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Anotace 
 

Předmětem mé diplomové práce je popis a rozbor každodenního života vězně 

odsouzeného na doživotí, který je přítomný v instituci vězení. Práce se zabývá širším 

zakotvením každodenního života v organizaci vězeňského typu. Dále je v práci 

teoreticky popsána instituce vězení a její dopad na život vězňů. Teoretický záběr 

pokračuje problematikou dlouhodobého uvěznění a klíčových pojmů pro další rozbor 

každodenní reality totální instituce a vězení jako formální organizace. Práce poukazuje 

na důležité těžiště procesu adaptace ve ztrátě identity vězně odsouzeného na doživotí. 

Tedy, že život ve vězení souvisí se ztrátou identity jedince během střetu s totální 

institucí. Tento proces je zvláště patrný u vězňů odsouzených na doživotí. V teoretické 

části práce využívám odkazů na sociologické autory zabývající se tématy totální 

instituce, stigmatizace, morální kariéry, techniky moci a dalších sociologických 

konceptů. Ve své práci se snažím ukázat, jak instituce trestu působí na identitu jedince, 

jaké strategie zvládání trestu vězeň využívá a jak na osobnost vězně celkově působí 

fakt, že je izolován od vnějšího světa do konce života.  

 

Ve své práci bych chtěla nastínit, jak vypadá každodenní život vězně 

odsouzeného na doživotí. Předpokládám, že má práce zřejmě neposkytne jednoznačné 

závěry,  ale snad alespoň přiblíží uvedenou problematiku, a stane se malým příspěvkem 

do odborné sociologické diskuse. V této problematice je totiž velmi důležité 

zohledňovat různé aspekty individuálně, ale ve vzájemné souvislosti.  



 

Annotation 
 
 

The subject of this thesis is a description and analysis of life imprisonment 

prisoners´ daily life. The thesis deals with wider integration of daily life in jail. The jail 

as an institution and its impact on prisoners´ life is described in theory. Problems of life 

imprisonment, key words connected with daily reality of total institutions and jail         

as a formal organization are also analysed. This work points out the lost of life 

imprisonment prisoner’s identity and the importance of process adaptation in it. That 

means that life in jail is connected to identity lost during his collision with total 

institution. This process of identity lost is obvious particularly in of life imprisonment 

prisoners. In theoretical part of this thesis I derive from references of sociologists who 

work with topics of total institutions, stigmatization, moral career, technique of power 

and other sociological concepts.  

 

I try to show the impact of punishment on one’s identity, what strategies            

of dealing with stress prisoners use and the whole picture of prisoner's personality 

impacted by the isolation from outer world to the end of the life. 

 

I would like to summarize the daily routine of life imprisonment prisoner.             

I suppose that this thesis doesn't give unambiguous conclusions but I would like            

to expound this sphere and contribute to skilled sociological debate. It is very important 

both to have in regard different aspects individually and to take in causalities. 
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„Krátký a nenávratný je pro všechny čas života.“ 
Breve et irreparabile tempus omnibus est vitae. 

Publius Vergilius Maro 

Úvod 

Výjimečné tresty odnětí svobody jsou podle právního řádu České republiky 

ukládány za mimořádně závažné trestné činy v délce trvání výkonu odnětí svobody              

nad 20 let. Výjimečným trestem se tedy rozumí jednak trest odnětí svobody nad 20              

do 30 let, jednak odnětí svobody na doživotí. A z nich je nespecifičtějším trestem - trest 

odnětí svobody na doživotí. Problematice doživotí bylo v naší i zahraniční literatuře 

v minulosti věnováno poměrně malé množství pozornosti, například ve srovnání 

s trestem smrti, jenž představuje téma i momentálně poměrně živé a často 

komunikované.  

 

Lidský život je v každém případě velmi vzácným darem, který je nutné chránit              

a pečovat o něj. Právo na život tvoří součást základních práv a svobod, která jsou 

zakotvena v Listině základních práv a svobod1. Nejdůležitějším a nejhodnotnějším 

právem každého jedince je bezpochyby právo na život.  

 

Zákeřnost, jak pachatelé vraždí, se stává stále větším problémem naší 

společnosti. Tyto případy pak mezi obyčejným lidem vyvolávají diskuse o zpřísnění 

trestů a celkové přitvrzení trestní represe. Názory na doživotní trest jsou v současné 

době různé, ani názory na sankční politiku českých soudů nejsou jednoznačné. Je však 

nutné konstatovat, že výjimečný trest odnětí svobody na doživotí je v současné době 

jediným možným řešením ochrany společnosti před pachateli nejzávažnější trestné 

činnosti ke splnění požadavku při respektování práva pachatele na život.  

 

Vězení je prostor, který představuje pro každého člověka poslední místo             

na světě, kam by se chtěl dostat. Izolace člověka od vnějšího světa je pro něj zlomovým 

okamžikem, zřejmě nejhrůznějším, který si dokážu představit. Funkce trestu odnětí 

                                                 
1 „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, 

nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.“ [Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona  

č. 162/1998 Sb.] 
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svobody pro odsouzeného neznamená jen omezení pohybu, ale také vytržení z jeho 

zaběhnutého domáckého života. Vězeň v daném momentě nástupu trestu přichází                      

o svět, který si mohl vlastními rozhodnutími přizpůsobovat, a který pro něj představoval 

jeho identitu. Odsouzený je vržen do prostředí instituce, která má svá jasná, daná                       

a neměnná pravidla. Prostředí se liší od toho dosud známého, ve kterém byl do této 

chvíle zvyklý se pohybovat. Podstatným rysem totální instituce je fakt, že její pravidla 

se nepřizpůsobují jedinci, ale naopak on sám se musí přizpůsobit právě jí.  

 

Jedinec odsouzený na doživotí nepřichází v momentě nástupu trestu jen                        

o svobodu, ale prakticky o vše, co dosud znal. Přichází o celý svůj dosavadní život –                

o své blízké, koníčky, o vše, co by ho mohlo alespoň trochu spojovat s vnějším světem. 

Nejmarkantnějším důsledkem tohoto procesu je pozvolná ztráta své vlastní identity.              

Pro instituci vězení není důležité, kým byl odsouzený ve svém dosavadním životě. 

Vězeň se stává objektem instituce vězení, neřídí svůj život, ale naopak instituce přebírá 

dohled nad jeho budoucím životem. Vězeň se tak stává objektem institucionalizace                 

a zařazuje se tak do systému. Není jiné cesty než přijmout řád vězení a plnit úkoly, které 

jsou po něm žádány. Pobyt v takto izolovaném prostředí činí na jedince obrovský 

nátlak, jak fyzický, tak psychický. Vězněnému jsou přetrhány všechny sociální                

a komunikační vazby, je vytržen z interakčního prostředí vně věznice, které si vybral, 

aby utvářelo jeho sociální svět. Místo dosavadního prostředí je mu nabízená komunita 

nová, se kterou bude muset žít a také vycházet.  

 

Vězení je forma instituce, která je založena na účelu izolace a převýchovy 

jedinců, kteří porušili řád společnosti. Vše ve vězení je organizováno tak, aby účel                    

a funkce věznice jako instituce byly beze zbytku naplněny. K tomu napomáhá i přesné 

časové a prostorové rozvržení všech aktivit vězňů. Prostřednictvím postupné 

prizonizace je odsouzeným vštěpována nová kultura vězení, proto jim není 

ponecháváno nic z osobních věcí, co by je mohlo odchýlit od adaptace na vězeňský 

systém. Vězni, aby unikli naprosté ztrátě své identity, utvářejí si vlastní vězenkou 

subkulturu.  

 

V odborné literatuře se poukazuje na skutečnost, že při výkonu trestů odnětí 

svobody uložených na dobu delší než 5 let, se v průběhu uvěznění objevují 
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penitenciární2 problémy spojené s dlouhodobou izolací odsouzených od vnějšího světa, 

objevují se negativní vlivy vězeňského prostředí, tzv. prizonizace spojená s adaptací      

na vězeňskou kulturu. Jedinci jsou izolováni ve specifických podmínkách, které se 

výrazně odlišují od každodenní reality mimo vězení. Jedinec, který je odsouzen k trestu 

odnětí svobody, je zbaven možnosti svobodného života, ztrácí kontakt se svoji rodinou                        

a blízkými, trpí nedostatkem komunikace a stimulace. Vězeň nemá možnost volby 

základních potřeb, např. způsob oblékání, stravy, doby spánku apod. Vězeňské prostředí 

poskytuje jedinci málo podnětů a nedostatek stimulace může nepříznivě ovlivnit 

psychiku jedince. Situace uvěznění může v životě jedince představovat velmi výrazný 

stresor, je tomu tak hlavně v případě prvního kontaktu s realitou věznice. 

                                                 
2 Speciální péče o vězně ve vězeňství.  
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1. Cíle výzkumu 

 Cílem mého výzkumu je zjistit na základě zprostředkovaných rozhovorů s muži 

- doživotními vězni, jak oni sami vnímají svůj každodenní život ve vězeňském prostředí 

a jak každodenní realitu svého uvěznění komunikují jedincům, kteří nepatří                  

do vězeňského prostředí. Mým prioritním zájmem je smysl trestu, efekty na osobnost, 

subjektivita vězně, jak se mění identita vlivem totální instituce. 

 

K výsledkům průzkumu mi pomůžou výpovědi specialistů, kteří se zabývali, 

stále zabývají problematikou doživotně odsouzených. Ve své analýze zohledním právě 

expertní diskurz, který pak mohu srovnávat s výpověďmi samotných odsouzených.  

 

2. Vymezení výzkumného problému 

 Výzkumným problémem této práce je každodenní život vězně (muže) 

odsouzeného na doživotí v České republice. Chci tedy zkoumat jeho denní režim, jak se 

sám vnímá, na co vzpomíná a jak prožívá každý stereotypní den svého doživotního 

uvěznění. Dále se soustředím na výpovědi specialistů, kteří s touto subkulturou vězňů 

pracovali, či se jich nějakým způsobem tato problematika dotýkala. V závěru bych 

chtěla ukázat, jak vězeň odsouzený na doživotí vnímá realitu, každodenní stereotyp, 

jakých technik využívá ke zvládání skutečnosti, že jeho život je omezen na izolaci       

ve vězení, a to pravděpodobně do konce života.  

 
 

3. Metodologie  

Výzkum je zaměřen na muže, kteří jsou odsouzení k výkonu trestu na doživotí. 

Pro tento výzkum jsem si vybrala celkem 18 respondentů, se kterými již Luboš Xaver 

Veselý3 provedl rozhovory přímo ve věznicích. Svá zjištění publikoval ve své knize 

Doživotí, která vyšla v roce 2007. Jedná se o skupinu vězňů, kteří jsou v současné době 

umístěni v různých věznicích po České republice. V současné době jsou 4 z nich                    

ve věznici Mírov, 9 vězňů pobývá ve Valdicích, dva v Rýnovicích a v Horním Slavkově 

a jeden ve věznici Karviná.  

                                                 
3 Moderátor pořadu Frekvence1 "Křížový výslech". 
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Základním kritériem výběru respondentů byly již zpracované rozhovory 

Lubošem Xaverem Veselým. Na počátku výzkumu jsem zjišťovala, zda by bylo možné 

dostat se k vězňům odsouzeným na doživotí, ale bohužel moje žádost byla zamítnuta 

s vysvětlením, že by to vyžadovalo mnoho zvláštních bezpečnostních opatření. Výzkum 

vězňů odsouzených na doživotí byl umožněn jak na základě vstřícného přístupu 

specialistů na tuto problematiku, zejména pak díky vedoucímu psychologů Vězeňské 

služby ČR, panu PhDr. Václavovi Jiřičkovi a speciálnímu pedagogovi pracujícímu                  

ve věznici Mírov, panu Mgr. Františkovi Richterovi.  

 

 Práci dále doplňuji o poznatky z diskusí s paní Mgr. Jitkou Růžkovou, kolegyní 

pana PhDr. Jiřičky, s vězeňským kaplanem Bc. Janem Majerem, s bývalým 

psychologem vězeňské služby panem PhDr. ThDr. Václav Mitášem, Th.D.                            

a s vězeňským kaplanem, panem Bohuslavem Zámečníkem. Rozhovor mi poskytla 

rovněž předsedkyně občanského sdružení Vězeňská duchovenská péče a členka sboru 

církve adventistů v Praze na Smíchově, paní Renata Balcarová a její kolega, bývalý 

hlavní kaplan vězeňské služby, nyní zástupce hlavního kaplana – koordinátor, pan Mgr. 

Bohdan Pivoňka.  

 

 

4. Metoda výzkumu 

Užití správné metody sociologického výzkumu se odvíjí od povahy zkoumaného 

jevu. Tato práce analyzuje každodenní život vězňů odsouzených k trestu na doživotí. 

Z hlediska pojetí práce a vymezení výzkumného problému jsem zvolila metodu 

kvalitativního výzkumu. Kvalitativní výzkum je charakteristický subjektivním 

přístupem, interpretujícím realitu sociálního prostředí. Výzkumníkovi umožní konkrétní 

problematiku uchopit více do hloubky a porozumět podstatě problému. Díky tomu 

získáme podrobný náhled do zkoumaného tématu a lépe tak porozumíme lidskému 

jednání a sociálním vztahům.  

 

Rozhodla jsem se použít zakotvenou teorii, která byla vyvinuta v 60. letech                

20. století, od té doby prošla mnoha změnami a roztříštila se do různých variant. Jde                 

o metodu, která je populární, a hlásí se k ní mnoho empirických studií.  
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Grounded theory, neboli zakotvená teorie, představuje sadu systematických 

induktivních procesů pro vedení kvalitativního výzkumu zaměřeného na vytváření 

teorie. [Strauss, A., Corbin, 1999: 14]. Podle Strausse a Corbinové „je to teorie 

induktivně odvozená ze zkoumaní jevu, který reprezentuje. To znamená, že je vytvořena 

a prozatímně ověřena systematickým shromažďováním údajů o zkoumaném a analýzou 

těchto údajů“ [Strauss, A., Corbin, 1999: 14]. Zakotvená teorie jako termín odkazuje 

jednak k jistému metodologickému postupu a zároveň též odkazuje k výsledné teorii.  

 

Autory zakotvené teorie jsou Barney Glaser a Anselm Strauss, kteří své společné 

zakladatelské dílo The Discovery of Grounded Theory vydali v roce 1967. Jejich 

záměrem bylo ustavit kvalitativní výzkum jako vědeckou metodologii, posunout jej                 

za hranice deskripce jevů směrem k vytváření teoretických rámců a konceptuálnímu 

porozumění studovaným fenoménům.  

 

Základním cílem výzkumu není popsat singulární jevy, nýbrž generovat novou 

teorii. Teorie je zakotvena v datech, což znamená, že výzkumník přistupuje k datovému 

materiálu s maximální nepředpojatostí. Výzkumník předem definuje pole svého zájmu. 

Výzkumník čeká, co důležitého se vynoří z dat. Cílem této teorie není hustý popis,             

ale konceptuální schéma, které postihuje vztahy mezi proměnnými, jenž v něm hraje 

svou roli. Výsledná teorie by pak měla odrážet tvrzení o příslušných vztazích mezi 

proměnnými. Zakotvená teorie4 ukazuje, jaké změny podmínek vedou ke změněným 

reakcím sociálních agentů [Švaříček 2007: 86]. Zakotvená teorie je jednou 

z nejpropracovanějších kvalitativních metod, co se týká návodu. Výzkumníkovi nabízí 

propracovanou sadu postupů, které může aplikovat na vlastní data. Cílem zakotvené 

teorie je definovat podmínky, které vyvolávají s jevem související jednání nebo 

interakce a jejich následky.  

 

 

                                                 
4 Mým zájmem je zjistit, co odsouzeným pomáhá v adaptaci na změny produkované totální institucí 
v jejich biografickém zpracování reality každodenního odsouzení. 
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4.1 Foucaultovo pojetí diskurzu  

Pokud vezmeme slovníkové překlady pojmu diskurz, získáme modality jako 

rozhovor, vyprávění, diskuse, rozprava o nějakém tématu.  

Foucault definuje diskurz jako skupinu tvrzení, která umožňuje mluvit o určitém 

tématu v určitém časovém rozmezí. Je to skupina výpovědí, která vymezuje vědění                 

o nějakém námětu. Diskurz tedy můžeme vyjádřit jako způsob reprezentace vědění 

určité společnosti o určitém tématu v daném historickém kontextu. Diskurz produkuje 

vědění skrze jazyk, mluvené slovo („pozice speakera“). Dává vědění významy a ty 

formují a ovlivňují to, jak jednáme. Diskurz může být definován jako množství 

výpovědí, které náleží k určité diskurzivní formaci. Je to množina výroků, kterých lze 

odkrýt pravidla jejího formování – to znamená, že lze určit, jaká výpověď do daného 

diskurzu patří, je s ním v souladu, a která již „mluví o něčem jiném“. Všechno sociální 

jednání obsahuje diskursivní složku. To znamená, že diskurz ve výsledku odráží 

myšlení dané doby, její hodnoty a současně samotné jednání utváří.  

 

Pro diskurzivní analýzu je prioritní, že promluvit, znamená promluvit vždy 

nějakým způsobem a z nějaké pozice. „Působení a práci diskurzu je možno postihnout 

jednoduchým výrokem: kdokoli nemůže kdykoli jakkoli mluvit o čemkoli. Z masy 

všeho toho, co je denně pronášeno, do cirkulace disciplinárního, institucionalizovaného 

diskurzu prostoupí jen malá část, jež prošla mnohočetnými komplexními procedurami 

vyloučení a zředění “  [Matonoha 2003: 582]. Pozice speakera vždy vytváří pro příjemce 

sadu jistých očekávání. Výsledek analýzy by měla být právě se rýsující diskurzivní 

formace - onen systém všeobecných výpovědí, které odpovídají jazyku a řeči. Jazyk je 

konstitutivní pro vytváření významů a smyslu. Foucaulta zajímá transparentnost 

seskupení vztahů, které definují a charakterizují diskursivní formaci [Foucault 2000]. 

