitě je vysoký. Kr-omě 

toho víme, že v tomto věku existuje velké riziko recidivy a začíná také skutečná k r i 
• ' " ' L....-;~ n...l.-..-'1 • A.... Vl--A~~ • ' ..!. v • v x:. ~~ 

~~~~~=n14~1l~a~~4~I~<čU~!et~\oi.&IAl:).Uv"G~eA\oHI-1HU~v1Hf'Fll\:}Z1lUHGwl~-s~WSte.j~ttYi:ttt~~~~ 

18- 25 let, někdy se doporučuje je zvýšit až na 28- 30 let nebo naopak hranici snížit 

na 23 let. Náš právni řád kategorii -mladý dospělý nezná. Tak-é -z tohoto důvodu 

neexistuje u nás oddělený samostatný výkon trestu ve zvláštních ústavech, jako je 

tomu např. v Němeeku-ijinde ve světě. 

Jediné, co je možné v našich podmínkách prosadit, je jejich oddělení od 

jinýeh -odsouzených alespoň v r á m c i ústavů vnitřní -diferenciaeí výkimtl -trestu. 

Což se v některých věznicích v současné době do jisté míry uskutečňovalo nebo 

uskutečňuje. T-ak -napříldad -ve Věznici K-uřim bylo ·- zlízeno v -rámci vnitřní 

diferenciace oddělení pro výkon trestu mladých dospělých odsouzených mužů ve 

věku od 1-8 -do 2-6 let, ·jak -o tom v -souvislosti s pracovní výchovou 1eferuje Mezník 

(Kroměříž 2004). Rovněž ve Všehrdech byli a zčásti ještě jsou společně zařazováni 

v podstatě mladí doopěH zař-azení do profesního vzdělávání, -ale -toto kritérium již 

není dodržováno vzhledem k nově zavedené koncepci vnitřní diferenciace. 
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2.3 NĚKTERÉ PROBLÉMY SOUČASNÉHO VÝKONU TRESTU 

ODNĚTÍ SVOBODY 

~~~~~~~~~~mleaem~k: vdm~šiFek~re~lematiee~seuvisejíe~s~výk~nefir4resftl~s~ee~~~~ 

omezíme jen -na -některé -aspekty, které se · bezpmsti'edně iýkají -tématu vnitřní 

diferenciace. Jak již bylo uvedeno, v rámci humanizace výkonu trestu je nutné jeho 

výkon -individualizovat. Protože však u nás existuje -hromadný skupinový -výchovný 

systém a rychlý růst stavu odsouzených nedává naději na jeho rychlou přeměnu, lze 

za daných podmínek -do jisté míry individualizovat výkon -trestu -pouze eestou -vnější 

a především vnitřní diferenciace. 

Všeobecně je možno říci, že jedním z hlavních problémů je udržování kázně 

-a -pořádku ve vězeňských zalízetúch. Výkon--tresttrv -současnosti nastupují skutečně 

jen osoby s velmi závažnou trestnou činností. Vzhledem k tomu, že skupinový 

systém organizačně -i jinak idade -vysoké -nároky na petsonál, je -obtížné ·zajistit 

soustavnou kontrolu odsouzených. V důsledku toho ve věznicích existoval a existuje 

prakticky nek-ontrolovatelný tzv. tiruhý život odsouzených se všemi negativními jevy, 

jež s sebou přináší. Jedná se o latentní trestnou činnost během výkonu trestu, 

-spočívající především v různých f-6rmách šikanování, -vydíí1iní, kr-ádeží itp. Je velmi 

obtížné ji zachytit, zpravidla se to daří v případech, kdy dochází ke zjevným 

následkům, -např. k pmanětú -v důsledku -fyzického -napadetú. Ale i --tyto ~é 

případy lze často jen obtížně dokázat. Kromě agresivity mezi vězni dochází běžně k 

verbálním -a někdy i fyzickým útokům na vězeňský -personál Z-načné ·škody vznikají 

v důsledku ničení a poškozování inventáře, výstroje, atd. Za uvedené přestupky a 

způsobené -škody jsou vězni téměř nepostižitelní. K-ázeňské tresty věc neřeší, -protože 

způsobenou škodu vězeň nemá z čeho uhradit, takže pohledávka je nedobytná. 

Tím se dostáváme k problému pracovního zařazení odsouzených. Vězni--sice 

ze zákona mají povinnost pracovat, problém je však v tom, že je obtížné zajistit pro 

odsouzené -práci. Z toho důvodu je část odsouzených dlouhodobě bez vlastního 

zavinění pracovně nezařazena. Bezdůvodné odmítání práce však není nijak 

ojedinělým jevem. Vedle toho existuje legální způsob odmítání práce, -odsouzený 

totiž nemusí souhlasit se zařazením u soukromého subjektu; uvede-li to jako důvod 

odmítnutí, není postižitelný. Nepochopitelnost tohoto ustanovení je zjevná, -a je 

anachronismem v podmínkách zprivatizované společnosti. Určité řešení lze spatřovat 

v zařazení odsouzených, a to přednostně mladších věkových kategorií do odborného 

profesního -vzdělávání nebo rekvalifik-ační-ch kurzů. investice do profesně vzdělávaeí 
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výkonu tr-estu. Je -to v podstatě {)f-ganizačni f-orma, -výehovný sk-upinový -systém, 

ovlivňující podmínky života odsouzených, metodika od níž se odvíjejí další dílčí 

metody práce -s vězni. Z-namená to zár-oveň, že je pr-()Středk-em výelwvy, -nik-oli -cílem. 

Rozdělování odsouzených do skupin je závislé na stanovených klasifikačních 

~~~~~~rtétnetr-pud1e ktetých -se~m vnimríu1Jerenciace. 

Volba k r i t é r i í záleží na tom, který převládne přístup, zda trestně 

-právní, kriminologický, pedagogi-cký -nebo jiný. Kritéria -se -mohou vehni ii-šit, jak 

ukázal rozbor koncepcí vnitřní diferenciace. Mohou to být příčiny trestné činnosti, 

pr-ognóza vychovatelnosti, plnění povinností -ap. V -této-práci je -hlavní -důraz kladen 

na prosazení p s y c h o J o g i c k é h o přístupu. 

Analýzou a k-omparací rozmanitých přístttpů, pojetí, k-oncepcí a -nwdel-ů 

vnitřní diferenciace i různých klasifikačních systémů osobnosti delinkventa jsme 

dospěli k --přesvědčení, že jiné --(nepsychoiogic:ké) plístupy -nemohou ·-v --plné šíři 

postihnout osobnost odsouzeného a ani v nich o to nejde. Proto ostatní přístupy nutno 

považovat za -příliš úzké, resp. jednostranné, jež v konečném důsledku -vedou 

víceméně k mechanickému a nahodilému utváření skupi-n, jak s odstupem můžeme 

pozorovat v současné době. V takovém případě se však vnitřní diferenciace stává 

neítčinnou. V -této -práci je prvoř-adým východisk-em -o -s -o b n o -s -t delinkventa. 

Víme, že ve věznicích vzrostl počet prvovězněných pachatelů. Je pravděpodobné, že 

pekucl-se nedaří udržet jejich -sociální svazky, vybavit je znalostí -nějak-é -pr-ofese, -s 

tím, že se po propuštění budou mít kam vrátit, lze očekávat nevyhnutelnou recidivu. 

Je to -bludný kruh, který jedinec zprvu nedovede a -posléze mri nechce pi'emšit, 

nevyhnutelně vede k recidivě. Ve věku do 25 let začíná krimi-nální kariéra, vědomě 

-přijatá jako životní dráha, někdy i dříve. V -literatuře se uvádí, že -nejdůležitějšími 

rysy charakterizujícími budoucí recidivisty ve skupině prvotrestaných byly tyto -

nadměrné požívání alk--oholu, ťastá změna zaměstnání, nízká kvalifikace, nedostatek 

k ktů din b V' J~ b.>"'71r."r V' kL .. : • '1' lr "' V ..l--1.. ' onta s ro ou ne o prate!L, ~ zacate KFimlna -m JS:anery, pre\A)tt()ZI 

-rozsudky -za násilné dehkty a činy -protilnajetku (A. Kunc, t973, s. 44, -5 i). Nově 

možno přidat nezaměstnanost. Tato charakteristika vcelku vystihuje soubor našich 

odsouzených. Znamená to zároveň, že kategorie-prvovězněných -osob bude vyžadovat 

zvýšenou pozornost, a to tím spíše, že se velmi často jedná o pachatele násilné 

trestné -činnosti. 

Z výše uvedeného vyplývá, že diferenciace je nutná i v rámci kategorie 

prvotr-estaných, resp. prvovězněných osob. Z pohledu -legislativy, -t-o znamená 

uplatněním trestně právních kritérií by žádné další rozlišování nebylo možné. Je však 

možné z hlediska psychologického. Stejně jako u -prvotrestaných je možné -a-nutné 
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-difereneovat -i v rámci -k-ategor-ie -r-ecidivistů. -K-ategorie recidivist-ů-je právní &ně:ní. 

Z psychologického hlediska lze tuto kategorii dále členit podle Dupréela (A Kunc, 

l-973, ~- 1-Q, 54). 'f-en mzHšoval recidivisty -asociální -a antisociální. T-ot"6 -ělenění i 

empiricky vyhovuje a je zřejmé, že každá tato skupina vyžaduje odlišnou formu 

~~~~~11l'JTn-mrtT1estu~ výkladu poznáváme; že ktitétimniec.i.mvr"~~lrteciísR:a Uíferenciace 

nedostatečné, spíše jen pomocné. Vždy bude prvotní zvažovat osobnostní rysy. 

Požadavky na kritéria vnitřní -diferenciace 

Kritéria VD by měla v zásadě splňovat několik obecných požadavků. V 

-první řadě musí vycházet z o -s -o -b n -o -s t i ilelinkventa a vždy musí být 

psychologicky odůvodněná. Je třeba trvat na objektivitě při zařazování jedince do 

určité difetenciační -skupiny. To-mimo jiné znamená, -že k:titétiem-nemá -být to co 

může hypoteticky eventuelně nastat (např. prognóza vychovatelnosti), ale to, co se již 

-stalo nebo -právě -aktuálně -trvá. Tedy všechno, co lze objektivně zji-stit, -doložit, 

popsat a diagnostikovat. Kromě výsledků vlastního psychologického vyšetření 

včetně pečlivě provedené anamnézy musíme v penitenciámí diagnóze brát v úvahu i 

další podklady. Jsou to zejména rozsudek, kde se nalézá podrobný popis druhu, 

způsobu a okolností a motivu provedení určitého trestného činu. Spáchaný delikt 

jakožte~-projev k-onkr-étního chování a jednáni v ut'Č:i:té ~'iíuaci má -sám -o sOOě vysokou 

vypovídací hodnotu. V osobním spisu odsouzeného Je rovněž k dispozici řada dalších 

údajů, jeho -součásti j-sou -přílohy --rozsudkll, někdy to bývají expertizní pusudky 

soudních znalců (psychiatrické, psychologické) v souvislosti s vyštřováním nebo 

posuzováním otázek příčetnosti -a -odpovědnosti pachatele. Dále se dozví-dáme ze 

spisu tzv. tvrdá data o odsouzeném, týkající se jeho kriminální kariéry, rodinných i 

GSObních poměrů, nebo zpr-ostředk-ované výpovědi "6 -odsouzeném jiných na případu 

nějak zainteresovaných osob. V reedukační, resp. osobnLkartě máme_k_dispozici_( 

kromě -záldadnich -dat) -přehled o chování jedince jako obviněného -z doby procesní 

fáze vazby, eventuelních přestupcích a uložených kázeňských opatřeních z vazebních 

věznic nebo později z výkoou trestu od -pobytu na -nástupním -oddělení, popiípadě z 

jiných předchozích věznic. Osobní karty obsahují zejména psychologickou, 

pedagogickou a sociální eharakteristiku včetně hodnocení vychovatele nástupního 

oddělení, jakož i zdravotní klasifikaci. Vyhodnocením uvedených údajů lze posléze 

dospět k závěru o zařazení jedince do odp<wídající diferenciační skupiny -a stanovit 

povinné a zvolené programy zacházení (dřívější reedukační program, resocializační 

program). 
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Kmmě -požadavku -objektivního vyšetření aktuálního -duševního -stavu 

osobnosti, musí kritéria splňovat ještě některé další požadavky. Především by měla 

být dobře diagnost-ik-ovatelná -a -rel-at-ivně jednoduchá, -aby se tak-é "provozně'-' 

osvědčila. Např. v bývalém NVÚ Libkovice některá kritéria splývala, přestala být 

tr1 ~-~~~ttrrlkčvní',, důsiedku;oho\ivě nz pěti difetenciačntch =sirn.piD -se vtasfně v-praxi 

nerozlišovaly. Protože vnitřní diferenciace má být prostředkem k zefektivnění práce, 

nemohou -být kritéria vágní nebo-nahodilá. Jednotlivé -skupiny-o-sob -se od -sebe-musí 

lišit právě v závislosti na kritériích VD. 

Dalším -požadavkem na vnitřní diferenciaci je tzv. -p -r o -s i u -p no s t 

skupin. To v praxi znamená, že jedinec po zařazení do určité diferenciační skupiny 

může být ťasem pfeřilZen do jiné, výhodnjší -nebo nevýhodnější sk-upiny. S 

myšlenkou prostupnosti se zde uvažuje, takže by se na první pohled mohlo zdát, že i 

tato difetenciace-má pwgresivtú, vzestupný "(stupňový) chataktet. Ve-skutečnosti v 

progresivnosti skupin, a na něm založenému systému vnitřní diferenciace, nelze 

spatřovat nejdidežitejši ·dl vnitřní diferenciace. V -psychologickém pojetí VD sice 

vězeň být přeřazen může, ale nemusí. Nelze považovat za vhodné, aby se podle 

formálních, často účelových vnějších projevů jednání a chování odsouzených 

měnilo eo cllvíli -složení skupi-n. Zakrátk-o by oošlo k -promíšení -a -par-adoxně -by 

znovu nastal stav faktické nediferencovanosti. Je tomu tak proto, že jakýkoli 

vzestupný tprogresivtú) systém je-založen -na -hodnocení -vn:ějších, fonnáiních znaků 

(dodržování předpisů, řádů, povinností atd.) u odsouzených a snadno se stává, že 

nejnebezpečněj~í vězni jsou zakrátko ])OVaŽOVálli -za -vzorné. Je tomu všudeiam, kde 

se mohou domoci nějakých forem výhod, třeba i zdánlivě nepatrných. Ve věznici 

mívá význam i zdánlivá maličkost. Lze vyslovit předpoklad, že -stejně jako -se 

osobnost odsouzeného nemění ze dne na den, tak není nutné ani vhodné rychle 

měnit závěry na jejichž základě byl dotyčný do ttfČité -skupiny zařazen -

nsychologické yyšetření osobnosti a další okolnosti rozhodnutLEroto____je zb}dečné 

-spěchat -s -přeřazováním, iřebajen -proto, -že -vězeň -phú -své FGtmozi ejmé povimmsti a 

rychle se zorientuje v novém prostředí. Zvážení možnosti přeřazení je věcí 

dlouhodobějšího -procesu, vždy by se mělo dít především na podkladě osobnostních 

změn. Je pravdou, že odsouzený, který je v této diferenciaci prvotně zařazen do 

určité skupiny v ní může zůstat během -celého svého pobytu. Vzniká tak problém 

motivace odsouzeného. Je srozumitelné, že progresivní modely VD apelují na 

motivaci k plnění povinností. T-ento účel se vcelku může dařit a přispět ke zklidnění 

situace ve věznici. Nemůže však oddělit méně depravované jedince od silně 

depravovanýeh a nechráni před kriminální infekcí. Pokud se jedná o motivaění 
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aspekty, je na ně -v rámci kilillplexního modelu \ID -pamatováno tím; že -v-řámei 

každé jednotlivé základní skupiny existuje ještě prostupná skupina, která představuje 

z v-ýhod -ň 6 v a~ í -sy-stém,-upravující v závislooti na -plnění ttr-čitýeh požadavků 

rozsah výhod nebo naopak znevýhodnění odsouzeného. Proto však není nutné, ani 

c~~~~~~wodné,~mčni~cham&t~I- ~~tíut;;-"'Ž~~-se4leustideiDě.niio jejich ~luzein-puttle 

toho, jak se právě určitý jedinec projevuje. 

Jednou z -podmínek -vnitřní diferenciace je u-ni -v -e-r z á i-n -o -s t kritérií, 

vzhledem k velké heterogenitě odsouzených. Tato kritéria se v této práci podařilo 

ildvodit, vycházejí z klasifik-ace založené na psychologických kritériích ve vztahu -k 

osobnosti. V psychologicky zaměřené koncepci vnitřní diferenciace jsou tak z 

hlediska -prvt>tního r-ozdělení ur-čující výchozí dvě klasifik-ační kritéria hlavni 

(intelekt a druh a stupeň depravace osobnosti) a jedno pomocné, doplňující 

(psychupatoiogické-projevy). 

Kritéria vnitřní diferenciace 

Zkoumáním našich i zahr-aničních -klasifik-ací osobnosti delinkventa, 

minulých i současných koncepcí vnitřní diferenciace a na základě osobních 

zkušeností s jejím uplatňováním, a průzkumy vnitřní diferenciace u mladistvých lze 

f-ormukwat -volbu kritérií, které --se jeví jako -optimální pro psychelegisky 

orientovanou koncepci. První dvě, jež jsou hlavní, se vztahují na všechny odsouzené, 

zbývající kritérium se týká jen malého okruhu osob-a lzejej-považovatza pomocné. 

Jedná se o tato kritéria: 

1) s c h o p n o s t i - úroveň inteligence měřené inteligenčními testy 

vajádřená inteligenčním -kvocientem. Kritérium intelektu je běžnější ve slovenských 

koncepcích vnitřní diferenciace. U nás je jinde uplatňováno poze ve věznici pro 

mladi-stvé v Gpavě, kde převzali k-oncepci podle Havr-lent-ové. Jeho -yý;ood<m ;je___zy_chlá 

diagnostika a objektivní výpověď o osobnosti delinkventa. Kritérium postihuje 

hlavně vrozené -aspekty osobnosti -a má v Támci diferenciace význam -při zal azování 

jednotlivce do výchovně vzdělávacího procesu, záučních nebo rekvalifikačních 

kurzů a také do zaměstnání. 

Kromě toho je kritérium intelektu významné i z hlediska pokud možno 

neproblém(wého pobytu jedince mezi ostatními odsouzenými. I z těchto důvodů lze 

najít v různých minulých konceptech skupinu mentálně retardovaných, což bylo 

-činěno-ve -snaze zabránit a předejít j-ejich -šikanování -a možt1ým ironftiktům. Z praxe 

je dostatečně známo, že společný pobyt s ostatními vězni znamená u těchto jedinců 
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znaěné obtíže. Pro ně samotné, -pro -ostatní --odsouzené rovněž. T--ato minorita je 

problémová po stránce adaptace na režim ústavu, nedovede se přiměřeně vyrovnávat 

-s -pť)Žadavky or-ganizovaného života a přiměř-eně reagovat. Pr-oto -se -stává předmětem 

nechuti a terčem pro ostatní odsouzené. Jejich reakce bývají nepředvídatelné, 

~~~~~'Většinou~však~plozivní a masivně agtesivtú~~~-sJ1Ílnrvyžacluje-zceta offlíšlzy · 

režim, speciálně pedagogické postupy a celkově odlišnou metodiku výchovného 

zacházení. 

Výše uvedené důvody ukazují na potřebnost zavedení tohoto kritéria pro 

jeho praktiekoo užitečnost, nezávisle na 1:om, že v jiných souěasnýeh koncepcích 

vnitřní diferenciace se vyskytuje málokdy. 

2) d-e pTa v a-c-e - {zlat. ilepravatio =zkřivení)- dmh-a-stupeňilepravaee 

osobnosti zjištěný psychologickým vyšetřením osobnosti a provedenou anamnézou v 

-rámci stndcturovaného schématu klinického 10zhovom \R.M.Cohen,W02.;s.l3). 

Pojem depravac~ znam~ná především z m ě n u o s o b n o s t i ve smyslu jejího 

~žení (Janík 1983). Hi zjišťování -druhu a stupně depravace 1ie nejedná cm:i tolik o 

provádění měření, škálování, ale především o kvalitativní d i a g n o s t i c k o u 

úvahu, zda stupeň depravace je nízký nebo značný. Dále se zjišťuje, zda se jedná o 

p-ar c i -á l11f depravaei ve -smyslu .gnížení ilfěité-oblasti ~ostní -struktury, -např. 

vyšších citů nebo o g 1 o b á 1 n í depravaci osobnosti ve smyslu snížení ve všech 

-sffižkách osobnosti. -Přenesením pojmu ilepravaee z psyclwpatologie a psychiatrie 

(také defektologie a resocializační pedagogiky) do forenzní, resp. penitenciární 

psychologie -a do penoiogie, usilujeme u --přesněJší -vymezení -používaného 

právnického termínu "narušení osobnosti". Zákon o výkonu trestu odnětí svobody 

sice ukládá oddělit méně narušené od více narušenýeh, jakož i další -požadavky, ale 

blíže pojem n a r u š e n o s t nijak nespecifikuje. Tato neurčitost se dlouhodobě 

-negativně projevuje v -penitenciámí praxi, protože nelze -6bjektivně rozhodnotrt, 

kterou osobu považovat za narušenou (a jak) a kterou nikoli._Nej.sou_upřesněna 

žádná laitéiia, takže -zbývá jen -subjektivní odhad ~ožje-právněijinak nevyhovující. 

Z klinického hlediska lze chápat depravaci v souladu s Janíkem, Duškem (1987, s. 

157-158) jako poruchu osobnosti psychogemri etiologie ve smyslu -snížené úrovně, 

přičemž postižení se projevuje především v oblasti sociálních vztahů. Setkáváme se 

-s ní u chronický-ch alkoholiků, toxikomanů, u psychogenníeh -porneh, u neuróz, 

zejména tzv. strukturálních, u charakteropatií a psychopatických osobností. Janík 

ještě rozlišuje regredientní typ depravační, přičemž upozorňuje, že název depravace 

-se někdy používá v pe_j{}rativním -smyslu, -ale pak nevystihuje charakter -těchto 

procesů. Pouze část deficientních procesů s přítomností asociálních, antisociálních 
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nebo kriminálních m-ojeyů -se kryje s -představou depravaee jak-o -dissoeiality. -Gk-olí 

se může jevit i jedinec extrémně sociálně izolovaný jako depravovaný. Určující 

význam má s t r u k t u r ~ osobnosti -a s -o -c i á l n í pozadí. P-sychopatoffigieky 

mají tyto obrazy pestrou symptomatiku. Rozlišuje se produktivní nebo neproduk:tivní 

~~~~~~arr-anTa:-ftrrclrází~K-zúženi~slrcíalníJ:ro~pule~a~re<iukctsocia1mcn~R:omunf"Kacrčasto Je 

redukce původně široce zaměřené aktivity v rámci kompenzačních mechanismů (A 

Janík, K. Dušek, 1987, s.l59-15~). -s1avem deptavované -osobnosti 1ozmníme 

především její z m ě n u ve směru k delinkvenci. Změny se týkají hlavně 

-s t r u k -t u r y osobnosti -a popis změn -obsahuje -všechny její -s l -o -ž k y -

charakter, temperament, motivaci a prostřednictvím postojů (jejich kognitivní 

stránky) i -sch6pl10sti Jak úr-oveň -schopoost-í, tak -druh a -stupeň -depr-avaee -se -navenek 

projevují v c h o v á n í a j e d n á n í člověka, které pro účely diferenciace 

-oznaťujemejako -p-r o·s o -c i -á i ni -nebo a-ni i -s--o-c i -á l--n í . Při vyšetření jdeme 

po jednotlivých složkách a zjišťujeme jejich intaktnost nebo změnu. Například v 

charakteru sledujeme vztahy k lidem, sobě samému, atd., v temperamentu např. 

labilitu, afektivitu, u motivace např. úroveň a kultivaci životních potřeb, zájmy, 

návyky, a konečně v postojové sféře systém hodnot, způsob vnímání sociálních 

podnětů (adekvátnost) ~j. Právni-cký -termín narušení, n -a r u -š -e -n -o -s -t tak lze 

zpřesnit a defmovat, dát mu obsah i formu, což má značný praktický význam. 

Vymezení pojmu má rovněž difer-enciálně -diagnostický -význam, neboť --depravaei 

jako stav dodatečně vzniklý je nutno o d 1 i š i t od specifických poruch osobnosti 

-(dříve -psychopatií) jako -stavů !elativně -fixních. -svou zevní -fo-rmou se depravace 

psychopatiím podobá, někdy se s nimi překrývá (M.Sovák a kol.,l984,s.75-76). 

Pogády, -Guensberger (l-987) z pohledu -psychopatologie definují e m o ti v ni 

depravaci jako poruchu vyšších citů, odpadnutí mravních zábran a stupňování 

pudov-éh0 -ch6Vání -při -celkovém úpadku osobnoot-i; např. -u nark-omanů j-e -rento stav 

měřítkem pokročilosti postižení. Výhodou tennínu je_fakt.,_že pro jeho y-šeobecnou 
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-reakce na nnnnu poctivosti může -tak být -nejen funk-cí motivaee k získ-ání ttr-čitého 

materiálního prospěchu za každou cenu, ale současně i funkcí pozitivního postoje k 

delinkventní skupině kam jedinec patří. Sociální -depravace -chápaná z hledisk-a 

postojů je specifickým s t a v e m c h a r a k t e r u. Charakter je třeba chápat nejen 

~~~~~L hlediska postojů vyznačujících reiativněLI"Vl:tle a vyvážené vzmlzyf prostře01, ale-i 

z hlediska postoje vůči sobě samému, tj. vůči činům vykonaným v minulosti, v 

-přítomnosti, -či plánovaných v -budoucnosti. V chování lidí he -odlišit nejen 

vlastnosti, jež jsou výrazem obecných sklonů (tendence k preferování určitého 

jednání,chování, ěinností vzniklýeh a motivovanýeh na -podkladě zájmů během 

socializace, často na emoční bázi, jako součásti povahových vlastností), ale i ty, jež 

jsou výrazem -6becných -schopností. Osobnost t-ak lze -popiwvat buď z hlediska 

charakteru nebo z hlediska inteligence. Při zpracování penitenciárně psychologické 

-diagnózy, jejímž -hlavním dlem je určit druh -a stupeii depravace, čili -sociálního 

nepřizpůsobení, chápaného jako vÝChozí stav vÝChovného působení přihlížíme k 

osobnostním proměnným, -pojatým jako obecné sklony, inteligenci -a úrovni 

psychického rozvoje schopností, a psychomotorické dráždivosti (vzrušivost). 

Zavedení pojmu depravaee ne1ú v rozpom s ~'"tlou tendencí k integraci \lisciplín -o 

člověku, a vzhledem k nedokonalosti stávající právní terminologie lze považovat 

jeho aplikaci za přinos forenzní praxi. Pro potř-eby -penitenciámě psychol6gické 

diagnostiky a pro účely vnitřní diferenciace je nosný a dobře použitelný. Podrobnosti 

k-pojmu depravace jsou -uvedeny-v-příloze. 

3) p s y c h o p a t o 1 o g i c k é p r oj e vy - jejich přítomnost (výrazně 

manifestt)vaná) zejména v podobě maladaptace neurotické, -psychopatické, a 

maladaptivních projevů v důsledku závislosti na psychoaktivních látkách je rovněž 

posuzována psychologickým a v případě potř-eby psychiatrickým vyšetřením. 

Kritérium QsychomtlQ!Qgick:ých projevů Le vedlejšímlcritériem. jež se -v-Ztahuje---Pouze 

na-malou -část odsouzených, které je zpravidla zjistiteln.é spí-Še-až v-průběhu ualšího 

pobytu. V některých případech však může být zařazení do této skupiny provedeno při 

prvotním rozdělení, pokud je psychopatologická ~tomatika zjevná. 

Vlastní model vnitřní diferenciace se tak skládá ze dvou skupin hlavních a 

jedné pomocné, přičemž každá z nich -se člení na podskupiny. Schéma modelu 

uvedené na následující straně znázorňuje jednotlivé diferenciační skupiny a 

podskupiny. V-edle původního psychologicky zaměřeného ~modelu vnitřní 

diferenciace je na další straně zobrazen současně navrhovaný komplexní model 

vnitřní diferenciace doplněný o-motivačně -dynamické -aspekty. 
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Charakteristika jednotlivých diferenciačních skupin 

I. diferenciační skupina 

Všichni odsouzení zařazení do I. DS jsou intelekiově v pásmu normy, 

popřípadě v pásmu nadprůměru. podle stupně depravace jsou v rámci skupiny 

rozděleni do 2 kategorií na prosociálnf nebo antisociální. 

Al prosociální 

Do diferenciační skupiny II A jsou zařazováni odsouzení bez mentálního 

defektu s realtivně nízkým stupněm depravace, který se u nich projevuje vcelku 

prosociálním chováním a jednáním. 

Prosociální chování lze chápat v souhlase s Reykowskim, jako pozitivní 

formy chování, tj. pomáhání, podílení se, kooperace, sympatizování a empatizování 

(J.Kotásková, 1987, s.76). Mot i v a c i k prosociálnímu jednání rozdělujeme do 

3 kategorií: a) vlastní prospěch (dávám, abys dal), což u vězňů jednoznačně 

převažuje; b) shoda se společenskými normativy a hodnotami interiorizací; 

c) empatická reakce na cizí potřeby a strádání (J. Kotásková, 1987, s. 74-82). Výskyt 

dvou posledních je u vězňů ojedinělý. Reykowski v této souvislosti zpochybňuje 

trvalost rysu či vlastnosti prosociálnosti s čímž lze, alespoň u vězňů zcela souhlasit 

V rámci této skupiny jsou různé katogorie odsouzených, které jsme označili 

takto: socializovaní, bezkonfliktní, neproblémoví, prvověznění, nedbalostní. Jsou to 

nejčastěji se vyskytující eventality. Tyto kategorie z empirického pohledu v podstatě 

vytvářejí celou skupinu tzv. prosociálních. 

S o c i a I i z o v a n ý pachatel je jedinec, jehož osobnost se nerozchází 

úplně s normami a hodnotami společnosti, stupeň odcizení je malý, delikt prožívá 

vlivem sounaláležitosti se společností a dosud ne zcela zpřetrhaných svazků, 

rodinných i jiných. Bez konfliktní jedinci se vyznačttií tím, že se neztotožňují 

ani s hodnotami společnosti, ani s "hodnotami" skupin delinkventů. Mohou být 

zařazeni mezi asociální pachatele.Nebývají zjevně konfliktní ve vztahu k vězňům ani 

personálu. To, že nevyhledávají konflikty ještě neznamená, že jsou bez problémů. 

Jejich laxnost k dodržování povinností se může snadno odrazit v kázeňských 

přestupcích (A.M. Jakovlev, 1973,s.7, 35). Jinou kategorii odsouzených představují 

tzv. n e p r o b I é m o v í odsouzení. Tito jedinci se vyznačují důsledným zevním 
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dodržováním všech --vnějšně kontrolovatelných formálních -požadavků, -ve vzstupnýeh 

(progresivních) systémech výkonu trestu rychle dosahují hodnocení typu: "jedná se o 

vz6rného odsoozeného s příkladným plněním základních povinnosti". Nebývají -s 

nimi zjevné potíže, avšak jejich neformální vliv může být velký, což je vždy 
~ ' n ~ ~. ' · ~ ., 1..+--' '~~ dd~l d ~~~::llvL>i1UGtmlc--F~T~\T~B~V~~~~-n~~~-n~1 J'SGU~Nttte.geF.l'l;--KtCfft~nta~u j•~v L...\.tj .. 0 e ena~ . ~~~ 

recidivistů. Proto jeich prvotní zařazení by mělo směřovat mezi prosociální. Je-li 

však přesto u nich -stupeň depravace značný, je· záhodno je rovněž umístit mezi 

skupinu antisociálních odsouzených. Také kategorie n e d b a 1 o s t n í odsouzení 

patři do skupiny -prosoeiálníeh -(zpravidla 1 z důvodů prevence -před kriminálni 

infekcí, jakož i důvodů bezpečnostních. Pokud jde o kategorii osob blízkých věku 

mladistvého, jsou zařazováni ve všech -skupinách, avšak v Támci každé .z -nich by-měli 

být umísťováni odděleně, tak jak je znázorněno ve schématu vnitřní diferenciace. 

Podskupina -prosociálnfch je -relativně -nejméně --problémová. Musí -být 

oddělena od ostatních odsouzených. Je zde zaveden volnější režim a jsou 

uplatňovány běžné pedagogické-metody a postupy. 

Bl antisociální 

Do diferenciační skupiny liB jsou zařazováni odsouzení bez mentálního 

-defektu se značným stupněm depravace, který -se u nich projewje antisociálním 

chováním a jednáním. 

Chování delinkventa "antisociálního" typu je pokusem uspořádat svou 

osobnost podle -norem -a -hodnot, jež -mají -antisociální OOsah. T-yto nsoby uznávají 

strukturu hodnot, které mají antisociální obsah. Tyto osoby neuznávají strukturu 

hodnot společnosti jako celku -a zaplňuji (nebo se -snaží zaplnit) -vzniklé -vak-uum 

rovněž systémem či strukturou hodnot a norem, ale takových, které jsou v rozporu s 

normami a hodnotami -sp6lečnosti. Při -osvojt>vání ·těchoo iWfel11 naptm1áhaji často 

malé, neformální skupiny( A.M. Jakovlev, 1973, s. 35-36). V rámci podskupiny 

-antisociálních rozlišujeme empiricky uále uvedené kategorie vězňů -volně-tvořících 

její složení: nesocializovaní, socializování odchylně, problémoví, recidivisté, 

agresivní. 

N es o c i a 1 i z o van ý jedinec nemá zvnitřněné normy chování, je 

-egocentrický, s -tendencí přOSazovat -se bez ohledu na potřeby okolí. Jeho -osobnost 

lze charakterizovat do značné míry jako psychopatickou. Delinkvence je zakotvena 

spíše v osobnosti než v-situačních pr-oměnných (-K Netík, J. Neumann, K Večerk-a, 

H. Válková, 1987, s. 60-61). Jiným možným typem odsouzených jsou jedinci, kteří 
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jSOO -s o -e -i -a l--i z o v -a n -í -o d ~ h ~ l n ě - mají náležité zábr-any zaruěujfci 

socializované chování ke členům vlastní skupiny, avšak nedostává se jim brzd ve 

-vztahu k jiným -osobám. Hodnoty -své -skupiny ak-ceptují, OOdrfují normy, -a-však -k 

jiným lidem jsou nepřátelští. Právě dodržováním subkulturových norem se dostávají 
_A -1--. 'V t...-.' . . .u.. ~:):~.. ~. i ..,, 

~~~~~·cte~H'J1ij:)ffi'U~--s~oucene~-pnn:ny1Tl1 flť)ffflftlnt '3: ZaKOfiY. -.r,l\,.,ri:uy~~-u-ut~uiDVOfl O 

pseudosocializaci, podle Bandury a Walterse (in.W. Sanocki) jsou označováni jako 

tzv. subkulturovi zločinci (A. K--unc, 1973). ·Další ·kategorii osob tvoři -odsouzení, 

které můžeme označit jako tzv. pro b 1 é m o ví. Jedná se o osoby s negativním 

-postojem k -výk-onu trestu, kteří -programově nedodržují předpisy, -stanovený -pořádek 

a kázeň, a jsou konfliktní ve vztahu k vězeňskému personálu spíše, než-li k 

-speltlVězňttm. Svými posroji -se mjak -netají --a následky ·vlastního jednání jsou jim 

lhostejné. Velkou skupinu svého druhu tvoří kategorie vězňů rec i di v i st ů. V 

praxi -výkonu-trestu -byla -přijata -definice, která jako -recidivisty označuje ty, icteříjiž 

vykonali alespoň jeden trest. Uznává se, že jde o velmi rozdílné typy pachatelů. H. 