 

Jazyk se v kontextu diskurzu stává určitou sítí souřadnic, vytyčujících                           

a předznamenávajících pohyb našeho myšlení a vypovídání o realitě. „Ve skutečnosti je 

však sama otázka komunikace až druhotná, jazyk nevstupuje do hry až v okamžiku, kdy 

chceme externalizovat své „čisté myšlenky“, naopak je zde vždy už přítomen jako něco, 

co naše myšlení předchází, co jej strukturuje, v čem je naše myšlení vždy již 

nevyhnutelně zakotveno, co tvoří jeho horizont“ [Matonoha 2003: 582]. Diskurz tedy je 

to, co tvoří pozadí každé promluvy a je zároveň tím, co nám umožňuje mluvit, 
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„respektive, co naše mluvení legitimizuje, a zároveň to, co nám týmž pohybem něco říci 

znemožňuje“ [Matonoha 2003: 582]. 

 

Moc má diskurzivní charakter, moc upřesňuje, jaký diskurz je v konkrétním 

kontextu majoritní a má tedy nárok na pravdu. Pravda se vytváří prostřednictvím 

mnohočetných forem přinucení a vyvolává strukturní mocenské účinky. “Každá 

společnost disponuje režimem pravdy, svou všeobecnou politikou pravdy, tedy typem 

diskurzu, který je přijímaný jako pravdivý ” [Hlaváč 1998]. 

 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala diskurz subkultury doživotně 

odsouzených vězňů a tak budu čerpat především z teorie M. Foucaulta, který analyzoval 

vývoj moderního vězení a popsal, jak se určitý druh vědění legitimizuje skrze instituce                      

a odborné kruhy. Foucault upřednostňoval určité významy před jinými, prostřednictvím 

distribuce určitého typu jazyka. Systémy těchto významů nazval diskurzy, které svou 

moc uplatňují konstitutivně, nikoliv autoritativně.  

 

 

4.2 Participanti 

Sedmatřicet mužů a dvě ženy si nyní v Česku odpykávají nejvyšší možný, tedy 

doživotní trest. Muži, kteří tvoří naprostou většinu tzv. "doživoťáků", jsou zabezpečeni 

mnohem přísněji. Vězni bydlí na ubytovnách v celách o výměře cca 9 metrů čtverečních 

maximálně po dvou vězních. V každé místnosti je záchod oddělený zástěnou                             

a umyvadlo s teplou a studenou vodou. Tak žijí nejznámější doživotní vězni, jako je 

např. Jiří Kajínek nebo Ivan Roubal. Celé oddělení se zesíleným stavebně technickým 

zabezpečením je elektronicky monitorováno po čtyřiadvacet hodin denně.  

 

Pro umístění velmi nebezpečných vrahů a recidivistů jsou určené tři věznice. 

Valdice a Mírov pro muže, Opava pro ženy. Několik doživotních vězňů je umístěno 

v dalších věznicích mírnějšího typu, jako je Karviná, Rýnovice, Horní Slavkov, kam 

byli na svoji žádost přeloženi soudem za dobré chování po minimálně deseti letech 

odpykaného trestu. Jména v souvislosti s přesným umístěním těch, kteří se již nikdy 

nemají projít po svobodě, jednotlivé věznice přísně tají. Proto ve své práci nebudu 

uvádět, kde dotyčný vykonává svůj trest. Jména uvádět mohu, jelikož využívám jako 
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svůj zdroj rozhovorů knihu Luboše Xavera Veselého, ve které jsou již jména uvedena. 

A toto je osmnáct mnou vybraných participantů.  

  

Vladimír Bayer 

Oto Biederman 

Ludvík Černý 

Ondřej Gažik 

Vladimír Herbych 

Jiří Kajínek 

Josef Kott 

Juraj Kučerák 

Michael Kutílek  

Ivan Lazok  

Ivan Roubal 

Josef Schottenhammel  

Miloslav Sláma 

Jaroslav Stodola 

Miloslav Širůček 

Jan Uhljar 

Zdeněk Vocásek 

Petr Zápotocký 

 

Do své práce jsem umístila medajlonky, které čtenářovi přiblíží osobnost těchto 

odsouzených. Některá jména jsem úmyslně vynechala, jelikož množství informací         

o jejich životě je zanedbatelné a pro moji práci tudíž nevyužitelné. 

 

Vladimír Bayer 

Dne 16. ledna 2001 zavraždil Vladimír Bayer ve svém domě zvlášť surovým                 

a trýznivým způsobem teprve 7letou dívku z Moravského Berouna. Její tělo měl ukrýt 

do staré ledničky v kůlně domu, kde bydlel. Motivem jeho hrůzostrašného jednání byla 

msta za to, že ho opustila družka. Zavražděná dívka byla jeho neteří. Za tento hrůzný 

trestný čin mu byl uvalen trest doživotí.  
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Odborníci ve svých posudcích uvedli, že jeho intelekt odpovídá pásmu 

podprůměru (IQ 82). Nikdy netrpěl duševní chorobou a duševní choroba nebyla 

přítomná ani v době vraždy, sexuální deviace byla též vyloučena. „Byl však zjištěn 

anomální vývoj jeho osobnosti, podmíněný nezvládnutou výchovou, trvalým pobytem  

v sociálně závadném prostředí, nedostatečnou motivací, nízkou sociální, citovou             

a mravní úrovní. Dále znalci zjistili, že Vladimír Bayer má nekritické hodnocení, chudé 

a lhostejné vztahy k lidem, včetně příbuzných a výrazný deficit sociálního cítění                       

a empatie. Výrazný byl u něho rys agresivity, usnadněný necitlivostí a lhostejností                  

k lidem. Z množství motivů, které mohly s ohledem na jeho osobnostní profil připadat                        

v úvahu, znalci nevyloučili možnost, že určitou roli také sehrál pocit beznaděje. 

Vladimír Bayer totiž trpěl nevyléčitelnou nemocí a podroboval se léčbě ozařování.            

V době činu byl plně však plně schopen rozpoznat společenskou nebezpečnost svého 

jednání a plně byl schopen své jednání ovládat. V závěru se znalci shodli na tom,                   

že jeho resocializace je nulová.“5 

 

Oto Biederman 

Krajský soud v Ostravě odsoudil k trestu doživotí Oto Biedermana za pět vražd 

v případu takzvaného kolínského gangu. Podle kriminalistů je to jeden                            

z nejnebezpečnějších zločinců, jací kdy v Česku byli. Své oběti zabíjel naprosto 

chladnokrevně. V době, kdy byl zatčen, chystal další vraždu a obětí se měl stát jeho 

společník. Podle odborníků může u Biedermana vést k násilí sebemenší podnět. 

Všechny vraždy prováděl s jedinou vidinou, a to pro peníze. Všechny vraždy si předem 

detailně připravil. „Jednoho z mrtvých zakopal gang u Biedermana na zahradě, druhého 

na pozemku u příbuzných dalšího člena gangu. Vzhledem k rozsahu, brutalitě i způsobu 

přípravy patří tento případ k nejhrůznějším v historii české kriminalistiky.“6 

 

                                                 
5 Jedlička, Miloslav. Vladimír Bayer. Fenomén masových vrahů. [online] 2007. [vyšlo 2007-01-24; cit. 
2011-03-20]. Dostupný na internetové stránce: 
http://www.vrazi.cz/?item=vladimir-bayer&category=bayer-vladimir. ISSN neuvedeno. 
 
 
6 Autor neuveden. Nejznámější hromadní vrazi v novodobých dějinách. Vrazi. [online] 2007. [vyšlo 
2007-09-13; cit. 2011-03-20 ]. Dostupný na internetové stránce:  
http://vrazi.cz/?item=nejznamejsi-hromadni-vrazi-v-novodobych-dejinach. ISSN neuvedeno.  
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Ludvík Černý 

Orlický případ je bezpochyby jedním z nejzávažnějších v dějinách naší 

kriminalistiky. Skupina zločinců zavraždila po vzájemné domluvě v letech 1991 - 1993 

celkem 5 osob. V orlickém gangu, který byl později usvědčen z únosů a vražd 

podnikatelů, měl Černý podle závěrů soudu funkci tzv. vykonavatele vražd. Za pomoci 

svých kompliců Karla Kopáče a Vladimíra Kuny zavraždil Ludvík Černý čtyři lidi.                   

Tři mrtvoly byli později kriminalisty nalezeny na dně Orlické přehrady.  

Výjimečnost případu je dána nejen počtem obětí, ale i způsobem ukrývání 

mrtvol do sudů a jejich shozením ze Žďákovského mostu do Orlické přehradní nádrže. 

Hlavním motivem všech vražedných jednání byly peníze nebo majetek poškozených. 

Ve dvou případech se pak oběťmi stali dokonce blízcí příbuzní kompliců. 

 

Jiří Kajínek 

Jiří Kajínek je zajisté nejpopulárnějším vězněm v České republice. O svoji 

popularitu se zasloužil díky svému útěku z vězení Mírov v roce 2000, při němž chtěl 

podle svých slov demonstrovat svou nevinu. Kajínek byl v minulosti již trestně stíhán          

za jiné právní delikty. Trest doživotí si ale odpykává za nájemnou vraždu podnikatele 

Štefana Jandy a jeho ochránce Juliána Pokoše a za pokus o vraždu Vojtěcha Pokoše 

v borských serpentinách v Plzni. Tento případ je zahalen tajemstvím, i proto je jméno 

Jiří Kajínek tak známé.  

 

Michal Kutílek a Josef Kott  

Josef Kott a Michal Kutílek jsou přezdíváni jako „Jekyl a Hyde z Rýnovic“. 

Podle soudu Michal Kutílek a Josef Kott začátkem května 1990 postupně během                 

46 hodin zavraždili čtyři náhodně vybrané lidi a zmrzačili pátého. Nejdřív zastřelili 

strážného stavebního podniku v Nýřanech, pak v ukradeném autě unesli dvě stopařky 

(17), které svázali a brutálně ubodali v lese u Zbiroha. Další den Kott zastřelil v Praze 

taxikáře a spolu s Kutílkem mu vzali pár tisíc korun. Řidič kamionu měl naopak štěstí, 

útok přežil a oba vrahy později identifikoval. 

 

Michal Kutílek v té době inklinoval k satanismu a částečně své brutální jednání 

vysvětluje tímto pomatením smyslu. Cituji: „byl jsem v zajetí zla“ [Veselý 2007: 222]. 
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Nyní se Michal Kutílek odvolává na víru v Boha, která změnila jeho mysl a dokonce 

prohlašuje, že kdyby se někdy dočkal podmínečného propuštění, tak by se uchýlil                 

do kláštera, kde by zbytek svého života zasvětil Bohu. Michal Kutílek vypověděl, že 

Josef Kott se přímo na žádné vraždě nepodílel, v danou dobu byl velmi opilý a situaci 

nedokázal vyhodnotit. Josef Kott, sám o sobě říká, že nikoho nezabil.  

 

Od května minulého roku by měli mít nárok žádat o podmínečné propuštění 

vrahové s doživotními tresty, mezi které patří Kutílek s Kottem. „Na svobodu se zatím 

nehrnou, Kutílek si svůj trest odpykává ve věznici Horní Slavkov a žádat o propuštění 

by tedy měl u Okresního soudu v Sokolově. „K dnešnímu dni není vedena žádost 

odsouzeného Michaela Kutílka o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí 

svobody,“ tvrdí místopředseda tamního soudu Bohuslav Navrátil. Podobně jsou na tom  

i Kott se Šoutou, kteří sedí v severočeských Rýnovicích. „Tyto osoby naší databází             

k dnešnímu dni neprocházejí,“ odpovídá na dotaz mluvčí Okresního soudu v Jablonci 

Jana Brabcová.“7 

 

V kazuistikách doživotních vězňů jsem vyhledala informaci, že Josef Kott se 

jeví jako jedinec, který nebude schopen resocializace a soud mu zvýšil sazbu 

podmínečného propuštění na 30 let [Čech 2008: 59]. 

 

Juraj Ku čerák 

Slovenský občan Juraj Kučerák nejprve v Karviné brutálně zavraždil sekyrou   

při hádce svého strýce. Po té ho udeřil židlí, pak ho několikrát seknul sekyrou a nakonec 

mu šlápnul na krk a na to jej okradl o 350 korun. O měsíc později zavraždil dalšího 

muže, kterého také usmrtil opakovanými údery sekyrou a následně jej okradl.  

 

Juraj Kučerák je slovenského původu a má romské rodiče. Jeho otec je umístěn 

v psychiatrické léčebně. Kučerák i jeho ostatní sourozenci vyrůstali v dětském domově, 

jelikož matka se o ně nestarala – sama byla soudně trestána. Juraj Kučerák od dětství 

                                                 
7 Drchal, Václav. Kott a Kutílek, šance na svobodu. Lidové noviny. [online] 2011. [vyšlo 2011-03-14; cit. 
2011-03-23]. Dostupný na internetové stránce: 
http://www.lidovky.cz/ln_noviny.asp?r=ln_noviny&c=A110314_000117_ln_noviny_sko ISSN 1213-
1385, kurzíva v originále. 
 
 



 15

prokazoval známky brutální agrese, nemá vztah ke zvířatům, několik psů a koček 

dokonce zabil. [Čech 2008: 60]. 

 

Ivan Roubal 

Ivan Roubal podle soudu spáchal od prosince 1992 do května 1994 pět vražd. 

Navíc se v jeho nejbližším okolí doposud pohřešují tři lidé. Roubal trvá na své nevině, 

označuje se za „vězně Havlova svědomí“ a oběť spiknutí. Dozorci ho nemají v lásce, 

jelikož jsou s ním neustálé potíže. Už léta rozesílá nejrůznější stížnosti a soudí se                     

o všechno možné i nemožné. Ivan Roubal je jedním z nejsvéráznějších odsouzených              

a patří mezi nejznámější české zločince.  

 

Josef Schottenhammel 

Josef Schottenhammel je jediným doživotně odsouzeným vězněm, který usmrtil 

pouze jednoho člověka. Vězni z vedlejších cel jsou odsouzeni minimálně za dva až pět 

zmařených lidských životů. Schottenhammel však není nijak nevinný beránek, další dvě 

jím napadených žen nezemřely. Nebylo to však důsledkem jeho rozhodnutí, ale dílem 

náhody. 

 

Znalci tvrdí, že jde o nenapravitelného sexuálního devianta s velmi agresivními 

rysy. Objevili u něj kombinaci hned několika úchylek. Schottenhammel je sadisticky 

orientovaný deviant, podle znalců je za normálních okolností při průměrné inteligenci 

schopen posoudit dosah svého konání, pokud ovšem požije alkohol nebo jinou 

návykovou látku, například pervitin, jeho zábrany se odbourají a ničím nezadržitelná 

síla se projeví v plné míře. Schottenhammel má za sebou výraznou a dlouhou drogovou 

kariéru.  

 

Miloslav Sláma 

Miloslavovi Slámovi se též přezdívá „fantom pražských babiček“. Na svědomí 

má dvě vraždy, jedno ublížení na zdraví s následkem smrti a tři pokusy vraždy. Dále se 

podle spisu dopustil 27 loupeží, 7 krádeží, 2 podvodů a v 41 případech porušil domovní 

svobodu. Celkem má Sláma na svědomí 84 trestných činů. Sláma je znalci posuzován 

jako egocentrický jedinec s disociální poruchou osobnosti. Spáchané vraždy byly 

provedeny velmi brutálním způsobem. Sláma jako důvod svého brutálního jednání 
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uvádí fakt, že se s ním rozešla jeho přítelkyně, se kterou měl dceru, a že měl smůlu 

v hledání pracovního místa. Vraždy páchal s jistým motivem zisku.  

 

Jaroslav Stodola 

Jednou z černých kapitol v dlouhé historii české kriminalistiky je případ 

manželů Stodolových, kteří v době od poloviny listopadu 2001 do počátku prosince 

2002 - tedy za 1 rok a 14 dnů stihli zavraždit celkem 8 starších lidí ve věku 62 až 81 let. 

Soud manželé potrestal za 8 vražd, 2 pokusy o ně, 1 přípravu k vraždě, kterých se podle 

obžaloby dopustili ve východních, středních a jižních Čechách. Vždy se jednalo o staré 

lidi, kteří byli dokonale předem vybráni. Podle obžaloby si manželé Stodolovi 

prostřednictvím loupežných přepadení přišli na cca 400 tisíc korun.  

 

Vyšetřovací spisy vypovídají o týrání obětí před jejich smrtí. Stodola vypovídá, 

že manželka byla hlavním iniciátorem vražd a dokázala ho doslova tak „zblbnout“,              

že nakonec zabíjel. Původně chtěli důchodce jen okrást, ale nakonec své brutální           

a ohavné činy kamuflovali jako sebevraždy. To byla i okolnost, proč poměrně dlouho 

policisté případy řešili jako sebevraždy.  

 

Jan Uhljar 

Jan Uhljar se vyučil zedníkem, ale často pro špatnou pracovní morálku                          

a konzumaci alkoholu měnil zaměstnavatele. Uhljar byl odsouzen k trestu doživotí                

za mimořádně brutální dvojnásobnou vraždu tříletého syna a manželky. Podle 

policejního spisu ubodal manželku padesáti ranami kuchyňským nožem a syna sedmi 

ranami kladívkem a šestnácti ranami nožem. Uhljar byl přesvědčen, že jeho bývalá žena 

má milence. Do protokolu uvedl, cituji: "Řekl jsem si, že když ji nebudu mít já, tak 

nikdo... To, že jsem zabil ji, a že si nemůže nikoho najít, mi dává jistotu. Ne, že bych                

z toho měl radost, ale prostě se cítím klidnější. Kluka bych do výchovy nikomu nedal             

a také jsem ho nechtěl nechat samotnýho. Bez rodičů by ho čekal děcák. A to je vlastně 

taková čekárna na kriminál."8  

                                                 
8 Jedlička, Miloslav. Žena udělala osudovou chybu – vzala na milost svého budoucího vraha. Fenomén 

masových vrahů. [online] 2008. [vyšlo 2008-08-08; cit. 2011-03-23]. Dostupný na internetové stránce: 

http://www.vrazi.cz/?item=zena-udelala-osudovou-chybu-vzala-na-milost-sveho-budouciho-

vraha&category=uhljar-jan. ISSN neuvedeno. 
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Soudní znalci ale tuto verzi vyvraceli a v posudku poukázali, že hlavním 

motivačním faktorem usmrcení syna byla pomsta a fakt, že se nemohl vyrovnat s tím,   

že jeho žena věnuje více lásky svému synovi.  

 

Zdeněk Vocásek 

Zdeněk Vocásek je vězeň, který utekl šibenici opravdu „o vlásek“. Vocásek byl 

soudem v Praze roku 1988 odsouzen za brutální dvojnásobnou vraždu a pokus vraždy              

k trestu smrti. Výkon trestu smrti byl nařízen na 27. prosinec 1989. Nový prezident 

Václav Havel zrušil trest smrti, a tak soud musel z důvodu nepřípustnosti změnit 

původní trest smrti na trest odnětí svobody na doživotí. Trestné činy páchal s motivem 

obohacení se na majetku obětí.  

 

Oba jeho rodiče byli alkoholici, kteří své potomky bili, a podle policejních spisů 

i jeho oběti byli vždy alkoholiky. Mladší sestra byla ve 12 letech hospitalizovaná                   

na psychiatrii pro pokus o sebevraždu. Znalci uvádějí, že jeho resocializace je nereálná, 

proto i soud v roce 2007 zamítl jeho žádost o podmínečné propuštění.  
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TEORETICKÁ ČÁST 
 

5. Vězeňství 

Vězeňství je chápáno jako systém sociálních služeb, směrovaný na přeměnu 

chování vězněných v požadovaném směru, která je předpokladem pro jejich reintegraci 

do společnosti. Vězeňství je součástí sociálního systému zacházení s kriminální 

populací, neboť v rámci penitenciárního působení vytváří podmínky k obnovení 

vlastností, dovedností a hodnot, které jsou základem pro jeho úspěšné začlenění               

do společnosti po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. „To vyplývá z účelu 

trestu, jímž je příprava jedince na život na svobodě jako občana, který bude schopen 

vést řádný život“ [Nedorost 1995:184]. 

 

Vězeňský systém ČR je tvořen v souladu s mezinárodními úmluvami v oblasti 

lidských práv a svobod, zejména s Ústavou ČR, Listinou základních práv a svobod, 

Standardními minimálními pravidly OSN pro zacházení s pachateli a s Evropskými 

vězeňskými pravidly. Základními normami trestního práva jsou stanoveny trestní zákon 

a řád, řád výkonu vazby a zákon o výkonu trestu odnětí svobody.  

 

I přesto jsou v našem vězeňství jisté nedostatky v porovnání s jiným státy. K této 

problematice se pan plk. JUDr. Karel Kocourek9 vyjadřuje takto, „Nepřísluší mi 

hodnotit celorepublikové vězeňství, ale na základě zkušeností z cest, které jsem měl 

možnost podniknout v západní Evropě, je největším problémem českého vězeňství 

vězeňská architektura, a to hlavně v otázkách ubytování odsouzených. U nás po roce 

1948 vznikaly věznice hlavně jako pracovní tábory a ubytování bylo tehdy řešeno jako 

v kasárnách. V místnosti bydlelo několik osob, kde byly postele nad sebou. Ideální 

způsob ubytování vězňů je po jednom, takto koncipované věznice má např. Nizozemí, 

Francie a Kanada. „Odsouzení mají určité své soukromí a nemusejí být v tak velkém 

kolektivu, kde mohou být mnohdy vystaveny i negativnímu jednání některých vězňů, 

schovávajících se v anonymním davu“ [Kocourek in Veselý 2007: 16]. 

 

                                                 
9 Plk. JUDr. Karel Kocourek je ředitelem věznice Valdice.  
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5.1 Problematika výjime čných trest ů odnětí svobody v ČR  

V roce 1990 byl tehdejším Federálním shromážděním zrušen trest smrti 

v Československu. Novela trestního zákona, jež byla schválena 2.5.1990 a vstoupila 

v platnost 1.7.1990, zavedla místo trestu smrti doživotní trest. ČSFR podepsala v roce 

1991 Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod - tento protokol 

nepřipouští uložení trestu smrti. ČR se tak zavázala, že její soudy nebudou tento trest 

ukládat. Výjimečný trest nelze uložit mladistvým, pro které platí zvláštní úprava 

ukládání trestního opatření podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 218/2003 Sb10.  

 

Zpřísnění výjimečného trestu na doživotí umožňuje ustanovení § 29 odst.1, kdy 

soud může v rámci uložení výjimečného trestu rozhodnout o skutečnosti, že doba 

výkonu trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou se pro účely podmínečného propuštění 

nezapočítává do doby výkonu trestu. Pachateli lze tímto způsobem snížit možnost jeho 

podmínečného propuštění z výkonu trestu a možnost návratu do společnosti [Čech 

2008: 9]. Podmínečné propuštění upravuje § 88 odst. 5 trestního zákoníku platného      

od 1.1.2010, osoba odsouzená k výjimečnému trestu odnětí svobody na doživotí může 

být podmínečně propuštěna až po nejméně dvaceti letech výkonu tohoto trestu. Uloží-li 

soud takový trest, může zároveň rozhodnout, že doba výkonu trestu ve věznici se 

zvýšenou ostrahou se pro účely podmínečného propuštění do výkonu trestu 

nezapočítává (§ 29 odst. 1 trestního zákoníku). 

 

Výjimečným trestem rozumí český zákon dva typy trestu odnětí svobody. 

Prvním typem tohoto trestu je trest odnětí svobody nad 20 let až do 30 let a druhým 

typem tohoto trestu je trest odnětí svobody na doživotí. Specifičnost tohoto trestu se 

vyznačuje tím, že ho lze ukládat pouze za přesně vymezených podmínek                                    

a obligatornosti způsobu jejich výkonu. „Trest odnětí svobody nad dvacet až do třiceti 

let může soud uložit pouze tehdy, jestliže závažnost zvlášť závažného zločinu je velmi 

vysoká nebo je možnost nápravy pachatele obzvláště ztížena“11. 

                                                 
10 Zákon č.218/2003 Sb., trestní zákoník (§ 31). Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. [online] 2011. cit. 
[5.2.2011]. Dostupný na internetové stránce: 
http://www.pravnipredpisy.cz/predpisy/ZAKONY/2003/218003/Sb_218003_------_.php.   
ISSN neuvedeno. 
 
11 Zákon č. 40/2009 Sb, trestní zákoník (§ 54). Výjimečný trest. [online] 2011. cit. [30.1.2011].  
Dostupný na internetové stránce: http://zbranekvalitne.cz/legislativa/40-2009. ISSN neuvedeno. 
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Zákon stanovuje jisté podmínky, aby trest odnětí svobody mohl být udělen:  

1) Lze ho uložit pouze pachateli, který spáchal některý z těchto trestných činů: 

- vražda podle paragrafu § 219 odst. 2, 

- vlastizrada § 91, 

- teror podle § 93, 

- teroristický útok § 95, 

- obecné ohrožení podle § 179, 

- genocida § 259. 

U posledních pěti jmenovaných trestných činů je možné uložení doživotního trestu 

pouze pod podmínkou, že pachatel při těchto trestných činech zavinil úmyslně smrt 

někoho jiného.  

 

2) Stupeň nebezpečnosti trestného činu pro společnost je mimořádně vysoký vzhledem 

k zvlášť zavrženíhodnému způsobu provedení činu, nebo k zvlášť zavrženíhodné 

pohnutce, nebo k zvlášť těžkému a těžko napravitelnému následku.  

 

3) Uložení takového trestu vyžaduje účinná ochrana společnosti, neboť není naděje,              

že by pachatele bylo možno napravit trestem odnětí svobody nad 20 až 30 let12. 

 

Trest odnětí svobody na doživotí má zejména zvláštní důležitost především 

proto, že je často ukládán v zemích, ve kterých neexistuje institut trestu smrti. Trest 

odnětí svobody na doživotí představuje velmi hluboký zásah do základních lidských 

práv, bývá též i označován jako tzv. „sociální trest smrti“, „sociální poprava“ či „trest 

smrti na splátky“. Stává se tak v některých případech předmětem kritiky a je 

zpochybňována jeho preventivní účinnost. Doživotní trest je ale, jak již bylo řečeno, 

vhodnou alternativou za trest smrti. Na rozdíl od trestu smrti, trest doživotí respektuje 

právo na život a ochraňuje společnost před zvlášť nebezpečnými delikventy. Navíc 

nepředstavuje takové riziko nebezpečí justičního omylu jako u trestu smrti a zajišťuje 

právo na poskytování resocializace každému vykonavateli trestu odnětí svobody.  

 

                                                 
12 Zákon č. 40/2009 c.d., tamtéž.  
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Odsouzení vykonávající trest odnětí svobody na doživotí ve věznici se zvýšenou 

ostrahou se zařazují do tří postupných skupin vnitřní diferenciace. Do třetí diferenciační 

skupiny se zařazují všichni ti odsouzení, kteří nastupují tento trest, a kde zároveň 

zůstávají i ti, pokud se dopouštějí závažných přestupků proti vnitřnímu řádu věznice.  

Do druhé diferenciační skupiny se odsouzení na doživotní trest zařazují po vykonání              

5 let trestu ve třetí diferenciační skupině, kteří naplňují svoje povinnosti a akceptují 

působení vězeňského personálu. Do první diferenciační skupiny jsou zpravidla 

doživotní vězni zařazováni po výkonu trestu 10 let v druhé diferenciační skupině, kteří 

opětovně dodržují řád věznice, povinnosti a program zacházení. Bezpečnostní opatření 

se u jednotlivých skupin prakticky neliší, jisté úlevy mohou být viditelné v případě 

první diferenciační skupiny, např. v podobě způsobu návštěv (kontaktní/nekontaktní), 

možnost sledovat televizi apod. Další jiné odlišnosti můžeme najít i ve vybavenosti cel 

[Karabec a kol. 2004: nestránkováno]. 

 

 

5.2 Výkon vazby  

ZÁKONNÉ PODMÍNKY PRO UVALENÍ VAZBY 

Aby mohl být člověk vzat do vazby, musí proti němu být zahájeno trestní 

stíhání, tedy musí být odůvodněné podezření, že se stal konkrétní trestný čin, a že jej 

spáchal právě potencionální obviněný. Ve vazbě se tedy teprve dokazuje, zda se jedinec 

dopustil tohoto trestného činu. Je-li splněna jedna z obav specifikovaných                        

v § 67 trestního zákona, totiž že by se: 

a) vyhýbal trestnímu stíhání, nebo z obavy před vysokým trestem uprchl, 

b) že by mařil vyšetřování, například působením na dosud nevyslechnuté svědky 

nebo 

c) že by pokračoval v trestné činnosti,  

podává státní zástupce soudu návrh na vzetí do vazby [Mitáš 2007: 27]. 

 

Vzetím jedince do vazby není konstatována jeho vina a do vynesení 

pravomocného rozsudku na něho musí být pohlíženo jako na nevinného13. Účelem 

výkonu vazby tedy není na člověka výchovně působit, ale „zajistit obviněného tak, aby 

                                                 
13 Tzv. presumpce neviny. 
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byl k dispozici orgánům činným v trestním řízení“ [Hála 1996: 45]. Vazba je velmi 

závažným zásahem do občanských práv člověka a v současné době se uplatňuje 

v časově omezeném rozsahu v návaznosti na právní kvalifikaci trestného činu a délku 

trestu odnětí svobody, která za příslušný trestný čin případně hrozí – od 3 měsíců                  

do 2 let, ve výjimečných případech až do 4 let trvání. Jedinec musí být podroben jen 

takovým omezením, která jsou nezbytná ke splnění účelu vazby. Nesmí docházet 

k ponižování lidské důstojnosti a celkový účel vazby musí být veden v podmínkách 

dodržování základních lidských práv, které jsou uvedeny v Evropských vězeňských 

pravidlech.  

 

 

5.3 Výkon trestu odn ětí svobody  

Výkon trestu odnětí svobody upravuje Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu 

odnětí svobody. Výkon trestu odnětí svobody je zajišťován při plném respektování 

Listiny základních práv a svobod a Doporučení rady Evropy. Výkon trestu odnětí 

svobody se vykonává ve věznicích, přičemž v některých existují samostatná oddělení 

pro výkon trestu specifických skupin vězňů, jako jsou např. doživotní vězni.  

 

Věznice se dělí podle vnějšího střežení a zajištění bezpečnosti do čtyř kategorií, a to: 

a) s dohledem, 

b) s dozorem, 

c) s ostrahou, 

d) se zvýšenou ostrahou; 

Soud zařadí odsouzeného do věznice se zvýšenou ostrahou za těchto podmínek: 

� byl-li mu uložen trest odnětí svobody na doživotí jako zvlášť 

nebezpečnému recidivistovi, 

� jedinec byl odsouzen za zvlášť závažný trestný čin ve výměře nejméně                 

8 let,  

� vězeň byl odsouzen za úmyslný trestný čin a v posledních 5 letech uprchl 

z vazby nebo z výkonu trestu.14 

                                                 
14 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (§ 56). Přeřazení odsouzeného do jiného typu věznice. [online] 
2011. [cit. 16.4.2011].  
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5.3.1 Charakteristika v ěznic, v nichž je vykonáván trest odn ětí svobody   
na doživotí 

Věznice Mírov 

Tato věznice se dostala do povědomí společnosti díky nejznámějšímu českému 

vězni Jiřímu Kajínkovi. Původně to byl hrad, který založil olomoucký biskup. 

V polovině 19. století se Mírov stal státní věznicí. Současná mírovská věznice je 

profilována jako věznice pro muže se zvýšenou ostrahou, kde je speciální oddělení               

pro výkon doživotních trestů se zvýšenou detencí. Dále je věznice profilována jako 

věznice, kde mají oddělení s dozorem, ostrahou a oddělení specializované                     

pro odsouzené s duševní poruchou nebo poruchou chování. Normová ubytovací 

kapacita je 370 míst, avšak bývá překračována. K datu 8.2.2011 je zde ubytováno 392 

vězňů, tzn., že je kapacita překročena cca o 6 %. Momentálně je na Mírově sedm 

doživotních vězňů. 15Vězni jsou ubytováni na společných světnicích s průměrnou 

kapacitou šesti lůžek, kde výjimku tvoří doživotně odsouzení, kteří mají cely po jedné 

osobě. Zaměstnanost vězňů se dlouhodobě pohybuje okolo 50 %, značná část 

pracovního uplatnění se nachází v oblasti kovovýroby, dřevovýroby, lepení obálek, 

výroba žaluzií apod. 

 

Věznice Valdice 

Věznice Valdice je profilována jako věznice pro muže se zvýšenou ostrahou. 

Odsouzení zde vykonávají trest na doživotí. Samotná věznice je bývalý kartuziánský 

klášter, který byl postaven v 17. století na přání Albrechta z Valdštejna. Trest odnětí 

svobody se zde ve věznici vykonává již 150 let, klášter je samozřejmě daleko starší. 
16Pro odsouzené s dlouhodobými tresty je zde zřízeno nástupní a výstupní oddělení                    

a specializované oddělení pro odsouzené s psychopatickou strukturou osobnosti. Výkon 

doživotního trestu je realizován v nově vybudovaném specializovaném oddělení 

(ubytovna E), na stejném oddělení jsou i odsouzení s výkonem trestu do 30 let.             

Na tomto oddělení jsou vězni ubytováni po jednom, případně po dvou. Valdice jako 

takové patří svým množstvím odsouzených mezi věznice velké. Současný aktuální stav 

uvádí 18 doživotně odsouzených vězňů.  

 

                                                 
15 Vězeňská služba České republiky. Věznice v číslech. [online, 2010].  
Dostupný na internetové stránce: http://www.vscr.cz/veznice-mirov-23/zakladni-udaje-v-cislech. 
 
16 Výstavba kartuziánského kláštera byla započata v roce 1628. 
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Věznice Opava  

Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava se nachází                     

v Moravskoslezském kraji. Je umístěn do dvou nezávislých objektů se samostatnou 

historií. První, na Olomoucké ulici, vznikl jako součást justičního paláce a byl uveden 

do provozu v roce 1888, druhý objekt, na Krnovské ulici, rovněž z předminulého století, 

patřil původně armádě. 

Věznice Opava je jedinou věznicí v ČR, kde jsou ve výkonu trestu ženy 

odsouzené na doživotí. Aktuálně jsou zde umístěny dvě ženy. Jsou ubytovány společně 

s ženami v oddělení se zvýšenou ostrahou.  

 

Věznice Rýnovice 

Tato věznice je profilována jako věznice s ostrahou. Kapacita je 482 vězňů. 

Věznice se věnuje specializovanému zacházení. Pracuje zde několik specializovaných 

oddělení, zaměřených na drogově závislé, osoby s poruchou duševní a poruchou 

chování, prvotrestané i problémové odsouzené. Zaměstnanost se pohybuje kolem                 

60-70%. Vzhledem k nízké zaměstnanosti v regionu je však stále nutné se prioritně této 

oblasti věnovat a práci odsouzených nabízet místním podnikatelským subjektům.                 

Na závěr nelze opomenout zdejší školské a vzdělávací středisko, které je součástí 

věznice již od roku 1983. Ročně zde získá výuční list v oboru obráběč kovů zhruba              

40 odsouzených. 

 

V souvislosti s možnou skrytou kriminalitou v samotném vězeňském prostředí je 

třeba přijímat a realizovat taková opatření, která zabezpečí ochranu jak vězněných osob, 

tak zaměstnanců Vězeňské služby ČR. Je nutné vytvořit podmínky pro diferencovaný 

výkon trestu odnětí svobod více kriminálně narušených odsouzených odděleně od méně 

narušených. Tento záměr je v praxi realizován zřízením oddělení se zesíleným stavebně 

technickým zabezpečením. Do této věznice jsou zařazeni někteří doživotní vězni, 

současný stav uvádí tři jedince, kteří si zde odpykávají trest odnětí svobody na doživotí. 

 



 25

Věznice Karviná 

Věznice se původně profilovala jako vazební, ale v současné době zajišťuje 

výkon trestu odnětí svobody. Jedná se o věznici se zvýšenou ostrahou a trest odnětí 

svobody zde vykonávají odsouzení v těchto odděleních: 

� oddělení s dozorem 

� oddělení s ostrahou 

� oddělení se zvýšenou ostrahou 

� oddělení se zvýšenou ostrahou se zesíleným stavebně technickým zabezpečením 

� oddělení specializované pro výkon trestu odsouzených s mentální retardací                 

ve věznici se zvýšenou ostrahou 

� oddělení specializované pro výkon trestu odsouzených trvale pracovně 

nezařaditelných ve věznici se zvýšenou ostrahou, jehož součástí je i úsek              

pro imobilní odsouzené zařazené do typu věznice se zvýšenou ostrahou. 