Mayer z kriminologick-ého pohledu považuje za -recidivistu tak-ového pachatele, jehož 

delikty mají značnou závažnost (A. Kunc, 1973, s. 10, 53). Kategorizae recidivistů 

podle Dupréela byla již citována, je jedním z mála pokusů o jejich detailnější 

rozlišování. Souhrnně he konstatovat, že v odborné hter-atttře se nevyskytují 

pochybnosti o účelnosti klasifikace odsouzených na recidivisty a prvotrestané. Stále 

početnější se -v -současné -době stává skupina odsouzený-ch s ·a g r e s i v n i 

osobností. Agresivní osobnost podle Netíka je taková osobnost, pro kterou je 

přímačná-relativní stabilita -agresivních vzorců chování v mčitýclrsituacich. Jedná se 

o poruchy socializace v důsledku čehož je nedostatečně zformován systém inhibic 

(zábran) agrese. Agrese jako-akt chování jedince pak vychází -buďto z -agresivity nebo 

z hostility. Kriminální agresi lze blíže rozlišit jako úmyslnou, cílesměmou jakožto 

pr-ostředek k dosažení cíle, která má -všechny znaky mt}tivovanélw jednání. Anebo 

jako dysfunkční impulzivní kriminální agresi jako neprogramovanou, ne vždy 

-cíiesměrnou činnost, jíž ize chápat jako -vybití tenze (napětí). Při její analýze 

nenalézáme všechny fáze motivačního procesu (K. Netík, 1991, s. 36-37). Toto 

-rozdělení -má velký význam z hledi'Ska -vnitřní diferenciace při -určování stupně 

depravace jedince. Agresi lze totiž v souhlasu s Vondráčkem jinak chápat jako 

proces neutrální, do jisté míry přirozený, který podle -okolností může být též -aktem 

pozitivním (V. Vondráček, 1986, s. 162-163 ). O odděleném výkonu trestu, zvláště 

úmyslných, dlesměrnýeh agr'ť!sorů není pochyb. Ve většině porovnávaných 

koncepcí VD se agresoři skutečně vyčleňují od ostatních vězňů. 
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ll. d i f e r e n c i a č n í s k u p i n a 

Všichni odsouzení zařazení do ll. DS jsou intelektově deficitní, subnormní. 

Podle stupně depravace jsou rovněž rozděleni na prosociální a antisociální. 

N~Fe~ e e i ~1 n4 

Do diferenciační skupiny IlJA jsou zařazováni odsouzení intelektově 

deficitní s relativně nízkým stupněm depravace, který se u nich projevuje vcelku 

prosociálním chováním a jednáním. V rámci této skupiny jsou zařazovány kategorie 

vězňů analogicky s II A diferenciační skupinou - socializovaní, bezkonfliktní, 

neproblémoví, prvověznění a nedbalostní. 

Bl a n t i s o c i á l n í 

Do diferenciační skupiny II/B jsou zařazováni odsouzení intclcl..'tovč 

deficitní se značným stupněm depravace, který se u nich projevuje v antisociálním 

chování a jednání. V rámci této skupiny jsou opět zařazeny kategorie vězňů jako u 

diferenciační skupiny 1/B - nesocializovaní, socializovaní odchylně, problémoví, 

recidivující a agresivní. 

U všech mentálně subnormních se projevuje nedostatek adaptability na 

podmínky výkonu trestu. Schopnost vhledu a porozumění novým situacím je nízká, 

jsou pomalí a těžkopádní. Vzhledem ke zvýšené sugestibilitě jsou náchylní ke 

spáchání deliktu nebo přestupku z návodu dominantních, intelektově normálních 

spoluvězňů. Ze stejných důvodů bývají předmětem šikan a zneužívání ve všech 

směrech, stávají se snadno ovladatelným nástrojem neformálních vůdců. Při 

zacházení s nimi je nezbytné vycházet ze speciálně pedagogických zásad a 

zkušeností ze zvláštních škol a výchovných zařízení. Režim u těchto odsouzených 

musí být jasně stanoven, musí být jednoduchý a vždy je nutná neustálá kontrola. 

Všechny požadavky na tyto jedince musí být konkrétní, je nutné počítat s větší 

časovou rezervou při jakékoli činnosti. Plnění pokynů a úkolů je třeba zpevňovat 

odměnami a tresty. Je třeba počítat s vyšší agresivitou a brachiálním způsobem 

agresivního jednání. Z těchto důvodů je zapotřebí zásadně vytvářet menší skupiny 

než u ostatních odsouzených. Na odděleních s těmito vězni by měl působit odborně 

vyškolený personál ovládající speciálně pedagogické postupy. Je potřebná a žádoucí 

spolupráce speciálního pedagoga, psychologa a psychiatra. 
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HI. ti i f e 1 e n -c i ě n í ~ k u p i n a 

Je určena pro jedince s výraznými psychopatologickými projevy, jejichž 

při-t0lll110St mezi -6Statním-i vězni by -byla .l'f6blematicl<:-á. i>otřebuiéto -skupiny -v -r-ámci 

o~~~difereneiae~potvrzuje--podaný~rozbor-koneepeí~Vf>~v~jiných~věznidch. Některé·~~~ 

teoretické -ldamfikace jsou ptimámě l'sychiatricky koncipovány, např. Mt: Cordovo 

členění na neurotiky, psychopaty a socializované. Obdobně člení delinkventy 

Jenkins. Z našich --autmů Netík vyčlenil v klasifikacích ůSObnosti mladistvých i 

dospělých (prvotrestaných i recidivistů) rovněž skupiny či typy neurotiků, agresorů 

-atp. Víme, .že pr-ocent-o -abnormníeh jedinců, převážně -psyehopatů je -mezi 

delinkventy podstatně vyšší, než mezi normální populací. Přesto většina těchto 

-odsouzených -bude zařazena v I. -nebo II. DS. V-e III. DS -se -umísťují -pouze -osoby s 

výraznou symptomatologií, a to buď přímo po nástupu výkonu trestu, nebo častěji, 

až v -průběhu pobytu ve věznici z jiných -difetenciačních -skupin. -s-kupina jedinců s 

masivními psychopatickými projevy chování musí být izolována od ostatních vězňů. 

Lze jen souhlasit s Horvaiem, že jejich pobyt ve vězení je sérií konfliktů s 

personálem., spoluvězni, dalších trestných činů, že ve vězeňském kolektivu jsou 

těžce zvladatelní, nadto kolektiv rozleptávají a brání náležité převýchově ostatních 

vězňů (I. Horvai, l-986, s. 23D). 

Samostatné oddělení v rámci III. DS musí mít rovněž osoby u kterých se 

projevuje výtazná neurotická maladaptace, jako -závažnější a -fixovaná -fonna 

nepřiměřeného způsobu chování (O.Kondáš, 1980, s. 229). V řadě případů sem 

mohou být umí~'ovány na přechodnou dobu taktéž osoby rlysadaptované, které se 

nedovedly přiměřeně vyrovnat s prostředím a podmínkami výkonu trestu. 

Odděleně od ostatních je nutné rozmísťmrat odsouzené, 1ctcií jsou závislí na 

psychoaktivních látkách a u nichž se projevují abstinenční příznaky. Je nutné 

zamezit jim přístttp k dr-ogám. U všech výše uvedených ooob je nezbytný léčebně 

výchovný režim. Právě u nich je potřeba ve zvýšené míře individualizovat výkon 

trestu, zavést indikované -programy -a adekvátní terapii. Součinnost lékaře, 

psychologa, psychiatra je zde podmínkou. Také v rámci této skupiny je potřebné 

oddělovat osoby blízké věku mladistvého. Složení této skupiny vyžaduje 

kvalifikovaný výchovný personál, jelikož sestává z agresorů, útěkářů, šikanovaných, 

-sebepoškozovačů, deviantů a dalších. 
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3:2 MOŽNOSTI A MEZE KOMPLEXNÍHO MODELU VNITŘNÍ 

DIFERENCIACE V ŠIRŠÍ PENITENCIÁRNÍ PRAXI 

~~~~~~~~Xaoo~lron"G"epGe vni:tiní~MerenGiaee-ayla~tlně~vypr-aeována~pr~ústav~~~ 

výkonu trestu Bělušice v roce 1992. Koncem téhož roku byla na základě konzultací s 

odborem výkonu trestu a vazby aprobována Generálním ředitelstvím VS -čR a 

zavedena do praxe. Zkušenosti s realizací psychologické vnitřní diferenciace ve 

Věznici -Bělušice -lze ve zkratce -shrnout-takto. 

Před zavedením vnitřní diferenciace se k osobnosti odsouzeného v podstatě 

nepřihl-íželo a v 1ehdejš:íeh nápravně výehovných ústavech se až na výjimky {např. 

NVÚ Plzeň - oddělení psychopatů) žádná vnitřní diferenciace neprováděla. Stav 

nedifeiencovanosti však -nebyl, jak -se později ukúzulo, irvaic únosný, ~l k 

všeobecné nekázni a nepokojům ve věznici a občasným nátlakovým akcím vězňů. 

-Během zavádění koncepce VD bylo vzhledem k okolnosti, že ve věznici -nebyl 

zaměstnán psycholog, nutné povolat dva psychology z plzeňské věznice, kteří 

postupně pr-ovedli nezbytná psychologick-á vyšetř-ení -a r-ozdělení odsouzených -do 

jednotlivých diferenciačních skupin. Na základě toho byli vězni nově rozmístěni do 

jedootli-vých ubytoven -v ~ooladu s kritérii vnitřní diferenci-ace. Vznikl-a t-ak -odlišně 

strukturovaná sociální situace ve srovnání s předchozím stavem, kdy si vězni 

vytvořili vlastní -neformální strukturu vztahů a -hietruchie. Rozptýletúm odsouzených 

podle zcela jiného klíče se změnilo mikroklima ve věznici. Obava z reakcí vězňů na 

redislokaci se ukázala být zbytečná. Naopak: mohlo být konstat"OVáno, v -souhlasu se 

zkušenostmi jiných ústavů se zaváděním VD u dospělých vězňů, že se celková 

-situace v ústavu .zklidnila. Bošlo ke zlepšení organizace nápravně výchovné činnosti, 

zlepšila se kázeň a vysupování odsouzených ve vztahu k vězeňskému personálu, 

přestalo docházet k -demonstrativním hromadným nátlak-o~m akcim. V roce l-994 

tak po ročním fungování VD mohlo být konstatováno, že přes řadu nedostatků se 

situace stabilizovala -a model -psychologické VD byl úspěšně -realizován u více, -než 

500 odsouzených ve Věznici Bělušice u Mostu. 

Přesto nelze tvrdit, že byla realizována bez -problémů. V -ústavu byla {a je) 

vysoká fluktuace personálu, negativně se projevil odchod psychologa nedlouho po 

přijetí, neboť jeh0 nepřítomn0st zkomplik-oval-a zařazování vězňů. Negativně se 

projevil odchod účastkového lékaře psychiatra. Bez problémů nebylo zajišťování 

odděleného ubytování vězňů, jelikož tehdej~í ubytovací -možnosti --počita1y s 

kapacitou okolo 100 vězňů na jedné ubytovně. Někde se diferenciace nedodržovala, 
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-avšak -plánované -stavební -úpravy měly zmenšit -prt)Story do malýeh OOdělení. 

Mimoto existovaly další problémy související s již zmíněnými prioritami 

penitenciární -činnosti. 

Jednou z těchto nevyřešených priorit byla a je profesní příprava 

~~~~~~~~ :edsoliiWtlýG11~~zhleti€m4c4errm,--ž~v~lÍStMl~~~du=nezájmu hospodáiských~~~ 

subjektů ve zdejším regionu o práci odsouzených značná nezaměstnanost, bylo 

-optimálním řešením -(z pohledu sekundární -prevence) ziízení -odborného učiliště s 

možnostmi rekvalifikačních kurzů. Bylo by to vhodné i vzhledem k nízkému věku 

odsouzených bez -pracovní kvaliftk-aee -a tedy vhodných -pro profesní vzdělávání. T-ato 

myšlenka nebyla realizována. 

Druhou z priorit penitenciární činnosti je oblast sociální práce s 

odsouzenými. Jelikož ~veškerá činnost -vězňů --(mimopracuvn:í) je na Láldade 

dobrovolnosti, záleží na ochotě vězňů, zda se zúčastní nabízených resocializačních 

-programů, -dnes -programů -zacházení. Z-ájem je minimální. Pokud udsouzené ještě 

něco zajímá, pak je to problém jejich osobních vztahů, které v důsledku izolace 

mohou -a často 1 bývají ohroženy. Víme, že-právě ztrátou soci-álníeh vazeb-a zázemí 

se prohlubuje emocionální a sociální depravace osobnosti odsouzeného. Z tohoto 

důvodu je žádoucí iidržení -těchto vztahů -a jej1eh -podpor-ování. :Z-de -se právě ukazuje 

důležitost sociální práce sociálních pracovníků, ale i psychologů. Věková kategorie 

vězňů-( mladých dospělý@}představuje nový -základ-recidivistů -s -nejméně iřiceti--lety 

aktivní kriminální kariéry před sebou, pokud dojde k definitivnímu zpřetrhání 

zbývajícím emocionálních a sociáfnich vazeb -s -rodinou -a -pokud-nezískají ptacovní 

kvalifikaci použitelnou k získání zaměstnání po propuštění. 

Obě tyto podstatné oblasti penitenciámí -práce zůstávají -ve -vězeňství trvale 

nedoceněny (malý počet sociálních pracovníků), nízký počet odsouzených, vzhledem 

k celkovému počtu, zarazených do ŠVS (Školské vzdělávací středisko) a z tohoto 

pohledu vězeňský systém své poslání stran cíle výkonu trestu podle zákona o yýkonu 

trestu -plní jen zčásti, a -tedy nedostatečně. Z hlediska -sekundární -prevence vězeňský 

systém své poslání plní v tom, že přechodně izoluje nebezpečné jedince od 

společnosti. Obdobný stav existuje na úseku postpenitenciární -péče, která je pokud 

jde o spolupráci s vězeňstvím a následným zabezpečením propuštěných vězňů 

rovněž nedostatečná. Tyt-o okolnosti mají vliv na další růst recidivy a zvyšování již 

tak vysoké kriminality. Pokud jedinec ztrácí poslední zbytek vztahů, tím nezřídka 

bydleni, jaktlž i vyhlídku na pmcovní zařazení, udržení vlastní -existence, hr-azení 

dluhů, ocitá se v bezvýchodné situaci, a ztrácí zbytek zábran dělících jej od světa 

zločinu, a přijme již vědomé rozhodnutí i roli profesionálního zločince. V -zájmu 
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předcházení tclwto stavu je i v rámci vězniee možno usilovat -o nef-ormálnější -práci s 

odsouzenými. Toto úsilí je reálně možné v několika rovinách, od psychologické 

práce, přes platf-ormtt sociální práce anebo př-es pr-of-esní přípravu. Všude iam -lze 

navázat neformálnější komunikaci, překonat bariéru "vězeň- dozorce", a na tomto 
..-..31-1 ...:IX "l l~l...+;...-1 "---1.. ' 1 ' "'"'~ ' v • ~~-~~· ::puwuau\j;~Sl :ova!--U-cAUH\;&tcWUl - reia~8Ut1~(')~-~eliťJVIle ·p.:.~vuem;·"CCZ-je~to~--~~~ 

nejobtížnější. Musíme si být vědomi faktu, že jednou z hlavních zásad je 

s kryt o st, diskrétnost-výchovného-působení. Je tomu tak-proto, -že-vězni-projevují 

spontánní nechť a odpor všude tam, kde vycítí záměrné působení a ovlivňování, 

takže jeho účinnost je pak minimální -nebo přesně opačná zamýšlenému efektu. 

Nelze ani dost zdůraznit platnost výroku, že nejúčinněji vychováváme tehdy, když 

právě "nevy-chováváme". Je -tomu všude tam, kde -dochází k normálnímu 

mezilidskému kontaktu obvyklému kdekoli mimo vězení; jako je tomu např. v rámci 

p1 acovtúho-procesu, --při -sociáhú -práci, -při -psychoiugických intervencích -vyžádaných 

klientem, při řešení osobní situace a konkrétncíh problémů ať už rodinných či jiných, 

-při profesním vzdělávání na ni-chž je dotyčný osobně zainteressován, a konečně -i -při 

skrytém působení aranžmá výchovného systému, utvářejícímu způsob života 

odsouzených ve věznici. Je to prostě všude tam, kde dochází ke smysluplné 

-mezilidské komunik-aci a -smysluplné organizaci výchovného procesu. 

Vezmeme-li v úvahu, že ve věznici, ať už v letech devadesátých, anebo v 

-soočasnosti je minimální zaměstnaoost a zcela -nedostatečný počet sociálnieh 

pracovníků, zbývá yýchovný systém jako nejpodstatnější prostředek resocializace. 

Výchovný -systém je jedním -ze skrytých, ze strany vězňů a -často 1 zaměstilmiců--pině 

neuvědomovaných nástrojů výchovného vlivu, spočívajícího v racionální organizaci 

každodenníeh podmínek života odsouzených a režimu v -dané -věznici. Vnitřní 

diferenciace jako skupinový výchovný systém vytváří prostor pomocí vytváření 

malých skupin odsouzenýeh pm možnost neformálnější práei s -nimi a případné 

uplatňování prvků komunitního systému. Takový systém umožňuje diferencovanější 

za·cházení -s vězni a -může -přispět k- m čitému stúžení icriminální infekce. Je -pravdou, 

že diferenciační skupiny tvořené antisociálními jedinci kladou vysoké nároky na 

profesionafitu personálu, zároveň je však zcela nepřijatelné -ponechat 1yto vězně s 

méně depravovanými jedinci. Tuto homogenizaci skupin je třeba považovat za 

nezbytnou a proti námitce stran vytvářeli homogenizovanýeh skupin lze 

argumentovat faktem, že osobnostně jsou i homogenizované skupiny dostatečně 

dif-erencované. Něk-dy -se v 0dbomé litamtuře objevuje názor, že lepší většina strhne 

za sebou horší menšinu (A.Kunc,l973,s.21). Takový názor je třeba na základě 

empirie odmítnout, ve -světle osobních celoživotníeh zkušeností s -prací ve vězeňství, 
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které vedou k názoru př-esně 6pftěnému. Sitní, tzv."umávaní" jedinci jsou -s 1n zeela 

ovládnout většinu spoluvězňů a zdemoralizovat celý výchovný kolektiv. Stávají se 

-opr-avdovým -postrachem pr-o -ostatní -odsoozené, kteří se jim bezvýhradně podřizují, a 

těžce řešitelným problémem pro vězeňský personál. V této souvislosti se někdy 

~~htwot:í~-o~Jist€-,-,um€iosti'~~€1lýGh~Jrutlin,Gež~€~Jlloavaa~Na~-straněj~jisté:~, ~~

že každé soustředění tak velkého množství lidí je umělé, stejně jako jsou umělé a 

tudíž nepřirozené podmfnky -vězni-c, jako -sociálního prostředí. Protme je to -však 

prostředí nevyhnutelně dané, lze alespoň usilovat, aby "mechanismy procesu 

mort:ifik-ace"(Goffman) nepřevažovaly a -aby jedinci nebyli za k-aždou cenu 

"tvarováni do podoby objektů, které mohou být snadno vloženy do již připravené 

-administrativní mašinerie" {J. -K-eller, 2001, s. B 1 ). Ex-periment"OVání s heterogenním 

složením odsouzených také nelze považovat za vhodné řešení, protože vede ke 

-snížení bezpečnosti -vězni-c, -projevují-cím -se v oluožení -života -a -zdraví nejenom 

některých vězňů, ale i personálu. K tomuto názoru opravňují zkušenosti z 

liberalizovaného -vězeňství. Heterogenita vězeňských kolektivů -příznačná pro 

americké věznice se nezdá být příliš následováníhodná; její důsledky bývají 

přeeházeny a oběas·potlačovány pr-ostř-edky, které by v -našich podmínk-á-ch byly 

nemyslitelné. 

Zastáváme názor, že koncepce vnitřní diferenciace opírající se o 

-psychologicky-zdůvodněná kritéria k-posouzení konkrétrri-osobnosti vězně;nrůže-mít 

obecnější platnost v penitenciaární praxi i v podmínkách jiných věznic. Rozhodně 

vždy v těch ústavech, kde -převažuje -nižší věková -struktura -odsouzených --a -možnosti 

vzdělávání. 

Koncept "d e p r a v a c e" osobnosti popisované v dimenzích hlavních 

složek -charakteru, postojů, -motivace, temperamentu a schopností, -ve-smyslu jej:i-ch 

změny (úpadku nebo inadekvátnosti) projevující se v chování a jednání jednotlivce, 

je podle našeho -námru účelným a -dootatečně -univerzálním k-onstrulctem k výkladu 

právnického pojmu "narušen o st". Jelikož z tohoto pojmu a hlavně ze způsobu 

jeho výkladu -plyne ze zákona mimo jiné -povinnost oddělovat-narušené -vězně od 

méně narušených a způsob výchovného zacházení s nimi diferencovat, považujeme 

přijetí a široké uplatňování pojmu depravace-v-penitenciární praxi za -velmi potřebné. 

Jeho použitím v širší praxi by odpadlo nežádoucí často subjektivní a nahodilé 

h001loeeni -osobnosti jedince, které má však pro jeho další způsob výk-onu trestu 

zásadní význam. 
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3.3 EFEKTIVITA MODELU PO PĚTI LETECH REALIZACE 

V PENITENCIÁRNÍ PRAXI 

.:r:r ed ' :odel '" '~ ' -h..-rl lJ A' 1.-~~~ "\T"' ' ' ~~~~~~~~~w~ :en;r~ . . . ~v~tutu;n::uuen;~ncmc~"':.Yo .. ~ffíl:~:utSK:aJ":n.'ruvr.tuiu~·~:rvc:;~\FeZDiei~~~ 

Bělušice po pěti letech její aplikace ověřován jedním z jejích zaměstnanců a to 

-dvěma -průzkumy, -provedenými v -roce 1995 -a v -roce 1997 v rámci jiné 

psychologicko penitenciární studie (I. Pícha, 1998). 

A-utor si -vytkl jaku hlavní cíl -prověřit -účinnost psyehologieky koncipované 

vnitřní diferenciace za dobu jejího fungování z hlediska vlastnosti agresivity v 

závislosti na věku i)dsoozenýeh a v rtímcijednotlivých -diferenciaěníeh skupin. 

Předmětem této práce byla též hypotéza, založená na předpokladu zvýšené 

hladiny agresivity u ~ouburu -odsouzených zaiazených -do -diferenciační skupiny 

"antisociální" a u mladších věkových skupin a dále hypotéza, že hladina agresivity 

delinkventů ve -výkonu -trestu -všeobecně TOste. -Současně se -zabýval vztahem mezi 

agresivitou s věkem s předpokladem vyšší agresivity u mladších věkových skupin 

odsouzenýeh. V -empirické ťásti své práce podává srovnáni -3 zákiadnich DS, 

pracovně označovaných jako "prosociální", "antisociální", "psychopatologie" na 

dvou souborech. 

První průzkum z roku 1995 (n= 180), druhý průzkum (n = 240), celkem 420 

osob. Sociodemografická data byla -zjišťována u všech udsouzených přítomných ve 

věznici v roce 1995 a v roce 1997. Po provedení náhodného výběru byli odsouzení 

zařazení do zlmumaného souboru vždy vyšetřeni -dotazníkovou metudou Inventářem 

zjišťování agresivity a hostility AH. Busse a A Durkee-ové (BDI) u nás uvedenou 

Čepelákem. 

Pro účely průzkumu byly oba soubory rozděleny do 3 věkových skupin: 

18 - 25 let, 26 - 35 let, nad 3-5 let věku. Jako -nejpočetnější ~e v-obou pt ůzktunech 

ukázala být skupina ve věku 18 - 25 let. Na základě komparace obou souborů, 

vyhodnocení dotazníků BDI ve všech -položkách ~fyzická agrese, nepřímá agrese, 

irritabilita, negativismus, resentiment, podezíravost, verbální agrese, pocity viny) se 

potvrdily předkládané hypotézy. 

Ukázalo se, že agresivita u druhého souboru vzrostla ve všech 3 

-difer-enciačních skupinách. Porovnání dle vělmvých skupin potvrdilo vyšší výskyt 

agrese u věkové kategorie m 1 a d ý c h dospělých 18 - 25 let. Relativně nejnižší 

nárust agrese při por-ovnávání jednotlivý-ch diferenciační-ch skupin byl zji-štěn u tzv. 

"prosociálních", a bylo také zjištěno, že výrazněji se projevila agrese rovněž v 



- 132-

-difer-enei-aění sk-upině - psychopatologie. 'fyto výsledky -dok-azuji, že kritéria VD 

jsou dobře použitelná a dobře rozlišující, jak lze vidět z rozložení vězňů v 

jedoothvých -skupinách, které z hledisk-a změřené míry agresivity korespondují s 

jednotlivými diferenciačními skupinami. 
rz~ .. :t.. vv ' h~o. v'W---1. t . . . i' ' ~~--~---~· z..~t~;;vmo emptneey~0verenye ·~~<:~Kru na pttitti:tuu=vrastnostt agresivity vyp-yva~· ~~ 

závěr, že psychologická koncepce VD má své op odst a t ně ní. Podrobnější 

-rozbor jednottivýcll složek 11gresivity celkově u -obou souborů podle 3 základních 

diferenciačních skupin, a též podle věkových tříd přinesl některá zajímavá zjištění. 

Ve faktoru fYzická 11grese nejvyšší výskyt byl ve věkové kategorii 1'8 - 25 let 

ve 3. diferenciační skupině u souboru z roku 1997, a to o celých 80 %, což je o 36% 

více, než u ve stejné DS léto věkové kategorie v i"nce 1-995 .Nepřímá agrese -byla 

doménou u 3. DS psychopatologie (nejvíce u starších věkových kategorií nad 35 let 

umístěných ve 3. DS J. frritabifita-mírně vzrostla u všech DS, -zvláště u 2. 11-nejvíce u 

3. DS. Negativismus se komparací obou souborů zvýšil nejvíce u 1. DS prosociální 

a u 3 DS psyehopatologie, přičemž u 3.DS dosáhl výše patognomity. Pokud jde o 

resentiment vzrostl nejvíce u l.DS, ale vzrostl výrazně i u 2.DS, u kategorie nad 35 

let vzrostl u všech DS, více zvýšen u 2. DS, a velmi výrazně u 3. DS. Ve druhém 

souboru OOsáhly hranice patognomity všechny 3 BS. V prvním -soobom pl"OS{)Ciální 

ještě hranice patognomity u resentimentu -jako jediní - nedosahovali. Ve faktoru 

vodezíravost pouze v prvn:ím SOOOOru l. DS pti)SOCÍální nedosahovala hranice 

patognomity, u druhého souboru již všichni a daleko nejvyšší nárust byl zaznamenán 

-u věkové kategorie nad 35letve 3. DS -psychopatologie. Verbálnhtgrese se 'Celkově 

o něco zvyšovala, avšak nejvíce u 3. DS, kde jako jediná signifikantně překročila 

hranici patognomity. Pocity viny, které ale -nejsou 'Složkou agresivity, nedosáhly 

hranice patognomity u žádné skupiny, byť zvýšenou měrou se blížila 3.DS 

psychopai<.OOgie. Nejnižšími pocity viny 'Se vyznačují pr-osoc:iální jedinci z l. DS. 

Celkově mínr, resp.hranice patoggomi!Y u jednotliyých složek agresivity 

dosáhli l'fObandi -pouze u -dítčích složek vlastnosti agresivity - negativismus, 

ressentiment, podezíravost, a verbální agrese. U ostatních složek agresivity, kterými 

jsou fYzická 11grese, -nepřímá 11grese, irritabilita potřebné hranice-patognomity (-60% 

položek ze všech položek sledované té které jednotlivé složky celkové vlastnosti 

agresivita) dosaženo nebylo. 

Z celkového rozboru obou souborů bez ohledu na věkové třídy je tedy 

zřejmé, že agresivita -se u odsottzených manifestttje spíše jak-o hostilita, ~ycená 

ressentimentem a podezíravostí, která bývá charakteristická především pro populaci 

recidivistů. Pokud jde o 1. DS "p r o s o c i á l-n 1", -pak -první soubor nedosahoval u 
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žádné z položek hranice pat-ognomity, druhý ~oubor dosáhl -hranice patognomity 

pouze, a paradoxně právě u hostility, která, jak již bylo řečeno je sycena 

r-essentimentem a podezíravostí. --c-elkffifě v -souladu s -předpoklady vysoce -sk6mvala 

2. DS "a nt i s o c i á 1 n í" v nejvíce složkách agresivity. Byla však co do intenzity 

ř d . .., ....:J.L.......,...l(_ • ..,..,, ·~7 3 -~s h .1 • ~, ~, ~-~~--"l'pme~tsSctlhzena~Ct::IKUV~.:<lleJVYSSflnJ~~á:v.l·J4l-- ~-:0 - -;-;p~-s--y--e~- ~o=pet-1:--o-rtYg-·re- ·-;-Mt::ra--~ 

dosáhla vůbec nejvyšší hladiny u obou složek sytících hostilitu, a to na velmi vysoké 

úrovni. 