 

Normová kapacita věznice činí 179 míst. Aktuální počet doživotních vězňů, kteří zde 

vykonávají trest odnětí na doživotí je 6 osob.  

 

Věznice Horní Slavkov 

Věznice Horní Slavkov je profilována pro výkon trestu odnětí svobody 

dospělých mužů, kteří spáchali závažnou trestnou činnost a recidivujících, zařazených 

do výkonu trestu s ostrahou s délkou do 15 let. Normová ubytovací kapacita činí                

762 míst. Ve věznici jsou zřízena oddělení pro výkon trestu s ostrahou s kapacitou              

678 míst, specializované oddělení s poruchou duševní a poruchou chování s kapacitou 

48 míst, oddělení se zesíleným stavebně technickým zabezpečením s kapacitou                    

36 lůžek. Momentálně si v této věznici svůj trest odpykávají 3 odsouzení na doživotí17. 

 

Někteří vězni odsouzení na doživotí svůj trest již nevykonávají ve věznici, která 

jim byla uložena při rozsudku soudem. Po deseti letech každý vězeň, tedy i doživotní 

může požádat o přeřazení do mírnějšího typu věznice. Podle § 57 zákona                       

                                                 
17 Vězeňská služba České republiky. Základní informace o věznicích. [online, 2011].  

Dostupný na internetové stránce: http:// vscr.cz/veznice-valdice-95/ (Věznice Mírov, Horní Slavkov, 

Karviná, Rýnovice, Opava) 
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číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník, může soud rozhodnout o přeřazení odsouzeného            

do věznice jiného typu, který se od věznice, v níž dosud odsouzený trest vykonává, 

může lišit o jeden stupeň.  

 

O přeřazení odsouzeného do věznice s mírnějším režimem rozhodne soud tehdy, 

jestliže chování odsouzeného a způsob, jakým plní své povinnosti, odůvodňují závěr,  

že přeřazení přispěje k dosažení účelu výkonu trestu. Z věznice se zvýšenou ostrahou 

nelze přeřadit odsouzeného, kterému byl uložen výjimečný trest, a který dosud 

nevykonal alespoň deset let tohoto trestu. 

 
Tabulka číslo 1  
Věznice a počet doživotně odsouzených vězňů (DO) 
 

Věznice Počet vězňů 
Valdice 18 mužů 
Mírov 7 mužů 
Opava 2 ženy 
Karviná 6 mužů 
Rýnovice 3 muži 
Horní Slavkov 3 muži 
Celkový počet DO 39 osob (2 ženy, 37 mužů) 

[Ředitelství vězeňské služby ČR, Praha - Pankrác] 

 

Účelem trestu odnětí svobody je podle ustanovení § 23 zákona číslo 140/1961 

Sb., trestní zákoník: „chránit společnost před pachateli trestných činů, zabránit 

odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti a vychovat jej k tomu, aby vedl řádný 

život a tím působit výchovně i na ostatní členy společnosti. Výkonem trestu nesmí být 

ponížena lidská důstojnost.“ Dřívější první náměstek generální ředitelky18 VS ČR              

plk. PaedDr. Bohuslav Burkiewicz popsal účel trestu a tím i úkol Vězeňské služby: 

„Elementárním cílem vězeňské služby je vrátit člověka společnosti tak, aby v ní byl 

schopen žít, a ona jej mohla akceptovat.“ [Mitáš 2005: 34]  

 

Trest odnětí svobody je specifickou společenskou sankcí za delikventní chování, 

jež bylo prokázáno. Projevuje se zavržením člověka a jeho vyloučením ze společnosti 

za jeho delikventní chování. Tento trest je velmi závažným životním zlomem, hlavně 

                                                 
18 Nyní je generálním ředitelem VS ČR plk. PhDr. Jiří Tregler a prvním náměstkem je plk. Mgr. Petr 
Dohnal. 
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pro prvo-trestané. Trestaný získává nálepku kriminálníka, což představuje závažné 

sociální stigma. S uvězněním jedince souvisí i ztráta základních opor, jako je např. 

ztráta rodiny a blízkých, ztráta postavení, ztráta celkového zázemí, které jsou v běžném 

životě velmi důležité. Jedinec také ztrácí své dovednosti, vědomosti a návyky, které 

využíval v mimovězeňském životě. Všechny tyto změny a ztráty jedince velmi ovlivňují 

i po skončení trestu. Na druhou stranu je ale samotný výkon trestu odnětí svobody (dále 

jen VTOS) pro jedince jistým vysvobozením. Po příchodu do VTOS se přeci jenom 

jejich život ustálí. Už ví, že soudem dostali nějaký určitý trest (nežijí jíž v nejistotě,              

co bude dál), se kterým nic neudělají, a tak jim zbývá jediné – žít v tomto novém 

prostředí, které se jim stává domovem někdy i dokonce života. 

Výkon trestu může jedince změnit natolik, že již nebude schopen již žít 

v běžném životě, toto je důsledek tzv. prizonizace19. Funkce výkonu trestu odnětí 

svobody vycházejí ze zákona stanoveného účelu a obecně jsou pojmenovány: 

a) Vyrovnávací funkce  

Výkon trestu má dopad i na oběť trestného činu a její práva. „Dotaženo ad absurdum. Je 

známo, že v USA se poprav odsouzených vrahů účastní i příbuzní oběti, čímž jim stát 

poskytuje morální a emocionální zadostiučinění“ [Mitáš 2007: 34]. 

b) Regulativní funkce 

„Pachatelům závažných trestných činů je skutečně nutné v jejich jednání zabraňovat              

a chránit před nimi majoritní část společnosti. Proto je třeba uznat nutnost existence 

výjimečných a doživotních trestů ve skutečně výjimečných případech“ [Mitáš 2007: 

34]. 

c) Preventivní funkce 

„Trest pouhou svou existencí působí preventivně i na nedelikventní část populace.“ I 

když se dá říci, že cca po 5 letech uvěznění odsouzenému nemůže trest přinášet již nic 

pozitivního, spíše naopak [Mitáš 2007: 34]. 

d) Edukační a socializační funkce 

Výkon trestu působí na jedince tak, aby byl po propuštění schopen žít v běžné 

společnosti a bez problémů se do ní začlenit.  

 
 

                                                 
19 Prizonizace je proces, kdy dochází k psychologické proměně svobodného člověka ve vězně. Více dále 
v práci. 
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5.3.2 Právní úprava podmín ěného propušt ění z výkonu trestu odn ětí 
svobody na doživotí 

Osoba odsouzená k výjimečnému trestu odnětí svobody na doživotí může být 

podmíněně propuštěna až po nejméně 20 letech výkonu tohoto doživotního trestu 

„…nehrozí-li s ohledem na okolnosti činu, za který byla odsouzena, a povahu její 

osobnosti opakování spáchaného nebo jiného obdobného zvlášť závažného zločinu“20. 

 

Během výkonu trestu může soud rozhodnout o přeřazení odsouzeného                

do věznice jiného typu. Tato věznice se může lišit o jeden stupeň od té, v níž dosud svůj 

trest vykonává. O přeřazení odsouzeného do věznice s nižším stupněm režimu rozhodne 

soud tehdy, „jestliže chování odsouzeného a způsob, jakým plní své povinnosti, 

odůvodňují závěr, že přeřazení přispěje k jeho nápravě. Z věznice se zvýšenou ostrahou 

nelze přeřadit odsouzeného, kterému byl uložen trest odnětí svobody na doživotí,                     

a který dosud nevykonal alespoň deset let tohoto trestu.“21 

 

 

6. Vězeňské prost ředí z pohledu sociologie 

6.1 Kriminalita a delikvence  

Dle A. Giddense můžeme deviaci definovat jako způsob jednání, které není 

konformní vůči systému norem, jež jsou akceptovány majoritní společností. Giddens 

uvádí příklad vraha Teda Bundyho, který vedl na první pohled zcela normální, 

konformní život. Bundy byl pracovníkem ve sdružení Samaritánů, které provozovalo 

linku důvěry pro lidi, kteří měli různé problémy, například trpěli depresemi. I přesto se 

Ted Bundy dopustil mnoha vražd a nakonec byl odsouzen k trestu smrti. Na tomto 

příkladu vidíme, že jedinec může na první pohled působit velmi mírumilovným 

způsobem, ale uvnitř se může schovávat takto narušený delikvent.  

 

                                                 
20 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (§ 88). Podmínečné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. 
[online] 2011. [cit. 16.4.2011]. Dostupný na internetové stránce:  
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni-zakonik/cast1h5d2.aspx. ISSN 1213-7235. 
 
 
21 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (§ 57). Přeřazení odsouzeného do jiného typu věznice. [online] 
2011. [cit. 16.4.2011]. Dostupný na internetové stránce:  
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni-zakonik/cast1h5d2.aspx. ISSN 1213-7235. 
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Jedním z nejzávažnějších a společensky nejnebezpečnějších jevů v současné 

době je jistě kriminalita a delikvence. Delikvence je společensky nepřijatelný čin, který 

spočívá v porušování určitých legislativních norem konkrétního státu a toto jednání je 

následně sankcionováno. Narušení přirozeného morálního vývoje jedince se tedy 

projevuje nestandardním a pro společnost nežádoucím chováním. Formy těchto poruch 

chování se vymezují od méně závažných přestupků proti nepsaným pravidlům 

společenského soužití po závažné porušování přestupků proti nepsaným pravidlům 

společenského soužití, a až přes závažné porušování legislativních norem státu v podobě 

kriminálního chování. Kriminalitu můžeme definovat jako výskyt chování, které je 

v dané společnosti trestné. Jedná se o souhrn trestných činů, které se v určité společnosti 

vyskytují.  

Teorie kriminálního chování se pokouší vysvětlit možné příčiny delikventního 

chování a kriminálního jednání. Můžeme je rozdělit na tři základní směry: 

1. biologický – genetická dispozice je příčinou delikventního jednání, 

2. psychologický – klade důraz na osobnost člověka, 

3. sociologický – vliv prostředí, skupinových faktorů. 

 

Biologické teorie jsou nejstarší. Typickým představitelem je italská 

pozitivistická škola kriminologie, jejíž představitelem je Cesare Lombroso. Lombroso je 

autorem tzv. teorie „rozeného zločince“. Jeho koncepce vychází z předpokladu, že 

existuje jistá sada vlastností, rysů osobnosti, která je typická pro delikventy, a tudíž 

zodpovídá za jejich kriminální chování. Lombroso věřil, že zločinecké zaměření lze 

charakterizovat na základě duševních a tělesných znaků. Tato teorie říká, že se zločinci 

od normálních konformně běžných lidí odlišují typickými stigmaty a fyziologickými 

odchylkami. Jednotlivé typy zločinců identifikoval Lombroso především z rozboru 

tvaru lebky.  

 

Ve 20. a 30. letech byla v Evropě velmi populární typologie Němce Ernste 

Kretschmera22, který rozlišoval zločince dle tělesné konstituce. Kretschmer přiřazoval 

                                                 
22 Kretschmer svojí prací potvrdil vztah mezi tělesnou stavbou (typem), vlastnostmi osobnosti a jejími 
psychickými poruchami. 
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určité druhy delikvence čtyřem somatotypům23: atletický, astenický, pyknický                        

a smíšený (dysplastik) [Válková 1993: 28]. 

 

Psychologické teorie delikventního chování vycházejí z osobnosti delikventa          

a považují jej za nositele jistého druhu abnormality. Za hlavního představitele je 

považován Sigmund Freud a jeho psychoanalytická koncepce. Podle něj delikvence        

a nekonformní jednání spadá do nezvládnuté oblasti individuálního duševního života. 

Freud tvrdil, že život každého člověka je ovládán pudovými silami, jež jsou spojeny se 

dvěma základními principy – slast a smrt. Člověk je tak deviantní vůči společnosti, 

pokud se chová přirozeně a naopak deviantní vůči sobě, pokud se chová konformně. 

Společnost si tedy sama vyrábí devianty a delikventy, které trestá za nedodržování 

norem, jež sama stanovuje [Svobodová 2008: 14].   

 

Novější multifaktoriální teoretické přístupy počítají s více vlivy, které působí 

na jedince. Jednou takovou teorií je např. Eysenckova. Tato teorie je postavená            

na osobnostních charakteristikách jedinců. Socializace těchto jedinců může být 

z hlediska požadavků normy nedostatečná, a to se může projevovat jejím 

nerespektováním a porušováním [Netík a kol. 1997: 8]. 

 

Sociální teorie jsou reprezentovány např. francouzským sociologem Emilem 

Durkheimem, který popisuje existenci společnosti jakožto společnost zdravých                         

a nemocných jedinců. Příčinou choroby je anomie, vyjadřující stav společnosti, ve které 

přestávají platit zákony a sociální normy. Anomie bývá často důsledkem společenského 

převratu, přičemž zde přestává platit původní kodex společenských pravidel.  

 

Socializace je obecně vnímána jako permanentní proces, rozvíjející, usměrňující 

nebo korigující zkušenosti nabyté v dětství. „Podle Vágnerové je základním 

socializačním problémem jiný vztah k obecným normám, vyúsťující u pachatelů trestné 

                                                 

23 Pyknik: má sklony k tloustnutí, postavu s větším objemem břicha a hrudníku, bývá středně vysoký. 
Lidé jsou to spíše veselí, ale se sklony k občasným maniodepresivním poruchám = cyklotivní typ 
charakteru. Leptosom: charakteristická štíhlost a výška, často se uzavírají sami do sebe, jsou přecitlivělí 
nebo naopak chladní až cyničtí, není příliš aktivní, má sklony k schizofrenním chorobám = schizoidní typ 
charakteru. Atletik: lidé s výrazně vyvinutým svalstvem, široký hrudník a velká ramena, lhostejní            
až neteční, někdy výbušní, nemívají sklony k psychickým poruchám = viskózní typ charakteru. 
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činnosti do egocentrismu spočívajícího v subjektivizaci norem chování a pocitů vlastní 

privilegovanosti, která je základem vnímání norem jako závazných pro kohokoli, jen ne 

pro ně samotné“ [Vágnerová in Mitáš 2007: 42]. 

 

Asociální chování je charakterizováno jako neodpovídající běžným 

společenským normám. Nemusí být nutně kriminální, ale může se projevovat např. 

běžněji jako hulvátské chování, alkoholismus, narkomanie apod. Oproti asociálnímu 

chování existuje chování disociální - to je spojeno se samotným kriminálním jednáním. 

Je to jednání uvědomělé, protispolečenské, kdy se jedinec na jedné straně chová 

protispolečensky a na straně druhé akceptuje normy, které jsou typické pro kriminální 

subkulturu. Mezi příznaky disociální poruchy patří chladný nezájem o cítění druhých, 

hrubý a trvalý postoj nezodpovědnosti a bezohlednosti vůči společenským normám, 

pravidlům a závazkům, neschopnost udržet trvalé vztahy, nízký práh agrese. Tato 

porucha se u jedinců v penitenciárním prostředí vyskytuje nejčastěji, odborná literatura 

hovoří o 75% vězeňské populace. U jedinců ve věznicích se zvýšenou ostrahou, kam se 

řadí i doživotně odsouzení, bývá toto procento nejvyšší. Nejtěžší socializační poruchou 

je ovšem sociální zločinecká deprivace. Tito jedinci úmyslně porušují společenský řád, 

nedokáží se ovládat a jsou neschopni zapojovat se do společenského dění. „Tato 

porucha je typická odporem proti společenským normám a jejich programovým 

neuznáváním, destruktivní činností zaměřenou proti společenskému řádu a běžným 

zvyklostem, defektní socializací vzniklou neschopností sebekontroly, odporem k práci   

a vyhýbání se jí i vymizení výčitek svědomí a lítosti, ale i faktické neschopnosti 

pozitivní personální interakce“ [Mitáš 2007: 27]. 

Důležitým teoretickým konceptem definující delikventní chování z pohledu 

sociologie je teorie labelingu. Labeling vychází z teorie symbolického interakcionismu, 

která je založena na významech používaných v jednání mezi lidmi ve společnosti. 

„Jednání záleží na subjektivních významech, které lidi připisují sobě, svému okolí         

a jiným lidem.“ [Munková 2004: 68] Lidská identita je tedy založena a spoluutvářena 

v procesu interakce mezi jedincem a okolním světem složeným ze společnosti lidí. 

Okolní svět nás vidí určitým způsobem, hodnotí nás a vytváří soudy. „Lidské chování je 

tedy spíše konstruováno ze subjektivních definic situace a sdílených významů, než 

determinováno podmínkou prostředí, ve kterém žijeme.“ [Munková 2004:68] Udělenou 

nálepkou je jedinec označen za devianta, který se vychyluje od normativního řádu 
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stanoveného společností. Normativní řád je společností stanovený konsenzus, je to 

soubor pravidel a norem, které společnost dodržuje. „Sociální norma bývá zpravidla 

vymezována jako soubor institucionalizovaných, či kolektivních očekávání                     

a institucionalizovaných, či kolektivních očekávání a hodnocení určitých typů chování 

v dané sociální jednotce.“ [Hrčka 2001: 29]. Sociální deviace je vysvětlována jako 

porušování, či odchýlení od takovýchto norem. „Deviace je  vztahuje na chování, které 

porušuje sociální normy, nebo na osoby, které vykazují takové chování.“ [Munková 

2004:14]. Deviace, aby byla naplňována, musí splňovat jistou charakteristiku – 

opakovatelnost, hromadnost, sociální závažnost a podobnost příčin.24 

David Matza definuje delikventní chování jako chtěné chování, kterému 

předchází stav úmyslu páchat delikvenci. Jedinec se rozhoduje mezi konformitou           

a překročením norem, kdy ve styku s podobnými jedinci spíše inklinuje k páchání 

trestné činnosti. Delikvenci Matza chápe jako jistou fázi života, kdy si jedinec obstarává 

vzrušení pomocí delikventního chování. Tuto fázi života nazývá jako stav 

neukotvenosti. Delikvence může být jen přechodná fáze života a jedinec se časem vrací 

do kolejí konformního chování. Ve svém díle Becoming Deviant zkoumá fáze, kterými 

musí jedinec projít, aby se stal deviantem:  

� přijetí negativní sebepředstavy, kdy se jedinec smiřuje s identitou 

delikventa,  

� přizpůsobení se chování, které je spjaté s deviantní rolí, 

� asimilace do subkultury podobných jedinců a rozvoj deviantní identity, 

� přijetí formálního označení ze strany společnosti, přijetí deviantní role 

[Matza 1969]. 

 

Hlavními představiteli Chicagské kriminologické školy byli Shaw a McKay. 

Zabývali se strukturou kriminality mladistvých v různých oblastech města Chicaga. 

Zkoumali vlivy, které působily na výskyt kriminality. Za zásadní vlivy označili 

urbanizaci a industrializaci, prohibici a nezaměstnanost. Ve svých výsledcích dospěli 

k závěru, že nejvyšší procento kriminality je v oblastech, kde panují špatné sociální 

podmínky jako je např. chudoba. Právě chudoba a nízký sociální status zvyšuje riziko 

výskytu kriminality [Novotný a kol. 2004: 96]. 

                                                 
24 Babková 2009: 10-11 
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Instituce vězení je nepochybně součástí našeho systému, během let prošla 

většími či menšími úpravami, které se týkali restrukturalizace vězeňských postupů                    

a jejích cílů. Změna nastala jako reakce na problémy současné společnosti. Ochrana 

společnosti se stala prioritním zájmem trestního práva. Pachatelé trestných činů 

ustoupili do pozadí a do ústředního zájmu se dostává oběť trestného činu. To pak vedlo 

k vytvoření nových postupů.  

Velmi výrazná změna nedávno proběhla v oblasti prevence kriminality                     

a bezpečnosti společnosti, a to za pomoci občanů a státu, kteří spolu začali spolupracovat. 

Instituce trestního soudnictví jsou méně autonomní, jelikož jsou více kontrolované 

vládním aparátem. Hlavními cíli v nové struktuře soudnictví je zmírnění pobouřenosti 

veřejnosti, obnovení důvěryhodnosti. Dnešní systémy usilují hlavně o ochranu 

společnosti. Garland vězení nazývá karanténní zónou, která má za úkol vyloučit 

nebezpečné jedince ze společnosti. Ukázalo se, že zločin je přirozeným aspektem každé 

společnosti a nejdůležitější je kontrola, abychom mohli předcházet trestné činnosti (např. 

v podobě prevence kriminality).  

Pozdní modernita transformovala prostředky sociální kontroly. Došlo ke změně            

ve vnímání nebezpečí a rizik v očích veřejnosti což vedlo ke změnám v politikách „proti 

kriminalitě“. Postupně s měnící se společností se mění i funkce a struktura sociální 

kontroly [Garland 2002]. Prioritou sociální kontroly je nyní vytvářet pocit jistoty 

exkludováním nepřizpůsobivých členů, na které je uvalena vina za problémy dnešního 

světa. Proto je např. v procesech sociální exkluze různých skupin ve společnosti tak 

důležitý symbolický aspekt jejich exkluze (reprezentace exkludovaných v lidovém, 

mediálním a politickém diskurzu). Sociální kontrola se již nesnaží o resocializaci               

či „disciplinaci“ jedinců, nýbrž o jejich exemplární segregaci a exkluzi. 

Koncept sociální exkluze vznikl ve 20. století ve Francii. Poprvé tam byly 

analyzovány skupiny osob, žijících na okraji společnosti. V současné době je pojem 

sociální exkluze stále více používán k popisu aparátu moci, která mají za následek 

oddělení určitých skupin od majoritní části společnosti.  
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6.2 Vězení jako totální instituce 

Goffmanova kniha Azyly řeší otázku ústavních účinků působících na pacienty, 

kteří jsou hospitalizováni v psychiatrické léčebně. Pacient v této tzv. totální instituci 

prochází postupným procesem institucionalizace a postupně se formuje do role 

„poslušného pacienta“.  

 

Základním rysem totální instituce je zvládání většiny lidských potřeb pomocí 

byrokratické formální organizace. Pomocí přijímacích procedur dochází vstupem                  

do totální instituce k mortifikaci/umrtvování a jedinec je „programován“, „zastřiháván“, 

„rámován“ do podoby snáze zpracovatelné administrativním aparátem věznice 

[Goffman 1978: 23]25. Jedinec pak působí neškodně, nenápadně a jeho chování se 

postupně adaptuje na prostředí ústavního aparátu. Základním procesem je umrtvování 

sebe sama, což je jeden z nejdůležitějších institucionálních cílů. „Do totálních institucí 

vstupuje chovanec s konkrétními dovednostmi, které získal v domácím prostředí.                 

Po vstupu do totální instituce přichází na řadu ponižující proces činností a takto je 

osobnost klienta umrtvována“ [Goffman 1978: 24]26.  

 

Instituce vyvíjí nátlak na pacienta/vězně a paralyzuje jeho dosavadní zvyky, 

chování a jednání a postupně ho nutí přijmout jednání a chování typické pro vězeňské 

prostředí. Jedinci do těchto ústavů přicházejí s určitým sociálním kontextem, který 

doplňuje jejich osobní identitu. Sociální kontext je tvořen sociálními rolemi, které 

jedinec zaujímá vně totální instituce. Dochází k tzv. dekulturalizaci jedince a jeho 

osobnosti. Jedinec nemá možnost svobodně se rozhodovat o svém osudu, je celkově 

odkázán na režim dané věznice. Instituce se snaží, aby u jejich chovanců vymizeli 

jakékoli projevy autonomního chování a svobodné vůle. Vězení jedince disciplinuje, 

existuje zde podobný vztah jako mezi občany a policií. Jedinec důsledkem působení 

instituce ztrácí dovednosti běžné pro život mimo brány ústavu/vězení. To ho pak činí 

neschopným zvládnout život ve vnějším světě. Vězni, který je propuštěn na svobodu                  

                                                 
25 Vlastní překlad z AJ. 
26 c.d. 
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po delším trestu zbývá pouze „naprogramování“, jenž si osvojil ve vězení [Goffman 

1978: 30]27. 

 

Termínem „totální instituce“ Goffman označuje organizace, které pro své členy 

vytvářejí prostředí, které se velmi zásadně liší od normálního běžného života. Goffman 

definuje totální instituce jako prostředí, které pacientovi/vězni slouží zároveň jako 

bydliště, pracoviště. „Právě organizované naplňování mnoha odlišných potřeb velkého 

počtu lidí v rámci a pomocí prostředků byrokratické organizace považuje Goffman                

za klíčový znak totálních institucí“ [Keller 1996: 130]. Charakteristickým rysem jsou 

podobně vyhlížející jedinci, kteří jsou dlouhodobě izolovaní od vnějšího světa, a kteří 

mají podobné životní osudy.  

 

Společným rysem totálních institucí je skutečnost, že na jednom místě jsou               

pod dohledem jedné autority shromážděny všechny aktivity člověka (spánek, práce, 

volný čas, odpočinek atd.). Dohled autority se neomezuje jen na pracovní aktivity, ale             

i na nejintimnější součásti života, kde je člověk podroben naprosté ztrátě soukromí. 

Neméně důležitým rysem je ztráta osobních kontaktů. Vězen má velmi omezenou 

možnost kontaktovat se s rodinou, neexistuje zde tedy instituce rodinného života.  

 

Goffman definuje totální instituce čtyřmi charakteristikami: 

1. všechny aktivity života jsou soustředěny na jedno místo a nad sebou mají jen jednu 

autoritu, 

2. členové totální instituce vykonávají všechny fáze své každodenní aktivity spolu 

s dalšími chovanci, 

3. fáze denní činnosti jsou naplánovány a 

4. tak je splněn oficiální cíl instituce [Goffman 1978: 32]28. 

 

Chovanec nemá možnost vybírat si, s kým bude komunikovat a s kým naopak 

ne. Je nucen se potkávat s lidmi, kteří mu nejsou sympatičtí, a kterým by se                                 

za normálních okolností zcela jistě v běžném životě vyhnul. Vězen nikdy není zcela 

                                                 
27 c.d. 
28 c.d. 
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sám, vždy je buď přímo vystaven pohledům druhých, nebo tuto možnost nemůže 

s jistotou vyloučit.  

 

Vězení můžeme chápat jako nejtypičtější příklad totální instituce, neboť je 

dokonalou ukázkou disciplinárního aparátu, a to v několika základních rysech. Musí 

se ohlížet na všechny osobnostní rysy jedince, jeho tělesný výcvik a celkovou 

poslušnost, pracovní morálku, vězení je tedy vše-disciplinárním aparátem, které má 

vliv na všechny aktivity vězně. Vězení jako instituce působí na vězně nepřetržitě. 

Vězeňská instituce disponuje vnitřními mechanismy represe. Foucault mezi ně řadí 

např. izolaci, plasticitu/modulaci trestu29, odměny a sankce30. 

Izolace od vnějšího světa majoritního zbytku společnosti vytváří v rámci 

vězeňského skleníkového efektu zvláštní komunitu. Totální instituce v podobě vězení 

neposkytuje vzorce vnějšího společenského života, které by se daly trénovat a zkoušet. 

Pobyt většiny vězňů je účelový, spojený s přežíváním dne po dni s výhledem                 

a s očekáváním konce termínu trestu.  

 

Oddělení doživotních vězňů je přísně izolováno od zbylých částí věznice a je 

zajišťováno nejpřísnějšími bezpečnostními opatřeními. Jeho součástí je dílna pro 

pracovní činnost, místnost pro sport a jinou zájmovou činnost, prostor pro vycházky 

představuje uzavřená plocha opatřená v horní části mříží.  

 

6.3 Věznice jako forma byrokratického aparátu moci 

Dohled a kontrola jsou všudypřítomnými aspekty v každodenním životě              

ve společnosti. Jsme dennodenně sledováni a o každém z nás si nejrůznější organizace 

shromažďují informace o našem životě. Dohled v těchto organizacích slouží jako 

prostředek kontroly, napomáhající dosažení příslušných cílů. 

 

V této své práci vycházím z teorie dohledu a disciplíny francouzského sociologa 

Michaela Foucaulta. Ten považuje dohled a disciplinaci za způsob uplatňování moci. 

                                                 
29 Např. podmínečné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.  
30 Zde mám na mysli např. zpřísnění trestu v podobě zákazu vycházek či naopak odměna za dobré 
chování v podobě pochvaly, která je důležitá pro podmínečné propuštění či přeřazení do mírnějšího typu 
věznice.  
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Model disciplinační moci symbolizuje Foucaultova interpretace Panoptikonu, 

architektonického návrhu ideálního vězení, který má svůj předobraz v Benthamovském 

Panoptikonu. „Jedná se o typ vězeňské budovy, kterou navrhl filozof Jeremy Bentham. 

Díky specifickému designu bylo dosaženo toho, že vězni byli jednak vzájemně 

izolováni, a navíc si nebyli jisti, a jestli vůbec jsou pozorováni“ [Rylich 2006]. 

Uplatňovala se zde kontrola organizovaná na principu „vid ět a nebýt viděn“ . 

Panoptikon představuje dokonalý disciplinární aparát moci. Z architektonického 

hlediska byl kruhovou budovou, kde byli vězni drženi samostatně v jedné cele a žádný   

z nich si neměl být jist, zda není právě v tento moment pozorován z centrální věže, která 

se nacházela uprostřed kruhu. Tato obava z permanentní viditelnosti způsobovala,              

že dohlížený (vězeň) převzal roli dohlížitele (dozorce) nad sebou samým. Bylo tak 

dosaženo ideálního stavu, kdy si jedinec aplikovaný dohled natolik zinteriorizoval,             

že došlo k rozpuštění hranice mezi tím, kdo je subjektem a objektem dohledu, tedy kdo 

dohlíží a na koho je dohlíženo. Tento systém fungující na základě vědomí vlastní 

vizibility a přesvědčení o permanentním dohledu nad sebou samým, nazývá Foucault 

panoptismem.  

 

Foucault analyzuje vznik novodobé instituce vězení, tato proměna vězení se 

objevuje ve chvíli, kdy se právo trestat mění v disciplinární právo dohlížet. Cílem je 

dosáhnout přeměny jedinců izolovaných ve vězeňské instituci a dosáhnout tak toho, aby 

se vězni stali konformními se společenskými normami. Instituce vězení k tomu využívá 

povinnou práci, která funguje na principu časové pravidelnosti a řádu. Tyto principy 

mají vést k sociální proměně jedince. Důsledky těchto principů Foucault převádí                  

i za hranice vězení, jelikož s kontrolou vězně se rozvíjejí metody policejní kontroly celé 

společnosti [Foucault 2000a: 198]. 

 

Se změnou povahy organizací/institucí a vznikem modernějších vězení bylo 

třeba zajistit nejen kontrolu samotných vězňů, ale také kontrolovat lidské prožívání                

a chování a tím mapovat různé strategie zvládání samotného uvěznění. Vykonavateli 

tohoto dohledu a kontroly, tedy dohlížejícími, jsou dozorci, tzv. „bachaři“. Podstatou je, 

jak se časem vězni adaptují na prostředí – hlavním cílem věznice je vydobýt 

z adaptačního procesu maximum výhod a neutralizovat tak potencionální potíže; jde      

o to chránit samotné vězně a ovládat tuto vězeňskou subkulturu za účelem dosažení cílů 
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- maximalizace efektivity v podobě změny chování v souladu s běžným konformním 

chováním zbylé společnosti.  

 

Činnost ve věznicích musí být trvale koordinována, přičemž velký důraz je 

kladen na časový harmonogram a prostorové rozmístění subjektů. Právě časové rozvrhy 

jsou podmínkou organizační disciplíny, protože napomáhají účelnému rozmístění 

velkého počtu osob [Foucault 2000a: 217-220]. Jsou dány přesné časové rozvrhy, 

vězňům je stanovena v případě zaměstnání pevná pracovní doba a jejich místo uvnitř 

organizace, v případě, že nejsou zaměstnáni musí dodržovat přesně stanovený časový 

harmonogram. Nedodržení časových nebo jiných rozvrhů, případně další přestupky 

proti vězeňskému (disciplinárnímu) řádu jsou trestány normalizačními sankcemi. V této 

souvislosti Foucault zavádí pojem mikropenalita31, což je postižení každého i drobného 

přestupku, přičemž zmiňuje mikropenalitu času, činnosti a způsobu chování [Foucault 

2000a: 217-220]. Účelem těchto sankcí je vytvořit jedince podobající se konformnímu 

chování zbylé společnosti. Při hodnotící analýze chování již není tolik zdůrazňována 

polarita dovoleného a zakázaného, ale jedinci jsou klasifikováni podle vzoru „normální 

a abnormální“. 

 

Obecně se v těchto totálních institucích setkáváme se dvěma typy dohledu. 

Prvním je přímé pozorování toho, co pozorovaný koná, druhý je méně nápadný, ale 

stejně významný. Spočívá v zakládání kartoték, spisů a jiných dokumentů 

vypovídajících o životě jednotlivých chovanců. Foucault tvrdil, že maximální dohled 

nad chovanci spojený s přesným a důsledným rozdělením pravomocí je způsobem 

efektivního vedení instituce [Giddens 1997: 188].  

 

Foucault rozvíjí nový koncept moci, který se opírá o prvky kontroly. Tento 

koncept se nazývá bio-moc. Definuje jí jako jistou moc nad životem, která se rozvíjela 

od 17. století, a to ve dvou hlavních formách. První forma se soustředila na tělo jako 

stroj, na jeho výcvik, zvyšování jeho schopností, poslušnost, integraci do systému 

administrativní a ekonomické kontroly, zařazení do účinných a ekonomických systémů 

kontroly a celkově vtáhnout život do soukolí byrokratického aparátu. Toto bylo 

                                                 
31 Mikropenalita je způsob chování , které, je-li nesprávné (vymyká-li se pravidlům), spouští trestní 
mechanismus.  
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zabezpečeno procedurami moci, které charakterizují disciplíny – anatomopolitika32                 

a biopolitika populace, která se formovala v polovině 18. století, a soustředila se na tělo 

jako druh. Tělo představovalo mechaniku živého sloužící jako podklad biologických 

procesů, např. plodnost, porodnost, úmrtnost. Působení je vykonáváno regulativní 

kontrolou, které vytváří populaci jako předmět kontroly, regulace, analýzy                      

a modifikace.  

 

Biopolitika kombinuje zdravotní a administrativní metody v péči o populaci. 

Celkově biomoc znamená podrobení těla a kontrolu populace. Je to moderní forma 

moci, která poprvé v dějinách klade důraz na život místo pouhého rozhodování o smrti 

[Foucault 1999: 160-161]. Biomoc se sestává z mechanismů používaných 

k disciplinování individuálního a sociálního těla, avšak jejím cílem je kultivace života. 

Biomoc pracuje formou řízení populace i jedinců prostřednictvím jemných mechanismů 

regulace a manipulace distribuovaným skrze aparát státu, biomoc tak integruje život                  

do oblasti politiky a vládnutí [Foucault 1999: 162]. 

 

Biomoc se soustřeďuje na včleňování života do politických a vládních struktur                

v dané společnosti, snaží se tedy vtáhnout život do soukolí byrokratických aparátů. 

Biomoc „vnesla život a jeho mechanismy do oblasti explicitních kalkulací a učinila 

vědění – moc silou transformace lidského života“ [Foucault in Parusníková 2000: 133]. 

Tento způsob uplatňování moci pak Foucault nazývá způsob vládnutí, 

„governmentality“. Governmentality pak umisťuje regulační procesy do všech polí 

společenského života, od rodiny, škol, vězení až po byrokratické instituce. 