Nejmarkantněji u zkoumané populace odsouzených v obou průzkumech 

jednoznačně vystupuje -do popředí jediný -rys - hostilita. Hostilita je pravděpodobně 

jediným spolehlivým faktorem v rámci metody BDI odlišujícím delinkventy od 

-nedelinkventů. T-omu nasvědčuje tak-é zhruba -desetiletá vla~tní -empiricl<:-á zkušen-ost 

s aplikací metody v rámci testové baterie u uchazečů k městské policii (také PČR), 

soukromým -bezpečnostrúm -službám, i aplika-ce u populace dospělých -odsouzených, 

méně u mladistvých. Což je závěr, který je přínosný nejen z hlediska výzkumu 

-vnitřní diferenciace odsouzených -ale i z hlediska psychodiagnostického -pro -další 

používání tohoto inventáře v testových bateriích. Vedle uvedených zjištění se znovu 

PfttvTd-ifa využitelnost a platnost -této d-ia-gtmst-1-cké -metody, a rmtno -dodat že -nejen u 

populace delinkventů. 



- 134-

3.4 DALŠÍ VÝVOJ A AK.TUÁLNÍ STAV 1JPLA1ŇOVÁNÍ VNITŘNÍ 

DIFERENCIACE U DOSPĚLÝCH A MLADISTVÝCH 

'~ ~"'- • v v '1- 'k ~~~~~ ~~~~~~~~~-v-un1TJI wrerenetaee--~- zmene zaKOita~ vy mm trestu u-uucú--:svuu~u-uy 

č.169/1999 Sb. nebyla v současném zákonu o výkonu trestu přesněji defmována, ale 

byla upravena prováděcími vyhláškami ministerstva -spravedlnosti. V současné -době 

platí Vyhláška MS č. 378/2004 Sb., ze dne 14. června 2004, kterou se mění vyhláška 

c. 345/1999 Sb. a vydává Řád výkonu trestu odnětí svobody. Metodickým listem 

E.25 ředitele odboru rykonu wzby-atrestuGŘ VS ČR ze-dne 3D.11.2004,lcterým se 

stanoví realizace vnitřní diferenciace odsouzených s účinností od 1. ledna 2005, bylo 

r-ozpraceváno dř-ívější Nařízení ministra spravedloosti ě.l/2002, kterým -se vydává 

organizační řád Vězeňské služby ČR byla stanovena realizace vnitřní diferenciace 

ťlospělých odsouzených. 

Vnitřní diferenciace dospělých odsouzených byla zavedena v nynější 

podobě od počátku roku 2005. Ve všech věznicích byla u dospělých údsouzených 

zřízena jednotná vnitřní diferenciace, založená na principu zvýhodňovacích skupin, 

víceméně v pooooě, která byla doposud uplatňována -{dříve i nyní) -pouze u 

mladistvých, jako pomocný instrument sloužící k jejich motivaci, a jako podklad 

pr-o petř.roy hodooeení. 

Současná vnitřní diferenciace dospělých odsouzených 

V současné době uplatňovaná vnitřní diferenciace -dospělých ndsouzených 

byla výše uvedenou Vyhláškou MS č.378/2004 Sb. zakomponováno v návaznosti na 

pr-ogramy zacházení do § 39 ,{)dst . 5, {) v 1"-ámci hodnocení iÍS}'ěŠnost1 plnění 

programu zacházení. Přitom lze považovat za k r i t é r i a VD tyto ukazatele: 

- Volba a způsob naplňování clle -programu -zacházení je-vedle 

- chování, 

-jednání, 

- postojů ke spáchanému trestnému činu, 

jecln0u Z f -oz h () d U j Í C -Í C h skutečnostÍ při zařazování oosouzeného 

do některé ze zpravidla 3 p r o s t u p n ý c h s k u p i n vnitřní diferenciace. 
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Do 1. -pr-ostupné "SkttPiny VD -se zařazují ildsouzení, kteř1 -převážně -aktivně 

plní program zacházení i své další povinnosti a chovají se a jednají v souladu s 

vnitřním fádem. 
T'\ 'l ..... ' ' k-,,..,.. "t 1T'\ v • ' ;I ' • v ' 

~~~~~~~~Jd~~~Ji)rGSL~Ji)n~ro:winY=v~-'.7 .. ---se-~~raustmZem~nevyJasneny~a · 

iroiísavým postojem a plístupem k programu zacházení a svým povinnostem. 

Do 3. prostupné skupiny VD se zařazují odsouzení, kteří převážně: 

11) program zaeházení neplní -nebo jej odmítají; 

b) neplní své povinnosti; 

c) chovají~ 11jednají v mzporu s vnitřním řidem. 

Prostupné skupiny VD tvoří ucelený systém pozitivní motivace odsoizených. 

Ve· vnititúm-řádn ~-stanoví pod10bnjší -podmínky VD -tak, -aby odsouzený-mohl 

během VTOS na základě změn v přístupu, plnění programu zacházení, plnění 

povinností a mování a jednání v souladu s vnitřním -řádem postupně Lařazován -do 

jednotlivých skupin. 

O zařazení a o změně zařazení odsouzeného do prostupné skupiny VD 

i"i)zhoduje ředitel věznice nebo jeho zástupce na základě ·dopmuěení oooomýeh 

zaměstnanců, zpravidla při hodnocení programu zacházení.Nyhláška MS č. 

3 78/2004 Sb .I 

Jde ve své podstatě o klasický progresivní (stupňový) oboustranně 

prostupný model vnitřní liifetenciace -na -principu zásluhovosti v závislosti na 

chování a postojích odsouzeného v průběhu výkonu trestu. V podstatě vede ke 

movttnaStolení a obnovení stavu n e ň i f e r e n -c o va-n u s ti , -neboť niveiizuje 

způsob prvotního rozmísťování, a to standardním formálním zařazením každého 

vězně zprtwidla oo 2 DS (v souladu s metodickým listem}. -PriWádění vnitřní 

diferenciace se tak redukuje na administrativní a subjektivní, tudíž v podstatě 

nahodilé zařazování vězňů -v-ním:ci věznice oo jednotlivých kolektivů -odsouzených. 

Tímto způsobem se kterýkoli jedinec po příchodu do věznice a absolvování 

nástupního oddělení může zařadit kamkoli -a eelkem libovolně - např. podle 

volných ubytovacích míst na jednotlivých ubytovnách, což je pravděpodobně 

nejěastěj~í a hlavní kritérium. Difereneiace v tétu podobě sama o sobě vlastně 

skutečnou diferenciací není, neboť vede místo k promyšlenému a zdůvodněnému 

vytváření skupin k nežáclmicímu stavu již zmíněné faktick-é ilediferencovanooti. 

Naprostá většina odsouzených končí totiž stejně ve 2. diferenciační skupině. 
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V -téOO souvislosti -nutno připomenout, že z· dlouhodobého proeesu · kšení 

problému vnitřní diferenciace, které probíhalo původně pouze v rámci kategorie 

mladistvých, postupně vzešlo d voj 1 pt:>jetí chápánh:liferenciačních ~pin. 

~-~---~~P~IYllL~'~SP~QČi\!:L~uplatňo~ání~diferenciaGníGh~slmpin~z~edisk~prvotního~-~

iřídění mladistvých odsouzeným -podle různých icritérii -a následném -rozdělování 

jedinců do relativně homogenních, od sebe navzájem oddělených skupin v rámci 

-určitého modelu vnitřní diferenciace. 

Druhé pojetí je chápání diferenciačních skupin jako motivačního, 

hodnoticího, bodového systému. 'foto rozčlenění spočívalo ve vytvoření systému 

tzv. z v ý h o d ň o v a c í c h s k u p i n, jež byly tři a běžně se v praxi označovaly 

jaki> diferenciační skupiny {nepřesně). Zvýhoclňovací skupiny byly -uvnitř 

jednotlivých skupin vnitřní diferenciace navíc a sloužily jako prostředek motivace 

mladistvých. V podstatě byly b u -d u v 1l ~ i m hodnoticím ~em -(nezřídka 

poznamenaným subjektivitou) používaným vychovateli u mladistvých odsouzených. 

Na tiruhé straně -existovaly i úspěšné pokusy o ucelenou metodiku s oojektivními 

kritérii, jako součásti širší komplexní výchovné metodiky. Byly ale v každém případě 

něčím jiným, než vnitřní diferenciací jako takovou, protože vždy fungovaly 

.gekundámě, ·po p r v i> t n í m zařazení mladistvého až uvnitř jednotlivých 

diferenciačních skupin do nichž byli mladiství rozmísťováni. 

V současné době -byl poněkud -paradoxně-tento·1)ŮVOdn:Í ilodnuticí -bodový 

systém zvýhodňovacích skupin použit a posléze stanoven v ŘVT jako jednotný 

model 11 metodika vnitřní diferenciaee ve všech typech věznic, -a jako 1111iverzálni 

systém vnitřní diferenciace u všech dospělých i mladistvých odsouzených. Tím 

ovšem došlo k záměně prostředků, a metodologickému pochybení, neboť 

zvýhodňovací systém má být pouze výchovným prostředkem stimulování motivace a 

metodikou heclnocení, nik~li však pr6Stř~dk-em prvotního třídění a mzdělování. Stalo 

se to, že systém sice osvědčený, avšak původně určený pro jiný účel byl chybně 

vztažen jako 1JfOstředek prvotního -rozdělováni vězňů - s -progresivně ~daným 

odstupňováním rozsahu výhod nebo omezení. 

Nastolený ~stém sice na prvni pohled vykazuje znaky vnitřni \iifereneiaee, 

ve skutečnosti však při podrobnějším pohledu se ukazuje, že s účinnou diferenciací 

nemá mnoho společného. Např. lze pozorovat rozpor již při prostudování 

Metodického listu č. 25 GŘ VS ČR, kterým se stanoví rea1izace vnitřní diferenciace, 

včetně zařazování oclsiruzených clo jednotlivých skupin vnitřní clifer~nciace. V 

souladu s ním je totiž každý odsouzený po absolvování nástupního oddělení 
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zpravidla zařazen do -druhé ttifer-eneiaění -skupiny. Přeřazeni je možné -zpr-avidla u l 

stupeň, a to zpravidla nejméně po 2 hodnotících obdobích programu zacházení, za 

mimořádný~in ó ptldstatoou změnu -chování je možné-př-eřilZenÍ o 2 "Skupiny. 

V penitenciární praxi to ve skutečnosti znamená, že odsouzený je po 

~~~~~abseivování~ástupního~oddělení ·l-ibovolně zalazen-v podstatě kamkoliv, kde je 

volné místo, neboť všichni jsou shodně zařazeni ve dr u h é diferenciační skupině. 

Vedle -sebe pak žijí -vězni, kteří by-z -dobrých -důvodů měh být-rozdělováni. -odkaz-na 

tzv. specializovaná oddělení ( která lze dle metodiky považovat za. skupiny vnitřní 

illfereneiace) nenf ťlostaěujíci.m ·ř-ešením, -neboť specializovaná -odděieni vzhledem :k: 

celkovému vysokému počtu odsouzených ve výkonu trestu nemohou už z 

technických důvodů zdaleka pokrýt skutečnou potfelm. Zprmridla v -r-ámci jedné 

věznice určitý typ "specializovaného oddělení" sice existuje, ale také zde nemusí 

být -žádné -takové odděl-ení, -nehledě k-tomu, -že -speciafizované oddělení --stejně---neřeší 

celkovou širší varietu potřeb stran rozmísťování vězňů dle vnitřní diferenciace. 

Konečným -a skutečným kritériem vnitřní -diferenciace jsou -nakrmec 

prostorové podmínky věznice, tedy ubytovací možnosti a nahodilé rozdělení 

odsouzených na jednotlivé -ubytovny, kde nak-onec vedle sebe žijí jedinci zařazení ve 

všech 3 diferenciačních skupinách, odlišených od sebe pouze rozsahem výhod. 

Nikoli však stupněm depravace (narušenosti), tudíž vedle sebe vykonávají trest 

jedinci dosud veelk-tt kr-iminálně nenarušení a naopak. Má-li -vězniee vhodné 

ubytovací podmínky, jsou odsouzení (v souladu s metodickým pokynem) umístěni 

do určité skupiny ubytováni zpravidl-a -odděl-eně. Nedomyšienouvnitřni difetenciací a 

jejím zúženým, jednostranným a neodůvodněně zjednodušeným nastavením byla 

paradoxně zahájena systematick-á realizace,;nediferencovaného rozmísťování -vězňů", 

což je popřením smyslu vnitřní diferenciace samotné. Vnitřní diferenciace sice 

f-ormálně i -f-akt-icky--exi-s-tuje, ale svůj účel neplní -a -ani plni-t -nemůže. Aby jej mohla 

účinně plnit, musela by být postavena na obecnějších, psychologicky zdůvodněných 

pt incipech. Vhodným -obecným -modelem může být -psycholo-gický koncept 

vycházející z psychologie osobnosti, zprostředkovaný aplikovanou psychologií a 

-obsahující -vědecké -psychologicko -psychiatrické --poznatky -odpovídajicí dosažené 

úrovni poznání. Právě v rovině penitenciární praxe má forenzně psychologické 

modelování prvoř-adou a nezastupitelnou úlohu. 

Škodlivost výše uvedeného stavu je evidentní, přináší problémy a dříve či 

p0zděj-i může zapříčinit masivnější průwdní projevy -stavu -nedifer-encovanosti, jak 

jej známe z nedávné minulosti. Negativní důsledky mechanického přístupu k 

rozdělování odsouzených do -skupin nese uvšem od -prvopočátku, a to i -přes 
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skutečnost, že -ur6tý motivační prvek obsahuje. V této -podobě -to sice moti-vaění 

prostředek je, ale není to diferenciace v pravém slova smyslu. Na věci nic nemění ani 

to, že řešení bylo patrně přijato ve -snaze -po tljednoeení kritérií i vnitřní -diferenciace 

ve všech věznicích. 

~~~~~~~~B--mladistvýeh;--kteří--mají-r~n-o-u-vnitřní--diferencřa:ci, rrerdospetí~~~

-odsouzení, je využíván jako adekvátní cl o-p i -ň -u j i -c i -motivační systém -uvnitř 

jednotlivých diferenciačních skupin, k čemuž nelze mít námitek. Obdobným a 

osvědčeným způsobem byl ostatně tento "dvojkolejný systém" -aplik-ován již v 

minulosti 70. a 80. let a přetrvává u mladistvých dodnes, dnes již ale jako oficiální 

norma zakotvena v Ř VT, což dři ve nebyla. 

Pokud jde o současnou oficiální vnitřní diferenciaci mladistvých, platí 

následující zdařilejší model, který již 11ep0strádá ve -smvnání -s -diferenciaeí 

dospělých nezbytnou míru komplexity. 

Současná vnitřní diferenciace u mladistyýcll-odsouzenýcll 

Na základě charakteristiky osohnosti mladistvého a spáchaného provinění se 

ve věznicích pm -mladistvé mzdělují odsouzení mladiství do 4 z á k l a d n í ~ -h 

diferenciačních skupin A, B,C, D: 

ll Do "zá.kladni skupiny A « se zařazují odsouzení se základní charakteristikou 

osobnosti v normálu, u-nichžpomehy-ehování vyplývají z nevhodného-sociálního 

prostředí, emocionální a sociální nevyzrálosti, popřípadě špatného zacházení. 

2/ Do "základní -skupiny B" se zařazují odsouzení ~-naznačeným disharmonickým 

vývojem osobnosti. 

3/ Do "základní skupiny C" se zařazují odsouzení s poruchami chování včetně 

ch h ' ' o ~"'h '" ' ' ' k ' h-1-Á-+ k kt '" v d ., --porn c uvam =wus~1~ uztvamm navy\Jv~ uue , en yyza UJI 

specializovaný výkon (trestu) trestního opatření. 

4/ Do "základní skupiny D" se zařazuji -odsouzení s-mentáfní-retardací. 

O zařazení mladistvého odsouzeného do základní diferenciační skupiny 

rozhoduje ředitel věznice na základě doporučení odborných zaměstnanců. 

"Základní skupiny vnitřní diferenciace mladistvých" jsou od počátku 

platnosti n6vého zákona o VT-GS č. 169/1999 Sb. a nové pr-ováděcí vyhlášky k 

tomuto zákonu (vyhláška MS 345/1999 Sb.) doplněny o "pomocné" členění 

které vnovele vyhláškyM-8 č. 378/2004 -8-b. zůstalo sice -nezměněno, ale na -o-p a k 
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1>reto jsou i -velmi časté -krizové -intervence -krizová -opatření, poměrně -častá 

spolupráce s lékaři a jejich prostřednictvím psychiatrická péče, jako nezbytný 

--pfedpilldad pr-o terapeutick-oo -práci, -čímž -alespoň -do jisté tmrezené míry lze 

uplatríovat léčebně výchovný režim. 

t-"---~~~~~·hbývajíe~~výše~vyjment>Vanýe~hlavních~roblémových~o~íež· 

-samozřejmě -nejsou zdaleka všechny jsou-některé metodol-ogické :problémy -stávající 

vnitřní diferenciace. Přestože ve srovnání s vnitřní diferenciací u dospělých je 

komplexnější povahy, -má v některýeh ohledech kmnplikujíeí aspekty. Pro prvotní 

zařazování mladistvých do základních skupin (A,B,C,D) se jednak toto třídění jeví 

jako dosti.fm:tbé -a mechanické, -a jednak málo -akeentttje -aktuální mav osobnosti v 

její úplnosti. Je druhou věcí, že ani toto třídění v praxi není příliš účelné. Je tomu tak 

-nrimo jiné UŮVOdy i -proto, že vyčleňuje mladistvé ~-mentální Ietatdací jako 

samostatnou skupinu. Přestože intelektové schopnosti jsou bezesporu jedním z 

podstatných kritérií, nclzc je oddčlovat -od druhu a stupně depravace {~I!J.Ol,-ion:áini, 

sociální - morální či zločinná, anebo depravace v důsledku abúzu alkoholu či drog) a 

ioto rozlišení mávajf diferenciace neobsahuje. Kromě toho se -uvedená kategorie 

"mentálně retardovaní" v minulosti dlouhodobě prakticky uplatňovala u mladistvých 

-odsoozenýcll ještě v podmínkách centr-alizovaného výki:mu trestu mladistvých -a 

přinášela mnohé obtíže právě pro nerozlišování kritéria depravace hlavně v podobě 

výt azně zvýšené ·hladiny agrese a šikanování ~ubtiiněj ších jedinců. V -současnosti se 

v čisté podobě tato kategorie stejně neuplatňuje, protože z hlediska ubytovacích 

možností nelze technicky zajistit; me i tak v případě nerozlišení kritéria depravace u 

mentálně retardovaných jsou důsledky obdobné jako tomu bylo v minulosti 

-sedmdesátých a osmdesátýeh iet. Rmtněž základní diferenciační skupina C 

předpokládající společné zařazení mladistvých, kde jsou přítomny "poruchy 

~hování" s mladistvými, kde jsou přítomny "poruchy ~hování zptisebenýeh ttžíváním 

návykových látek" I>řináší obtíže. PsychoQatolog!cká symntomatika obou skupin sice 

-implikuje specializovaný výkon · trestního opati' ení, ale -u každé skupiny jinak a 

hlavně odděleně. Mladistvý toxikoman, třeba i s násilnou trestnou činností může být 

siee ~vně zařazen i s přihlédnutim k Uruhu a způsobu spáchání deliktu do iéto 

diferenciační skupiny , ale z hlediska nevýrazného stupně depravace jen těžko může 

být zařazen společně ve ~jné ~ttpině, například s mladistvým toxikimlafleiD ~ 

taktéž násilnou trestnou činností, ale výrazným stupněm depravace emocionální, 

zffičinné. Oba jedinci vyžadují odli~né přístupy a hlavně oddělené ubytfflání. Jejich 

umístění ve stejné diferenciační skupině není odůvodněné a vzhledem k zásadní 

odh~osti osobnosti Obou jedinců -škodhvé nebo nemožné. Pokud k -němu dojde, 
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-dochází zpr-avidla k-vý1"-amým -pr-oblémům -a nutnosti jejieh- dodateěného -rozdělení. 

Vzniklé problémy však vzhledem k nemožnosti mladistvé adekvátně třídit a rozdělit 

tak, aby nemehlo "ťffijít k žádné f6rmě -dal-šíeh k-ontaktů tím však ilek:-ončí -a -př-ináší 

řadu obtíží. Tyto obtíže mohou přetrvávat např. u jedince, jenž se jednou stal obětí 

~--~~-násilí,--ptr-edott~-dobu-"ooyt-u-"V ústavu;vrliůsiedkrrzttáty pozice. Píípadné pochybem·~~~

při prvotním zařazení se proto rychle projeví a "vrátí" v protrahovaných obtížích 

uvnitř vytvářených kolektivů. Právě -proto ·je -správně ktmcipovaná -vnitřní 

diferenciace tak důležitá, protože vytváří předpoklady pro nerušenou výchovnou 

práci a je v tť)mto smyslu nezbytným nástrojem -a -prostředk~, jak -tohoto -stavu 

prakticky dosahovat. Je možné, že se během pobytu v souvislosti s pozitivními nebo 

negatiVflÍmi změnami u jedince -či z -důvodů bezpečnostníclt prvotní zař-azení mění, 

ale tato propustnost je umožněna pohyblivou prostupnou diferenciační skupinou v 

rámci komplementárních -zvýhodňovacich -skupin. Pokud jde o tuto současnou 

zvýhodňovací stupňovou diferenciaci, prostupné skupiny, pak je situace u 

mladistvý-ch obdobná jako u dospělých. T-ak například k l-6:9. 2005 byl -počet 

mladistvých ve věznici již o něco vyšší - 66 mladistvých. Jejich rozložení podle 

diferenciačních skupin bylo následující: 

Prostupné -skupiny -l. DS - S Z-ákladní -sk-upiny 

2. DS - 52 

3.DS - {) 

A-

B -

c-
D-

23 

6 

25 

12 

Z -výše uvedeného rozložení se ukazuje, -že vnitřní -difetenciace je obtížně 

realizovatelná, neboť ve svých kritériích je příliš mechanická a dostatečně nepřihlíží 

k ť)Sobnostní -charakteri-stice jedince, jeho -chování i-aktuálnímu stavu. Předpokládá io 

tedy důsledně vycházet z "osobnosti mladistvého", a podle tohoto klíče provádět 

r-ozdělování do -sk-upin. Jak původní psydwlogicky zaměřený -nwdel VD, tak i 

navrhovaný v QOdobě "Kom_I>lexního modelu VD" je aQlikovatelný nejenom u 

dospělých odsouzených, ale-v současných --podmín:k:áchiaké u-mladistvých. 

Komplexní model VD umožňuje celkem univerzálně popisovat, třídit a 

rozdělovat jedince podle psychologických kritérií -a -vycházet důsledně z 

individuálního posouzení osobnosti jedince, jeho minulého a současného chování a 

jednání a -dalšíeh pr-ojevů, jakož i následující -promyšlené vytváření diferenciačních 

skupin jako nezbytného předpokladu pro realizaci návazných programů zacházení. 

Vnitřní -diferenciace d-os-pělý-ch 6dsouzených je upravena Vyhlášk-ou 

MS 378/2004 v § 39 (zák.č.169/1999 Sb.se o ní přímo nezmiňuje) ve všech 

základních 4 typech věznic -a to u všech všech -odsouzených j e -d -n o t n--ě, 



- 145-

fmmou zpr-avidla 3 -pí-o s ru-pn ý-eh -s-k-upin Yn it-řn-í -d-i fe r--e n -ei-a c-e 

koncipovaných shodně jako u mladistvých odsouzených. Snaha po univerzálnosti a 

srovnatelnosti kritérií vnitřní difer-enciaee tak našla výraz v · -t6mt1} pr-ogr-esivním 

(stupňovém) modelu, který se postupně vyvinul z dřívějších zkušeností se 

"zvylmonovacímr-skaptrmrn:i:'~titoubrrdobě-"platňovanýnri ·v -nrinuiosti-1 současrrcrst"r-· ~~~

u mladistvých rámci vnitřní diferenciace. Později v souvislosti se zrušením nápravně 

výchovných skupin 1ak-é u -dospělých odsouzenýcll v rámci -vznikajfcícll -vnitřních 

diferenciací v jednotlivých věznicích, až do této její současné podoby. 

Závěr-em -kapitcly lze shrnout. U -dospělýeh -odsotJzenýeh v -současné -době 

chybí psychologicky zdůvodněná koncepce prvotní vnitřní diferenciace, jež by byla 

doplněna o prostupný zvýlwdňovací · ~' -s nímž by tvtffila .ffigicky -skloubený 

kompaktní celek. Obdobný, jako je tomu u mladistvých odsouzených, a to i při 

určitých výhradách k jejich základní vnitřtú difetenciaci. -samostatný-zvýhodňuvací 

systém považovaný v současnosti za samostatnou koncepci vnitřní diferenciaci je 

třeba považovat za odtržený, izolovaný, neúplný, a tedy ve -svých důsledcícll 

nedostačující. Proto je otázkou, nakolik v této podobě může plnit účel zákona o 

výkonu trestu, když není s to zajistit potřebnou individualizaci výkonu trestu. Vnitřní 

-diferenciace by -měla napomoci k mnezení -šk-odlivých úěinků zbavení -svobody a 

umožňovat v duchu zákona n výkonu trestu takové postoje a dovednosti, které 

odseuzeným umožní vést -po pr~'tění -s~iačný život v -sottlatltt ~~ :t.áki:ID)'. V 

podmínkách nediferencovanosti a dlouhodobého pobytu ve společnosti výrazněji 

depravovaných {)dsouzený-ch ~ může původně méně 111UUšený ndsouzený jedinec 

pozitivnější postoje udržet jenom stěží a předpoklady pro reintegraci do civilního 

života mohou být -spfše nižší, -než byly před -nástupem výkonu trestu. 
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3.5 PROBLEMATIKA VĚZEŇSKÉHOFERSONÁLU V KONTEXTU 

SYSTÉMOVÝCH ZMĚN VE VĚZEŇSTVÍ 

~~-~~~~-~OO<:mě4zle9E'ť)fr,sta1rova1~reblematika vězei'ísk:ého pet sonálu je nejméně~~~

stejně složitá jako problematika výkonu trestu odsouzených. Lze bez nadsázky uvést, 

že itspěšnost reforem -vězeňsk-ého :-systému -do -značné míry -závisí --především na 

personálu, a na tom, do jaké míry se s nimi ztotožňuje. Proto jsou velmi důležité 

podmínky praoovnílw procesu -a~otivace zaměstnanců. 

Můžeme říci, že m o t i v a c e k práci je podstatným činitelem výkonnosti 

mganizace a -zár-oveň -zdr-ojem · ttspeki:ljení praC6VIÚk:-a. Pracovní spt>k-ojeoost je 

nepochybně důležitý faktor z hlediska psychohygieny. V souhlasu s Franklem lze 

konstatovat, že subjektivní--potřeba-práce dává-smysl -lidské existenci (S. K:tatochvíl, 

1987,s.63-64). Motivace k práci je podmíněna buď ekonomicky, hedonicky či 

sociálně, ale -vždy je -determinována vnějším ·systémem v jehož -rámci -se -sama 

uskutečňuje. To znamená pracovní organizací, kter~ je sama součástí širších 

společenských vztahů. 

Problémem pracovních p o d m í n e k vězeňského personálu se zabýval 

K:oncem 70. let Čepe1ák (1978). První poUkázal na silně zátěžové faktory negativně 

ovlivňující tělesný a duševní stav vychovatelů. Výsledky výzkumu (většina 

-vychovatelů -8NV) ukázaiy-vyso:kou hladinu nemoticismu-v důsledku dlouhodobého 

přetížení. Zprávu a doporučení adresoval Správě SNV ČSR, avšak zůstala bez 

odezvy. "liný výzkum ke -zdravotnímu stavu -příslušníků s diem-posoudit vliv výkOO:tt 

služby na něj, provedl odbor Zdravotní služby VS ČR v roce 1993. Bylo zjištěno, že 

50 % příslušníků výkonné služby vykazuje změny zdravotního stavu, jasně 

dokumentující výrazně negativní vliv prostředí a výK:onu s1uzňy (M. Šlik, 1993), s. 

9-lO).Bohužel opětovně zůstalo pouze u kostatování, bez yyyození v oblasti 

-psychohygieny-práce -odpovídajících programu prevence. 

Stresující podmínky práce nejsou dány jen důvodem neustálého osobního 

-rizika, -ale především každodenním kontaktem s vězni, -komtmikcí s nimi, 

permanentním stavem napětí a očekávání ohrožení a konfliktních situací. Jen stěží je 

u pracovníků saturována potřeba smyslu vlastní práce, činnosti, což je negativní z 

-hlediska motivace i ooševní hygieny. Sanwtná pr-áce -ve vězeňství je neatraktivní, 

proto hlavním motivem přijímaných pracovníků jsou existenční, fmanční důvody. 

Nicméně je faktem, že-materiální mutivace --převažuje -v současnosti 1 u uchazečů k 

Policii ČR, která je po profesní stránce na společenském žebříčku všeobecně řazena 



- 147-

nepoměmě výše:· k--prtlVdoo, že v rámci profesního zařazení -ve vězeňství lze sice 

uspokojovat potřebu sociálních interakcí, téměř však nelze prožívat pocit radosti z 

-úspěchu, z -dok-ončenosti ~íla. Z-e zlrušen6Sti však je nwžno -ř.íci, ie ie i'filrud· si 

jedinec již profesi zvolil, zpravidla má tendenci vykonávat ji dobře. Silně 

·~'tt7iffi-="rn'f~7-7~fll'l1nr-lT~x tomutu-povolání~u ještě-ptoJ:rtoo:trito 

znevažování a jednostranný pohled některých sdělovacích prostředků, zvláště v 

tisku, jak bylo možno -se -přesvědčit -hlavně v -období po -změně společenských 

poměrů u nás. Pejorativní přídech v médiích je ostatně setrvalým stavem, v 

-nejlepším přfpadě -je-vězeňství -předmětem zájmu -v honbě za -senzaeemi v "00000 
různých detailů ze života vězněných celebrit. 

:velmi -negativním faktem-je-nedostatek pracovníků, z-valné části -pedmíněný 

fenoménem vysoké míry f 1 u k t u a c e v důsledku nedostatečné motivace k další 

-službě nebo -pracovní -činnosti. 'fento jev má dlouhodobý a-trvalý charakter a je 

typický pro tuto složku. Nedostatečný je však i celkový plánovaný počet funkčních 

míst zamestnancu VS ČR 

Vězeňský personál byl v uplynulých patnácti letech téměř zcela obměněn. 

Jen v roce 1990 odešlo v důsledku prověrek způsobilosti k další službě okolo 1.500 

přís1ušruK:ů a urcitá cást v dus1eďku 1ustračruno zákona. Z ročenky VS ft 1995 

vyplývá, že podle kritéria délky trvání služebního a pracovního poměru bylo po roce 

1990-během obdobi-5 let ( i-990 - 1995)-piných -53,74-% zaměstnanců do -5 -let trvání 

služby nebo pracovního poměru, což znamená, že se obměnil stav zaměstnanců 

zhruba z po1oviny(Ročeí:1ka VS ČR 1995, vydaná r. 1~, s. 52). Podle ročenkyVS 

ČRz roku2DOJ vyplývá, že podle _Stejného kritéria je vice než 7D % zaměstnanců v.e 

Vězeňské službě v pásmu do 10 let. Pro srovnání, údaj z ročenky Slovenska za stejné 

-období uvádí -těeht-o -zaměstnanců {do lB let) 5D % (-G. Horna, 2004, -s. 245). -Podle 

informací Institutu vzdělávání VS ČR z roku 2004 si lze míru fluktuace také 

-přiblížit na násteduj!clc-h -údajkh. Yfcvik-ovým -středi-sk-em prošlo za -l-B-let více -než 

6.500 uniformovaných pracovníků- příslušníků, přičemž celkový počet tabulkových 

funk-čních -míst tmiformovanýeh příslušníků je zhruba 9:500 tabulek. Dvedené-čísl-u 

znamená, že se za 10 let obměnilo 85% stavu uniformovaných příslušníků Vězeňské 

-shtžby. -K-aždý -nově přij-atý zaměstnanec -se -stává -prof-esně -plnohodnotným -až -po 

určité době. Obecně panuje názor, že je to po 4 - 5 letech. Když k tomu ovšem 

dojde, odchází ze služby. Na jeho místo přichází další nezkušený pracovník (0. 

Horna, 2004, s. 23-81. Důvoclti vys0ké fluktuace je celá řada. Nedostateěné linanční 

ocenění, neustálé odkládání zákona o státní službě (Slovensko již tento zákon 

zavedlo), nízká spo-lečenská p1estiž, pracovní piOstledí, ocenění -práce uvnitř 
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-systému. Btlvodem -pokr-ačujieího odchodu zaměstaneti je nedostatek sociální jistoty, 

obava ze ztráty náležitostí nárokových ze zákona o služebním poměru, které vznikají 

-tlŽ po l-G -letech služby, ale -někdy nabytých -též po -eeloživotní pr-áci -ve --vězeňství. 

Tyto obavy zakládají časté změny ve služebním poměru, některé zásahy v mzdové 

~--------c-~~~lasti,-sa-nwtný~-zdletthavý}ll"OOes-=zeivilňování~ se piotáhl-,mrlcttclcy1:lo--rolru 

2003, kdy byl v podstatě završen České vězeňství, č. 3, roč. I O, 2002, s. 9). Je také 

-pravdou, že· k-oncepce· zcivilňování -zkomplikoval-o -přijímání -kvalitních odborníků, 

vzhledem k nízkému fmančnímu ocenění práce v rámci pracovního poměru. Vznikla 

-paradoxní -situaee, -ktly příslušník na ftmk-ci -str-ážný {nejnižší -funkce -ve VS) -s 

požadovaným středním vzděláním, který téměř nepřichází do přímého kontaktu s 

-vězni, má vyšš-í · -nástupní plat, -než -nastupuj-ící -praC6WÍci -s -vysok-ookifflkým 

vzděláním a praxí v oboru. Tato platová nivelizace představovala jednu z anomálií 

minulého I ežimu, kdy -vzdělání nebylo -nijalczvl-ášť ceněno, -nicméně "1 ovnostái ský « 

trend přetrvává. Dlouhodobě přetrvávala asymetrická situace, kdy vedle sebe 

-pracovali -např. -vychovatel, tiosud -ve s-lužebním -poměru, -vedle -vychovatele, -který 

nastoupil již do pracovního poměru jako občanský pracovník. Při stejné míře rizika a 

stejné náplni práce byl druhý hůře placen a neměl nárok na zvýhodnění plynoucí ze 

-služebního poměru. Stav přetrvává dodnes v t>tázce poskytování rehabil-itace 

pracovníkům, bezprostředně pracujícím s vězni a tedy nejvíce vystaveným 

zátěžovým situacím a mrewgenním p6clmíflkám a z toho vyplýv~ho 

psychosomatického a jiného ohrožení. To se bezprostředně týká zejména civilních 

zaměstnanců na· funkdeh - vychovatel, -psycholog, -pedagog, sociální pracovník, 

kteří jsou bez nároku na tuto péči. Mimo rozlišení kategorií o nichž byla právě řeč, se 

zaměstnanci str-atifik-ovali i jinak. Vedle sebe koexistují dva -soubory osob; jednak 

jsou to délesloužící příslušníci nebo zcivilnění občanští pracovníci s bohatými 

profesflÍmi zkušenostmi, nabytými -však v odlišném -systému, jednak nově přijatí 

zaměstnanci bez jakýchkoli zkušeností. Starší nříslušníci se museli sami nelehce 

vyrovnávat s novou -situací -a zvyk-at si na jiný -styl práce-a -to za-těžkých -podmínek. Je 

otázkou, nakolik mohli nebo mohou, v minulosti i současnosti představovat 

optimální vzory pro nově přijaté -a nakolik byli -anebo jsou -s io je -pozitivně 

motivovat, když vzhledem k stále se snižujícímu věku přijímaných vzniká ještě 

mzdíl-generační. V -podstatě došlo k fenoménu absence -střední --generace zaměstanců, 

jež by adjustovala nově přijaté do systému a předala nashromážděné zkušenosti. 

Tento jev je analogický s problematikou Policie ČR, K:de rovněž byl tento výpadeK: 

Btřední generace citelný. často velmi __nízký v__ěk přijímaný_ch pracowíků __není 

příznivý ani vzhledem k populaci vězňů, jimž nemohou stačit životní zkušeností. 
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Nepřímivý je fakt, -že --přicházející praeovníei musí být zašktlhwáni --v -nástupních 

kurzech, aniž by získali předchozí systematičtější odborné vzdělání na střední škole 

zaměřené k pr-6fesi - -pelicie -stfetlní-šk-6ly má a připravuje -siprofesi-ooální ti6rest. Z 

hlediska motivace personálu nepřispívá ani vybavenost pracovišť zaměstnanců 

F------:--~~'f>fl\oojfuí-eh~v~-poclmíflk-áeh~~zátěže~ ptacovniky ·'Jezeňstv1 je mží 

motivující stav neúměrného zdůrazňování práv vězňů na straně jedné a nepřílišjisté 

postavení zaměstnance Vězeňské služby -na -straně druhé. 1'-uto situaci -mnozí 

zaměstnanci chápou jako nepřiměřenou, častými stížnostmi vězňů, ostatně v 

naprosté -většině vylwdnoeenýcll jako --neopr-ávněné, jsou unaveni a znechuceni -Je 

tomu mimo jiné i proto, že zmíněné nejisté postavení je dáno faktem, že za své 

·jednání -spočívající v útoku na pr~-6Vn:Ík-a ~ásleduj e pro vězně -citelný postih. 

Daný stav a celkové sociální klima ve vězeňství je některými zaměstnanci 

vnímáno jako -nedůvěra, -strach z nedostatku zastání -a -garance -a tento základní-pocit 

přetrvává. Vede často k ztrátě iniciativy, postupné demotivaci a z hlediska duševní 

hygieny k fenoménu "emoční -únavy" (L. Míček, 1981, s. 167). lwedené okolnosti 

jsou jednou z mnoha příčin znechucenosti a skepse personálu a permanentní s tím 

-související -vysoké flttktuaee. 

Pro VS je přetrvávající konstantou charakteristické a příznačné tradiční 

nechápání -nebo -snižtWání významu -skutečné p --e r -s o n -á ln i -pr-áce. Per-sooální 

oddělení jsou reprezentována nevelkými personálně mzdovými a evidenčními 

-pracovišti, -vesměs -nepřekračujícími úroveň nsobního nddělení v ktetémkoli jiném 

provozním subjektu. Skutečná personální práce není v těchto složkách obvyklá a 

konec -k-onců -ani -vyžadovaná. Za ·podmínek nek-ončícího -procesu -plošného 

obměňování veškerého vězeňského personálu, permanentních systémových, 

-k-oneepěníeh, -or-ganizačních změn, -vedle zvyšující -se administrat-ivní -nár-očnosti na 

všech úsecích pracovní činnosti, ostatně ani mnoho prostoru pro personální práci 

-nezbývá. Te -vše -se ~ětně ~tivně -pr~ -v -nedestatečné -úrovni ::per:s6nální 

práce, a následně po linii v oblastech metodické, řídící a sociální práce ve vztahu k 

-personálu na všech-stupních -a úrovních řízení. 

Po patnácti letech od zahájení transformace českého vězeňství i nadále 

přetrvává tradiění -direktivní styl řízení převzatý z-minulosti, k-dy vězeňství -stálo-plně 

na vojenských principech a služební subordinaci. Extrémní formy tohoto stylu řízení 

-(lze-li to tak --nazvat) rozkazováním, rozkřik-ováním -dok-mwe i v podmínk-ách -tolwto 

již v podstatě zcivilněného, nikoli však dosud plně zcivilizovaného korpusu, není ani 

-v současnosti žádnou výjímkou. -Bývá tomu někdy -vůči -vězi'tům, -kde je -však 

zábranou obava ze stížností, více však vůči zaměstnancům, kde riziko stížnosti z 
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--existeněníeh -obav --není 1ak -velk-é. Voltmtaristieké ~ funkčních -míst bez 

nezbytného ohledu na osobnostní a odborné zřetele a p ř e d p o k 1 a d y pro řízení 

-a -vedení lidí, --tj. -vedeucí -sc-lwpoosti, sclwpoosti -er-ganizaee, -pláoování -a zajišt~váni 

součinnosti a kontroly, interpersonální dovednosti, komunikační schopnosti, morálně 

~~~~~vettu
1 

vtastnosti~jsou~-hlavní slabirry-1éto~iožky: -Právě nedostatky -na· 'USe1fu 

personalistiky svou podstatou zakládají v konečných důsledcích některé výše 

-uvedené chronick-é mterpersonální -obtíže. T-yto -nezbytné -předpoklady -pro V'ýkon 

řídících funkcí nejsou systematicky zkoumány a zjišťovány, natož ověřovány. 

Inspifativní -v -tomto ohledu jei'>dlišná personální praxe- -8právy Svě-Pťilicie 

ČR, kde vyšší články řízení se doplňují formou assessmentu a střední články 
{-vedoocí .oodělení a zástttpcij formou ~abídkiWj'eh -iízení -s i*sflě·iietín<Wanými 

pravidly. V zájmu objektivity a rovných šancí se obsazování těchto funkcí děje 

~ • I ~~ Jednak -J.l-L......lX komi • 1 1 l1 I 
0 

f!. ~LctUUi:UUlZOVarrym L}-'L.L~vuem. -na Z.i:IJ.UctUt; Slotla:IUJ:O--posouzem aspnantu 

na funkci "metodou strukturovaného rozhovoru", (Kadlec,J.,MV ČR) realizovanou 

proškolenými mlbu:tníky z -tttd -pofiecjních ftmkcionálů -za --itčm.1.i -a -garance 

psychologa, jednak odpovídajícím psychologickým vyšetřením v rámci personálních 

i"-ezerv. Tato priDre vedlak-e zprůhlednění-obsazování-ft:mkěníehmista-ke zkvalitnění 

jejich obsazování. 

Ve světle zkušeností z policejní praxe stojí za pozornost způsob 

dvoukolejnébo personálního nzení, kdy vedoucí personálních pracovišť DŘP 

podléhají mimo svého okresního ředitele personálnímu řediteli nadřízené správy 

icr$k.&o -ředitelství. -flersonálně- psychologická- -pracoviště jsou v -policii 

organizována rovněž na úrovni kraje. Tím je zajištěn propracovanější systém výběru, 

-obsazování funk-eí -a k-ontrolní -činnosti ve vztahu k -personálu. T-aké ve -vězeňství -by 

se personální práce v jednotlivých věznicích snad mohla stát nezávislejší, kvalitnější, 

transparentnější, -polrnd by -vedoucí -per-sonálních -oodělení jedootlivý-ch -věznic 

souběžně _j>římo podléhali _řediteli _Rersonálního odboru generálního ředitelsM. 

Systém personální -práce--by-měl být -celkově výrazněji -posílen -a zpiOfesionalizován 

adekvátně své důležitosti a významu. Z hlediska zvýšení odborné kvality personální 

práce-se v porovnání -se-souěasnoupraxíjevíjako-vhodnější vytvořit-rovněžnevelkou 

síť specializovaných personálně psychologických pracovišť na existujícím stávajícím 

1"-egionálním principu. Psychologická pracovi~tě by se -pak v plné mffe mohla 

soustředit na problematiku personálního managementu, především realizaci 

psychologických vyšetření v rámci výběru uchazečů, pť)clflet se na vytváření 

personálních rezerv a zajišťování regulérnosti výběrových řízení, otázkami přezkumu 

-osobnostní způsobitosti, -popřípadě -realizaci -sociopsychologických -průzkumů 
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~~ dd"l ' " . 'eh~ . 'T'- 1-Á~ '"' f -prvun.duv v J vu -o c cm -ve -vcZlllel pu~u .. ~u..,uv rcgtonu. T<:tKc v J u.., .. 'OVa Tlzetn na 

pozice vedoucích oddělení a zástupců by mohla probíhat formou nabídkových řízení 

-na základě rovnýeh -šancí -před -nezávislými -nestrrumými komisemi ---sffižcnými z 

pracovníků několika věznic, vyškolenými v metodě strukturovaného rozhovoru, v 

- zájmu ozajištění~~-a tovných šancí pf i obsazování pozic~n-eyschopněJšími 

kandidáty. Na každou pozici by měla být zpracována funkční analýza práce (J. 

-K-adlec, 1992). Na jejím -základě- zpracované -okruhy -a z -nich odvozené -otázky ve 

strukturovaných rozhovorech při výběrových řízeních by měly být podkladem pro 

vyhodnocení -a- -stanovení -pořadí -nejlepe -hodnoeenýeh kandidátů -na příslušnou 

funkci. Takováto organizace personální práce by rovněž lépe odpovídala budoucí 

--llVažované pr-opustoosti jednotlivých --sffižebnícll -poměrů mezi různými -resorty. 

Naproti tomu psychologové ve věznicích by se mohli soustředit na práci s 

-odsouzenými -a -zabývat -se -systematicky -fot enzní psychologií -v -podmínkách 

penitenciární praxe a psychologickým poradenstvím u zaměstnanců. Vnesení 

--pozitivních zkušeností z-blfzkého -resortu může nesporně-přispět -k inovaci -a-příznivě 

ovlivnit chod organizace. 

Personální práce je tradiční slabinou vězeňského systému a pokud v této 

-oblasti -nedojde k zásadnějším změnám~ jenom -stěží --se k-dy doellí -potřebné 

demokratizace poměrů, odbourání neproniknutclnosti i nadále zakonzervovaného 

-vězeňsk-ého -sy-s-tému. -Zkvalitnění -per-s-oo-ální práce je --přímo -podmínk-ou -jeho 

kvalitnějšího fungování, vývoje a stabilizace. Humanizaci vězeňského systému zde 

t-edy -chápeme komplexněji, j-elik-ož -si naléhavě -uvědomuj-eme -skutečnost, že-právě 

vězeňský personál, který je jeho nedílnou součástí, je rozhodujícím činitelem 

-výsledné -podoby reformních -snah v -konkrétních podmínk-ách -penitenciární -praxe. 

Změna přístupu k personálu byla velmi potřebná hned v prvním období zahájení 
-~C~- l'"" ...1-1- " ' ~~ " k ~o~· ...1-1X' '-1-n;ttn'Cm, ZV áště -po utn\.."'flCeill p>v.:>u.J .., .... -provere L..P""vuuv.:>d --pr-6 ml -vy~'Oll 

služby, namísto proklamování jeho "Qřeyýchoyy". Právě přehodnocenLpřístupu k 

zaměstnancům--ve -smyslu "human -reiations" mohl-o nejspíše -ovlivnit jeho postoje -k 

humanizaci vězeňství v praxi, což se příliš nezdařilo. V důsledku toho jsme dnes 

svědky nejméně stejného -exodu již nově -přijatých, jako -před nimi zaměstnanců 

původních. 

V této souvislosti je třeba znovu zdůraznit velmi důležitou negativní 

-ek-oloost, že -totiž -per-sonálně psychoWgick-á práce je -všeobecně ve vězeňství i v 

rámci věznic samotných trvale podceněna. Psychologové nejsou ve vztahu k 

pei sonálu ve věznici -oslovováni -(vyjma psychologického -vyšetření -uchazečů daného 

zákonem) a ve srovnání s resortem vnitra je jejich postavení v tomto směru 
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-bezvýznamné. kjich-služby-nejsou-vyžad<:wány{-minw p<Yv'inné-lelctor-ské-ěinnosti v 

rámci odborně zdokonalovacího školení) a psychologická doporučení stran 

rozmist2ování personálu, v -podmínkách věznic· zejména -d6zoretl·-a vyclwvatelů, 

nejsou požadována ani připouštěna. O těchto změnách se psychologové dozvídají 

1-----~-~nr:truhl'lornd1l"omu et · dodatečně. --Ntc~-na--rom nemětú skutečnost, =že pomemě ~ část 

konfliktních situací s vězni bývá nezřídka zapříčiněna postupem samotných 

zaměstnanců. -Proto -otázka -rozmísfování -pracovníků v -přímém -výkonu -služby s 

odsouzenými by měla být s psychology konzultována. Také tato okolnost je na 
~.!.)!(.1-. • '} ' '" ' dení l~...J! .h '" '+{_..o, Z ~1=- ., " p~ vn.ClLI\.U fitC:l:Ofia fliflltl -J"1Zetll-a -vť! IIUl Cl vyiTarem •.r uu.•· . ;a Llllllll\.U -stoji, -ze -n8. 

Slovensku se naopak modelem převzatým z resortu vnitra inspirovali a podle 

informace z k-ooferenee-6 -vězeňství -(Kr-oměříž 2004) jseu -psyclml6gická -practWiště 

organizačně koncipována na obdobné bázi, alespoň pokud se personálně 

-psychologické -problematiky týče; analogicky -s policejtúmi-pracovišti. ·Str edtúťlánky 

řízení jsou rovněž slabinou systému řízení a organizace ve vězeňství. Nedostatečná 

průprava a kvalifikace v-oblasti -řízeni, jak-ož -i nízká ťtmveň -kontroly, přestávající-na 

vnější kontrole plnění stanovených úkolů a povinností, analogicky s vězni, nevalná 

-prclesionální úroveň zvláště -na -středních -ěláncieh ř-ízení je -vedle jiných -okiililostí 

rovněž jednou z podstatných p ř í č i n vysoké fluktuace.Kontrolní činnost, která je 

založena předevš-ím na -vnější k-ontr-ole-nemtiže -dostatečně plnit -svtlj účel, -stejně jako 

jej nemůže (ani nemá) plnit systém zprostředkovaných informací z druhé ruky od 

spo1upracovníků. Účinná mUže být pouze taková kontrolní činnost, která je zaiožena 

na neformálním přístupu k zaměstnancům na bázi vytváření týmové spolupráce, 

míst-o-atm-osféry rivality a nezdravého soopeřen:í, -a jedině jak-o -tak-ová může-přinést 

očekávaný pozitivní efekt. V praxi existují různé způsoby kontrolních mechanismů, 

např-íklad v -nedávné -dOOě se řadu let uplatňoval v jedné z -městských policií 

kvantitativní způsob bodování výkonů městských strážníků (čárkovací výkaznický 

~m~ ale uk-áz-ale-5-e, u zhlecliskametivaee PY:l-efekt -s_pilill:Ý a:relk-ffi'ě :\1 paclstatě 

nevedl k výrazně vyšší efektivitě práce. Obdobné přístupy jsou ale zaváděny i v 

Policii ČR a V3 -čR, i když na poněkud odlišné bázi, ale přesto nejsou dostatečnou 

motivací, protože ani zde nejsou zbaveny s u b j e k ti vn í c h přístupů. Zájem o 

pracovníka redukovaný na -plnění úk-olů, -a nezájem -o pr-oblémy 11tH je nejčastějším 

znakem nesprávně pojatého řízení a vedení lidí. Nejúčinnější kontrola se děje tehdy, 

je-h pracovník -pr-o-svou práci z í -s k -á 11 , -pr-ot-eže v -takovém -případě je založena -na 

sebekontrole plynoucí z pocitů vlastní zodpovědnosti a kompetence, jakož i pocitů 

-o-dpovědnosti -a sounáležitosti s -nejbližším i -širším iýmem spoluptacovníků -a celé 

organizace. V podmínkách výběru uchazečů na funkční místa zaměstnanců určených 
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· k 1'fimé práci .g-vězflije v první fadě zapt>třebí OOvednost zaměstnance kvalifilrovaně 

vybrat, a v tom záleží odpovědnost práce personalisty a psychologa. V podmínkách 

ilettStálélw neclt>statktt prac6Vl1Íků -se však-.getkáváme .g pmihým ,;lláborem" ~ammo 

"výběrem", kde hledisko kvantity převažuje nad hlediskem kvality. Pokud je však již 

----~urne':tihraaz'Zf.e~ě =přijat;--má--být;--jak~jlž-byhY-zdůrazněno;-pro-svorrlJfácr-ztmcan,· což ovšem· 

znamená mít a projevovat o jeho názory a práci zájem. Předpokládá to však nutnost 

· s praeovníkem oo 1'0ěátku individuálně -a ~ystematieky pracovat -a -také -mu V'ěřit. 

Práce s podřízenými je především v kompetenci vedoucích pracovníků na střední 

úrovni řízení. &učasný-trend pr-6jev6vané · nedůvěry·vůěi -vlastním zaměstnaneům -ěi 

dokonce boj s podřízenými, jsou politováníhodná selhání na úrovni řízení. Stav 

.zamlě-ování -nebe -nepeskytevání informací před zaměstnanci, -kdy·-nejwu-oostatečně 

seznamováni s udúlostni uvnitř vězeňské služby a dokonce ani uvnitř vlastrúhu 

-pracoviště, nejsou jistě t-ou pravou cestou. Schopnost a -dovednost motivovat 

zaměstnance pro svojí práci patří k stěžejním a neoddiskutovatelným osobnostním 

vlastnostem řídícilw pr-acovník-a, -a pokud z tohoto-pohledu nejsou -vybaveni, nemají 

tyto funkce zastávat. Nedostatečná týmová práce, přehlížení a podceňování jejího 

významu, vedle -důr-azu kladeného na subor-dinaei, posltišnost -vede rovněž k 

ignorování podnětů a také oprávněných požadavků či připomínek z řad personálu, 

eož mívá za Tlásledek -problémy hned -v něk-olika -směrech. 

Jedním z nich v takto autoritativně řízených organizacích je fenomén uměle 

navozené ,;apatie-zaměstnanců"~J.Keller, 2001, -s. 44). V -důsledku jejich nadbytečné 

manipulace a zacházení jako s objektem řízení, vedení, přehnaně zvýšené kontrolní 

-činnosti, -a -nevhodným formám vytýk-ání -skutečných 1 -domělý-ch nedostatků, 

nezřídka před odsouzenými anebo i jinými pracovníky, hraničící někdy s 

nwbbingem, resp.-bossffigem {H. ·lKr-atz, 2B05,s.l6). Zaměstnanei -se-tak-sami -ocitají 

v nezáviděníhodné situaci, kdy jsou pod trvalým dvojím tlakem - jednak vlastních 

:nadřízených, jednak -edrouzených, -které mají -ovlivňovat, vést, řffiit, k-ootffilmrat, -a 

jímž mají být pozitivním modelem chování a jednání. Nemožnost "profesionální 

identifikace" za -uvedených -okolností je zřejmá -a je také nikcli ojedinělou příčinou 

postupné rezignace, a posléze i odchodu tvořivějších jedinců. Důsledkem nezájmu o 

potřeby hdí, -a s tím ~té nízké motivovanosti personálu j-e nedostatečná 

komunikace a nedostatečná zpětná vazba vedoucí k hrubým pracovním chybám i 

přehmatům. V -těchto souvislostech -nezbývá, -než plně souhlasit s Marešovou, že: 

"Jedině funkční systém, nezávislý na libovůli jedinců, zaštítěný předpisy, které 

iJOOlXffiljí existenci -hierar-chie řízem, -která upřednestňttje kvalitní pmfesiooální 

výkon, jehož základní znaky jsou všeobecně známé a kontrolovatelné a zpětně 
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--prok-azatelné; je -tou nejlepší -prevencí pr-oti -shtžcbním -pochybením -a individtláhrim 

selháním policistů a proti latentní kriminalitě obecně" (Marešová, 2001, s. 87). 

Poohybcní -na -úr-ovni řídicí práce -veOOu k ros-toticimu a -stále -častějšímu -výskytu 

s c I h á v á n í lidského faktoru vůbec. Všechny výše uvedené okolnosti a 

~~~~~~1ntee~claesstta:a:1ttK'ley~za:lcláclají~h.mivé-~ na: ptacovištich, čímž napmntdrají~c·~~~

svém souhrnu k ohrožení nezbytné profesionální kolegiality, soudržnosti a zdravého 

j-ádra -organizace. tiíroveň -tak nepřímo zakládají podmínky -pro podhoubí-takových 

jevů, jako jsou lhostejnost k porušování norem, jež v důsledcích mohou vést posléze 

1 -k různým fmmám -a projevům -skryté i -odhalené -kriminality -samotný-ch 

zaměstnanců a tím i ohrožení spoluzaměstnanců, potažmo ohrožení vnitřní 

-bezpečnosti vězniec. Z-dá -se, že pr-eklamovaná -humanizace -vězeňsM -široec 

uplatněná u věznů na vězeňský personál teprve čeká. 

Podstatnou -sl-ožkou -personální ·-práce je -přijimací i'ízcní,- piičcmž lze ve 

zkratce konstatovat, že kritéria pro přijetí splňuje zhruba každý čtvrtý až pátý 

uchazeč. V následující tabulce je -dokumentován -stav fhtktuaee -pers-on-álu -ve vězni-ci 

Bělušice. Tyto údaje mohou v detailu posloužit k pochopení a názorné ilustraci 

-stavu, který nově -vznild. po -I"i)re -l-99B, oo -nělwž -se -odvíjí -další -vývoj -ěesk-ého 

vězeňství jako celku. 

Tabulka č. 22 Fluktuace zaměstnanců v období let 1990- 1994 

i990 1991 1992 ~3 1994 -celkem 
odešlo 53 20 19 40 4 136 

-r--~--~--------+---~--~--~---+--~----~~~~ 

přišlo ---L---~-----'--2_9_-'-__ 2_7_--L_ __ 3_6_--'-__ 8 _ ___JL___1_0_1___.J 

Příslušníci končící služební poměr v roce 1990 většinou odešli pro 

·-nezpůsobilost -na záldadě-prověrek.·Data za -roki-994 -vyjadřují-stav k i.4. i-994. 

Z celkového počtu odcházejících jen ncpatrný počet odešel ve zkušební době. 

Znamcnáto-tedy-flttktttaci déleslottžicich-příslušníků. 

Personální situaci v tomto období ve Věznici Bělušice ukazuje následující 

tabttlka vyj adfujieí --skladbu zaměstnanei't podle počtu oosltrnženýeh -tet -a pOOle -tioby 

nástupu služby. Zobrazuje celkové složení zaměstnanců a složení řídících 

'ků Kromv ~ . ..1~ ddvl ' 'k +i 'ků ~ v' pracovm . · e tunu 1 ~1\.lauuu -na o c cm vy onu -trestu, •J. -pracuvm , J.UCri 

vykonávají přímou výchovnou práci s odsouzenými. 
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'fabulk:51 ě. 2-3 Pfehled=personálu podle doby nástttpu-služby-a:j?OČtU 
odsloužených let 

-·-
Období nástupu Personál Vedoucí Oddělení Vedoucí 
služby věznice pracovníci výkonu pracovníci 

I (odsloužené ro!9'} celkem věznice .trest11 . . oddělení VT 
stav % stav % stav % stav % 

1961-1970 7 3,6 1 7,1 1 1,9 l (nad 24 let) - -
1971-1980 

I (nad 14 let) 
52 27,2 5 35,7 10 18,9 - -

1981-1990 42 21,8 2 14,3 15 28,3 1 50 (nad 4 roky) 
1991-1994 91 47,7 6 42,6 27 50,9 1 50 

l(do 31et) 
Skutečný stav 192 100 14 100 53 100 2 100 celkem 
Plánovaný stav 231 14 58 2 
celkem 

'Z ·tabttlky je zřejmé, že -personái -byl-bezmála -z poloviny "'bměněn -a·léměf 

polovinu řídících pracovníků tvořili nově přijatí. Vedoucí pracovníci (vedení 

-sestávající· z tedi-tele, zásttlpee, -správce1 -a další {-odborní -radové} tj. -vedoucí 

jednotlivých oddělení a referátů tvořili 6 % stavu zaměstnanců. Aktuálně se 

-nedostávalo ve ·sledovaném období téměř l7-% zaměstnanců, -ziohu-na -oddělení 

výkonu trestu 8,6 % zaměstnanců. Následující tabulka ukazuje složení zaměstnanců 

-podle pohlaví a to-celkově ve věznici a zvlá-šť na OVT. 

Tabulka č. 24 Skladba nersonálu uodle 12Qhlaví 

Věznice celkem Oddělení výkonu trestu 
stav % stav % 

FA 

n·•uzt lUV 0-',-' '+I l5l5~ I 

Zeny 32 16,7 6 11,3 

Na oddělení výkonu trestu v přímé práci s vězni pracovalo 6 žen- pedagog, 

psycholog, sociální pracovnice, vychovatelka. Mimoto -byla -na oddělení -výkonu 

trestu 1 administrativní referentka. Původní záměr zvýšit počet vychovatelek byl z 

bezpeěnostníeh důvodů ()J)Uštěn. Ostatní ženy ve věznici -byly zařazeny v 

administrativě nebo jako zdravotní personál. Další tabulka zobrazuje strukturu 

-odděleni výkimti trestu. 

----
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T-abulka-č. 25- --stmktura-oddělení::rikonuirestu 

Plán Skutečnost 

Odborný rada - vedoucí oddělení 1 1 
Rada - zástupce vedoucího oddělení 1 1 
Psycholoe: 2 1 
Pooa202 2 2 
Sociální pracovník 3 3 
Vychovatel 18 13 
Dozorce L a ll. třídy 30 31 
Administrativní referent 1 1 
Celkem 58 53 

-Pracovníci -oddělení -výkonu -trestu -představují -z -á k -l -a -d -n -í výkonný 

personál, který bezprostředně pracuje s odsouzenými. Byl tvořen pouhými 25,1% 

--eellrového · ·-staw --zaměstnanců, eož -bylo -velmi málo. -Bstatní -zaměstnanci 

zabezpečovali především ostrahu a eskortní činnost, hospodářské a ekonomické 

-úseky ap. Věk-ový pt ůměrna oddělení výkonu -trestu -byl 32 iet, celkový u -všech 

zaměstnanců 35 let. Většina pracovníků splňovala požadovanou kvalifikaci nebo ci 

-vzdělání -doplňovala -studiem-na -střední-ch-a -vysokých--školách. 

Z hlediska výkonu trestu odsouzených a vnitřní diferenciace nebylo možno 

-považovat strukturu oddělení výkonu -trestu za 1}ptimá1ní. Naopak -za -optimální -byl 

považován stav týmové práce výchovných pracovníků ve stálých stabilních týmech. 

Tyto týmy--bylo-třeba-postupně vytváret, -avšak přeclpekládalo-to přehodnotit-a změnit 
' ., ' ., ' " ' , ' stavaJICl nevyhovuJICI strukturu systemizace oddeleru vykonu trestu. Optimahzovana 

-struktura oodělení -předpokládala změnu . systemizace -a -doplnění stavu na ť) 

pedagogů, přičemž 4 pedagogové by měli mít vysokoškolské speciálně pedagogické 

vzdělání, {-po jednom -v -každé diferenciační skupině -mimo -skupiny -intelektově v 

normě - prosociálních), a 1 pedagog by měl mít vysokoškolské vzdělání se 

zaměř-ením na jednooboriWOu --pedagogiku pro k-oocepční -pedag6giek-oo činnost. 

Speciální pedagog by měl řídit práci jednotlivých výchovných týmů složených z 

vychovatelů, sociálních ptacovnic -a dozmců -po lliCtodické -stránce -a -sám -by -měl 

aktivně pracovat s odsouzenými. Počet sociálních pracovníků byl rovněž shledán 

jako nepostačující a aby bylo možno zajistit systém komplexního výchovného 

-zacházení -s vězni z hledisk-a -přijaté -koncepce -vnitřní diferenciace, -bylo žádoucí 

zvýšit jejich počet na 8 pracovníků (1 v každém výchovném týmu, tzn. 5 v týmech, 

2 -na na nástttpnim OOdělení, 1 -na př-edpropouštěcím -oddělení, které bylo 

předpokládáno v budoucnu zřídit). Stejně tak bylo považováno zvýšit počet 

psych616gů o 1 psyclwloga, který by trvale půwbil v týmu na -ocldělení 
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ma~_.t,~t. ~'1. ·~e ') ...:~~~---- . v , ~1. . v -B~~ ~, ~-1...~ , vrt· 
<UUUf'~VVUHJVIl VVL•HU V ::J, -uJ.Temleiaenl ~~iip~D:e: 'J<V ~'-'UJ "'-'~yvu1:;UT navys-

stavy zaměstnanců o 10 dalších odborných pracovníků. Stávající systemizace byla z 

-telwto· pohledu --pevaževána za ~zorní -a -per-spekt-ivně -neudrž-i-teloou. -Na -tomto 

podkladě se odvíjely personální požadavky na změny systemizace a požadavky 
~ • ,.1 .• ~ , -1... • ~ :ll_~ ~ 

~~~~~ve-Zillee~trsystemt-zaem~~d~mls~un.~v~0~ttt~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

S časovým odstupem více než 10 let je možno na příkladu jiné věznice, a 

to Věznice Všehrdy -srowatelně vdké-co -do-počtu odsouzených i -co do tabulkového 

počtu personálu, byť jiného typu věznice (Věznice Všehrdy- typ s dozorem, s 

OOhledem, ml-adiství; --a Věznice -Bělušice - typ -s -ostr-ahou) -a jioou -metodik-ou 

vnitřní diferenciace a následných programů, lze na příkladu personálního složení 

--ocldělení výk-6fttl-tresttt, -d6lrumen-tovat aktuální -stav: Vecloocí a jeden· zástupce který 

řídí dozorce, 1 referentka, psychologové tabulkově 3, skutečnost 2, pedagogové 

-tabulkově -6, -skut-ečný -stav--6, s-ociální --pracovníci tabulkově 3, skutečný---stav 3 ~z 

toho 1 u mladistvých), vychovatelé tabulkově 27, ale od ledna 2006 v důsledku 

-organizačních změn -byla -3 -místa -zrušena, na --současných 24 -z -toho jsou 4 

vychovatelé terapeuti (tato funkce byla zřízena později). Kladně lze hodnotit 

navý-šený počet pedagogů; který odpovídá koncepci navržené -a -schválené-před-deseti 

lety. Pokud jde o vychovatele, je jejich celkový počet nedostatečný, stejně jako 

-tomu -bylo -dř-íve -ve -srovnávané -věznici. Pok-ud -se --jedná -o -dozoree, --existuje -v 

současné době citelný podstav umožňující pouze elementární zajištění chodu ústavu, 

- nicméně organizační --problémy -byly i -za -okolností naplněného -stavu dozorců. 