 

V centru Foucaultova zájmu je moc, která je nejlépe viditelná ve fungování 

institucí. Instituce jsou do jisté míry nejlepším ztvárněním moci a prostředím, kde 

dochází k reprodukci mocenských vztahů. Mocenské vztahy podle Foucaulta [Foucault 

2000b] procházejí procesem „governmentalizace“. Tímto pojmem Foucault míní, že 

mocenské vztahy byly zpracovány do formy státních institucí. Governmentalita je 

typická tím, že odstraňuje jisté pouto mezi aparátem moci a jejím držitelem, čili, že se 

vnější dohled a dozor stává záležitostí samotného subjektu, který se zapojením                   

do jistého diskursu řídí a kontroluje sám, jelikož diskurz reprodukuje jisté vědění               

                                                 
32 Anatomopolitika = tělo jako předmět klinického pronikavého pohledu, tělo se stává anatomickou 
výlohou, kde vystavuje své orgány a tak se rozvíjí i nové oblasti léčebné techniky, vědění o těle.  
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o světě a diskurzu samotném. Složka aparátu moci a jejího držitele začaly postupem 

času splývat, až se prolnuly úplně. Docházelo k tomu proto, že některé instituce           

po vzoru vědy objektivizovaly tak přirozené věci, jako je např. jazyk. Souběžně se 

vytvořily opozitní role těch, co moc mají a mohou ji využít, a těch, kteří ji nemají          

a podléhají tak těm mocnějším (nadřízený x podřízený, učitel x žák, dospělý x dítě). Zde 

jako příklad opozitního vztahu můžeme uvést např. advokát – klient, obžalovaný – 

soudce, vězeň – dozorce.  

 

Pomocí governmentality moci dochází k neustálému definování a redefinování 

toho, co je v kompetenci státu a co si již stát vůči jedinci dovolit nemůže. 

Governmentalita vytváří celý komplex vědění. Moc státu se podle Foucaulta přenáší na 

jedince prostřednictvím expertního diskurzu [Foucault 2000b], např. psychiatři jsou 

považováni za kompetentní, aby určovali podobu vědy jménem psychiatrie. Skrze 

expertní obor se pak dá dále působit na laickou společnost. Odborníci jsou tedy jistým 

nástrojem byrokratické moci státu a je jim propůjčována nemalá autorita. 

 

Výkon trestu odnětí svobody a výkon vazby mají svá specifika, která výrazným 

způsobem ovlivňují výchovné poslání trestu a můžeme je považovat za komplikaci.   

Pro adaptaci na podmínky vězení a specifický život ve vězeňské subkultuře se vžil 

termín prizonizace.33 Pojem prizonizace byl do literatury uveden americkým vězeňským 

sociologem Donaldem Clemmerem, který se zabýval vězeňskou subkulturou mužů                  

ve věznici Chesteru (stát Illionois) ve 30.letech. Uvěznění jedinci se díky své totožné 

zkušenosti s vězením sjednocují proti konvenční majoritní společnosti. Prizonizace je 

proces, kdy dochází k proměně svobodného člověka ve vězně. Je to způsob adaptace, 

kdy se jedinci přizpůsobují vězeňskému prostředí a tato adaptace na prostředí velmi 

snižuje pravděpodobnost úspěšné reintegrace jedinců. „Když začne jedinec tyto hodnoty 

a vzorce chování vězeňské subkultury přijímat za své, stane se tak imunní vůči 

konformním hodnotám. Mění se tak z nováčka ve zcela plnohodnotného kriminálníka“ 

[Tučková 2010: 26]. Prizonizovaný si osvojí efektivnější normy vzorců chování                    

a postupně nachází určité bezpečí v kruhu loajálních spoluvězňů, kteří mají stejný osud 

jako on. Na jedné straně je zabráněno různým poruchám duševní rovnováhy, na druhé 

                                                 
33 Vězení domovem. 
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má takto prizonizovaný jedinec mnohem horší kriminální prognózu, recidiva                            

a delikvence má vyšší pravděpodobnost [Fischer 2006: 65]. 

 

Pro vícekrát trestané se stává stále více normálním světem vězení, až nakonec již 

venku mimo věznici neumějí žít. Jinak tomu není ani u doživotně odsouzených 

pachatelů34. Tito vězni si již zcela zvykli na výkon trestu a své veškeré vzpomínky 

orientují na historky z vězení. Vzpomínají si na bývalé vězně (se kterými si mnohdy                 

i korespondují), dozorce, personál, na práci ve vězení. Takovýto vězni si pamatují                     

i několik desítek let nazpět jména všech zaměstnanců věznice, na které mají dobré 

vzpomínky. Na druhou stranu, je to vlastně velká část jejich vzpomínek, která se 

orientuje na pobyt ve vězení, na nic jiného často ani vzpomínat nemohou.  

 

Daný vězeň je do prostředí věznice postupem času vtáhnut. V případě 

doživotních vězňů mají okolo sebe neustále stejné osazenstvo věznice se stejným 

spáchaným činem, které působí depresivně a pesimisticky. Do jejich života se časem 

začlení i dozorci, kteří se postupně stávají jakoby „členy rodiny“. Samozřejmě, že každé 

prostředí věznice i personál je jiný, ale to hlavní – vězni, ti jsou stále stejní a nemění se. 

Nemění se jejich problémy, činy, za které jsou trestáni a odsouzeni, a ani problémy 

s rodinou, která když nefunguje, tak je právě hlavním negativním vlivem, který působí 

na jedince.  

 

Dle Harborta má prizonizace dvě důležité složky:  

1. institucionalizaci, 

2. ideologizaci [Fischer 2006: 65]. 

 

Institucionalizace znamená, že se jedinec přizpůsobí vysoce organizovanému 

způsobu života ve vězení, což je samozřejmě spojeno se ztrátou soběstačnosti                       

a samostatnosti. Výsledkem bývá ztráta aktivity a „život ze dne na den“. Až na výjimky 

se této adaptaci podvolí všichni vězni. „U doživotně odsouzených bývá zpravidla              

po 20 nebo 30 letech nárok na projednání podmínečného propuštění, na které se zřejmě 

tito vězni ve výkonu trestu nejvíce soustředí. To je dost času se srovnat, přijmout 

podmínky trestu a pracovat na sobě“  [Zámečník, Bohuslav. Elektronická konzultace                

                                                 
34 Většina odsouzených na doživotí mají již předchozí zkušenosti s vězením (vícekrát trestaní), ale najdou 
se zde i takoví, kteří tímto doživotním trestem odstartovali svou vězeňskou kariéru.  
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na téma doživotně odsouzení. 2011-02-16]. Typickým znakem je povrchní, předstíraná 

poslušnost. „U části odsouzených se vytváří syndrom tzv. dobrého vězně, který se 

vyznačuje dobrým přizpůsobením se, chováním se podle požadavků a očekávání 

vězeňského personálu a zejména ovládáním všech legálních technik ke zvládnutí života 

v ústavu“ [Kopp in Hybš 2004: 26]. Osobnost vězně takto značně degraduje. Jedinec se 

odnaučí samostatné práci a rozhodování, ztrácí schopnost plánování a volit realistické 

alternativy pro svůj budoucí život. Přichází tak vlastně o možnost úspěšně se vrátit zpět 

do společnosti.  

 

Ideologizace je přijetí nových vězeňských hodnot a norem. Jedinec se přizpůsobí 

nejen z formálního hlediska, ale přijme i jiný hodnotový systém, se kterým se ztotožní. 

V případě, že vězeň nemá dobře fungující zázemí, je mu takovýto adaptační proces 

oporou. Adaptace na vězeňské prostředí se vyznačuje přijmutím i tzv. specifického 

vězeňského argotu. Ztráta autonomie je základní deprivací, která má na vězně největší 

dopad. Deprivace spojená s uvězněním je mírněna ustavením specifické vězeňské 

filozofie, tzv. „kódu vězně“  [Clemmer in Nedbálková 2003: 472]. Kód vězně 

představuje jakousi žitou strategii výkonu trestu a jeho hodnoty odrážejí následující 

pravidla: „Nepleť se do věcí jiných vězňů! Nebuď moc zvědavý! Nedávej si pusu         

na špacír! Hleď si svého! Nebonzuj!“ [Pollock-Byrne in Nedbálková 1990: 472-473]. 

V případě ideologizace jde vlastně o nežádoucí druh konformismu. Mnozí vězni 

se pak důsledkem ideologizace a institucionalizace chovají způsobem, kterým by se 

jinak mimo věznici nechovali.  

 

V rámci dispozitivu institucionalizace Foucault popisuje, jak uspořádání totální 

instituce integruje jedince a jak důsledně jejich funkce, což koresponduje                        

s permanentním dohlížením. Jednou z hlavních myšlenek  jeho knihy Dohlížet a trestat 

je zjištění, „že neexistují mocenské vztahy bez souběžné konstituce pole vědění, ani 

vědění, které současně nepředpokládá a nekonstituuje vztahy moci“  [Foucault 2000: 

61]. 

 

Spolu se sociologem Ervingem Goffmanem, který se zabýval teorií totálních 

institucí, můžeme vězení definovat jako totální instituci, tedy užít koncept, který je 

podrobně rozpracován v jeho knize „Asylums“. Totální instituce jsou dle Goffmana 

vynucenými komunitami, které velmi výrazně přehrazují styk svých chovanců/vězňů 
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s vnějším světem za hradbami vězení, tedy se světem vně instituce. Klíčovým rysem 

totální instituce je zvládání mnoha lidských potřeb pomocí byrokratické formální 

organizace. Po přijetí do nástupního oddělení ve věznici se jedinec účastní                          

tzv. přijímacích procedur, kdy je tímto procesem postupně mortifikován a též 

programován do podoby, která usnadní vězeňské instituci zacházení s ním, tedy 

snadněji se zapracuje a začlení do byrokratického aparátu moci [Goffman 1978: 23]. 

 

V sociologické literatuře nacházíme převážně negativní hodnocení teorií 

spojenými s totálními institucemi a jejími důsledky. Důsledky uvěznění jsou pro danou 

osobu velmi škodlivé, a to z jakéhokoli hlediska. V pojetí E. Goffmana a jeho teorie 

totálních institucí je vliv organizované formy instituce daleko silnější než samotné 

pocity a vnímání vězněných osob. Moc instituce implikuje reakce, které mají negativní 

dopad na osoby procházející tímto systémem. Vězení lze chápat jako nejtypičtější 

příklad totální instituce, jelikož je to disciplinární aparát a to hned v mnoha 

vysvětleních. Tato instituce musí brát v potaz rysy jedince, jeho tělesný výcvik, 

pracovní způsobilost, jeho každodenní vedení a disciplinovanost. Působení skrze 

takovouto instituci je nepřetržité35, intenzivní a neskončí do té doby než je naplněno 

jeho poslání. Vězení má nad jedinci téměř naprostou moc, uplatňuje ji skrze vnitřní 

mechanismy represe, trestání.  

 

Jako základní principy mechanismu vězení uvádí Foucault izolaci, práci jako 

činitele proměny a modulace trestu – princip sankcí a odměn (podmínečné propuštění, 

různé úlevy, či naopak zpřísnění režimu atd). Vězení dovádí do krajnosti všechny 

procedury, které známe z ostatních disciplinárních zařízení. „Nakaženému jedinci“ je 

zde vnucována totální výchova, která se mu snaží vštěpit nové vzorce chování a jednání. 

Vězení jako instituce vytrhává jedince z normálního běžného života, ale zároveň zde 

můžeme sledovat, že demonstruje všechny mechanismy, které fungují v rámci celé 

společnosti, např. instituce kasáren, školy apod. „V totální instituci ovšem bývá 

podrobeno této disciplíně podstatně širší spektrum projevů než v běžné společnosti. 

Dochází k potlačení i marginálních projevů autonomního chování, hovoříme                           

o „mortifikaci osobnosti“ [Keller 1996: 132]. Na druhou stranu má prizonizace               

i částečně pozitivní dopad, bez procesu institucionalizace a ideologizace by se ve vězení 

                                                 
35 Tato instituce na jedince působí ustavičnou disciplínou.  
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pachatelovi trestného činu přežívalo jen velmi špatně. „Prizonizace je velmi potřebná                 

i pro jedince, aby jí prošel, aby mohl přežít ve vězení. Osvojit si život v izolaci“ 

[Balcarová, R., Pivoňka, B. Osobní konzultace na téma doživotních vězňů. 2011-01-06]. 

Osoby postižené stigmatem mají podobné zkušenosti a procházejí i podobnými 

proměnami v pojetí a vnímání sebe sama. Erving Goffman tento proces přeměny nazývá 

morální kariéra.  

 

 

6.4 Institu ční konverze a rekonstrukce identity v ězně  

Pojmem sociální identita rozumíme příslušnost jedince k určitým sociálním 

skupinám, sociální identitu pak definujeme jako sebeuvědomění si příslušnosti k určité 

sociální skupině. Identita jsou „typické rysy jedince nebo skupiny, obvykle podmíněné 

sociálními charakteristikami“ [Giddens 1999: 550]. Jandourek identitu definuje jako 

„hluboký pocit vlastní totožnosti založený na prožívání vlastní kontinuity“ [Jandourek 

2001: 104]. Jandourek o identitě dále hovoří i jako o ztotožnění se s vlastními 

sociálními rolemi.  

 

Dle Goffmana každé chování implikuje určitý obraz - identitu aktéra. Identita 

jedince je tvořena jeho pohledem na svět a hodnoty. Každý jedinec ve svém životě 

zastává více sociálních rolí, které dohromady tvoří jeho identitu [Goffman 1999].  

 

Totální instituce v podobě vězení vytváří jisté napětí mezi vnějším světem                    

a samotným vězením, v němž se nacházejí vězni. Tato bariéra napomáhá vězeňské 

instituci při zacházení se svými chovanci. Ti se tak totiž stávají snadněji 

manipulovatelnými a musejí se tak neustále více adaptovat na chod organizace, čímž 

potlačují vlastní identitu a tím se také snižuje jejich společenský status. Vše začíná 

odebráním osobních věcí při nástupu do vězení. Tím jim je ve svém důsledku odebrána 

jejich bývalá identita a to jediné k čemu mohou mít nějaký vztah je právě instituce 

vězení. Vedle odebrání věcí materiální povahy je pro uvězněného ještě mnohem 

zásadnější změnou - ztráta blízkých osob. Instituce svým chovancům tedy postupně 

přetrhává veškeré sociální vazby na jejich venkovní svět. Z hlediska principu fungování 

totálních institucí toto má jediný cíl a to zjednodušení následující organizované                         

a systematické práce s nimi. Chovanci se podrobují procedurám, které z nich samotných 
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vymazávají vnější svět. Tomuto procesu Goffman říká „mortifikace/umrtvování“, tedy 

navození tzv. „civilní smrti“. Patří sem odebrání osobních věcí při nástupu do výkonu 

trestu, ostříhání vlasů, přiřazení čísla, předání vězeňského stejnokroje, tzv. „ vězeňského 

munduru“.36 Celý proces má za účel sjednotit chovance podle systému dané instituce. 

Tedy vše funguje na principu přizpůsobování se organizaci, nikoli, že by se organizace 

přizpůsobovala nově příchozím.  

 

Po úspěšném procesu mortifikace se pak každý chovanec stává více či méně 

fungujícím článkem mašinérie a k tomu dopomáhá i fakt, že si tito lidé uvědomují svůj 

snížený společenský status, který je umocňován uvědoměním si podřadného 

mocenského vztahu vůči instituci, hlavně dozorcům. Vězni si dle vězeňského řádu musí 

zažádat o povolení kvůli čemukoliv a tím se dostávají do permisivní pozice, která je 

typická pro děti vůči svým rodičům, nikoliv pro dospělé jedince. 

 

 

6.5 Morální kariéra v ězně  

Goffman v souvislosti se stigmatem zkoumal koncept morální kariéry v kontextu 

psychiatrické léčebny na mentálně postižených pacientech, ale své závěry z tohoto 

prostředí využil i k definování prostředí jiných institucí. Morální kariérou Goffman 

nazývá zkušenosti a proměny osob v procesu osvojování si určitého stigmatu. Jsou to 

sociální interakce a role, které se táhnou životem jednotlivce postiženého stigmatem. 

Podle Goffmana mají osoby se stejným stigmatem podobnou morální kariéru. V první 

fázi během socializace si jedinec osvojuje pohled normálních lidí, získává představu                 

o identitě a zároveň představu o tom, jaké by to bylo být nositelem určitého stigmatu. 

Lidé než se konfrontují se svým stigmatem, tak patrně žijí život, který je v souladu 

s požadavky a normami stanovenými jejich společností. Jejich socializace probíhá 

v prostředí, kde jsou nastaveny určité normy a pravidla chování a odchylky od těchto 

norem jsou odsuzovány. Člověk si tak od dětství osvojuje názorový pohled na to, co je 

ještě „normální“, v souladu s tímto pohledem se vytváří jeho identita a zároveň             

se dozvídá o tom, jaké to je být stigmatizovaný a jaké jsou představy                              

o stigmatizovaných. V další fázi zjišťuje, že je nositelem určitého stigmatu.  

 
                                                 
36 Oblečení vězně. 
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Goffman rozlišuje čtyři základní vzorce morální kariéry. Vězeňské subkultury se 

bude týkat morální kariéra osob, kterou stigma postihlo v pokročilém věku, což vede 

k znovu hledání vlastní identity. Zde se jedinec setkává se stigmatem již ve fázi, kdy je 

jedinec, jak říká Goffman „již důkladně poučen o tom, co je normální a co 

stigmatizované (...) a lze předpokládat, že bude mít obzvláště velké potíže                        

se znovunalezením své identity“ [Goffman 2003: 46]. Tehdy stigmatizovaný poznává 

důsledky, které z tohoto postavení stigmatizovaného plynou. Rázem je v jednom 

okamžiku postaven do nového neznámého vztahu s lidmi, s kterými se doteď znal jako 

ještě nestigmatizovaný. Nastává tak situace, kdy obě strany (nově stigmatizovaný a jeho 

rodina, přátelé) jsou nuceny čelit nové situaci ve snaze o neformální chování                          

a neproblematické přijetí. Identifikace se skupinou stigmatizovaných s nově 

stigmatizovaným nebude probíhat bez problémů, jelikož nově stigmatizovaný bude 

velmi těžko přijímat svou novou identitu stigmatizovaného a stále se bude cítit jako 

normální.  