Specialisté jsou nuceni veškeré režimové činnosti s odsouzenými vykonávat sami, to 

znamená vyhledat je---na -ubytovně -a skupiny --či j-ednot-livce -předvádět -k -aktivitám --či 

psychoterapeutickým pohovorům a dokonce i ke krizovým intervencím nebo 

--psychologickým vyšetkním -a po sk-ončení -je-t>d-vádět zpět-na -ubytovnu. l:-držování -se 

a časové prodlevy nepříslušnými a nepodstatnými činnostmi jsou značné a 

~č-erpáv-ající, st~ ně jak-e ~-eu -zb~né. Nes!m'slná -or-ganiz-ace -prá-ee a -er-gani-z-ačni 

nemohoucnost v podmínkách práce s odsouzenými o počtu více než pěti set osob je 

evidentní --a -souvisí s nedostatky v -obl-asti -řízení. T-ento--čas jinde -chybí -pro-potřebnou 

specializovanou odbornou činnost. U mladistvých je stav vychovatelů pouze 4 

--vychovatelé, z t-oho l-na -funk-ci vychovatel-ter-apeut, --což je--nedos-tateěné. Probl-ém je -i 

v tom, že se vychovatelé poměrně často u mladistvých mění, takže podmínka stálých 

stabiínkh výclwvných -týmů, která je u -věk-ové k-ategorie -mladistvých mimořádně 

důležitá není plněna. Celkově lze konstatovat, že problémy konstatované před deseti 

lety trvají i nadále a --výraz-ný -posun -k zásadnějším poz-itivním -změnám v pers-onální 

oblasti v podstatě nenastal. 
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· 3:6 KAZUISTIKY 

Všech 7 předložených kazuistik pochází z posledního vzorku mladistvých z 

· "ffiiffi~~~-Byly~-vypiaoovány =na~-potfldaclě~-vlastníeh ~ psycholugických,~~~ 

vyšetření a zpracovaných psychologických charakteristik a jedná se o část klientely 

-problémových -mladistvých, vyžadujícíbud' občamtou intervenci nebo -dlouhodobou 

individuální podporu v rámci individuálního psychologického poradenství. 

Na přilladtl anamnéz tt výsledků vstttpnieh vyšetř~ tt 1ěchto mladistvých 

je kromě průběhu resocializace zároveň patrný postup a úskalí při zařazování nebo 

př~azování do jednetlivých ~ciačních ~kupin podle stávající platné vnitřní 

diferenciace u mladistvých odsouzených do základních (A,B,C,D) a prostupných 

\i. -až 3.) difetenciačních skupin. 

Kazuistika 1 

David Ch., 17 let, odsouzen k výkonu trestního opatření odnětí svobody v 

-délce 2 .Jet do věznice pm mladistvé pm spáchaná pri>Vinění podle ~~ 234/1, 2411ltt;b 

tr.zákona. Stíhán vazebně, výkon vazby v období 2.12.2004-15.6. 2005 pak následně 

-přemístěn k výk-enu trestního ~ní i)dnět;í svebody. Aktuální delikt .gpočíval v 

sérii šesti přepadení obsluhy heren a barů, kdy ozbrojen nožem a pod pohrůžkou 

násilí uzamkl obsluhu na WC, kradl hotovost a mobilní telefony. Trestné činnosti se 

.oopouštěl vždy se společník~. Prvotrestaný, tedy -dosud ·soudně netrestán; 

prvovězněný. 

Proband vychováván rodiči, po rozpadu rozpadu rodiny byl ve věku 6 let 

.gvěfen do výchovy matee, která-se po druhé vdala a pak zase mzvedla. Má 2 br-atry, 

(2, 12 let). Výchova byla dis_Qroportivní, rozmazlující, s nevl.otcem neyycházel, 

-dvakrát 11e poprali, avšak -vztah již upraven. Po dokončení povinné -školní docházky 

(ukončil osmou třídou) se učil oboru zedník, nedokončeno, po půl roce skončil pro 

nezájem, záškcláctví a problémy s chováním. Drl 12 let nařízena ústavní výchova, 

odtud časté útěky, "stále na útěku" (i devět měsíců), zdržoval se doma. Dle sdělení 

četné zkušenosti s psyehotmpními látkami, od 15 let pervitin, marihuana denně, 

taktéž gambling. Alkohol nepije vůbec, "můj otec je alkoholik, moje matka je žena, 

kterou mám moc rád". k kuřák, vyk-ouří 15 cigar~ .fienně. V minulosti psychiatricky 

vyšetřen pro poruchy chování, neléčen, bez suicidálních tendencí. Zájmy zaměřeny 

jednak na~ - fotbal, ftorbal, nohejbal, jednak na "fety 11 automaty". Je -svobodný, 
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--bezdětný, ·naposledy -žil u matky -se -svoo -přítelkyní, -na· níž je--cit-ově -vázán. Z-evně 

vyšší, atletický, fyzicky zdatný. Kontakt navazuje snadno, komunikativní, hovorný, 

-sdílný. Mť>tť>rika eelk-ť>Vě zvýšená, psychonwtorieký neklid, OOčasné ·tiky -v -obličeji 

při rozrušení, mimika živá, expresivní. Chování během vyšetření se známkami tenze, 
~t. .. J.:~ 1 v , , .-.--3 v , t, , v J:. "1. , , ~ d -1- , v ř , 

1:1~::-.tnt.:.:ny> ezerm.-:s-tueeny, spen:amn m-rammann .. r~n o--pm 1\. testovym vyserem'~m~~~-

všeho druhu a sděluje, že nemá dobré zkušenosti s psychology. Je svéhlavý, 

nesoustavný, pohodlný, zdráhavý, -také -snadno -unavitelný, ·nevydrží soustavnější 

činnost. Když se mu však věci vysvětlí, pak je spolupracující a přístupný argumentu, 

,;prť> vás to tedy -udělám" . .Psyclwlogieké -vstupní vyšetření -a doporttěeni jsou 

následující. 

Testovým vyšetřením schopností zjištěna intelektová kapacita ve složce 
~"""'b~' fm-i' , , 'i d o " nonvei a:m v pasnm mtme 10 po prumeru. 

Osobnostně se jeví jako výrazně extrovertně zaměřen. Typologicky 

-sangvinické rysy, tedy -aktivní, družný, -spontámú, -nenucený, živě reaguje a je 

vznětlivý a impulsivní. Je emocionálně stabilní, celkové emoční ladění je v zásadě 

optimistick-é. Vůči-atttt>ritám vcelku íespektujíeí, avšak vyžaduje pozornost-a -vedení, 

rád se předvede před ostatními. V kolektivu se může zvýšeně prosazovat, nelze 

vylottčit ani agresivní -projevy . .Jeví -se jak-{)-egooentfteký, sebeprosazujíeí, ukvapený, 

málo zvažuje důsledky. Výrazně psychopatologické fenomény nezjištěny. Celkově se 

však projevuje výchovná zanedbanost jakož i ústavní zácvik a citová deprivace. 

Přístup doporučeno volit -individuální, 11elze -vyloučit adaptační -obtíže, -bude 

vyžadovat pozornost, vedení, racionální argumentaci. Vhodné by bylo jeho začlenění 

do-aktivit, např. -sportovních, profesní vzdělávání je-potřebné. 

V průběhu pobytu ve věznici byl zařazen do výchovného kolektivu v rámci 

-diferenciační skupiny Cl2 (kam -se zařazují mladiství odrouzení s pocuehami dwvání 

včetně poruch chování způsobených užíváním návykových látek, kteří vyžadují 

-specializevaný ~-entrestního -epatrení). -Gd září 2005 !n'l zařazen .00 -učiliště na 

obor malíř, zakrátko přeřazen na obor zahradník, a na konci měsíce vyřazen na 

-vlastní žádost. -futvým důvodem -bylo fYzické násili ze strany silnějších jedinců -ve 

škole. Mladistvý vyžadoval občasnou psychologickou intervenci a podporu. Pro 

zhoršený psychieký stav v -důsledku obtíží v kolektivu, -kdy -se stal -obětí -šikan -a 

fyzického násilí, byl přemístěn do jiného kolektivu do diferenciační skupiny A/2 

(mladiství -ť)dsoozenÍ -se základní charakteri~tikoo -v oonnálu, u nichž poruchy 

chování vyplývají z nevhodného sociálního prostředí, emocionální a sociální 

nevyzrálesti, pepřípadě -špatného zacházení). Stav -se -upravil, mladistvý -se zapojil-d0 

běžné činnosti na ubytovně a výchovnými pracovníky je kladně hodnocen. 
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C--elk-ově lze -uzavřít, že v tomto případě poruchy -chování -a utváření 

osobnosti mladistvého nepříznivě ovlivnilo rozhárané rodinné prostředí, 

poznamenané zvláště alkolwlismem irtce. Mladistvý -siee m-anifestně alk-ohol -odmítá, 

avšak zdá se, že abúzem drog nahradil mimoděk negativní vzor prezentovaný v 

~~~~~roclin~alk'ohe!ismem~e~'F--ate~-olrolnest~--dobře~korespoilduje ~~ěními;-·že·~~~

utváření zájmů a hodnot ovlivňuje v období dospívání u synů hlavně otec, přičemž se 

-tyto -preference zájmů ii-ší -pouze co do "-specializace" v -rámci celkové, v 1Joeistatě 

shodné či obdobné oblasti zájmů a hodnot. Zde ovšem v negativním slova smyslu. 

Obdobně lze 1'Qhlížet -na f-akt -fyzických ~ů -s nevlastním -oteem, kde ~gresivní 

chování v rodině jakoby předznamenávalo násilný ráz trestných činů mladistvého se 

zbraní~ ruce; Nreméně zůstává faktem, že v podmínkách výk-oou trestního ~patření 

se sám agresivně neprojevuje, naopak: je objektem násilí ze strany druhých a to i přes 

vysokou-mtru -společenské nebezpečnosti jim spachaných deiiktU. 

Uvedený případ ukazuje na některá úskalí stávající vnitřní diferenciace a 

-potřebu jejího zpře-snění, a sice -podle důsledně -psychol-ogických -kritérií, více 

vycházejících z aktuálního stavu osobnosti pachatele. To by pak umožnilo odsouzené 

Mpe ttídit -a zlepšit tmdmínky -pr-o -efektivnější -uskutečňování -pr-ogramů zacházení, 

mimo jiné i většího zajištění bezpečnosti jedinců. 

K-azt~istik-a 2 

Ladislav Ž., 15 let, odsouzen k výkonu trestního opatření odnětí svobody v 

délce -15 měsíců -do \fěznice pro mladi-stvé -pro spáchaná -provinění podle § 234/i 

tr.zákona. Byl stíhán vazebně, vazba trvala od 21. 10. 2004 do 5.5. 2005, zhruba půl 

r-oku. Je prvmrestaný, aktuální -delikt -spočíval v fadě -loopežnýeh přepdadení -s j.inými 

i sám, pod pohrůžkou zabitím. Trestnou činnost měl za zábavu ,já ty lidi zbil, 

-náhodně, koo ~ mi neHbil nebo ~ tak, z ~y, přepadení ~npřes 4ú, ~ 5 -mi 

dokázali". 

Proband je bez sourozenců, byl vychováván matkou, otec od rodiny odešel. 

Ve dvou ieteeh umístěn do kojeneckého -ústavu, matce -odebrán 11fO její iirogovou 

závislost a opakovaný výkon trestu, jakož i psychiatrickou léčbu, vše v souvislosti s 

drogami. Následně svěřen do výclrovy babičce {matk-a jeho -otee ). Mladistvý 

absolvoval 2 ročníky ZŠ, poté byl přeřazen do ZVLŠ, kterou nedokončil, chybí mu 

půl mku v 8. třídě. Výuk-ové -obt-íže-neměl, učení mu šl{) dobře. V ~kteeh umístěn do 

DVÚ, během ústavní výchovy útěky, naposledy žil u straší přítelkyně, kde byl 

zadržen. Od 13 let asi dva roky pobýval v Ženevě, kam jej odvezl jeho strýc, sám si 
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-t'tdajně-přivydělával jttk-G-diskžokej. S-otcem se-stýkal·spor-adieky {prý je Arab), žije v 

Praze, kde má hernu, kontakt s ním udržuje. Všichni rodinní příslušníci byli ve 

VTOS, matka ~; -ffiec 1x, babiěka l-x výk-oo vazby pro krádeže, dědeček je ve 

výkonu trestu pro podvody. Dle sdělení zkušenosti s psychotropními látkami od 8 let 
XL. "]. • • ~' ..l......X.:V ' 1 • ..A--11...-.l ..... l "' I b . ~~~~~'VcNU, martnttana, =pervtttn, ~rms:e~~m~ts~ maze, netont. · :cuKouoi nepoztva n~ o~_ren~~~-

málo. V minulosti psychické obtíže pro výbušnost, agresivitu, problémy s autoritami, 

-psyehiatriekyneléěen, -v jednom -případě -sebepoškození -pořezáním-na předloktí -kvůli 

dívce a ze stejného důvodu suicidální pol'Us skokem z mostu. Zájmy zaměřeny na 

tance, -hudbu, disk-otéky, sex, -malování, sport. K-ontakt udržuj-e-s-přítelkyni, -s matkou 

odmítá jakýkoli kontakt, nestarala se o něj, s babičkou rovněž, nemají se rádi a chcce 

být ~amostatný. Zevně vyššího vzrůstu, štíhlý, fyzicky zdatný, -teoováž -prstů. K--entakt 

navazuje snadno, komunikativní, sdílný,. Motorika živější, chování klidné, zdvořilý, 

-spolupracujídcí; -hovorný, zběhlý, ústavni· zácvik. V -současnosti medrlrován iékylm 

zklidnění a hypnotiky. Po výkonu trestu nařízena ústavní výchova. 

Testtwým -vyšetřením schopností zjištěna intelektová k-apeita -ve -složce 

nonverbální v pásmu slabšího průměru. 

Osobnostně je -extrovertně zaměř-en. T-ypologicky -eholerieké rysy, -tedy 

aktivní, netrpělivý, impulsivní, sebeprosazující. Zjištěna emocionální labilita, 

-celk-ové-emoční iadční je je snížené. Vůči autootám -respektující, ev kolektivu .gebttde 

umět prosadit. Zjištěna výraznější psychopatologická symptomatika, neurotické 

-příznaky -ve mněru k anxietě, fobiím, -obsesím, -somatoizaci, -hystetoidním -reakcím, 

nelze vyloučit příležitostné depresivní rozlady. Výrazně se projevuje sklon k agresi, 

fyzické i verbální, 1:mctéž -hostilita, tedy -resentiment a podezíravost, jakož i 

negativismus. Celkově se jedná o jedince výrazně ovlivněného absencí základního 

zázemí, předčasně vyspělého, tíhnoucího k samostatnosti a -nechttti; respektive -obav 

na kohokoliv se citově vázat. Je cílevědomý, hlavní cíl aktuálně spatřuje ve zvládnutí 

.welmílw ooeru, který -by -dek-ončil následně v rámci ústavní ~clwvy, -i když plánttje 

návrat do Švýcarska za strýcem i se svou družkou. Přístup byl doporučen 

-individuální, -dok-ončení -povinné šk-olní docházky je -nezbytné, následné zařazení -do 

učebního oboru by bylo potřebné. Rovněž sociální práce bude zapotřebí, včetně 

k1)()fdinátora -sociální -péče . .Při obtížích dle potř-eby umožnit k-ontakt s psychologem 

eventuálně psychiatrem. 

Během výkonu trestního opatření byl mladistvý zařazen do výchovného 

k-olektivu v rámci diferenciační ~kttpiny.C/2, -kam-se zařazují -GdSťYtiZCflí s perucham:i 

chování včetně poruch chování způsobených užíváním návykových látek, kteří 

vyžadují specializovaný výkon trestního opatření. Po doplnění povinného školní 
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-vzdělání byl zař-azen -d6 -ttčiliště na -ob()f -stavební- výroba, nyní -vyřazen na -vlastní 

žádost. Nastaly výchovné obtíže, byl několikrát kázeňsky řešen, z toho 2x pro 

agresivní jednání --vůči -spoluvězni. Pro agresivní projevy -byl -ubytován -odděleně -6d 

ostatních odsouzených, byla mu změněna diferenciační skupina na C/3, což je 
•t '" ""~~ ' 1- . l.J" -1-.}-1... . . .k' ' l d. ' . tWJIWISl \~7~presttlfmá~-s:tmptna.- ~v~-oKu e&:tlvu 'Sl~-s tn)'m netozmm, ma tstvymt~~~-

opovrhuje, neboť ,jsou pod úrovní, nemám s kým promluvit". Písemný kontakt 

-udržuje sporadicky -s -otcem; -přítelkyní, o návštěvy -nestojí ,;nezvládl-bych to -a -pak 

bych dělal problémy". Vyžadoval občasnou psychologickou intervenci. Projevuje se 

jako -egocentrický, -pr-chlivý, výbušný, -agresivní, nesebekriti-cký ,-explozivních -reak-cí, 

krajně nerad se podřizuje autoritám. Je oslaben systém zábran a autoregulace, chybí 

pocity -viny, -na -svou -trestnou -čifl:IWst a zptisoo provedení-je pyšný, -vtlči· obětem 

výsměšný a svých činů nelituje. 

Základním problémem mladistvého je v tomto případě nevytvoření 

náležitý-ch -emočnfch -vazeb -a emoční -oploštělost -v -důsledku nevhodného, 

nedostatečného a nepokrytě patologického sociálního prostředí, které ani 

-neumožňfivalo identifik-a-ci -se sociálními normami a -hodnotami, a -k-dyž, -pak -s 

normami a hodnotami odchylnými, deviantními, antisociálními. Tím se též 

vysvětluje -doociální jeclnání, -tedy -nápadná -bezcitnost k -oběti, -sm-ovost -útoků, 

anetičnost, potěšení z agrese, úhrnem patologická agrese. Citová oblast zůstala 

nerozvinuta, v důsledku -nedostatečné satmace citových potieb, -potřeb iásky a 

bezpečí v dětství i dospívání. Trvalým problémem je konflikt s autoritami, jenž je 

-však -psy-chol-ogicky srozumitel-ný, když jak-o -pozitivní -vzory -sel-haly nejbližší osoby, 

tedy právě ty osoby, jež měly imponovat jako sociální vzory a které tak fungovat 

nedovedly -ani -netntmly a -vlastně -ani -nechtěly. Výchovná zanedbanost k-oresponduje 

i se zanedbaností schopností, které jsou nepochybně vyšší, ale zůstaly nerozvinuty. 

P{) pr-opušt-ění -z -výkenu -trestního opatření -by v -ritmc:i -ústavní -výchovy -chtěl nastoopit 

učební obor kuchař, což by ho bavilo, zároveň však pomýšlí na útěk (budu tam jeden 

-den), pokud nebude -zařazen do ústavu -dle -vl-astní-ch -představ. Má zttiem --po 

spolupráci s koordinátorkou sociální péče v místě trvalého pobytu a s níž je 

dlouhodobě -v-kontaktu. 
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K-a z-u i -s t-i k-a 3 

Jan K., 17 let, odsouzen k výkonu trestního opatření odnětí sobody v délce 

l8 měsíců --pro -spáchané provinění --podle §§ 234/l -d, 24 7 --tr. zákona. Byl -stíhán 

~~~~~vazel:mě,-ve~výkenu~vazey~eyl §~rněsíe~Je~J*>clruh~soudně~trestán, v~výkonu,~~~ 

irestniho opatření-poprvé. Probíhá další trestní stíhání upětovně--pro ~~ 234, 247-tr. 

zákona. Aktuální delikt spočívá v sérii krádeží a loupeží mobilních telefonů a 

-k-abelek, -obětí -byly vět~inou ženy. T-restné -ěinnosti se dopouštěl oo t6 tet věku 
většinou s partou vrstevníků. 

Proband byl vychováván oběma rodiči, po jeho narození rozvod, do 6 let 

vycheváván matkou, -kter-á -se ·pOOruhé ·vdala, ale -v -l-6 letech věkti -probanda -se-t>pět 

rozvedla. Vlastního otce nezná~ s nevlastním si rozwněl, problémy nastaly v období 

-puberty, kladl-si -zavinu rozvod· rodičů. Má ještě 3 sourozence (2 sestry, i -bratr; 

14,5,16 let). Po dokončení povinné školní docházky nastoupil do ZOU, výuky se 

zúčastnil jeden -den. S-oudně -bylo -rozhodnuto o svěření mladistvého -do péče 

důvěryhodné osoby- tety, žijící ve vzdáleném lázeňském městě, opatření ale selhalo. 

Praeoval jak-Q prooavaě v -strýc<:wě zlatnictví, -odtud iXieše-1 za -svou 2B ·-let-ou 

přítelkyní "táhlo mě to do Plzně a tak jsem utekl a žil tam". Dle sdělení asi 1,5 roku 

zkušeností -s psyciwtrepními látkami, marihuana, -pervitin, her-oin, -ale závislý -nebyl, 

alkohol úzus, mírný kuřák asi 1 O cigaret denně. Opakovaně vyšetřován v PPP, rovněž 

docházel -do SVP~ Psychiatiicky -léčen, -půl -roku PL Dpafan:y-pro-pornchy chování 

(odcizil spolužákovi mobil), hrubé chování ke spolužákům, záškoláctví, konflikty s 

autoritami), výbušnost, L-MD. Později v -ambulantní psychiatrické péči, -bez 

automutilací a suicidálních pokusů. Zájmy zaměřeny na sport, míčové hry, práci s 

-dřevem, golf, jízda na k-ooi, p()Slech vážné hudby. Z-evně vysoký, -vytáhlý, astenický, 

nedbalý, ležérní. Kontakt navazuje snadno, komunikativní, hovorný, hlas výrazný, 

-kč -rychlejšíhe-tempa. Meter-ika -eelk-ově -méně k-oordinovaná, -pant-omimika ~, 

živější gestika, hraje si s rukama, mimiká výrazně prožitková, expresivní. Chování 

vcelku klidné, veelku -zdvořilý, -ale i familiánú, nenucený, ležérní. Přítomny -známky 

tenze, netrpělivosti, únavy. Vyjadřuje obavy ze zařazení do kolektivu mezi 

mladistvé. Požaduje individuální -psyehoterapii, protože je zvyklý z dřívějm 

psychiatrické péče. 

Vyšetřením schopností zjištěna intelektová kapacita ve složce nonverbální v 

pásmu mírnéOO naclprůměm, ve -sl{)žce verbální ~labší průměr. 

Z hlediska osobnosti se jeví jako extrovertně zaměřen. Osobnost je sociálně 

-nezralá, je psychicky tabitní, méně si věří. 'fypologicky-cholerik, tedy-aktivní, značně 
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impulsivní, nepok-6jný, -neklirlný. k -emočně -labilní, -eelk-ové--emoeionální 1adění je 

snížené. Vůči autoritám se zvýrazňuje, netrpělivý, manipulující, kritický, zároveň 

· nejistý, respektující, vyžaduje vedení. V k-olektivtt mladistvých -bude zastávat 

submisivní pozici, nelze vyloučit v tomto směru obtíže. Své nedostatky se snaží 
1- ~~ "......3~~ ---1.... . ' ' . ;r ' ~~~~~fl.o~nzova:í~p~·..,.:.·v·u..:...,..·.u·,·r•~fll'Gu'--.:..·.:.n.,r·,.,. .. ,-.:suč:fnam:t~-pe~-upoutání pozmnostr·.,·evrse~~~-

jako ovlivnitelný, nestálý, povrchní, měnlivých nálad i postojů. Celkově se jedná o 

jedince tíhnottcího k -změnám, -dynamičnosti, proměnlivému -prostředí.Projevuje -se 

jako nejistý, závislý, adaptabilní. Typ struktury psychické variability osobnosti je 

prožívajfc:í, -předvídavý. -Byla zjištěna -výraznější psyehopatologick-á .gymptomatika -ve 

směru k neurotickým obtížím, anxieta, fobie, somatizacce, depresivní rozlady, 

hyster{)idní rysy, -tak-é irr-itabilita, naznaěen-negativismttS. Výraznější paranoidní rysy, 

podezíravost, pocity pronásledovanosti, nespravedlnosti, jakož i hypochondrické 

~-ony taktéž přítmnny. -f>řestože -suicidáfní tendence -nebyly -zjištěny, -neize je-při 

akutní dekompenzaci stavu zcela vyloučit. Přístup lze doporučit individuální, 

l'fOVádět ~ pohovory, 1'rOvěřovat utváření interpersonálních Vztahů V k-olektivu, 

zvláště na počátku adaptace, zapojit do aktivit, relaxačních technik, autogenní 

-trénink je vhodný. Zařazení do pmfesního·vzděláváníje potrebné vzhledem k faktu, 

že je bez kvalifikace. Při obtížích umožnit kontakt s psychologem, event. 

psychiatrem. 

Během výkonu trestního opatření byl zařazen do diferenciační skupiny C/2, 

přičemž 1io této -základní -diferenciační skupiny se zafazují ůdsouzení -s -poruchami 

chování, včetně poruch chování způsobených užíváním návykových látek, kteří 

vyžadují specializovaný výkon trestního opatření. Po 3 měsícich 1'fO nepřetržité 

obtíže v kolektivu a zhoršený duševní stav v důsledku interpersonálních problémů s 

mladistvými byl krátce izolován od i.lStaitních a pak přeř~n -do -difereneiaění 

skupiny A/2, tj. mezi mladistvé se základní poruchou osobnosti v normálu, u nichž 

peruchy chevání vyplývají z nevhedného sociálního 11!:QStřed:Í, -emeciooální a -seciální 

nevyzrálosti, popřípadě špatného zacházení. Byly nutné časté psychologické 

intervence, posléze byl zařazen do individuálního psychologického -poradenství -a 

autogenního tréninku. Jeho obtíže v kolektivu pokračovaly, šikany, verbální útoky, 

pohrůžky násilím 1 fyzické napadení. Od září 2B05 zařazen do učiliště do učebního 

oboru zahradnické práce. Posléze se jeho stav poněkud stabilizoval, s občasnými 

dekmnpenzaeemi a -přetrvávajíctmi obtížemi s kázní, -udržtwáním pořádku, clwváflfm 

k personálu. S mladistvými aktuálně vychází celkem dobře, ale napadl fyzicky 

ml-adistvého a byl kázeňsky -potrestán. Pmviclelně -dechází na autegenní trénink, 

který znal z předchozího pobytu v léčebně a protože ho otec kvůli hyperaktivitě v 
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dětství vozil do soukromé psychologicl..-é-poraduy1c~e:tenim-mr:tbt:thmtní formtm; zde 

spolupracuje s mimořádným zájmem a s velmi dobrým efektem. 

V uvedeném j'lflpadě -se v ~ti mladistvélw -dlouhodebě -pr-oejvuje 

neuspokojená potřeba být středem pozornosti, kterou se snaží upoutávat okolí, činit 
., ' ~~ . . ...1..' j, ~. ..1....1 ' • 'T' ' v " f "Se · zaJtmavym, -p.l~ ... uv._,..,.,n~~e-~-a tlK'azai p.1'"'" wunynu:·-~restovym · vysetíemm~, ~~~. 

pozorováním během pobytu v ústavu se potvrzují hysteroidní tendence. Motorická 

neobratnost, nekoordinovanost -pohybová, špatná soustředivost, -pozornost, -odpovídá 

nálezu MLD, n na tomto podldndě může být vysvětlitelná snadná rozrušitelnost, 

emoční t.lbilita, únavnost, nevýpr-avnost. Tyto ()}(-ol116Sti mohou zakládat nejistotu v 

chování i nižší sebedůvěru a snahu o její pozvednutí. Pocity vlastní nedostačivosti 

nwhou být a 4:ak-é jseu -k-6l.llpCnmvány -snahou na ·-sebe -upt>ZOmit -negat-ivnim 

jednáním. Účast v partě a společná skupinová trestná činnost, zvláště násilného 

-charakteru tak·um-ožňovala kompenzovat-vlastní-negativní pocity -a naplnit-potřebu 

uznání. Tak je současně saturována i potřeba hysteroidně laděné osobnosti, kdy 

vystupuje do popředí zvýšený wbecit, egocentričnost, -předvádění, -hraní, -okázalost, 

povrchnost a předstírání. Způsob páchání trestné činnosti ukazuje i na malou odvahu, 

když -byla páchána převážně na -ženách, tedy -obětech *bých, -a ve sk-upině. V 

psychologických testech kromě nešikovnosti a nemotomosti při zacházení s věcmi je 

zvýrazněno i -vysooe -sycené paranoidní nastavení, a symptomy -schizfflrenie. Byť --se 

nemusí jednat o diagnostikovanou schizofrenii, ne lze vyloučit podezření na suspektní 

-poruchu schizofrenního -okruhu. V každém -případě jde -o -osobnom výrazně 

akcentovanou, jejímž ústředním problémem však není, jak by se mohlo na první 

pohled jevit, její --agresivní komponenta, -a to 1 přes nepoehybné její 1'fO.levy včetně 

charakteru spáchané trestné činnosti. 

Kazuistika 4 

Marian P., 19 let, odsouzen k výkonu trestu odnětí svobody v délce 23 

-měsíců pro trestné -činy -podle --§§ 234, 247, 2J8, l7i ir. zákona do věznice pro 

mladistvé. Stíhán vazebně, ve výkonu vazby byl 4 měsíce. V minulosti dvakrát 

-soudně tr-están pro jinou -tr-estnou činnost, rovněž -podle § 234 tr.zák., z toho jednou 

nepodmíněně do výkonu trestu ve věznici pro mladistvé v Opavě; trest však vykonán 

na vazbě. Aktttální -delikt -sp0číval v loupežném přepadení p00k-ozenéh0, jemuž --po 

fyzickém útoku odebral mobilní telefon a peněženku. Trestný čin byl spáchán ve 

skupině -spolupachatelů. 

Proband byl vychováván rodiči, má jednoho mladšího sourozence (bratr). 
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Nerozmn!l si -s -oteenl; jak-o dítě -se 1l0 btíl. Ptl -duktmčcní povinné školní docházky 

studoval na Obchodní akademii, výukové problémy neměl, po půl roce dohodou 

-ooešel; zaěli -si známost -se začínajíeí ·mladou učitelk-oo a přistihla je třídní. Z-de 

přibližně začíná gradovat již dříve započatý vývoj ve směru k delinkvenci. V 15 
L..L.....l. v' ' ~.: ="'~~-- l~ ~. ě v I ~ ~~~~~·~~t~.._u.cnarlzen.a~-us~;"'vlu~v:.r.;;nvvu;-Kt~ra4TIU~v.r:.:a Zil1 nena11a oc IIatnmu;-pru u.••·"-"-.Y -z~~~ 

domova, při nichž se dopouštěl trestné činnosti, při posledním zadržen a dodán do 

vaz-by. Ve VÚM se učil jeden rok zedníkem, nedokončeno. D1e sdělení zkušenosti s 

psychotropními látkami. toluen, marihuana, alkohol abúzus, prefemje pivo, kuřák. 

Psychiatricky neléěen, -bez suiddálních -tendencí. :Z-ájmy zaměřeny -na sport, -fotbal 

závodně, basketbal, sportovní střelba ze vzduchovky, kytara, také skládal básně a rád 

-kreslí. Má vztah k -nábeženství a -projevil zájem -o -pastoraci. Z-evně -fYzicky zdatný, 

prostředního vzrůstu. Kontakt navazuje dobře, komunikativní, sdílný, hlas tlumený, 

-řeč -rychlá, -překotná, -přerývaná, dobré -vyjadřovací schopnosti. Motmika iehce 

zvýšená, koordinovaná. Chování klidné, zdvořilý, otevřený, spolupracující, bez 

-negativismu, dílčí neur-otiek-áá -symptomatik-a -přít-omna. Má zájem se ve výkonu 

trestu dokončit výuční obor zedník, a až poté, třeba s odkladem požádat o podmíněné 

pr-opuštění. Pr-oblém je v k-ontaktu s rocliěi, ktefí-neOOptwídaji na -dopisy a odmHají 

komunikovat. 

Vyšetřením schopností byla zjištěna intelektová kapacita ve složce 
~~ ' ' 'i ----1 o y -nu11v~1 ua11u -v pasmu IIllli:telO 11auprumeru. 

Z hlediska osobnosti je spíše introvertně zaměřen. Je psychicky méně 

vyrovnaný, -uk-azuje se -prožívání tenzí, -přecitlivělost, -avšak dovede-být -cílevědomý. 

Jeví se jako emočně stabilní, celkové emocionální ladění je v zásadě optimistické. 

Typologicky melancholieké rysy -temperamentu, tedy sklon zabývat -se vlastními 

pocity, prožitky, introspekcí. trpí pocity nedostačivosti, je citlivý na sebe, hůře 

přizpůsobivý, -snadoo dffiěený, impulsivní. P-ocity -nedostačivosti může kompen.wvat 

agresí. Zřejmý je ústavní zácvik, nedostatečné zázemí. Přístup volit individuální, 

podporovat -zájem -o -vzdělávání, -a -pomoci -před -skončením -trestu -prostiednictvím 

sociálního koordinátora s řešením bydlení (nemá jasno, kde bude, kontakt s rodinou 

přetušen). 

Během pobytu ve věznici byl zprvu umístěn do do výchovného kolektivu v 

r-ámci difer-enciační sk-upiny C/2, k-am se zařazují mladiství s -poruchami ehován:í 

včetně poruch chování způsobených užíváním návykových látek, kteří vyžadují 

-specializovaný -výk-en -trestníh0 opatření. Byl zařazen do uěebního -oOOm -stavební 

výroba, po skončení kurzu (půl roku), do oboru elektrovýroba, po jeho dokončení 

-přechodně zařazen -na pracoviště, -posléze vyřazen a irval-e -pracovně nezařazen. -Po 



--přání -otce, -aby-později-převzal-administrativu-a účetnictví otcovy-firmy, -sestávající z 

řeznictví a několika obchodů, což mladší bratr nemusel a mohl si vybírat. Mladistvý 

ehoval k otci ambivalentní -postoj -složený ze strachu "v dětství se otce-bál"-a --obdivu 

"skvělý podnikatel, zatímco "matka je opravdu velmi hodná". Ve vztahu k sobě v 

D0plňování vět vypevídá, že ,;Občas se OOj-ím -sám sebe". -Po ilebaklu -na střední 

škole, kdy "všechno vzal na sebe" a odchod ze školy doma zdůvodnil nekázní se stal 

členem závadové -skupiny vrstevníků i -starmch i)SO}). -Pooléze rozprny a konflikty s 

otcem přerostly v zášť, kterou projevil tím, že dal svým známým tip na otcův 

obchod, -aby se mu -pomstil. T-en byl skutečně vyl-oupen -a -vznikla škoda velkého 
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T-ozsahtt, a samozřejmě -pověst rodiny -v -nevelk-ém -městě -ttti'pěl-a. Mladistvý --se -stal 

svévolným, paličatým a zarytým ve vztahu k otci a naopak, jak se později ukázalo v 

-průběhu individuálnílw -por-adenství. Zavr-ženi -meem , -který -fficméně ii-soudu netrval 

ani na úhradě škody, měl devastující účinky. Proto byly podniknuty pokusy 
-~~.!-.. "'1 ' • •_._x "'--1-~ "'1-n-..... L--. ...1" -·'IM~~ioi~wu"'"v~uu;;;;geGlarm· f>Fa:G0VDiG~-a--'-mt-;:,ui~;;4J.ft~·tu~ucu\:rS0&18:nuuo~~o·.,...()""'l tl-ttU""'lao1t""m"""a o,~--~~-

obnovení vztahu s rodinou, když mladistvý již na ni rezignoval, což se posléze 

zdařil-o. V -červnu 2005 -mladistvý vyprovokoval zámink.11 ke kázeňsk-ému trestu, -aby 

byl potrestán izolací, přitom byla zjištěna akutní dekompenzace stavu. Důvodem 

bylo to, že mu -otec· přes -daný -slib, že -mu napíše (mladistvému -bylo -umožněno 

pravidelně telefonicky hovořit s rodiči) opět žádný dopis neposlal - po rok a půl 

· trvajícím mlěení. Pe-intervenci -seciálnílw k-oor-dinátora navázán -opět6vně -telefonní 

kontakt s matkou, a psychický stav mladistvého se velmi zlepšil. Dalších intervencí 

již-nebylo zapotřebí. Jehomtadší bratr-mezitím odešel ve-svých 18 ietech--do Prahy, 

kde si našel zaměstnání. Otec nyní se starším synem opět počítá ve firmě, ale možná 

-bude opět zkhnnán. Mladistvý se těší domů, -ale k-olísá-mezi rozhodnutím-vystudovat 

původní střední školu nebo pedagogickou školu, aby se stal vychovatelem a pomáhal 

-druhým, -pocl -oojmem prožitého v ústavech. Aktuálně je kompenzován, klidný, 

šťastný ze zlepšení vztahu s rodiči, nicméně vůči autoritám nadále reaguje s 

-despektem a je velmi pravděpodobné, že 16fřlu -tak zi'tstane trvale. V -současnosti má 

těsně před propuštěním a pozitivně hodnotí i okolnost, že nedošlo na jeho eventuelní 

-podmíněné-propuštění, -pi otože "za tak krátkou -dobu by -se nezměnil", -zatímco ted' si 

všechno uvědomuje, tedy své činy i jejich důsledky. 

Vývoj v dět-ství -a -dospívání -postupně vyúst-il-až do -současné -podoby -obrazu 

emočně nestabilní poruchy osobnosti s nekončící řadou krizí a dekompenzací, ale i 

-období náhlecltt a-realistick-ého sebehodnocení. 

Kazuistika 5 

Lukáš H., 18 let, odsouzen k výkonu trestního opatření odnětí svobody v 

délce 2,5 roku -do věznice pro mladistvé pro -spáchaná -provinění-podle §§ 234, 247 tr. 

zákona. Stíhán vazebně, ve výkonu vazby byl 6 měsíců. Aktuální delikt spočívá v 

loopežném přepadení -a následném oocizení mobilního teleftmU -a -osobního vozidla. 

Trestné činnosti se dopustil se spolupachatelem. Ve výkonu trestního opatření je 

podruhé -pro § § 24 7, 249 tr. zákooa. V současnosti prOOíhá další -soudní řízení k 

proměně podmíněně uloženého trestu rovněž pro § 234 tr. zákona. 

-Proband byl -do 14 let vychováván -oběma rodiči, má jedn-oho -sourozence 
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(bratr 111et), poté ústavní výchova, postupně proše1 DVÚ, -vúM Žlutice, naposledy 

~_šov_ Během _:ústawí sý_chovy_ dokonči] __povinnou školní .docházku 9 .. třídou-ZŠ. 

Jeden týden se učil oboru instalatér, než utekl za starší přítelkyní s níž se později 
v i -s~__.,..."......~ 'k ., ' ' -l-n'.+ d v ~ l d"' -1-....+ -rr"""oz7<0e>ěcse""'. 1uu1v1 H'-'VJ'-'HUL~,-nestý aJI-se,rní-seuy• o strcen 1\.vuutn a sunu u11.uru. 

~~~~~~zhledem~k~nezájmu~recliěů~uhžuj~kentala:~s~praeovniley~ústavu~kd~byl~naposledy·~~~ 

--umístěn -a také--s -novou -přítelkyní, sestrou -spo:luvobviněného z-vazby, kterou zná 

"podle fotky". Kontakt s rodiči neudržuje žádný, psal sice matce, ale doma ho 

-nechtějí. Ve -výkonu -trestnílw -opatření je ve zdejší -věznici -podruhé. Dle -sdělení 

četnější zkušenosti s psychotropními látkami, asi od 16 let pervitin, alkohol abúzus 

· {tvrdý alk-ohol, piw), nafizena ambulantní .PAL, · ale· -nedooházel, -silný -kuř-ák -4B 

cigaret denně. Zajímá se údajně o sport. Psychiatricky léčen, dvouměsíční pobyt ve 

-vězeňsk-é -nemec-nici v Brně Bohunicích pm ·· -suicidálni -pelrus -oběšením na 

prostěradle během první vazby, během druhého pobytu ve vazbě pořezáním na 

předtokti Zevně vytáhlý,-astenieký. K--ontaktibilní, komunikativní, -nik-oli řečný, -spíše 

lakonický projev. Motorika celkově nevýrazná, až snížená. chování vcelku klidné, 

zdwřilý, spolupráce dobrá, působí však -apaticky-až depresivně. 

Testovým vyšetřením schopností zjištěna intelektová kapacita ve složce 

oonverbální v pástmi-slabšího průměru. 

Z hlediska osobnosti se jeví jako výrazně introvertně zaměřen. Je psychicky 

1abilní, -má -nízkou sebedůvěru a sebejistotu, celkově -se llkazuje--méně -vyvážená 

osobnostní struktura. Typologicky melancholické rysy, tedy nejistý, sebezpytný, 

mtdměmě -se zabývá vlastními pocity-a -prožitky, snadno rozrušitelný, -sebelliující. fe 

emočně labilní, celkové emocionální ladění je snížené, pesimistické. Vůči autoritám 

respektujíeí; v kolektivunelze vyklučit i přes ústavní zácvik-a zkušenost z prvnífm 

trestu opětovné interpersonální obtíže v kolektivu, zejména pro nadměrnou introverzi 

a -submisi. V zátěži m:ůže jednat impulsivně, agresí, -spíše -však autoagresí, suicidálni 

úvahy trvale přítornny. Byla zjištěna výrazná esychopatologická SY!!lptomatika 

neurotického mu, 1t11Xieta, fobie, obsese, somatizace, silně dep:resivní iadění, jakož i 

hysteroidní příznaky, celkově extrémní neurotická tenze. Projevují se rovněž 

výraznější pocity viny, 1rritabilita, jakož i podezíravost v k-ombinaci s resentimentem, 

tedy hostilita. Nelze vyloučit příležitostnou agresi, ale pro něj není primárně 

typickým pr-ojevem, -a t-o i přes násilný eharakter jeho trestné· činnosti C-elk-ově -se 

jedná o silně akcentovanou osobnost poznamenanou především výchovnou 

zanedbaností a absencí ~ooiálního z-ázemí. Přísrnp OOpemčeno volit individuální, 

věnovat zvýšenou pozornost utváření interpersonálních vztahů zvláště na počátku 

-adaptace, -brát v úvahu fakt-ústavního zácviku, jakož i výrazně suicidální tendence. 
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Vhodné by -bylo zařazení- -do -profesního -vzdělávání -a- -před propuštěním ubude 

nezbytná sociální pomoc prostřednictvím sociálního koordinátora. 

V -průbělm--pebytu -ve věznici -byl-mladistvý zař-azen oo diferenciační -slrupiey 

C/2, do níž se zařazují odsouzení s poruchami chování včetně poruch chování 
~'n.h "' ' ' ' 1.. ' 1 l~ ~ ~ ., . 1" ' ':k ~~~~~~-~f'"'"'"'"'"'u:y-...u uzlV'a1llm~avywvyen 1atcK; ~Ktcn~vyLiu.:aUJI~speeta Izovany-vy on-

trestního opatření. Po dvou týdnech strávených v kolektivu mladistvých požil 

-c-hloramin -a -musel -být -hospitalizován ve vězeňské nemocnici v Praze. 

Bezprostředním důvodem byl dopis od rodičů, kde se dozvěděl o smrti své 

-prababičky, která -ho ,;měla ze -všech -nejíadši" -a na -níž -cit-ově lpěl: -Po -návratu -byl 

vzhledem k nepříliš dobrému psychickému stavu umístěn na vlastní žádost na pokoj 

v -rámci ubytevny -odděleně oo mladistvých, -k-de -byl -se -spolubydlíclm, avšak 

nevycházeli v dobrém - "neustále mě uráží, i do rodiny, nenechá mě na pokoji ani na 

j-ídelně, -a -pořád -se -o-mě zajímá a nedá nri -pokoj''. Přetrvávaly i --obtíže-ve -vztahu -k 

blízkým příbuzným - ,jednou mí máma napíše, že mě chce, podruhé se o mě 

-nezajimá, nevím proč; -vlastní -děda iaky sedí". Mrzí -ho také, že se -s ním -rozešla 

přítelkyně. Medikamentozně léčen antidepresivy, přesto depresivní myšlenky 

přetrvávají. -Pokud jde-o aktivity, dochází do-posilovny. Psyclwlogieky-intervenován, 

doporučeno nové ambulantní psychiatrické vyšetření.Než se mohlo uskutečnit, došlo 

zakrátk-<:l k-daBimu sebepošk-ození -požit-ím -tekutého-lepidla (K-lwatina). V poffivině 

září 2005 byl pro zhoršený psychický stav v důsledku protrahovaných 

-interpersonálních --obtíží -umfstěn -na krizové oddělení nrimo dosah mladistvých, kde 

pobyt skončen až eskortou k soudu (zde se poprvé setkal s rodiči a bratrem) po 

jejímž -absolvování --se -vrát-il zpět -do kolektivu. Po -návratu byl -na -vlastní -žádost 

znovu umístěn mimo mladistvé, dokud nenastoupil výkon kázeňského trestu na 

-oddělení výk-onu kázeňských -trestů. -Po -návr-atu byl ttbytován individuálně -na --pok-oj-i 

a posléze přeřazen do jiného kolektivu do diferenciační skupiny A/2, kam se 

zařazují mladiství-se z-ákladní-charakteristik--ot~-osebnosti V-fl(}fffiálu, -u nichž po-ruchy 

chování vyplývají z nevhodného sociálního prostředí, emocionální a sociální 

nevyzrálost-i, popřípadě špatného -zacházení. Zde -došlo k určitému zklidnění a ústupu 

interpersonálních obtíží. Byl zařazen do profesního vzdělávání na učební obor 

dř-evovýroba. Mladistvý vykazuje -po -celou dobu -pobytu výrazně maladaptivní 

chování, projevuje se depresivní nálada, suicidální myšlenky "mám skoro pořád; 

r-áno sednu na postel a k-otlkám do zdi -a přemýšHm o způsobech, jak -to -udělat". 

Mladistvý sám uvádí, že se nyní, před nástupem vlastního výkonu trestu "podstatně 

změnil -ve vš-em, j-e pr-chlivější, málomluvný, trv-ale pesimistic-ký". -C-ož ve s-riWflání -s 

předchozím pobytem odpovídá skutečností. Po propuštění z věznice chce odejít do 
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Domu na půl-ces-tě v L1toměř-ieích, k-de -se zná s farářem -této ~-ity. -Je-sktt-teětwstí, 

že mladistvý během prvního výkonu trestu byl v individuální terapeutické péči pro 

r-ozpory -s mladistvými, ačk-ilii pe-přijetí strach z k-olektivu -neměl ,;nik-dy-se -neOOjím, 

je to pionýrský tábor". Posléze však pro obavy z fYzického napadení, výhrůžek a 
"'l- ~ ~ ~ ' ....t..:IX:f ' lZ v• Ť1 1 b -1.. ~~~~~'SlJS:ittl~f'0Li1UčXI~1:)~w1U.:ItC1U~11a~.l\T1~0Ve~t)uuc em~-n;:'iomu~-pnsupovaty 0 avy 0- ;::;cue~, ~~-

"aby si něco neudělal" a depresivní rozlady provázely mladistvého po celou dobu 

-pobytu. 

Z uvedeného případu vyplývají některé skutečnosti. Předně vskutku došlo k 

-urěit-é změně ooobnosti mladistvého, způsobu jeho pr-ožívání -a výrazněji 

maladaptivním vzorcům chování, než-li tomu bylo za prvního pobytu. Skutečně 

došlQ k pozměnění -emotivity, -stal--se -tldtaži-tějším, mlčenlivějším, uzavřenějším. 

Dříve se v Doplňování vět styděl za to, jaké má rodiče, dnes se stydí za to jaký je 

sám a -zaobírá se sebevražednými úvahami - ·,;moc toužím -umřít". Výrok -je 

leitmotivem v obou protokolech (podle Doležala) provedených s odstupem roku 

při vstupníeh ~eníeh. Uk-azuje se vývoj ve směru k -emočně nestabilní ·poruše 

osobnosti hraničního typu, vzhledem k setrvalým emočním krizím, přetrvávajícím 

pocitům prázdnoty, -tmik-ovým ·1efldencím pmjevujícim .ge -snahami -vyhrumt -se 

odmítnutí, neschopností vyrovnávání se se zátěží, opakovanou realizací suicidálních 

a sebepošk~zovacich pokusu. Podstatný podíl mohou mít ~hybějíci·roditmé zázemí it 

a podpora, jakož i abúzus drog ale především alkoholu, jakož i osobnostní dispozice 

dané introverzí ~ výrazně· zdůrazněnou -nejistotou, submisivností 11 ·-pasivním 

přístupem k životu. 

František P., 18 let, odsouzen k výkonu trestního opatření odnětí svobody v 

-déke 4,5 r-oku pro-§ 234/l, 2 b)-tr. z-ák-onade-vězniee-pr-o mladistvé. Stíhán -vazebně, 

ve výkonu vazby byl 6 měsíců. Dříve netrestán ve výkonu trestního opatření poprvé, 

probíhá další trestní -st-íhání -pro § 25-l: Aktuální delikt ~počívá -v tom, že při -zkoušení 

oblečení v obchodě zaútočil na prodejce nožem a třikrát jej bodl do břicha, způsobil 

mu těžké zmnění, z kitsy -odcizil 2000 Kč. 'f-n~stný -čin spáchal sám, bez tiěasti jiné 

osoby. 

Proband vychováván oběma rodiči ve spořádaném prostředí, má ještě 2 

sti'aší bratry. Výclwva byla -spravedlivá, fyzicky -netrestán, -cirové vzt-ahy v -r-ooině 

dobré. Povinnou školní docházku zakončil 9. třídou bez výraznějších výukových či 

výchovnýeh obtíží. Nast-oupii -do učebního -oboru -nábytkový -truhlář, -nedokončeno 
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-pro -výttkové-obtíže. Dle-sdělení cjediněhí zkušenost s marihtr.mou--a--perviíinem, bez 

návyku, alkohol úzus, "občas pivo na zábavě", mírný kuřák. Psychiatricky neléčen, 

-suiciclálni -tendence -nezjištěny. Zájmy zaměřeny převážně na -spt)ft, -fotbal závOOně. 

Volný čas trávil ve společnosti vrstevníků, mezi nimi běžná pozice, rozuměl si s 
. • L- =-~· ~..""..;, ..,.. ~ . ..., dt" . "d l ' k k ~ ~~~~~-m~-_,~.,rvuuu.:..:n:y>tJt;;.C.UC.:úJ,-Ll:Je~U~řO\;UvU~411m1Z U ZUJe- ptavt~ IlJOIItErt. Je~~~ 

bez zaměstnání, občas vypomáhal v drůbežárně, kde je zaměstnána jeho matka. 

Z-evně -drobnější k-onstituce. K-ontakt navazuje -dobře, -odpovědi -ryeh:lé, pňléhavé, 

samostatný projev, vede řeč, hlas tlumený. Motorika celkově lehce zvýšená, živější 

-gestika, mimik-a prožitk-ová, -expr-esivní . .C-hování klidné,pohottwé, -spolupráce -dobrá, 

známky tenze nezjištěny, zdvořilý. 

Testovým vyšetřením schopnosti zjištěna intelektová kapacita ve složce 

nonverbáhri-v-pásmu-slabšího průměru. 

Z hlediska osobnosti se jeví jako extrovertně zaměřen. Je družný, 

sebevědomý, -dovede -se -prosazovat. T-ypologicky sangvinik, -tedy ·dtužný, -nestálý, 

aktivní, nenucený, smělý; rád se uplatní v kolektivu. Projevují se však i tendence k 

-emocionální labilitě, věci víee -pmžívá, -eelk-mré emoční -ladění je aktuálně -snižené. 

Typ struktury psychické variabilnosti osobnosti je prožívající, obezřetný. V zátěži 

může jednat zkratově, prožitkově, ve vyhrocených situacích nelze vyloučit agresi. 

Vůči autoritám -respelctující,·OOezfetný, zdr-ženlivější, v k-olektiw -se -může zvý-šeně 

prosazovat. Byla zjištěna dílčí psychopatologická symptomatika ve směru k 

-podezíravosti. Přístup -doporučeno volit standatdní, -posiiovat -rodinné -vazby. 

Vzhledem k okolností, že je bez kvalifikace a také dlouhému trestu se zařazení do 

-učebního -oboru jeví jak-o potí ebné. 

V průběhu pobytu ve věznici byl zařazen do kolektivu v rámci diferenciační 

skupiny A/1., kam js6U zař-azováni -odsouzení se zák-ladní -char-akteristikou-osobnosti 

v normálu, u nichž poruchy chování vyplývají z nevhodného sociálního prostředí, 

emecronální a --sociální -nevyzr-álesti, popřípadě -špatného zacházení. -Byl zařazen -do 

učebního oboru zahradník, což ho sice baví, ale raději by se učil kuchařem. V 

prvníeh měsíeíeh -psychologicky intervenován pro -psychické obtíže, -pocity viny, 

vzdálení od rodičů, neklid, děsivé sny, tremor prstů, zvláště při narážkách 

mladistvých, -tedy -díl-čí neurotické obtíže v -souvislosti -s -adaptací -na prostředí -a 

kolektiv. V průběhu individuální terapie zklidněn, nadále doporučeno mladistvému 

věnovat zvý-šenou -péči , individuální přístup, častější -r-ozhovory a -prověř-ování vztahů 

v kolektivu. Zakrátko se adaptoval, jednou fyzicky napadl jiného mladistvého, byl 

za to -kázeňsky -potrestán a pak ještě -dvakrát -pro jiné přestupky, takže-po -půiToce 

mohl vychovatel ve svém průběžném hodnocení konstatovat - "příkazy a nařízení 
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-plní, -ovšem pooze-pť:)d -dohledem, je-u i<:-aždé špatnost-i-a zár-oveň -vše-udává; typický 

parazit s účelovým chováním". Během další doby zhruba 1,5 roku se zapojil do 

:tůznýcll aktivit, z-ájnwvých, -praeovních, -a -tak-é -ve -šk-ole -si -vede--dobře. -8-taoovený 

program zacházení plní aktivně a bez větších obtíží, za což byl také několikrát 
...1 " " Jwl1.......1.:. ' } • 1.. ' ' -----1... 1.. • l' t • • • • ckc.'r l~~~~~eAll1éÍ1l'fl;ř1Cělt1ťleiDfl. ·~lV.tli:I.UiStvý-cse~-po- f'SJ6 U6íre "Stfán~.c.ecut -StavlTIZOVftto;-j~Oph1111StiCaj~, ~~~ 

nenucený, občas nevázaný a familiární, celkově bez emočně labilních výkyvů. další 

-psychol-ogické-intervence nebyl-o zapotřebhmi ji-nevyžadoval. 

V uvedeném případě se jedná o obraz mladistvého pachatele násilné trestné 

činnosti -s poruchami -s6eializaee, jež se prvotně -výrazněj-i -projevily v selhání -v 

učilišti nezvládnutím učiva. Z celkového pohledu se jedná o jedince s oslabeným, 

-resp. neOOstateěně zvniiffiěným -systémem zábran -a autofegttlaee. -wciálnf 1Wfl1lY --a 

hodnoty nebyly dostatečně interiorizovány, emočně přijaty, zvnitřněny a 

zakomponovány -do -systému osobnosti. V podmínkách zátěže -nebo vyhwcených 

situacích v daném případě vzniklé přistižením při krádeži jedná pudově, impulsivně. 

-Reaguje způsobem sobě vlastním; primitivně a agresivně. Lvýšené puzeni k 

odreagování agresivních impulsů je v běžných situacích brzděno tendencemi k 

-sociální i<:-ooperi\6, -rož však neplatí v p<.ldmínkáeh zátěže. Mladistvý uvádí -v 

poloprojektivním Doplňování vět - "nejsem tak tvrdej, umím taky brečet". Je bez 

-výr~h ·neuratickýcký~h -obtíži, -spok-tljený sám -se -selmtt, -nedootatečně 

sebekritický, sebeprosazující, řečný, vždy chce mít poslední slovo. O svém trestném 

-činu ,;neví cosi má myslet, -v tuto clrvíti -asi nepi'emýšlel" , vinu pi'iznává 1i ;;mrzí-jej 

to, protože ví, že si zkazil život". Trest považuje za spravedlivý, ale příliš vysoký. 

Agresivní trestná· -činnost -byla v· tomto -případě -situačně podmíněna, -má -spíše 

epizodický charakter. IDavním motivem byla touha po obohacení a stejně byl 

motivován -i -další ilelilct pr-o -nějž je stíhán. -P-otvrmje -se v icr-iminologii -ověřený takt, 

že pachatelé krádeží mohou vykazovat agresi při přistižení vyšší, než mnozí 

pachatelé čistě násilných deliktů. -spouštěčem agresivního jednání :fu1Q -v -daném 

případě přistižení při krádeži. Celkově jde o osobnost s výraznou tendencí jednat 

impulsivně, výrazně -dominantně, výsměšně, -s přezíravým -postujem k Uruhým, jak 

lze pozorovat při komunitách či nahodilém pozorování v interakcích s ostatními 

-mladistvými -ěi výchovnými pmeovníky. Málo zvažuje důsledky mho jednáni, 

vyznačuje se nízkou sebekontrolou a autoregulací, jakož i sklonem k agresi fYzické, 

nepřímé i verbální. Tak-tWé jednání následuje v 1ěch sitttacích, i<:dy je kritizováno 

nebo je mu kladen odpor. Celkově se ukazuje, že vývoj delinkventnfho chování a 

jednání mladistvého směřuje vzhledem k zfetelné nezdr.ženfivesti -k impulsivnímu 

typu emočně nestabilní poruchy osobnosti. 
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K-a.zi-s-t-ik-a 7 

Arpád L.,15 let, odsouzen k výkonu trestního opatření odnětí svobody v délce 

2 -let pro ~-pác-fll:lflé fJRWffiěrtí potHe -§ 234 ir. zák tma oo -vězniee -pr-6 -mladistvé. Stihán 

~~~~~vaz€en€,--v€--~kenu~azey-€>--m€síeů;-·· Alauální--d€likt--s)*>šíval---~lottpežném~~~ 

1'fcpadení, kdy ozbrojen -nožem -náhodné -občti vzal -pod ·pohrůžkou -násilí -mobilní 

telefony a peníze. Trestné činnosti se dopouštěli se spolupachatelem. Je prvotrestaný, 

prvovězněný. 

Proband byl vychováván rodiči, má ještě 4 sourozence. Poprvé byl umístěn 

-d6 iÍStavní výchovy v .S-letech oo -dětského -domova, -pak vrácen -rooiěům, -poté -k-dy 

otec nastoupil výkon trestu, matka sama nezvládala výchovu dětí a proto byl 

umístěn do DVÚ, později do VÚM, naposledy v Pšově, K:am se bude vracet. Během 

ústavní výchovy časté útěky, další plánuje po návratu; nechce tam být. Z toho 

du.vodu ani nepoZádá o podmíněné propušteni. Abso1voval 5 tříd -zvLŠ, nespmúje 

povinnou školní docházku, tuto si doplní během pobytu ve zdejší věznici. Dle sdělení 

- má -četné zkušenosti s psyehotr-opními 1átkami, -pervitin -asi 5 let, -marihuana -o-něco 

méně, jinak zkusil všechno včetně heroinu, gambling rovněž, alkohol nepožival 

vůbec. -k kuř-ák lB - 20 cigaret-denně; -Psychiatricky-léčen, asi -3,5 -měsíce ifvajfeí 

hospitalizace v PL Bohnice pro drogovou závislost Je bez suicidálních tendencí, 

avšak -sklml k atltffinutiladm aoo, je-li v tenzi; pořezáním -na -předloktí během 

vazby. Medikován Tisercinem, později mu byla medikace vysazena. Zájmy 

zaměřeny na sport --fotbal, florbal. Zevně drobný, -astenický, infantilní, -simplexní. 

Kontaktibilní, komunikativní zprvu lakoničtější, posléze sdílný, výřečný. Motorika 

celkově výrazně zvýšená, -zjevná ins-tabilita, výrazný psychomotorický -neklid. 

Chování neklidné, v klidu nevydrží ani na okamžik, sebeprosazující, netrpělivý, 

-nesoustředěný, -nesoostavný irritabilní, -spolupráce hor-ší, musí být veden a -soustavné 

práce vyžadující volního zaměření je schopen jen velmi obtížně. 

Testovým -vyšetřením -schopností zjištěna intelektová kapacita -ve ~ 

nonverbální v dolním pásmu mentální subnormy. 

Osobnostně se jeví jak-o extrovertně .zaměřen. Typologicky -cholerické -rysy 

temperamentu, tedy impulsivní, výbušný, snadno rozrušitelný, také družný a 

-sebepmsazujíeí. Nelze -vylottěit agr-esivní jednání při zátěži -či v konfliktní situaci. 

Rád je středem pozornosti druhých, rád se předvede, ukáže; zjevný sociální 

-exhibiciooi-smus. V-ůči· aut{}r-itám kritický, -nedůtklivý, manipulat-ivní, pož-ad-ujíd, 

musí být veden a usměrňován. V kolektivu se pravděpodobně bude výrazněji 

prosazovat. Je emočně -labilní, -celk-ové emocionální -ladění je ·aktuálně snížené. 
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-c-elk-ově -se jedná--o --desttd ileVYzrilmt -osobnost, -výr-azně -soeiál1lě zanedbanou -a 

poznačenou citovou deprivací i ústavním zácvikem. Výrazně je oslaben systém 

-zábran a aut&egffiaee, obtížně zvažuje důsledky, -nelze vyloučit-zkratové -ex-pl-6sivně 

agresivní jednání. Přístup lze doporučit individuální, brát v úvahu mentální úroveň 
......:L..-t.: ......... .Ál.. v • ~=""""~Í ' v • ~ .,."..........,;. --..1 , v ě' v,~- •• ~~~~~-HHč:lU1'1:it;V~H0~Gl~v~y,n~~n ,~V€llj\'!hJ.U:Uti:Fpvvn,,-"Vt;Uetll, eaSt']Sl ponOVOfY,·=7z~apntO""rl~rttt~·-~~~-

dO aktivit k odtlumení tenze, nejlépe sportovních, posilovat kontakty s matkou. 

'7 " ' -do d"l' ' h kt' . . ' ~ . ' Xt-...1 ' d I '...tr. .. L..arazent vz e avactc -a tVIt Je nutne,--po -..vpm'-'m· -povmne ::H~o:mmoc1:aZn.y 

zapojení do jednoduchých záučních kurzů vhodné. Dle potřeby umožnit kontakt s 

psychologem, -ev. -psychiatrem; vhodné by bylo provedení -ambulantního 

psychiaatrického vyšetření vzhledem k výrazným projevům neklidu a abúzu drog v 

anamnéze. 