 

Podoba morální kariéry, tak jak ji narativně rekonstruují sami vězni, začíná 

určitými předpoklady, např. „problémy s alkoholem“ nebo vlivem určité „psychické 

odchylky“. Obvykle vězni vykazují jisté osobnostní znaky jako např. impulzivitu, 

nezodpovědnost, lehkovážnost. U kriminálních recidivistů se kriminální chování stává 

jistým automatismem, stereotypem a součástí jejich životního stylu. Delikventní 

chování se pak stává instinktivním procesem, které se spouští při nějakém určitém 

podnětu. Pachatele odsouzeného na doživotí budeme z hlediska odborné terminologie 

pravděpodobně charakterizovat jako osobu s asociální, psychopatickou strukturou 

osobnosti. Asociální psychopati představují skupinu jedinců s poruchou osobnosti, která 

se projevuje hlavně v sociálním prostoru. Poruchy osobnosti vedou většinou k trvalým 

nepřizpůsobivým vzorcům chování vůči majoritní společnosti, které jsou hluboce 

zakořeněné uvnitř jedince. 

 

V případě osob, u nichž je stigma identifikováno až v pokročilém věku, je 

pravděpodobné, že se jedinec s touto novou identitou bude špatně vyrovnávat. Tito 

jedinci se stávají sami sobě cizincem. Prožívají proces identifikace s novou identitou, 

která způsobuje matoucí duševní a citový konflikt. Jedinec, který postupně přijímá 

novou identitu, se kontaktuje s podobnými jedinci, kteří jsou na tom podobně. 
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Subkultura stigmatizovaných jedince přijme a zasvětí ho do tohoto nového světa. Tento 

proces změny identity se odehrává i v případě vězeňské subkultury, kdy se z nováčka 

stává plnohodnotný kriminálník. Vězeň čerpá informace od spolutrpitelů a je postupně 

zasvěcován do vězeňského prostředí a života, který se od této doby stane jeho vlastním.  

 

Vězni při výkonu trestu obvykle procházejí třemi fázemi. První fází je vzdání se 

minulosti, kdy vězně postupně přestávají zužovat všudypřítomné myšlenky na život 

venku a co bylo před tím, než se ocitl ve vězení. Jedinec se postupně adaptuje                       

na podmínky života ve věznici. Přijímá vězeňskou subkulturu za vlastní a identifikuje se 

do identity vězně. Můžeme říci, že tato první fáze je totožná s procesem 

institucionalizace a ideologizace. Druhou fází je příprava na změnu, kdy se jedinec 

velmi obtížně odpoutává od návyků, stereotypů a adaptačních mechanismů, které si 

vtělil v průběhu pobytu ve vězení. Třetí fází pak bývá šok ze svobody po propuštění                

a po ztrátě pocitu bezpečí a jistoty. Vězně čeká nová adaptace, adaptace na normální 

život venku mimo vězeňské prostředí. Každá tato fáze potřebuje specifickou adaptaci        

na nově vzniklou realitu života.  

 

 

6.6 Stigma jako produkt v ězení 

Erving Goffman, americký sociolog, v roce 1963 vydal knihu Stigma: poznámky 

o způsobech zvládání narušené identity. Stigma definuje jako silně diskreditující atribut, 

který v našich očích znehodnocuje osobu, která stigmatem oplývá [Goffman 2003: 10]. 

Stigmatizovaný oplývá charakteristikou, která vede k sociální identitě, která je 

znehodnocována v určitém sociálním kontextu. Takovým osobám jsou připisovány 

deviantní nálepky, které mohou mít původ v diskriminaci a předsudcích [Puhl, Brownell 

2003]. Stigma je patrné v sociálních interakcích, jeho prapůvod je obsažen v hodnocení 

druhými a vyhodnocování osob jakožto majitelů nežádoucích charakteristik, které 

nejsou slučitelné s běžnou situací.  

 

Stigma je nejčastěji chápáno jako sociální konstrukce, která je ovlivňována 

různými aspekty jako jsou - kulturní, historické a situační faktory [Puhl, Brownell 

2003]. Stigmatizovaná osoba je vnímána jako lišící se od běžných normativních 



 48

očekávání v důsledku nežádoucích charakteristik, které vedou k deviantní identitě a tato 

identita se projevuje v různých sociálních kontextech. Stigma je obvykle definováno 

jako negativní či negativně působící vliv, který se vytváří ve vnějším prostředí a který 

ovlivňuje životy těch, kteří se stávají jeho objekty.  

 

Termín stigma Goffman definuje jako „silně diskreditující atribut“ [Goffman 

2003: 11], stigma může být také pokládáno za zvláštní vztah mezi atributem                             

a stereotypem. Goffman rozlišuje tři druhy stigmat: tělesné deformity, vady charakteru  

a kmenová stigmata (dědičné vady).Vždy jde o situace diskreditující, kde je atribut 

zřejmý a viditelný nebo diskreditovatelné, kde nejsou atributy na první pohled patrné, 

přítomna je ale hrozba jejich odhalení [Goffman 2003: 11]. Osoby nepostižené 

stigmatem nazývá normálními. Normální jedinci podle Goffmana věří, že osoba                     

se stigmatem není tak docela „člověkem“. Tito jedinci mají osobám postiženým 

stigmatem tendenci přiřazovat i další nedokonalosti. Osoby zasažené stigmatem nazývá 

našinci a osoby spřízněné zasvěcenými. Jde o osoby sice „normální“, ale dobře 

obeznámené se situací stigmatizovaného [Goffman 2003: 12] . 

 

Sociální chování je v souladu s normativním řádem. Asociální chování je náplní 

sociální deviace. Goffmanova práce vidí deviaci jako součást společenské smlouvy, 

jako součást určitého druhu podnikání. Podle Goffmana je deviace sociální postavení, 

které je ve vzájemné interakci se stigmatem, které určuje společnost. Stigma je důsledek 

hodnocení lidí pomocí vzájemné interakce. Stigma může být zjevné, či skryté. Když se 

před námi objeví cizí osoba, první dojem z ní nám velmi pravděpodobně postačí k tomu, 

abychom předvídali její kategorii a atributy…jako povolání [Goffman 2003: 9,10]. 

Stigmatizující nálepka je v tomto případě myšlena jako negativní soud společnosti vůči 

jedinci, který porušuje nějaký řád, pravidlo. Lidé, kterým je připsána nálepka, či chcete-

li stigma, jsou většinou odsouváni na okraj společnosti. Tito lidé se stávají                       

tzv. outsidery. Tento pojem použil Howard Becker ve své teorii labellingu. „V situaci, 

kdy je dodržování norem vynucováno, je osoba, o které se předpokládá, že je porušila, 

považována za outsidera, za osobu, které se nedá věřit, že bude žít podle norem, 

dohodnutých skupinou“ [Becker in Munková 2004: 83].  
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S teorií sociální deviace, stigmatizace, labellingu souvisí i další termíny, a to 

např. abnormalita. Abnormalita úzce souvisí s asociálním chováním, které je náplní 

sociální deviace. „Abnormalita znamená stav, nebo hodnotu určité veličiny odchylující 

se od stavů a hodnot považovaných na základě stanovených, nebo dohodnutých kritérií 

za normální.“ [Hrčka 2001:17]. 

 

Samotný termín stigma pochází z termínu označujícího druh tetovaného 

znamení, vyřezaného nebo vypáleného do kůže otroků, kriminálních živlů, nebo zrádců. 

Byli jím viditelně označeny poskvrněné, morálně „nečisté“ osoby, méně hodnotné 

osoby [Goffman 2003: 7]. I v dnešním kontextu stigma funguje jako jisté znamení, které 

nás upozorní, že něco není v pořádku. Stigma do jisté míry poznamenává kvalitu života 

osob, kteří jím oplývají. Stigma může být v případě vězňů zhmotněno v podobě 

vězeňské dokumentace (vězeň č. XY). Stigma charakterizuje odlišné zkušenosti, které 

se liší svou charakteristikou. Jako příklady můžu uvést např. zahanbení, role outsidera 

rodiny, izolace, sociální vyloučení, diskriminace atd. Vězni procházejí několika 

propojenými zkušenostmi navzájem – izolace, sociální vyloučení, vina/nevina. Stigma 

se v případě uvězněných osob projevuje v sociálních vztazích. Zkušenost s duševní 

nemocí, či hospitalizací v nějakém ústavu často ústí v redukci sociálních vztahů, což je 

případ i vězeňské subkultury. U vězňů se může stigma dále objevovat v situaci, kdy se 

dostávají zpět na svobodu. Stigma je jim překážkou např. v zaměstnání.  

 

Teorie labellingu vychází z teorie symbolického interakcionismu, která je 

založena na významech používaných v jednání mezi lidmi ve společnosti „Jednání 

záleží na subjektivních významech, které lidi připisují sobě, svému okolí a jiným lidem“ 

[Munková 2004: 68]. Lidská identita je tedy založena a spoluutvářena v procesu 

interakce mezi jedincem a okolním světem, složeným ze společnosti lidí. Jednání je 

v souladu s danými vzorci vytvářených společností, které jsou do určité míry 

předvídatelné. Okolní svět nás vidí určitým způsobem, hodnotí nás a vytváří soudy. 

Tyto soudy pak mohou vyústit ve vytvoření nálepky pro člověka, který byl vyhodnocen 

jako odchylující se od normy, kterou společnost uznává. „Lidské chování je tedy spíše 

konstruováno ze subjektivních definic situace a sdílených významů, než determinováno 

podmínkou prostředí, ve kterém žijeme“ [Munková 2004: 68]. 
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„Nálepkou je jedinec ve společnosti označen za devianta, který se vychyluje od 

normativního řádu, či kolektivních očekávání a institucionalizovaných hodnocení 

určitých typů chování v dané sociální jednotce“ [Hrčka 2001: 29]. Sociální deviace je 

vysvětlována jako porušování, či odchýlení od takovýchto norem. „Deviace je vztahuje 

na chování, které porušuje sociální normy, nebo na osoby, které vykazují takové 

chování“ [Munková 2004:14]. 37 

 

Lidský život se řídí určitými normami. V případě, že bychom při svém jednání 

nedodržovali pravidla, která předepisují jisté způsoby chování, nastal by společenský 

zmatek. Ne každý jedinec ovšem pravila dodržuje a v případě, že se tomu tak stane – 

konkrétní jedinec se svým chováním odchyluje od zbytku společnosti. Nikdo pravidla 

zcela úplně nedodržuje, ale zároveň se nikdo neporušuje všechny pravidla. „I jedinci, 

kteří nám připadají daleko za hranicemi slušné společnosti, například bankovní lupiči, 

se obvykle řídí určitými zásadami. Některé skupiny s vysloveně špatnou pověstí, 

například motocyklové gangy, ukládají svým členům přísná pravidla chování, za jejichž 

porušení mohou být potrestáni nebo vyloučeni“ [Giddens 1997: 185]. 

 

Deviací můžeme rozumět chování, které není konformní vůči některé normě, 

kterou akceptuje většina majoritní společnosti. Studium deviací nám skýtá ponaučení, 

že nikdo z nás není tak normální, jak bychom si rádi mysleli. Dále nám teorie deviací 

objasňuje, že i zdánlivě nepochopitelné jednání některých jedinců může mít racionální 

jádro a lze mu porozumět, známe-li jeho příčinu.  

 

Howard Becker, jako jeden z klasiků teorie labellingu, popsal, jak tento přístup 

vymezuje deviaci – stanovil čtyři typy deviace. Becker jednotlivé typy deviace 

vymezuje jako variaci v následujících oblastech - zda je, či není chování vnímáno jako 

deviantní a zda překračuje institucionalizované normy či nikoli. Kombinací těchto 

variant vznikly čtyři typy chování: 

1) Konformní jednání, které není definováno jako deviantní a je v souladu s normami. 

                                                 
37 [Babková 2009: 10] 
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2) Zjevná deviace je takové chování, které je okolím vyhodnoceno jako deviantní. 

Jedinci porušují zavedené normy.  

3) Zdánlivě deviantní chování charakterizuje chování, které je vnímáno jako deviantní, 

ovšem normy neporušuje.  

4) Skrytá deviace označuje chování, které nebylo vnímáno jako deviantní, ovšem 

normy porušilo.  

[Becker, H. Přednáška Mgr. Martina Hájka, Ph.D. o aplikaci symbolicko-

interakcionistického přístupu ze dne 14. března 2011]. 

 

Nálepkovací teorie („Labelling Theory“) se vyznačuje majoritní myšlenkou, že 

nežádoucí dopad na okolí a na postiženého nemá samotný atribut (např. způsob chování, 

vzhled), ale právě nálepka, značka („label“), která vede k odlišným reakcím druhých                

na takto označenou osobu. Tato nálepka se většinou váže k nežádoucím 

charakteristikám, ke stigmatu. Odlišný atribut v charakteristice jedince vede k reakcím 

okolí, které pak utváří tzv. již zmíněné „labely“. Dalším důsledkem nálepky může být 

diskriminace, která je vykládána v souladu s příslušným stereotypem, který pramení     

ze stigmatu. Nálepka je velmi zásadním faktorem, který ovlivňuje naše vnímání. 

Sociální okolí spíše reaguje na nálepku než na samotné chování jedince. Optikou této 

teorie je chování, které je chápáno jako porušování konformních norem.  

 
 

6.7 Sociální struktura a anomie  

Sociální skupina vytváří jisté normy a pravidla. Tato teorie je spojena                           

s normativním řádem každé společnosti. Společnost vyžaduje, aby tato pravidla byla 

dodržována, jinak následují sankce. Toto vysvětluje koncepce založená na normativním 

přístupu. Tato koncepce staví na pojmu sociální normy. Sociální norma je pravidlo,                 

na kterém se prostřednictvím konsenzu dohodla celá společnost. Jedinci, kteří jednají 

v jeho souladu, jsou považováni za „normální“. Naopak jedinci, kteří normativní řád 

porušují, jsou stigmatizováni a označeni nálepkou, která je staví na okraj společnosti. 

Sociální deviace se vyznačuje porušováním norem, zejména podstatnou odchylkou                 

od některé normy. „Každá sociální skupina své kulturní cíle vždycky spojuje s pravidly, 

zakořeněnými v mravech či institucích, určujícími přípustné podoby cest za těmito cíli“ 

[Babková 2009: 17]. 
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Merton rozlišoval dva základní prvky sociální a kulturní struktury, které lze 

oddělit, „i když v konkrétních situacích splývají“ [Merton 2007: 134]. První složku tvoří 

kulturně definované cíle, záměry a zájmy, které jsou vytyčeny jako legitimní předměty 

snažení. Tyto cíle Linton nazývá „plány skupinového života“ [Merton 2007: 134]. 

Druhá složka kulturní struktury představuje přijatelné způsoby dosahování těchto cílů. 

Merton pojmem anomie rozumí rozpor mezi konformními normami a skutečnou 

sociální realitou. Různé formy anomického jednání vychází z toho, zda jsou jedinci 

ochotni respektovat platné institucionalizované normy a využívat k jejich dosažení 

povolených způsobů, či nikoliv.  

 

Ve společnosti ne všichni mohou vlastním snažením dosáhnout úspěchu         

bez ohledu na to, z jaké pozice začínali. Pro někoho je nemožným úkolem splnit si cíle 

vlastní zásluhou. Ten, kdo ve společnosti neuspěje, bývá společností kritizován                         

a odsuzován. Jedinec se pak dostává do velmi nepříjemné situace, což je i důvod, proč 

se někteří jedinci snaží uspět nepovolenými způsoby, a to i nelegální cestou. Nelegální 

způsoby dosahování cílů volí proto, že se snaží splnit to, co po nich žádá společnost, ale 

na co sami nestačí. Jedním z důvodů, proč někteří jedinci nemohou naplnit očekávání 

společnosti jsou i rozdíly na pomyslné startovací čáře. Velký důraz společnost klade               

na vítězství, nikoliv na soutěž samotnou, a to má za důsledek napětí a tlak směrem 

k anomii. Každý chce vyhrát a nezáleží na tom, zda to dělá legálním způsobem. Rozpor 

mezi kulturními normami a sociální realitou vede podle Mertona k zhroucení norem, 

k anomii. Anomie vede k deviantnímu chování a deviantní chování může být současně 

ukazatelem anomie. Merton rozlišuje pět typů individuální adaptace na systém 

kulturních cílů a institucionálních norem, jež regulují způsoby dosažení těchto cílů – 

konformita, inovace, ritualismus, únik a rebelie. Vše Merton zachycuje v následující 

tabulce, kde (+) značí přijetí, (-) odmítnutí a (+-) odmítnutí současných hodnot               

a dosažení hodnot nových. 

Tabulka číslo 2 
Mertonova typologie způsobů individuální adaptace: 
 

Způsoby adaptace Cíle Prostředky 
Konformismus + + 
Inovace + - 
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Ritualismus - + 
Únik - - 
Vzpoura ± ± 

[Merton 2007: 146] 
 

Pokud je společnost stabilizovaná, nejčastějším typem adaptace je konformita. 

Konformisté přijímají jak všeobecně uznávané cíle, tak také prostředky jak těchto cílů 

dosáhnout. „Kdyby tomu tak nebylo, stabilitu a kontinuitu společnosti by nebylo možné 

udržet“ [Merton 2007: 147]. 

 

Dalším způsobem adaptace je inovace. Inovátoři jsou ti lidé, kteří se snaží                   

o dosažení cílů, které uznává společnost, ale používají k tomu vlastních způsobů, 

společnost je utěšena vnějším zdáním úspěchu. Typickým příkladem jsou zloději. Snaží 

se o zbohatnutí, což společnost považuje za cíl, ale nepoužívají k tomu legálních 

prostředků.  

 

Pro třetí skupinu, ritualisty, je typické, že se i nadále podřizují společenským 

normám, přestože je již přestali uznávat. Normy jsou přísně dodržované prostě proto,             

že existují a nebere se již ohled na jejich širší smysl a cíl.  

 

Dalším způsobem adaptace je únik. Do této kategorie patří lidé, kteří odmítli jak 

stanovené hodnoty, tak také všeobecně uznávané cesty k jejich dosažení. Do této 

kategorie můžou patřit např. narkomani, kteří se uzavřeli před společností. Merton 

později ve svých dalších pracích redukuje počet adaptačních způsobů a vynechává tak 

konformitu a rebelii. 

 

Nejdramatičtější způsobem řešení vzniklého konfliktu je zcela jistě vzpoura proti 

systému, rebelie. Patří sem jedinci, kteří usilují o náhradu dosavadních norem a hodnot, 

které doteď fungují. Do této kategorie patří dle Antony Giddense např. příslušníci 

radikálních politických hnutí. 