V průběhu trestu byl zařazen do diferenciační skupiny C/2, kam se zařazují 
---L..:di ' d ' ~- . ....1..--L....! v tně ~~ I ' ' o b ých uuct :ství o souzetn -s· pvu. .... uann vuuvcttu -vce pvu., ... u c1:ovan1 zpuS(}Cfi 

užíváním návykových látek, kteří vyžadují specializovaný výkon trestního oaptření. 

-Během pobytu ve vězniei dokončuje- povinnou -školní· -docházkou 1ndividuáhú 

formou. Projevuje se jako výrazně neklidný, nerad se podřizuje autoritám, ve dvou 

-případech pOOestán pr-o kázeňské přestupky umístěním do uzavřeného oddělení -v 

mimopracovní době. Mladistvý vyžaduje neustále pozornost, má problémy v 

-kolektivu -s -ostatními mladistvými jimiž se cítí -být pr-evok-ován, -neboť jsoo všichni 

na něj zaměřeni. Opakovaně psychologicky intervenován, byl fyzicky napaden jiným 

mladistvým ,;na pokyn -druhých, -co mu io -poručili, -protože -s-nínrmá -dobré vztahy"'. 

Jeví se jako hyperaktivní, výbušný, impulsivní, měnlivých nálad a bouřlivých afektů 

s -paranoidním -nastavením a hysteroidními projevy. Bylo znovu doporněeno 

psychiatrické vyšetření, medikován, léky však bral i dostával nepravidelně, nyní již 

pravidelně léky -dostává: Mladistvý -si -denně stěžuje na ostatní, -nechce s nimi být-a 

žádá o izolování nebo přemístění do jiné věznice pro mladistvé, tedy do Opavy. Pro 

soustavné -obtíže a -k-enflikty s mladi-stvými byl přeřazen do jiného -kolektiw na 

základě změny diferenciační skupiny na D/2, kam se zařazují mladiství mentálně 

retardovaní. T-aké -zde -přetrvávají soustavné interpersonální obtíže v k-olektivu i 

obtíže kázeňského rázu ve vztahu k výchovným pracovníkům a dozorcům. Naproti 

t-omu -se spontánně zapojil do sportovní r-epr-ezentace v rcimci -akce sportovní 

olympiády mladistvých. S rodiči udržuje kontakt a v jednom případě měl návštěvu. 

-Gelkwě lze -shrnout, že -se jedná o pillymorfně zobrazený di-sociální vývoj 

nedostatečně vyzrálé mentálně insuficietní osobnosti, s nízkou tolerancí k zátěži a 

nízkým prahem pro agr-esivní pr-ojevy, s abúzem psychotmpních látek v anamnéze a 

nepříznivou sociální situací podmíněnou dysfunkční rodinou a ústavním zácvikem. 
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SH~NUTÍ A ZÁVĚRY 

.P.mhlematika--vý-kmm trestu a v jeho rámci fešení otázek vnitffií-diferenc-iace 

~-~~~je~mimořádně-=obtíž.nra~velmi~stožitý~problém~s~dlouhodobou~h~i~s~t~o~ri ··í: -~vF· ~~ 

minulosti i -současnosti byla v -penitenciánú -praxi vytvářena -a -po TŮZllou -dobu 

používána řada pojetí, koncepcí a modelů zdůrazňujících v různé době a v nestejné 

míř-e některé hledisko jakt> hlavni -pm stanovení kritérií -rozdělování vězňů -do -skupin. 

Potřeba vnitřní diferenciace v rámci ústavů byla dána nutností prakticky se 

vypořádat -s itk-olem bezproblémového rozmísť ovánf -vězňů -do -výclwvných kolektivů 

v podmínkách hromadného kolektivního systému výkonu trestu. Protože u dospělých 

-6dsoozený-ch bylo v mii1tlffisti prvotní r-ozdělování 005-euzený-ch v peclstatě -řešeno 

vnější diferenciací soudy určovaných nápravně výchovných skupin, vznikl problém 

-rozdělování od -prvopočátku u mladistvých, kde žádné iakové členění neexistovalo. 

Proto také byla zprvu problematika vnitřní diferenciace řešena pouze v rámci výkonu 

trestu u mladistvých. U -dospělých -odsouzenýeh se problematik-a -vnitřní diferenciace 

stala aktuální až v posledních patnácti letech z příčin nepříliš odlišných od příčin na 

počátku vzniku vnitřní diferenciaee mladistvých. Hlavním. důvOOem jejílw -vzniku 

však byly vedle nepokojů ve věznicích především legislativní změny, které u 

dospělých odsouzených zrušily systém nápravně výchovných skupin. Protože se 

zároveň rovněž změnila f i 1 -o z u f 1 e výkonu trestu -ve -směru k humanizaci a 

tedy individualizaci výkonu trestu, avšak nadále v hromadných, kolektivních 

podminkáeh, stala se vnitřní -diferenciace -východiskem a vhodnou organizační 

formou skupinového pojetí výkonu trestu. Vytváření skupin odsouzených na základě 

vnitřní diferenciaee -uvnitř -věznic se stalo nezbytnou součástí vnější diferenciace 

určované soudy v rámci 4 typového systému věznic. Problematika utváření podoby 

-vnitřní diferenciace -a kritérií -optimáhúho mzdělování vězňů, jakož i 11avazujících 

resocializačních programů či pozdějších programů zacházení se stala důležitým 

-předpokladem zabezpečení -požadavku -humanizace, -ale také účinnosti výkonu trestu. 

Právě řešení výše uvedených otázek v širších souvislostech je zde věnována hlavní 

pez-ornest. 

Rozsáhlost námětu neumožňuje z důvodu přehlednosti, koncíznosti a 

úspornosti jej postilmoot ·detailněji. M -e t o d-o l -o -g i e k y se-nepřízn~ pr-ojevoval 

fakt, že penologie u nás v rámci vězeňského systému nebyla dlouhodoběji 

-systematicky rozvíjena. Tento nepříznivý -stav pak neumožňuje v-petfetmé -m:í.fe ani z 

hlediska forenzní psychologie zásadněji ovlivňovat penítenciární praxi. V důsledku 
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· i6ho oo zák1fflflých ~ v i"ámc:i jejich ~velizaee -nebo při tv6rbě zálmnů nových 

do nich jen obtížně pronikají oprávněná doporučení odborníků z jiných, než právních 

.OOOrů, napříMad z -oblasti psychiatrie, psychologie, i)edagt)giky, penologie, 

kriminologie. Uvedený nepříliš povzbudivý fakt do určité míry zmírňuje existence a 
O",..,.j.. ' J-- ' 1-' ' 1-.-...-i' ''l ' ' ·~ ' ' ' v ' ~--~~j)li::;u~.:~em~.nt~títutu~pm mm1Iltho0cd~-a~seeta m~~~j~;nuz tamct Je mozne~~~-

rozvíjet alespoň dílčí spolupráci na úseku řešení některých problémů dotýkajících se 

vězeňství. V tétt~ souvislosti je-na-místě ·poznamenat, že penologické 1'J'Ojekty, včetně 

koncepce vnitřní diferenciace by měl zpracovávat vědecký tým odborníků z různých 

oOOrů it.zce .gpoltipr-acujíeí s oob0míky působícími v penrtenciámí pr·axi. 'fento 

příspěvek k vnitřní diferenciaci ve snaze byť jen rámcově postihnout šíři tématu, tak 

přesahuje ~-ové limity rigoremí práce. Pň lešení problém-a vnitřní diferenciaee 

se dotýká širších otázek souvisejících především s účinností výkonu trestu odnětí 

-svobody, jeho účelem -a -cílem, jakt~ž i etickými -aspekty humanizace -vězeňskéhu 

systému. Vzhledem k dlouhodobějším kontinuálně probíhajícím změnám ve 

vězeňství je-nejdůležit-ejší zabývat se problémy k on cep ční -povahy. 

Protože vězeňský systém je institucí řídící se řadou vlastních zvyklostí, 

:internfch oorem vymačujícich ~'e -tendenci k setrvačoosti, tradiěně direkt-ivním 

stylem myšlení a řízení, považujeme v naší práci za hlavní cíl opakovaně prosazovat 

p s y c h o 1 o g i c k ý p ř f s t u p při řešení aktuální problematiky ve vězeňství jako 

-celku. V -minulosti tomu bylo připomínkováním zásad l16VČ ~av-ovaného a -dnes 

již dávno přijatého zákona o výkonu trestu odnčtí svobody. Z těchto důvodů se v 

rigorózní práci bHže nezabýváme čistě psychol-ogickými metodami, diagnostik-ou -a 

testy, psychoterapií a dalšími, jelikož je v našem pojetí máme za samozřejmé. Jedná 

se hlavně () t() pmsarovat psychologické přístupy jak mt -úrovni vězeňství jakt~ -celku, 

tak i v podmínkách penitenciární praxe. 

Pr-oto je ~' aby psychologie měla -mežoost -úč-inněji prooikoout -do 

p e r s o n a 1 i s t i k y, tedy do oblasti personálního řízení a personální práce, kde by 

mohla napomoci ke změnám -postojů k vězeňskému -personálu.Myšlenka humanizace 

vězeňského systému by tedy neměla zahrnovat pouze humanizaci výkonu trestu 

oosouzených, -ale " rovině řízení i změnu přístupu k vězeňskému personáfu, který ji 

uskutečňuje.Prostřednictvím psychologických přístupů by se tedy měla uplatnit v 

rovině řízení i změna přís-tupu k vězeňsk--ému personálu ve smyslu "human rela-ti-ons" 

i přes některé výhrady k tomuto pojetí. 

Jedním z hlavní-ch k-oneepčních opatt-ení k prohloobení ttčinoosti výkofttl 

trestu je psychologicky koncipovaný mode I vnitřní diferenciace. Je střední cestou 

mezi -stavem nedif-erencovanosti na jedné -straně -a stavem úplné individualizace na 
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str-aně -druhé. Z forenzně psyehologického hlediska -je tř-eba -první možoost zcela 

odmítnout z důvodu kriminální infekce a zvýšení negativních účinků vězení. Pokud 

-jde -o stav --éplné .ffidividualizaee, je podmíněn hlavně individtiáhúm ubytováním 

odsouzených. Nejsme však přesvědčeni o jeho skutečné humánnosti. Snižuje sice 
• "1- l-" o ál , _;_.c.J.. o v --.X....:k ~ .. _-X-1.. áz . v l"k . ~~-~~-flZl'Ka --~.Krtmt~~uucNee;-~'ffi~v~ID~...~pv..:.:..e~--nc:t:scno n OI u~1~-pres, ap 1 acr--~ 

resocializačních programů či programů zacházení vést k nezamýšlené a nežádoucí 

deprivaei osobnosti; zvláště u dlouhých trestů. Je výhodnější· pro -per-sonál z -hle<mka 

zmírnění přetíženosti a bezpečnostního. Snižuje však schopnost jedince postarat se 

sám o -sebe a sanwstatně--se -rozhodtwat. -spíše se zdá, že -vede -k pasivitě -a -oček-ávání 

zabezpečení zvenčí, cizí pomoci a řízení. Je sporné, nakolik zvyšuje účinnost trestu 

-ve ~yslu ~ prevence, -pr-et-eže -pe -propuštění nemusí -být-jedinec -pr-o -žiwt 

na svobodě dostatatečně připraven. Vzhledem k nepříliš rozvinuté postpenitenciární 

-péči může rychle docházet k-recidivě -a -návratu do -výkonu-trestu. 

Z těchto důvodů se koncepce vnitřní diferenciace jeví jako vyváženější 

řešení, kdy se zaelwvávají sociální -interak-ce, -a život -odsouzeného -v umělém a 

nepřirozeném prostředí věznice je přece jen poněkud přirozenější a méně řízený. 

Jestliže lze spatřovat v tomto skupinovém výchovném systému určité přednosti, pak 

-p01iZC za -předpekl-adu -dodr-žení -některý-ch podmínek. -Jednou z --nich· je podmínk-a 

psychologických k r i t é r i í při rozdělování vězňů do skupin a odpovídajících 

-způsobů -či -programů -výchovného -zacházení. Z-komnáním klasifikací usobnosti 

delinkventa a různých koncepcí vnitřní diferenciace vyplynul závěr, že kritéria mají 

vycházet z -aktuálního stavu -o s o-b n o s i i jedince. V tomto -smyslu jsou -optimální 

psychologická kritéria, která umožňují postihnout osobnost delinkventa v její 

mnohotvárnosti. -Ki"-omě kritéria intelektu -a kritéria psyehopatol-ogických projevů 

osobnosti bylo z psychopatologie a psychiatrie aplikováno kritérium d e p r a v a c e . 

Přenesení tohoto pojmu je vedeno -úsilím -o -př-esnější vymezení blíže ncurěcného, -ale 

v zákonu široce používaného právnického termínu n a r u š e n o s t i, který má pro 

-penitenciární praxi značný -praktický význam. Stavem -depravované -osobnosti 

rozumíme poruchu osobnosti ve smyslu její změny k delinkvenci. Změny se týkají 

struktury osobnosti -a popis změn obsahuje všechny jej:í složky, jak-o -ehantkter, 

temperament, motivace, postoje. Úroveň schopností, druh a stupeň depravace i 

psychopatologické fenomény se navenek projevují v chování odsouzeného, které pro 

-účely diferenc-iace označujeme jako -proS6Ciální -nebo -ant-isociální. Vyšetřením 

osobnosti po jednotlivých složkách lze dospět k psychologické penitenciámí 

-diagnéze a závěru e -st-aw -esebnosti a i"-ezheclneut -o zařazení -do ·-příslušné 

diferenciační skupiny, jakož i resocializačních postupech v rámci programu 
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zacházení. Tato -kr-itéria iltlWŽňtljÍ kvaHfikiWatlě -a sys-tematicky -realizovat vnitřní 

diferenciaci odsouzených. Kritérium depravace je třeba i nadále rozpracovávat a 

zpřesňovat. -P-ekud jde --frnásledné~-esocializační pmgramy, pak -lze uvést -že-vyplývají 

z rozdělení do jednotlivých skupin. Blíže se jimi v této práci nezabýváme, neboť 

~~~~~-T.tž~clffve~~yly~~-evany~a~dfottlwcl~-reatizovány~ve~Věznici~ě·~~~ 

toho se jedná o další obsáhlé téma, které samo o sobě představuje samostatnou oblast 

zasluhujíeí -stát se předmětem jiného výzkumu. 

V současné době byla do penitenciární praxe plošně zavedena jiná koncepce 

vnitřní diferenciace, založená na zvýlwdňovaeím1r~ pí~-g-r~sj -v n-í-m 

principu v závislosti na chování a postojích k programům zacházení a plnění 

· -povimwstf. Tat{} vnitňú -clifer~iace -se -stala oormativním závazným -dolrumentem 

z.ak.utvl!ným v prováděcí ministl!rské vyhlášce a řádu výkonu trestu, čímž ujednotila 

-a naht adila · -dosavadní rozmanité -koncepce -vnitřní -diferenciace u -dospělých 

odsouzených v jednotlivých věznicích, včetně původního psychologicky zaměřeného 

modelu vnitfuí -difereneiaee. Přestože se tent~ model v praxi -osvědčil, nebyl plošně 

zaveden. 

Domníváme se, že současně platný progresivní model není v rozporu s 

psychologicky zaměřeným modelem vnitřní diferenciace, ale naopak je jeho 

-k-omplementární ·součástí, tvořící -oboustranně neocldělitelný k -6 -m-p 1-e x n-í mOOe1 

vnitřní diferenciace. Oba modely ve skutečnosti představují dvě strany téže mince. 

Z-atímco -psychologické hledisko zdůrazňuje nezbytný jakoby -statický aspekt -systému 

p r v o t n í h o horizontálního rozčlenění jedinců do skupin, pak progresivní 

-hledisko zdůrazňující motivaei, změny -chování -a prostupnost -skupin představuje 

motivačně dynamický vertikální aspekt dalšího p r ů b ě h u trestu, přičemž oba 

aspekty tvoři -vzájemnoo jednotu. T-at-o teze je tak-é pť)dstatoo nově -navrhtwané 

ucelené koncepce vnitřní diferenciace, zbavené některých jednostranností, jakožto 

syntézy ubou modelů. -sjednocení -obou empi1 icky osvědčených -pří-stupů k -vnitřní 

diferenciaci v jediný, na kvalitativně vyšší úrovni uspořádaný celek je kritickým 

-přehodnocením a -výsledným zobecněním -dosavadních východisek, poznatků a 

dlouhodobých zkušeností z koncipování, zavádění a realizace různých forem vnitřní 

-diferenciace .Wsoozenýcll. Zár-oveň představttje závěrečný výstup -ri-gorómí -práce -a 

současně námět k širšímu využití v rámci stávajícího skupinového vězeňského 

~ystému pm zkvalitnění jeho účinnosti a -v souladu s potřebami penitenciámí pr-ax~. 

K o m p 1 e x n í m o d e I vnitřní diferenciace tak zohledňuje jak moderní 

-teoretic-ká vý-chediska, tak prakt-ic-k-é možnosti jeho využitelnosti. Demníváme -se, .že 

v této předkládané podobě může sloužit jako u n i v e r z á l n í jednotný model 
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-šir-oee využitelný -u -všech kategorií -odsouzených. -Jeho zak-omponováním do 

stávajících norem by se zároveň odstranila určitá asymetrie až nelogičnost v 

uplatňování vmtřni -diferenciace u mladistvý-ch a dospělýcll -edsoozenýeh; -key -u 

dospělých funguje jako celek to, co u mladistvých je pouze částí. Doplněním o 

~~~~~~Gholegielfé~-aspek:ty~-ey~~tentú~souěasně platnj4concept vnitfní- difetenciace stal· 

vnitřně jednotným uceleným modelem, lépe využitelným v podmínkách skupinového 
'k tu v • ho v ' ~-1-.V -8"""1 by •v 1 ' •v• ' vy oou tres , nez -v je soucasne puuuue.- La · se ucemym a ucmnym 

prostředkem i nástrojem zabezpečení podmínek realizace programů zacházení. 

Z výzktunů -6S()boosti -dehnkventa, stati~tik a vlastní-ch -opak-ovanýeh 

průzkumů vidíme, že delinkvence je záležitostí především m I a d š í c h věkových 

-skupin, pi'ičemž -se zdá, -že -se zvyšllje význam -exogenní-ch fakt6rů při spáchání 

deliktu. Závažný je i vysoký podíl prvovězněných, jenž v období let 1998-2003 

osciloval kolem -3-9 -% -a ve věznicích -reprezentovaný-ch -předevšfm mladšími 

věkovými skupinami (A.Marešová a kol.,2004). To platí zvláště u násilné trestné 

činnosti, kde byl zaznamenán výrazně progresivní-nárust-především -loupeží. Převaha 

n á s i 1 n é kriminality je markantní u mladistvých odsouzených, kde průzkumem 

pr-tWedeným v -r-oce 2005, byla poprvé zjišrena převaha násilné kr-iminality nad -čistě 

majetkovou. Všechny průzkumy vězeňské populace shodně ukazují na nedostatečnou 

pr-ofesní -připravenoot, ale -ne vždy -na snížené schopnosti. 

Na podkladě uvedených skutečností je možné odvodit některé p r i o r i t y 

-pro způsob výchovného zacházení a o -p a i i -e -n i z hlediska -zvýšení účimrosti 

výkonu trestu a tudíž i prevence. Jednou z nich je zvýšení důrazu na s o c i á 1 n í 

-práci s odsouzenými, -aby se zcela nepřerušily -ěasto dosud -uchované sociální -a 

emocionální vazby. Toto lze do určité míry zajistit již dříve navrhovaným opatřením 

-spočívají-cím ve zvýšení počtu sociálních -pracovník-ů -ve vězni-ci v -r-ámci 

individualizace práce s odsouzenými. Porovnáním systemizací tabulkových míst 

-sociálních-pracovníků ve -srovnatelných -vězeňs~ zaíízetúchv-roce 1-994 -a 2065 se 

však ukazuje, že stav zůstal nezměněn.Další prioritou z hlediska prevence trestné 

-činnosti je oblast profesního vzdělávání odsouzených. Jeví -se jako -potřebné -zaměřit 

se u věkově mladších odsouzených na p r o f e s n í přípravu, zakončenou výučním 

listem v oboru -nebo rekvalifikaci reálně využitelnou po skončení výkonu trestu. 

V tomto smyslu je potřeba vytvořit k tomu zákonné předpoklady. Předně 

definovat kategorii m 1 a d ý -c h d o s p ě 1 ý c h, která sice v našem pr-ávním 

systému formálně neexistuje, ale bývá zmiňována jako osoby blízké věku 

mladistvého. Jako užitečné z hlediska prevenc-e a také -adekvátnější vzhledem -k 

nízkému věku a dosud zachované možnosti pozitivního ovlivňování by bylo vhodné 
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tuto menší Mst ~ch iXisoozených vyčlenit (-ale i z -důvtX.iu vyšší -agresivity) z 

běžných věznic a vytvořit pro ně menší věznice, založené na výchovných principech. 

Souč-asné pejetí -výk--enu-trestu-edseuzený-ch má -i -přes -pmk:lamované cíle -spíše-funk-ci 

ochrannou, než resocializační a pojem resocializace se ostatně v současném zákonu 

'1- · ~ctl n-~ ~~ " ' I ch ' k ~~-~~e-~'V)I'.~Xc()l}li~tl'eStu -=am -'flevySny.-uJe~rrO;::;tn:;\;n~v~;;LJ.llv~-za -- SOUCaSilYCJ. -pO mne 

neumožňuje dostatečně podchytit tyto vesměs prvovězněné jedince, ani předejít 

fenoménu kriminální nákazy-a trvalému -začleněni do kriminální -subkultury. -Frotože 

je známo, že právě v tomto věkovém období se zahajuje kriminální kariéra, ale i to, 

že -věkm'é -období mladých -dospělých je pro svoo tvárnost --nejvlwdnějm --pro 

resocializaci, jeví se z důvodů prevence navrhované opatření jako užitečné. 

V -zájmu zvýšení -ú-č-i-n fl-{} -st -i -vězeňsk-ého-systému {a -zlevněru}je-rovněž 

perspektivně potřebné zajistit některé legislativní úpravy, které by umožnily vytvářet 

-pro odsouzené -dostatečné -p -r -a -c -u -v --ni -příležitosti. Věznice určené pro výkon 

trestu by tyto pracovní příležitosti mohly za určitých předpokladů vytvářet, například 

produkt-ivní výTObní -ěi hospodářsk-ou -činností -uvnitř vězeňského systému -a -pro jeho 

potřeby, anebo formou státních zakázek. Taková činnost by byla z hlediska 

resoci-alizace jis-tě -smysluplnější, --než-li -organizování -víceméně samoúčelný-ch, -tudíž 

neúčinných "aktivit pro aktivity", které seriozně míněnou výchovnou práci nebo 

-psy-c-heterapeutic-k-é úsilí -spíše -znehodnocují a zár-oveň -dehtmestují-j-ejich realizátory. 

V penitenciární praxi se prokazuje, že skutečně potřební klienti z řad odsouzených si 

-dovedou sami najít-cestu--a vyhledat dříve -či-později -podporu-a-pomoc-v-os-obních-či 

jiných nesnázích, pakliže ji skutečně potřebují, a to již v prvopočátečním kontaktu 

během -pobytu na nástupnfm oddělení, k-de se vlastně zakládá klient-ela. -Prot-o není 

současná praxe nařizovaných skupinových aktivit s odsouzenými ve stanoveném 

-prost6ru a -čase vhodná, -ani není -odbmnými pracovníky -vít-ána, pr-otože --nezbý-vá -čas 

na individuální práci se skutečnými klienty, tedy lidmi v tísni a skutečně 

potřebnými. 'I''O platí-nejen pro--edseuzené, -ale -i w-o z-aměstnane-e--ehrožené -str-esem, a 

tedy potřebnými z hlediska psychologické podpory. Pokud by byl vytvořen 

-dostat-ečný -časový -pr-ostor pro-tuto skutečnou klientelu, které ve--věznicích není -málo, 

pak lze považovat tyto aktivity za smysluplné a resocializaci napomáhající. Byly by 

zár-oveň zbaveny --nepřípaclnosti hor-livě -organizovaných zábav -v· zájmu -struktur-ování 

času pro nudící se vězně. Není třeba se zříkat skupinové práce, ale základním 

pr-ostř-edkem má -být -individuální přístup a individuální práee, aby bylo možno 

hovořit o snahách po účinnosti programů zacházení, potažmo účinnosti trestu vůbec. 

P--odstat-ou vý-c-hevné a resocializ-ační prác-e je -věnevat -čas těm, -ktef4 jej petrebtljí, aby 

tato práce mohla mít odůvodnění a smysl. Veškeré aktivity lze ovšem považovat za 
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-smysluplné a -úč-elné, k-dyž ~ttčují v -sebě jak hlediska penitenci:ámí, -tak -obecně 

lidská a obecně prospěšná. Uplatněním vyváženého přístupu lze do jisté míry 

-překlenout z-dánlivě nepřek-enatelnou bar-iéru "vězeň-doz-orc-e"-a -prebttdit na bázi 

normálního lidského kontaktu zájem o prosociální hodnoty v protikladu k 

~--~~~subkWt~~m~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Pokud jde o kategorii m 1 a d i s t v ý c h, lze jen konstatovat, že současná 

podoba výkonu 11"-estu u -této kategorie je po všech stránkách nevyhovující. Jeví se 

jako velmi potřebné, zcela v souladu s dřívějšími zjištěními a doporučeními 

d-e c -e n t r a l i z o v a t výkon tr-estu mladistvých clo wustavy fiěk:i)lika mal-ých 

resocializačních zařízení, důsledně postavených na principu výchovné práce, sociální 

prác-e a prefesní př-ípravy. Podmínkou v~ak je, aby mladistv-í byli -důsledně -odděleni 

od dospělých v samostatném zařízení pro mladistvé a v rámci vnitřní diferenciace 

jednotlivé diferenciační -sk-upiny od sebe navzájem. -Problematika mladistvých bude 

aktuální i proto, že byla snížena věková. hranice trestní odpovědnosti na 14 let, a 

skutečnost, že tito -dosavadní nezletilci budou umísťováni do věznice s dospělými 

vězni je z hlediska dosažení účelu trestu a jeho účinnosti nepřijatelná. Kromě toho je 

z našich i ze zahraničních zkušeností z resocializačních zařízení známo, že čím jsou 

svěření pachatelé mladš-í, tím -ebt-ížněj~í je resocializačm péč-e. Lze jenom souhlasit -s 

názorem, že "připustit za této situace, že u starších dětí budou uplatňovány 

-kriminální tresty s jeji{;h -odplatnou funkd, by bylo řeš-ení iraciDnální a nedomyšlené 

a mnohem adekvátnější u těchto delinkventů je aplikace ochranné výchovy a jiných 

výchovných opatření" (D. Novotný, 2005). Okolnost snížené věkové hraniee -přinese 

nutnost přehodnocení dosavadního způsobu zacházení s mladistvými odsouzenými a 

zohlednění věkových a vývojových zvláštností. Za současných cl<:olností je jisté, že 

mladiství procházející dosavadním způsobem organizace výkonu trestu jsou přes 

nízký věk vedle značného stupně -depravac-e ohroženi dosažením ještě vyššího -stupně 

depravace. Je to důsledek nevýchovného prostředí, ale i nemožnosti praktické 

realizace vnitřní diferenciace ve stávajících podmínkách, a to jak té -stávající, tak 

navrhované. Není důvod se domnívat, že u čtrnáctiletých tomu bude jinak, spíše lze 

oprávněně předp6kládat, že tak časná zkušenost -s vězeňským prostředím je 

nevyhnutelně předurčí pro zahájení kariéry profesionálního zločince. 

Komplexní model vnitřní diferenciace je pro mladistvé v podmínkách 

skupinového výkonu trestu stejně vhodný a užitečný jako pro ostatní odsouzené, 

avšak za předpokladu jejich důsledného rozdělování podle jednotlivých skupin. 

Vzhledem k rýsu-j4cí se kategorii mladistvých od 14 let bude nutné vedle stávajíc-ích 

kritérií zohlednit hledisko věkové, když průměrný věk mladistvých je 18 let,a vyšší. 
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Je t-omu u dkttlhých tr-estů za- zvláště závažnou trestoou činnost. Tito mladiství 

vykonávají trest vedle mladistvých pro nesrovnatelně lehčí delikty a s krátkými 

tresty. Neznamená -te v~ak, že ~tupeň -depravaee musí být vžey vy~~í, naopak -se stává, 

že pachatelé nejtěžších trestných činů musí být chráněni před násilím agresivnějších 

'\LFSt@VRÍ*ů~easeuzenýoo~za~i:ir~ější~i:ieltlcty~J~stá±e· zřejmějšr;~-re;,ude~mrtrré~u~·-~~ 

výkonu trestu mladistvých zohlednit otázky zhoršujícího se složení mladistvých, 

ilffitthýcll trestů; nově také mázky-věku. 

Navrhovaná op a tření a náměty považujeme za potřebné z 

hlediska zvý~ní účinnosti tr-estu a posílení sekundární prevence. S -přihlédntttím k 

nízkému věku odsouzených a zvláště prvovězněných, prokazatelně rostoucí 

agresivitě, brutalitě a .mdenu k i"~idivě lze očekávat, ž-e právě mladiství a mlatH 

dospělí ve výkonu trestu jsou na počátku kriminální kariéry, pokud se je nepodaří 

včas -odvrátit -c-elk-ově se stále více-projevuje potřeba systémovéhořešení otázek 

výkonu trestu mladších věkových kategorií, a to kategorie mladistvých a mladých 

dospělých -odděleně oo dospělých odsouzených a vytvoření soustavy odpovídajících 

resocializačních zařízení. Realita je však přesně opačná. Právě z těchto důvodů 

by měla být účin no s 1: v-ěz-eňského s y-s té mu spotřebovávajícího 

nemalé prostředky opakovaně prověřována, postupy verifikovány a měněny s 

ohledem na měnící se podmínky a nová zjištění a celkově by vězeňský systém měl 

vice využívat stáv-ajicíc-h vnitřnkh r-ezerv a potenc-iálu vč-etně -pr-ac-ovního, k zajištění 

větší ekonomické soběstačnosti. Alokace prostředků do vězeňského systému a uvnitř 

něho má nejen--ek-onomický, ale též etický r-ozměr, protože-má -přinášet prospěch 

společnosti plněním účelu zakládajícího a odůvodňujího smysl jeho existence, a v 

tomt-o smysltl záleží jeho sociální utilita. Pr-oto je tlůvOOné účelně alokovat 

prostředky tam, kde se třeba i v dlouhodobé perspektivě nejvíce vrátí a kde 

sekundární prev-enc-e má -dosud smysl, -efekt i návratnost snížením další -kriminality 

mladších věkových skupin delinkventů. Patrně by se české vězeňství nemělo ubírat 

cestou soukromých věznic, sice nyní podle zákona možnou, a následovat tak 

příkladu první soukromé věznice v hesenském Hiinfeldu, zprovozněné v prosinci 

2005 (LN, 2005j ale spíše -se nechat v -lecčems inspirovat německým modelem tří 

ústavů věkově a jinak odstupňovaného výkonu trestu u mladistvých a zvláštních 

věznic pro mladé dospělé. 

Domníváme se, že podanými náměty, navrhovanými opatřeními a poukazem 

na méně využívané možnosti o nichž věříme, že jsou uskutečnitelné, pmtože jsme -se 

o tom v penitenciámí praxi přesvědčili, lze alespoň u některých skupin delinkventů 

vytvořit předpoklady-pr-o jejich reintegraci -do společnosti -a normálního života. 
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PŘÍLOHY: 

P H l "O h a č. 1 

Výsledky průzkumu v NVÚ Libkovice v roce 1979 

Celkově bylo vyšetřeno 92 mladistvých delinkventů, kteří byli rozděleni dle 

-své trestné činnosti do podskupin: 

Al násilná trestná činnost 

Bl majetk--ová trestná činnost 

Cl sexuální delikty 

Dl tr-estná-činnost v souvislosti 

s návykovými látkami. 

26 mladistvých, 

3 2 mladistvých, 

13 mladistvých, 

20 mladistvých 

Charakteristika rodiny mladistvého: úplnou rodinu mělo 68, ostatních 24 

neúplnou; z -e-elk{)Vého počtu -68 respondentů, kteří mají úplnoo r-odinu jen 20 -uvádí 

spořádané rodinné poměry, ostatních 48 uvádí rodinné poměry neuspořádané, 

rozvrác--ené (-alk-oholi-smus, hrubé jednání s 1"-odinnými přffilušníky, ná-siH). 

Ústavní výchova: 26 mladistvých bylo v dětských domovech, nejkratší doba 

pobytu byla z roky. 

Rodinný stav: všichni mladiství byli svobodní, 8 bylo otcem dítěte, 

zpravidla partnerk-ou star-ší. 3 nar-ození dítěte 1)čekávali. 

V zdě lání: pouze I O mladistvých mělo 9 tříd ZDŠ, s prospěchem většinou 

podprůměrným, 23 je 8 tříd ZDŠ, 21 mělo 7 tříd ZDŠ, 26 mladistvých mělo ZVLŠ. 

Př-estupky: 90 mladis~h uvádělú záškolác-tví, snížená -známk-a z c-hev-ání 

83, (kouření ve škole, napadání spolužíka, drzé vystupování, drobné krádeže, ap.). 

Alkohol: -6 mladistvých byli abstinenti, 38 pilo příležitostně, 4-8 1éměř 

denně, preferovali vícestupňové pivo, ovocná vína, běžná vína, rum, laciné kořalky. 

Drogy: 2-6 mladistvých vykazovalo odmítavý -přístup k t-oxickým 1átk-ám, 42 

udalo "fetování" v partě, svého počínání však zanechali, euforie ve většině případů 

nenavozena, 24 fetovalo dle možoosti pravidelně, -euforie navozena -téměř vždy, 

navíc značná obeznámenost s toxickými látkami. 

Nik-otinismus: jen 2 mladiství byli nekuřáci, 3S kouřilo 5-10 cigaret detmě, 

52 nad 10 (až 20 cigaret) denně, preferovali cigarety značky CLEA, START ap. 
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Neur-otic:ismus: neur-otieké příznaky vykazovalo 50 mladistvých {špatná 

práce, vysoké nom1y, konflikty ve skupinách, horší prosazovátú u děvčat, nejistota, 

úzk-()"'..,t, strach, noohutenství, špatný· zdravotní -stav, lítost, pťecitl-ivělest, nedostutek 

erotických vztahů, roztěkanost, nesoustředěnost, vyčerpanost, pocity na omdlení). 

Pokusy -o -sebevraždu a sebepoškození: 12 mladistvýeh -se -pokusilo o 

sebvraždu (5 vyloučení z party, 1 rozchod s dívkou, 2 rozvod rodičů, 2 strach z 

ostudy, 2 v partě toxikomanů). 

Tctovúž: 12 mladistvých tetovúno hojně nu rukou., prsou a nohách (nahé 

dívky, jména divek, hesla, -magické znaky, nápisy, zvířata), 38 tctuváno mírně (na 

rukou a prstech), nápisy, srdce, iniciály, vlajky států ap. 

-Psyc4Hatrická léčba:- v léč-ení bylo :.w mladistvých, g pr-odělalo antitexické 

léčení, 4 protialkoholní, 4 léčení na LDE, 4 zkratkové jednání - sebepoškození, 

--suicidální pokusy, 1 mladistvý epilepsie. 

Sexualita: pohlavní zkušenosti udávalo 84 repsondentů, 8 bylo bez 

pohlavních zkušeností, pohlavní # většinou -s partnerkami --staršími nebo -stejně 

starými; 40 udávalo první zkušenost v rozmezí 13- 15 let, 35 v rozmezí 15- 16let, 9 

mladistvýeh po 16. roce vělrn,; --sexuální zkušenosti získal-o 4~ mladistvých --se -svou 

dívkou, ostatních 43 s dívkami v partách nebo pochybné pověsti; pohlavní zkušenosti 

bývaly př-íležitostné a nevybíravé, do -svého zadržení uváděli mladiství pohlavní -s-tyk 

s 3 až 1 O partnerkami. 

Příloh-a t. 2 

Výsledky průzkumu v NVÚ Libkovice v roce 1989 

Podle trestné činnosti bylo vyšetřeno 102 mladistvých delinkventů. Byli 

rozděleni do stejných -podskupin jak"O tomu byl"O v prvním -průzkumu: 

Al Násilná trestná činnost 

________ _...B.ll_/___..m...,a.Jet~·"'-"m trestná ťinnost 

Cl sexuální delikty 

Dl tr-estná činnost v -souvislosti 

s návykovými látkami 

41 mladistvÝch. 

51 mladi~tvých, 

8 mladistvých, 

2 mladiství. 

Charakteristika rodiny mladistvého: úplnou rodinu mělo 56 mladistvých, z 

neúplné poeházek> 46, -spoř-ádané poměry uv-ádělo 54 mladistvých, ostatní 48 je 
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pevažuje za rozhárané, k-onfliktní. 

Vzdělání: povinnou desetiletou školní docházku bez opakování ročníku 

-abselv~l-o-45 mladistvých. 57 -ncmčl6-.ookenčený 1. či 2. -mčni-k SOH, 7.--t:fllw 9 

vůbec do SOU nenastoupilo. Pokud jde o ZŠ bez opakování třídy na základní škole -

50 mladistvých, 18 opakovalo něktetý ročník, 34 navštěvovalo ZVLŠ. Na ZŠ mělo 

16 respondentů prospěch podprůměrný, na -s-ou 74. 

Přestupky: znškoló.ctvf udávalo 65 respondentů, sníženou známk'U z chování 

7-3, pm různék-ázei'lské pl~tupky. 

Alkohol: 14 mladistvých abstinovalo, příležitostně pilo alkoholické nápoje 

W, téměř -denně a-denně 3-8; pivo prefemvalo 50, víno l-9 mladistvý{;h, destiláty 2-l 

mladistvých. 

Drogy: 78 respondentů mělo odmítavý postoj k drogám, 13 zkoušelo 

,;fetovat" -a přestali, -dle možnosti pr-avidelně ll -respondentů -s --euforií navozenou, 

preferováno "fetování" v partě, většinou čichání těkavých látek, 5 mladistvých 

nitrožilně Alna-gon. 

Nikotinismus: 10 mladistvých uvedlo, že jsou nekuřáci, 5 až 10 cigaret 

-detměk-oořilo 34, -nad l{) {~ž 2-0)-cigaret -clenně 5-8 mladistvých. 

Neuroticismus: neurotické projevy se vyskytovaly u 24 respondentů, 

-přímaky--ebdebné jak-e -u pfedchezílw-seuberu. 

Pokusy o sebevraždu a sebepoškození: celkem ll mladistvých; kvůli 

-rodiěům 1, v-afektu vzteku 2, -úěehwě, -aby--nemusel pracovat l, -demonstrativně -1, 

bez udání důvodu 1. 

Tetováž: silná tetováž se vyskytovala u 4 mladistvých, ostatních 60 bez 

- -tettwán:í; -křížek, --tečka, písmena, -k-otv-a, -sr-dee, šíp, --6bra.zee geometrické, -pavook, 

nápisy, monogram, obrázky žen, hákový kříž, "Šmoula". 

P-s~-hiatfi€k-á -lé-čba: -celk-em :24 -se -léči!Q -na psyc-hiatrii, -z -tehe -ústavně -13 

mladistvých, ambulantně ll; antitoxickou léčbou prošli 2, protialkoholní léčbou 3, 

pro :sebepošk-ozeni a Stttetdálni pokUsy I, psyChOhCk-é -pro;evy 2, {) respondentů neví 

proč docházelo na psychiatrické oddělení. 

--------~o 2thnladistvých._z_:tobo_5_ilětské domovy, 6-byio 

DVÚM, 9 ve VÚM 

Rodinný stav: vobodných bylo 100, 2 ženatí, 1 mladistvý již otcem dítěte, 1 

-dítě -6Č-ekává - ~-partnerkami -staršími. 

Sexualita: pohlavní zkušenosti udávalo 93 respondentů, 9 bylo dosud bez pohlavních 

zkušeno-stí,; ~eKuální--styk udrž-ován vesměs -se star-šími partnerkami 78, -stejně -strými, 

12, mladšími I. První pohlavní zkušenost od 13 do 15 let uvádělo 34 mladistvých, v 
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15 -až l-6 -letech 56, nad 1-6 -let 3 mladiství. Se -svoo --dívk-6u získalo zkušeoost --4ú, 

příležitostnou známost udávalo 47 mladistvých. 

Příl~h a-č. 3 

Výsledky průzkumu ve Věznici pro mladistvé v roce 1994 ve Všehrdech 

-Podle -trestné -činnost-i byk> vyšetřeno všech l 03 mladistvých delinkventů, 

kteří byli ve věznici. Byli rozděleni do stejných podskupin jako v předchozích 

průzkumech: 

Al násilná trestná činnost 

Bl -maje-tková tres-tná č-innost 

Cl sexuální delikty 

Dl trestná činnost v souvislosti 

s návykovými látkami 

4 7 mladistvých, 

--49 mladistvých, 

5 mladistvých, 

2-ml-adiství. 

Charakteristika rodiny mladistvého: z úplné rodiny pochází 62 respondentů, 

přičemž- z-a -úplneu rodinu je -pevaž-ována -též r-odin-a -s n-evl-astním -et-c-em pedílejkím 

se na výchově mladistvého; z neúplné rodiny bylo 41 mladistvých. 

Vzdělání: celkem 65 respondentů dokončilo ZŠ, -s nedokončilo; ZVL--š 

absolvovalo 30 mladistvých, z toho 25 dokončilo, nedokončilo 5; SOU navštěvovalo 

-eelkem 62, z -toho -9---jej -zakoněil-o výučním -listem, 53 -nedok-6něilo z -důvodu 

vyloučení. 

Přestupky: záškoláctví udávalo 60, sníženou známku z chování mělo ve 

-škele--n-ebo uč-ilišt-i -86 mladi-stvý-ch. 

Alkohol: alkoholické nápoje údajně vůbec nepije 6 mladistvých (sport), 

pří-ležitostně -62, -téměř -denně -nebo denně-pije 35 respondentů; -poněkud ustoupila 

preference piva ve prospech desnlatfi. 

Dr ~..l~'t '~k ..1- ' "'~-1~ ,C.t;;. _.t O v' ' ' w:- -uun1t avy JAA?'!'I --w"6gam Zatf!firnm:r-u.J wponuentu, ~ · zneuziVam 

návykových látek se pokusilo ale zanechalo 15, dle příležitosti pravidelně zneužívalo 

--toxick-é látky 23-ml-adi-stvých, --eufori-e zprav-idl-a-iiavozena, preferován I'-6ltten, -téměř 

stejné pořadí zaujímalo kouření marihuany - tato však podle respondentů není 

-drogou, tř-etí místo zaujaly různé léky, v jednom případě tiváděn hašiš, ve 3 

případech Pervitin. 

Nikotinismus: ll respondentů jsou nekuřáci, do 10 cigaret denně kouří 26 

mladistvých, -nad lO cigaret--až 20-ci-garet---denně k-6uří-65 respondentů. 
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Nem-etic-ismus: neurotic-ké--symptemy byly ;Zaznamenány -u '31 -respenclentů, 

obraz je podobný jako u minulých vzorků. 

P-ekusy "{')· -sebevr-až-du a .sebepešk-ezení: · -o sebej*)Šk-orení ~ pokusi-~ · 31 

mladistvých (většinou demonstrativní pokusy v důsledku vnitřní tenze nebo k 

vynucování -výhod· -tlebo ·přemístění Mhtm pobytu na -vazbě - -vazba irvá u 

mladistvých neúměrně dlouhou dobu, stává se častěji, že mladistvý většinu 

uloženého trestu -vyk-oná -pobytem na vazbě; převládalo pť)řezání žiletkou na 

předloktí, někdy též požití nadměrných dávek léků; celkem 8 mladistvých se 

pok-oušelo -o -sebevraždu {3 -ve vazbě nebe-ve .:V'fOS bez -bližšího udání -clůwclu, 

rozchod s partnerkou 1 mladistvý, kvůli rodičům 1, v afektu 2, přičemž 1 mladistvý 

hyl-ej)ilepti a l mladistvý~ psychopatickým rozvejem-esobnosti.; neví 1 mladistvý. 

Tetováž: rozsáhlejší tetováž byla u 14 mladistvých, mírná či ojedinělá 45, 

netetO"v·áno 44 respondentů. 

Psychiatrická léčba: celkově byla shledána u 34 respondentů, z toho 

ambulantní formoo 14, -ústavní u 20-respoodentů; z různých důvodů --agr-esivita; v i 

případě sadismus, 1 homosexualita a suicidální pokus, 1 epilepsie, 2 psychopatický 

rozvoj -oseboosti, -dále př-evaževaly případy závislosti na alk-oholu a t-oxických 

látkách, rozmanité poruchy chování v dětství a v dospívání. 

Ústavní výchova: prošlo 27 respondentů, z toho v dětských domovech 15 

mladistvý.ch, v DVÚ 13, .a postupně po dovr.šení věku 15 Jet pro.šlo 20 respondentů 
VÚM. 

Rodinný stav: všichni mladiství jsou svobodní, otcem dítěte 7 mladistvých. 

Sexualita: -pehlavní zkušenosti ttdávalo -98 -respondentů, 5-bez zkušeností; 

pivní pohlavní zkušenost do 15 let udávalo 42, z toho ve 12 letech 8, ve 13 letech 5, 

-ve 14-letech 19 mladistvých. V-evěku 15 až !6-let udávalo 49-respoodentů, z t-oho v 

15 letech 34 a v 16 letech 15; nad 16 let 5 respondentů; 1 mladistvý udával v 15 

k-te-cll -h.emese-K:uální Huše-oost. 

Pří 1 o ha č. 4 

Výsledky průzkumu ve Věznici pro mladistvé v roce 2005 ve Všehrdech 

Pedle tre-stné č-Hmosti byill -vyšetřeno v-šech -62 mladistvý-ch -delinkventů 

nalézajících se ve věznici. Byli rozděleni do stejných podskupin jako v ostatních 

-předchozích průzktm1ech: 



Al -násilná trestná -čiflOOSt 

Bl majetková trestná činnost 

Cl · -seKuální -delikty 
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Dl trestná činnost v souvislosti 

-s-návyk-<Wými -látkami 

41-mladi-stvý~h, 

10 mladistvých, 

3 mladiství, 

2 mladiství. 

Charakteristika rodiny mladistvého: z úplné rodiny pochází celkem 37 

mlatlistvýd1, -z-telw -1 -mladistvý -osvejen a -s-věren do pěsounské -péěe, z -neúplné 

rodiny 25 rcspnndenti'I, z t.nhn 5 mladistvých vychováváno otcem, 1 prarodiči, I 

·babičk-ou. 

Vzdělání: celkem 47 mladistvých ukončilo ZŠ nebo ZVLŠ hcz opakování 

ročníku, 15 respondentů opakovalo ročník; ZVLŠ absolvovalo 23 mladistvých, z 

· tclw -l6 :fi tffik-oočiffi, "'/·respoodentů -6pak-tWalo -r-cčník; 1W -dokoněení povinné --šlrolní 

docházky 39 mladistvých nastoupilo do odborného učiliště různých oborů, které 

většinou nedokončili· z -cl:twodu · ~louěení ·nebo nástiipti výk-onu -trestu, z -toho 2 

mladiství se vyučili v oboru stavební výroba a zedník, 2 mladiství studovali střední 

- skol u (SPŠ~ Obchodní akademie), a 21 mladistvých se neučilo žádnému oboru. 

Přestupky: 40 mladistvých udávalo záškoláctví, 4 7 mladistvých mělo 

sníženou známku z chování, rešeno Policií ČR a Met' bylo celkem 51 mládístvýcn. 

Alkohol: alkoholické nápoje nepožívá vůbec 9 mladistvých, příležitostně 45 

mladistvýeh, -denně -neoo -téměř denně .S mladistvý-ch,· převažuje ·pivo, ·tvr-dý -alkiilioi, 

méně víno. 

Drogy: odmítavý postoj k drogám zjištěn u 9 respondentů, zkusil, ale 

zanechal -uvádí 2D mladistvých; -dle moffiestí -denně i1eOO -téměř -denně 33 

mladistvých, euforie navozená; nejčastěji uváděna marihuana 46 respondentů, 

-peiVitin udává M, Her-oin ·3, T-eluen 2, LSD l, E*t-áze l, lysohlávky 1-I"-espondem; 

nejčastěji je uváděna kombinace marihuana, pervitin, nebo všechno včetně drog 

l5hze neuvedenýCh. 

Nikotinismus: 3 respondenti jsou nekuřáci. mírní kuřáci do 10 ci~nret dcnnč 

24, silní kuřáci nad Je a-víee cigaret 35-respoodentů. 

Neuroticismus: výraznější neurotické symptomy přítomny u 59 respondentů, 

3 j-sffil bez ileuf-etic-kýc.fi -sympt"Omů; -dle -ča-stosti -vý-skytu -se nejčastěji vyskytuje 

lítostivost u 42, pocity nejistoty u 34, nesoustředěnost u 31, únavy u 27, pocity 

mk-osti u 2'7, -k-enflikty -se-spelužáky u 27, pocity -stmchu u 26, ne-dostačivosti ve 

škole u 25, roztěkanost u 24, konflikty doma u 23, pocity vyčerpanosti u 23, 

přeciHivěffisti u 22, -lhostejnosti u 2 f, pť)C:ity špatného zdr-a-wtnílw -stavu a 6bav -o něj 
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.u -1§, -k-enflikty-v-partě vrstevníků -u 14, pecity na-emalení u -l-G,-1ler~í1*"-os~áfli -u 

dívek u 4, nedostatku erotických vztahů u 4 respondentů, poruchy spánku 1, a 

-koktavost při romlŠe-ní li"espondent. 

Pokusy o sebevraždu a sebepoškození: celkem 18 respondentů, z toho 15 

-stticiální ptlkusy, -- sebepošk-ození -u 3; 1itricidální pokusy ·různým způsobem 

zastřelením pistolí, předávkováním léky, kvůli dívce, bodnutím nožem pod vlivem 

-dr~, -sk-ek~ z-ekna po 1imrtí babičky, jež 1m cvyciwvávala, -6pak-evané 4 ~ální 

pokusy oběšením na prostěradle během vazby, pořezáním žiletkou během druhé 

vazby, vypitím ~hler.aminu -během -výk~tl -trestu, vypití~ -lepi<lla -během výk-ootl 

trestu z různých příčin, kde společným motivem sdělovaným v obou trestech je 

-tffilha -než-ít, -sk-ekem z ·mestll -kvůli rwc-hedu s- -dívk-eu, a -peře.z-áním míněným 
• 

suicidálně; automutilační pokusy všechny pořezáním žiletkou během vazby v 

-důsledku -tenze, v jednom případě ,,jen iak'\--bez -uvědonwvanépřfěiny. 

Tetováž: mírná u 37 respondentů, masivní tetováž po rukách těle a hlavě u, 

-bezreteváže 2B respondentů; -pod k-otníkem-emament, nalopatee-sluníčk-o, čárky-na 

rameni, pavouk na předloktí, nápis Mikrej, písmenka, jméno dívky, iniciály, na 

-lepatee nápis -vlk-odlak, na neze-sroíčk-o, křiž, -písmena 11a ruk-ách,· pr-stech, 4 tečky na 

ruce, temeno hlavy ornament, na prstech řetízek, obrázky zvířat, ornament satana, 

-ostanatý drát, -rilže, -orname-nt -na rukách -i -nohách, -r-ameno -kAž, · ~e-Yrově -př-evažují 

ornamenty, písmena, iniciály, nápisy . 

.Psychiatrick-á -léčba: -eelk:-em 25 -respondentů -bylo psyehiatr-icky -léěeno, z 

toho proti toxická léčba u 7, protialkoholická u 3; ambulantně 17, z toho 4 zároveň 

ústavně; -ústavní formoo --léčeno 12 ·mladistvých vesměs -pr-o -poruchy -clwvání, 

výbušnost, LMD, útěky, toulky, delší pobyty v PL i opakovaně na půl roku ve 3 

-případech {PL -Opařany, PL Helmic-e), v jednom -případě pro -depresivní -stavy -po 

úmrtí matky, týdenní pobyt na detoxikačním oddělení 1; ambulantně léčeni pro 

psychické příčiny -rtlzné --etio:Wgie, ůnpttlzivita, neklid, --agrese, -apatie,ťmavnost, 

asteme, LMD, abuzus alkoholu a diog, eptlepttcké záchvaty, poruchy chování a 

-poruchy tlěení, Stlicidální ookusy-nebo automtttilaee. 

Ústavní yÝchova: prochází celkem 32 respondentf1, z toho v DD bylo 7 

respondentů, v DVÚ bylo 13 , někteří po dovršení 15 let byli umístění do VÚM, a 

rtěkten nastoupi1i přímo do VÚM, aniž by předtím byli v jiném výchovném zařízení, 
celkem 20 respondentů. 

Rodinný stav: všichni respondenti jsou svobodní, ale 10 mladistvých žilo s 

-druž-k-ou, z toho -8 mladistvý-ch je -otrem l- dítěte, .z -teho -dva jsou -otce-m -dítě-te, ale -s 

partnerkou se rozešli; 6 mladistvých s družkou žije a další 2 mladiství s družkou žijí 
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--a-dítě-č-ekaj-í. 

Sexualita: pohlavní zkušenosti mělo 61 respondentů; bez pohlavních 

-zkuše--nosti 1 respoodent. P--FVtlÍ -pehlavní --zkušenost- př-e-d -devr-še-ním 15 let -vě-k-u 

udávalo 51 respondentů, ve věku 15 - 16 let 1 O respondentů, po 16 letech věku O 

-respondentů. U --věk-ové -sktl.f'lny -pfed --dovršením 1-5- -let- někteří -mladiství v --rá~i 

interwieu upřesnili věk, přičemž 1 udával 8 let včku, 12 let udávali 3, 13 let udávalo 

5, 14-let-udávalo-l-G~tů. 

Příloha č. 5 

Délka trestu mladistvých delinkventů (vzorek 2005) 

Délka-trestu -!Jočet -!Jrocentuá1ní 
roky měsíce vy_jaarení 

do 1 roku 4-12 T8 29,03 
do 2let 13-24 20 32,26 
do 3let 25-36 ll 17,74 
do 4let 37-48 5 8,06 
do 5let 49-60 5 8,06 
do 6let 61 -72 - -
do 7let 73-84 1 1,61 
do Slet 85-96 .2 3.,23 
..do91et 97- 108 - -
do 1-0let 109- 120 - -

Celkem: -62 1-00,00 

Věkové rozložení mladistvých delinkventů ve VTOS (vzorek 2005) 

Věk Počet · Procentuální vyjádření 
15 1 1,61 

eV .L~ 

17 ll 17,74 
18 26 41 94 
19 ll 17,74 
20 3 4,84 
21 2 3,23 
22 1 ljil 

Celkem 62 100,00 
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PH l {) h a -č.-6 

Úplné znění klasifikace mladistvých pachatelů podle O. Kučery 

li- Skilpina -s oormáhtim ~- výmjem -a :m-ooijmi · ~ ~. 

vyvolanými nevhodnými vlivy sociálního prostředí. 

11 Skupina -s -pemchami· -chtwání, jež -jsoo převážně -projevem ~ální -a 

adolescentní nevyrovnanosti. U těchto skupin není zapotřebí psychiatrická intervence. 

3/ Skupina, j-ejíž delinkventni jednáni má. zdroj v -k-onfliktní -situaci -mladistvéhe a je 

tedy projevem neurotickým. Jde často u činy nápadné svou absurdní povahou, z 

nichž -nemá rnlAAlstvý zř~ prospěch, nebo o-činy, u nichž převládá nourotiekú 

potřeba prokázat mužnost, odvahu. l motivy takových trestných činů nejsou 

mladistvému jasné. Do iéoo -skupiny zař-azuje -autor i -deHnkventy -s -anti-sociálními 

povahovými rysy, vznikajícími jíž v raném dětsM v důsledku chybné výchovy- buď 

velmi ~-neOO -Ra6J)ak -silně -represivní, -čímž jedinec strádá. -Je často -ochuzen -o 

citové vztahy, což má za následek, že nedovwede navázat s kýmkoli lidské vztahy, 

-bývá -bez zábran a je egocentric-ký, i).flevá -se -proti-společ-ensky, -aniž -považuje -talrové 

chování za něco anomálního. 

41 Skupinu anomálních osobností (psychopatů), jedinců u nichž se ve vzniku 

-delinkventníOO-jednání -předpok-ládá jistá-dědičná -přítěž,· ne-bet' je-nelze ~-světlit jak 

z vnějších vlivů tak z drobných organických poruch nebo z konfliktních situací. 

51 .Skupinu· mladistvých, u nichž -se· ve vm-iku de.hnk-ventnílw -chtwání uplatnila 

nějaká, jinak nevýrazná, organická porucha. někdy hormonální. nejčastěji však 

-spočívající v -pes-tiženímozlrevé tk-áně, {-lehká -dětská--encefaffipatie). Jde -o-jedinee v 

dětském věku nadměrně pohyblivé, těkavé, s impulsivním zbrklým jednáním a s 

výkyvy nálady. -Dostávají -se -snadno -do -k-t>nfliktů -se -svým -ekelím, -kter-é na -ně 

obvykle nevhodně reaguje. Nevhodná výchova v rodině a ve škole je často přivádí na 

'dr-ahu deviaee. 

61 Skupinu s defektními rozumoVÝmi schopnostmi, nejčastěji v pásmu mezi slabým 

průměrem a -debilitou.· Jde· {)ujedinee, kteří js-ou -též pGVahevě -nevyspělí, ·&sto 

sugestibilní. Dají se snadno svést k delinkventnímu jednání bystřejšími pachateli. 

7/ Skupinu, jejíž dmván:í, -působící navenek jak-e -dcliflkventní, je ve -skuteč--nosti 

příznakem duševní choroby, např tzv. psychomotorické epilepsie, dále schizofrenie, 

zejmé-na hebefrenního typu. 

KUČERA, 0.: K problému delinkvence v naší společnosti. Doslov k překladu knihy 

-Hewar-da Jonese: :Z-ločinvměníe:í -se-společoosti;-PrahaMF, 196'7,-str. 150 -l5ťi. 
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-Příle-ha č. 7 

Používání pojmu depravace v odborné literatuře 

Guensgerger /1987/. Zařazují ji mezi poruchy vyšších citů v důsledku odpadnutí 
,.<;1-~~fl .kl----~ ;J 'h ~' ' v· -~Hy~~"(.-~ ~~~t- . Ll -mefm Zi:ttni:ttt .... ..,~ .... 1-'u"v~u.u·pUu<Yv'e O J"'uuam-pn-.-~u upu'I.IA"U-u:suuoosti.;-rue 

o všeobecné otupení vyšších citů. Postižení se stávají bezohlední, netaktní, dbají jen 

-o -svůj -prospěch. -P-eruc-hy -e-tic-kých -c-itů jsou i izolované, .např. -bez.zásadavost, -aj . .Je 

zanedbáván zevnějšek /poruchy sociálních a estetických citů/. Časté u narkomanů, 
...11=1..-1~1-0, T-'1- • vv' ~ 1..--~+~ v t ě _;_.,.+-1-1.+-., _,.~, ·~, 

. IDI\.VIIOIIli.:U, --ap. -;,uc--6-fteJVYSSl upuu.v.n.·-ost)~u; VCe fi ~, v nu •v~u J 1 •'-'HU. J, 

kdy ještě demence není tak hluboká. U narkomanů je tento stav měřítkem 

p0k:r-oěilejšílw-p6Stižení. 

V této souvislosti se zmiňuje Jakovlev (1973) o tzv. podmíněné emocionální 

-reakci, -vytvářené během -sooializ-aee j-ak-o- z-ábrana před protipr-ávním -jednáním. T-o 

znamená, že s n í ž e n í e m o c i o n a 1 i t y může podmiňovat vznik deliktu. Podle 

Sováka-( 19-84-j :v -de-fek:telegii .z-namená -de-pravooe hlavně -mravní .:úpadek, /seš-lest/, -u 

jedince původně normálního. Je tomu tak vlivem nemoci nebo působení nevhodných 

vnějších vlivů. ·T-ýk-á -se -práce, -sexu, fproiskuita, -perverzef, -agresivního -chování, 

sklonu k deliktům. Jako stav dodatečně vzniklý je třeba jej odlišovat od psychopatií 

j-alm-stavil relfttivně .fumích,-manifest-ujicíeh-se již před -pttbertoo: -Bvtm zevní -fumwu 

se depravace často podobá psychopatiím a někdy se s nimi i překrývá. 

-C-ffiward, -Ohlin-(In: .C.zapew,Jedle·.vski l-9-8-l-)-pojednávají -o--tzv. -s-o--c i á ln -í 

depravaci s dvěma formami, a to zločinnou nebo morální. 

V -psyclliatrii Janík{ l9-&-3j .se-zmiňuje--e-de-pravac-fjak-o -o -změ-nách -eseboosti 

v důsledku vleklého zneužívání alkoholu, čímž se vytvářejí předpoklady k 

pnztvmCkémtl zptlSt)bu ztvtltii, -opatřt>Váni ·-st pr:ootredků irestoou --ěmností, -a k 

porušování dokonce i všeobecně uznávaných norem. mimo jiné i zákazu pohlavního 

styku mezi přímými-příbuznými. 

Janík, Dušek (1987) depravaci charakterizují jako p o r u c h u 

-o sob n-o s ti ve -smys-lu snížené-úrovně, zvláště v-eblasti-seciálních -vztah-tl. Jelw 

etiologie bývá převážně psychogenní; je častá u alkoholiků, toxikomanů, 

psyc-hogenní-c-h -peruch, -u ne-ur.óz, .zv-láště -t.zv. -stn:tktur-álních, u -charakte-r-apatií, a 

psychopatií. 
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Př-íloha ť. 8 

K vyšetření vzorků učňů a studentů byl použit tento dotazník: 

D-o t-a zni k 

Správnou odpověď, to znamená takovou, která se na Vás vztahuje, 

podtrhněte: 

1. Pocházím z rodiny: 

2. Vzdělání mám: 

3. Kouření: 

4 .Alkehol: 

aJ úplné b/ neúplné 

a/ ukončené /tj všecl1-8 tříd ZŠ/ 

b/ nedokončenou ZŠ /o_pnkován ročnik/ 

aJ nek-uřák 

bl do 1 O cigaret denně 

-cl ·nad·i{} ~igeret -tienně 

-a/ abstinent 

bl napiji se příležitostně 

cl napiji se -téměř de-nně ne-bo denně 

5. Drogy: aJ nemám žádnou zkušenost 

-fléky, -ěichání -b/ zkttsil jsem ffi; -alezaneehal 

těkavých látek těkavých látek c/ toxické látky požívám dle možností 

-k-ooření marihuany, 

nitrožilní aplikace/ 

6. Tetování: 

7 . .Pkstttpky: 

aJ mírné /např. na ruce, prstech ap./ 

bl ve-lké -/pr-sa, .záda, ruc-e, :OOhyl 

-a/ -snížená známk-a z yhoyání 

------------------------------------~b~l~z~árurn~Iá~c~~uí ______________________________ ___ 

8. Psychiatrická léčba: 

-cl přestupky fešené-piliicií 

aJ byla /protialkoholní, protitoxická, 

nebo jiná: 

-bl -nebyl-a 

9. Častěji mívám tyto obtíže: nestačím na učení, konflikty doma nebo se spolužáky 

-nebo v partě, horší prooazffiláni u -dívek, pť)city -nejist-oty, úzk-ost, -striteh, 
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lhostejnost~-z-dravetní-stav a-OOavy-e-něj,--únava, -Htestivest, -pfec-itliv-ělest, 

nedostatek erotických vztahů, roztěkanost, nesoustředěnost, vyčerpanost, pocity 

na-omdlení. 

a/ některou z těchto obtíží mám častěji, kterou: 

b/ tytiJ obtíže nemám: 

10. Pokusy o sebevraždu nebo o sebepoškození: ano - ne 

ll. Ústavtú výchova. -dětský domov - DVÚ - diagnost.ústav - VÚM 

12. Sexualita: a/ první pohlavní zkušenost do 15let 

bl -15 -l-6let 

c/ po 16letech 

-dl bez -pehl-aveíc-h -zkušeností 



·-····- -·· 
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