 

Podle Mertona každá kultura a společenský systém definuje obecné cíle, jejichž 

plnění bude očekávat od svých členů. Současně s těmito cíli existují sociálně tolerované 

prostředky, díky nimž se usiluje o jejich plnění. Tam, kde existují jisté odchylky mezi 
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požadavky společnosti a jednáním konkrétních jedinců, dochází k jednání, které je 

nekontrolovatelné.  

 

 

 

 

7. Vliv v ězeňského prost ředí na osobnost v ězně 

Vězeňské prostřední má na psychiku a osobnost vězně zcela nepopíratelně nemalý 

dopad. Díky jeho vlivu můžeme u odsouzených velmi často pozorovat některý z těchto 

stavů: 

1. Dekompenzaci - selhání a postupné celkové ochromení psychiky. 

2. Deaktivaci - ztráta obranných, adaptačních mechanismů od počáteční lhostejnosti             

a nezájmu až po stav absolutní resistence a otupující apatie.  

3. Demotivaci - výpadek většiny kladných motivačních polí nutných k sebenápravě.  

4. Destrukci - upuštění nebo zavržení konstruktivních aktů a náhrada (např. cílenou 

agresí proti lidem, úmyslným vyvoláváním nepokojů apod.). 

5. Dezorientaci - naprostá rezignace na bývalý život na svobodě, úmyslné odmítání 

vězeňské péče, prizonizace.  

 

Izolace způsobená zadržením představuje náhlý psychosociální stres, kterému 

musí obviněný jedinec ve vazbě čelit. Najednou chápe, že to, co si nikdy nepřipouštěl, 

že by se ho uvěznění mohlo dotýkat osobně, se stává realitou. Ve výkonu vazby trpí 

lidská důstojnost, jelikož jedinec je ve věznici převlečen do vězeňského oděvu, přichází 

o dosavadní společenské postavení, ztrácí majetek, který vlastní, a přijde o jakékoliv 

soukromí a kontakt s blízkými a rodinou. 24 hodin denně tráví svůj veškerý čas na jedné 

cele včetně stravování a vykonávání denních potřeb. „Člověku je zabráněno, aby své 

tělo, jednání, a dokonce i myšlení mohl držet stranou kontaktu s cizími osobami                 

a věcmi. Nikdy není zcela sám, vždy je buď přímo vystaven pohledům druhých, aneo 

nemůže tuto možnost alespoň vyloučit“ [Keller 1996: 131]. Lze proto hovořit                     

o depersonalizaci existence člověka umístěného v totální instituci. Toto jsou všechno 

faktory, které ovlivňují jeho chování, prožívání a v počátku se s nimi velmi špatně 

vyrovnává. Sochůrek zmiňuje jako první problém po uvěznění náhlý šok z izolace, který 

jedince absolutně destabilizuje: „Člověk je doslova vytržen z obvyklé životní situace                 
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a je nucen si zvykat na něco zásadně jiného“ [Sochůrek 2002:67]. Ve vazebním 

uvěznění se jedinec musí přizpůsobovat novým podmínkám vězeňského prostředí, začít 

se orientovat v chodu zařízení. Nemalým problémem je pocit nejistoty, jak dopadne 

vyšetřování, jak velký může být trest.  

 

Jedním z dalších negativních důsledků můžou být projevy agresivního chování. 

Vězeňské prostředí, ve kterém se najednou obviněný nachází, je prostředím 

stereotypním, které se značně liší od toho, kde se do té doby nacházel. Jedním z pocitů, 

které u jedince převažuje, je pocit nudy. Jedinec, který je v této situaci může pociťovat, 

že přichází o identitu, profesní roli i postavení, které měl v mimovězeňském prostředí. 

„Dle Čírtkové, vězni nejčastěji udávali, že umístění do vazby pro ně bylo šokující 

(25%), považovali to za nespravedlivé (25%), nepříjemné (25), deprimující (15%), 

ponižující (10%)“ [Čírtková in Vágnerová 2004: 816]. 

 

Jedinec může reagovat různě na zátěžovou situaci. Často tato reakce kmitá mezi 

agresí a chováním, které směřuje k úniku. Agrese je namířena na okolí nebo vůči sobě 

samému. U agrese, která je zaměřena na okolí, se projevuje fyzickou či verbální 

formou38. Agrese je v některých případech vztahována k sobě samému, čili se jedná                  

o proces sebepoškozování. „Co se týče sebepoškozování, může jít o případy, kdy se 

jedinci záměrně podřežou žiletkou, sklem či jiným ostrým předmětem, spolykají nějaká 

cizí tělesa, předávkují se léky nebo drží hladovku“ [Tučková 2010: 22]. 

 

Hlavním aspektem života každého vězně je stereotyp v podobě každodenního 

režimu, který se opakuje. Každý den se odehrává podobně, vězeň zažívá stejné situace      

a jeho život je monotónní, stereotypní. Každé ráno je budíček, sčítací prověrka, snídaně. 

V dopoledních hodinách probíhá účast na vybraných aktivitách, což pokračuje                          

i v odpolední čas. Ti vězni, kteří mají zaměstnání, tak hned po ránu odcházejí do práce. 

Dále následuje oběd, hodinová procházka, večeře, sčítací prověrka, osobní volno                   

a nakonec večerka. Pokud mají vězni zájem, speciální pedagog jim v oddělení vyčlení 

zvláštní místnost, kde si mohou zahrát např. karty, šachy aj. Denní režim jim je občas 

narušen prohlídkami v oddělení a návštěvou lékaře [Zámečník, c.d.]. 

 

                                                 
38 Příkladem je agrese vůči spoluvězňům (šikana) či agrese zaměřená na personál jakožto stimul frustrace. 
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 „Dlouhodobé odnětí svobody pachatelům závažných trestných činů a jejich 

umístění do uzavřených zařízení - věznic je stále chápáno společností jako optimální 

trest za zjištěné kriminální jednání a jako nejlepší ochrana společnosti před jeho 

opakováním. Současně však jsou již desítky let jak v Česku, tak i v cizině, 

diskutovány problémy spojené s vězněním části populace, sociální a ekonomické 

dopady výkonu trestu odnětí svobody na společnost, ale též negativní působení 

především dlouhodobého věznění na osobnost jednotlivých, ve věznicích izolovaných 

osob“ [Karabec a kol. 2004: nestránkováno].  

 

Věznění bývá označováno jako faktor ještě větší devastace osobnosti 

odsouzeného a spíše recidivní chování produkuje a podporuje než, že by ho utlumovalo. 

Za negativní důsledky spojené s uvězněním jsou považovány zejména ztráta pozitivních 

sociálních vazeb s původním prostředím jako je rodina, přerušení pracovního poměru, 

ztráta samostatnosti a svobodného rozhodování a celkové faktory, které na jedince 

působí v důsledku adaptačního procesu na vězeňské prostředí. „Sykes již v roce 1958 

vyjmenovává pět ztrát, k nimž vede věznění: ztráta svobody, odnětí materiálních           

a i nemateriálních statků, ztráta heterosexuálních vztahů, nedostatek bezpečí (ohrožení 

spoluvězni), omezení vlastní autonomie. To podle něj vede vězně k identifikaci 

s vězeňskou subkulturou, podporuje závadné chování a rozvíjí opoziční postoje 

k personálu věznice a jejím organizačním cílům“ [Sykes in Karabec a kol. 2004: 

nestránkováno]. Vlivem dlouhodobého pobytu ve vězení může docházet k dočasné 

změně některých osobnostních struktur. U vězňů většinou dochází ke zvýšení 

hostility39. Nedostatek hlubších emocionálních vazeb mezi spoluvězni vede 

k uzavřenosti do sebe. „Byly zjištěny také změny v oblasti motivace a postojů, většinou 

šlo o prohloubení celkového nezájmu a zhoršení pocitu emoční pohody“ [Vágnerová 

2004: 820]. Pachatelé odsouzení k výkonu trestu odnětí svobody na doživotí se snaží 

ubránit patologickým vlivům vězeňského prostředí, využívají k tomu jisté obranné 

mechanismy. Ve vězeňském prostředí je lepší použít výstižnější termín, a to 

mechanismy co nejméně bolestného přežití či volba nejmenšího zla. „Projevují se tím, 

že snižují stavy a pocity obavy, strachu, úzkosti, nejistoty, ale často i osobní 

nedostatečnosti nebo bezradnosti“ [Karabec a kol. 2004: nestránkováno]. 

                                                 
39 Tendence k nepřátelským impulsům, agresivní chování vůči sobě a okolí.  
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Ve výzkumu vlivu doživotního trestu na odsouzené v ČR byl použit dotazník 

z výzkumu Klause Laubenthala a zúčastnilo se jej 13 doživotně odsouzených. Jako 

nejzávažnější problém se objevil vztah odsouzených k vnějšímu světu a ztráta soukromí 

jako největší problém výkonu trestu40.  

Ve výkonu trestu odnětí svobody na doživotí je odsouzený vězeň izolován                 

od zbytku vnějšího světa, společnosti. Jeho společnost mu vytvářejí jeho spoluvězni. 

Kolem jedince vzniká jisté společenské vakuum. Dochází k omezení sociálních vztahů 

se společenským prostředím. Dochází ke ztrátě společenských rolí a degradování jeho 

sociálního statusu. „Mezi deformace osobnosti odsouzeného patří např. stavy apatie                

a deprese, snížení psychomotorické hnací síly, neadekvátní hodnocení skutečnosti, které 

je vyvoláno traumatickým reagováním na vnější situace a lidi, ...., sebevražedné pokusy, 

výskyt psychotických epizod. Může jít o relativně trvalou deformaci osobnosti 

s tendencí upevnit ty reakce a chování, které vznikly v době izolace“ [Čech 2008: 46]. 

 Jádrem problému, kterému jsou vězni na doživotí nuceni čelit je nejistota 

ukrývající se v neurčitosti rozsudku. Jejich myšlenky se ubírají k jedinému cíli – kdy           

a za jakých okolností budou propuštěni. Odsouzení si uvědomují, že nad svým životem 

(tedy i nad svým propuštěním) nemají absolutně žádnou kontrolu. „Tato nejistota na ně 

tíživě dopadá, celý jejich budoucí život je ohrožen a pocity se velice mění, nemohou 

nikdy vědět, zda se kvůli jednomu pochybení neodsoudili k trvalému pobytu ve vězení. 

Důsledkem toho všeho je, že odsouzení k trestu odnětí svobody na doživotí mají 

změněný mechanismus vnímání času“ [Čech 2008: 47]. 

Trest odnětí svobody na doživotí v sobě zahrnuje omezení některých práv, 

hlavně práva na svobodu. Ztráta tohoto práva může vést až totálním indikátorům 

degradace osobnosti v podobě desocializace, ztrátě odpovědnosti, krizi identity              

a celkové adaptaci na vězeňský systém. Dlouhodobé uvěznění je často pomalým 

procesem sociální deformace, dehumanizace a sociální zploštělosti. Ztráta odpovědnosti 

u vězňů odsouzených na doživotí může vést k jejich definitivní ztrátě možnosti návratu 

zpět do společnosti. U skupiny doživotně odsouzených bývá prognóza nápravy                      

a reintegrace zpět do společnosti velmi negativistická. K typickým projevům vězňů patří 

stížnosti, že příčinou jejich dehumanizace byl a je právě sám vězeňský systém. 

                                                 
40 Nováková, J. 1999. Výzkum vlivu doživotního trestu na odsouzené. Trestní právo: 3/99.  
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Doživotní vězni jsou tedy skupinou odsouzených, kteří mají nejlépe adaptovaný 

vězeňský systém, což je i důvod, proč je to nejméně problémová skupina vězňů. 

„Nejsou s nimi potíže zejména proto, že má každý své soukromí, pohybují se                     

pod stálým dozorem zaměstnanců vězeňské služby. Opravdu nemůžu říct, že by 

s s doživotně odsouzenými byly nějaké problémy, kromě nějakých drobností, které se 

dají vyřešit pohovorem“ [Kocourek in Veselý 2007: 16]. 

Po přechodu z vazby do výkonu trestu odnětí svobody se liší přístup vězňů 

k jejich prožívání a zvládání trestu. Každý z nich je individuální jedinec a podle toho, 

jak ke svému trestu přistupuje, můžeme vězně rozdělit do tří hlavních skupin. Jsou to: 

1) ti, kteří se snaží zvrátit stav věcí, 

2) ti, kteří rezignují a 

3) ti, kteří si udržují určitý životní styl. 

 

Ad 1) Tito vězni se snaží zvrátit svůj stav a v případě, že se jim to nepodaří, 

rezignují a dostávají se na úroveň za každou cenu si pro sebe získat, co nejvíce výhod, 

co nejvíce spoluvězňů na svou stranu a ze všeho co nejvíce utržit ve svůj prospěch.  

 

Ad 2) Ti, kteří nezvládají svou situaci od počátku, taktéž rezignují a někdy tito 

jedinci uzavírají svůj život sebevraždou. Ti pouze přežívají, nemají přátele a rodina             

se jich většinou zřekla.  

 

Ad 3) Poslední skupinu tvoří vězni, kteří po prvních chvílích zklamání a snah 

něco změnit též neuspějí a uspořádají si své myšlenky a svůj životní styl tak, aby v něm 

byli schopni žít, plnit program zacházení a např. usilovat o vzdělání [Zámečník, 

Bohuslav. Elektronická konzultace na téma doživotně odsouzení 2011-02-16]. 
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8. „Programy zacházení“ jako možnost úniku z realit y 
vězení 

Ve výkonu trestu odnětí svobody na doživotí se personál věznice snaží působit 

na převýchovu vězně. Zacházení41 s vězni probíhá prostřednictvím programů zacházení. 

Trest odnětí svobody na doživotí působí negativně na osobnost odsouzeného - 

desocializace a institucionalizace vězně. Orgány činné v trestném řízení a celý vězeňský 

systém si uvědomují, že tyto účinky jsou v rozporu s institutem uvěznění, a proto 

existují programy zmírňující alespoň ty nejzhoubnější důsledky dlouhodobého 

uvěznění. Tyto programy by měly být soustředěny na oblast zacházení s pachateli.  

 

Hodnota programů orientovaných na oblast zacházení je mezinárodně uznávána 

od roku 1995, kdy první kongres přijal Standardní minimální pravidla pro zacházení 

s vězni. Tato pravidla by měla povzbuzovat sebedůvěru a rozvíjet smysl                           

pro odpovědnost, a to prostřednictvím nástrojů zahrnujících např. vzdělávání, odborný 

výcvik a školení, práci v oblasti sociálních problémů, poradenství v oblasti 

zaměstnávání, tělesný rozvoj a posilování morálního charakteru podle individuálních 

potřeb každého odsouzeného. Tyto programy by měly vězňům dát možnost opustit 

kriminální kariéru a osvojit si způsobilost k odpovědnému životu.  

 

Základním předpokladem programů zacházení, o který se personál opírá, je 

datum propuštění vězně na svobodu. A právě realita, že v případě doživotně 

odsouzených tato skutečnost není známa, může mít negativní dopad na účinek těchto 

programů. Z tohoto důvodu je žádoucí tyto programy pečlivě dopředu plánovat                   

a v případě doživotně odsouzených s nimi začít, co možná nejdříve.  

 

Aktivity u doživotních trestů jsou omezeny tím, že tyto aktivity jsou vykonávány 

jen v rámci jejich kmenového oddělení, jinam nechodí. Nabídky aktivit, které 

v současnosti ve věznicích jsou, jsou ale mnohem větší, než-li v klasickém standardním 

oddělení. Je to asi proto, že se doživotním vězňům a práci s nimi věnuje ve věznicích 

velká pozornost.  

 

                                                 
41 Od roku 2000 se ve vězeňství používá termín zacházení s vězni ve výkonu trestu odnětí svobody; od 
pojmu resocializace vězeňství spíše opustilo.  
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U dlouhodobých trestů odnětí svobody je program zacházení velmi pečlivě 

sledován. Tyto programy nemůžou být u takto specifických vězňů brány zpočátku jako 

účinek v podobě přípravy na život venku. U těchto pachatelů jde primárně o to, aby se 

adaptovali na vězeňský systém a aby vězeňské prostředí mohlo využívat schopnosti 

vězňů. V případě vězňů, kteří trpí nějakou poruchou osobnosti a odpykávají si ve vězení 

delší tresty, je největší zřetel brán na terapeutický charakter programů zacházení.  

 

Velmi významně ve vězení působí institut podmínečného propuštění, na který se 

upíná zejména skupina doživotně odsouzených vězňů - je to hlavní zlomová událost, 

kterou jako jedinou vidí ve své budoucnosti. Institut podmínečného propuštění slouží 

rovněž i jako předpoklad jisté motivace vězně. Na druhé straně se institut 

podmínečného propuštění může obrátit v negativní faktor, který se může projevit 

v momentě, kdy je vězňovo podmínečné propuštění zamítnuto.  

 

Důležitou součástí programů zacházení u doživotně odsouzených je dodržování 

denního režimu, mezi tyto činnosti patří dodržování budíčku, tzv. „sčítáku“42, peče                  

o osobní vzhled a osobní hygiena, vzdělávání vlastní či organizované věznicí, pracovní 

činnost, sport. 

 

Doživotní vězni nemohou pracovat společně s ostatními vězni a bohužel vhodné 

práce pro ně je velmi málo. Převážně vykonávají příležitostnou pracovní činnost, která 

má charakter jednoduché manuální práce (např. lepení papírových tašek). Práci 

vykonávají doživotně odsouzení odděleně od ostatních vězňů, a to v místnosti k tomu 

speciálně určené. Většina doživotně odsouzených, kteří nedostávají starobní nebo 

invalidní důchod, mají o zařazení do pracovního poměru zájem. Zdroj příjmů potřebují 

mimo jiné proto, aby si ve vězení mohli dopřát alespoň nějakou radost např. v podobě 

kávy, cigaret a jiných požitků. Když se jim jich nedostává, bývají pak nevrlí a často 

reagují impulzivně na každou banalitu.  

 

Aby u dlouhodobých a doživotně odsouzených nedocházelo během trestu 

k desocializaci vlivem izolace, je třeba vězně zapojovat do volnočasových                      

a vzdělávacích aktivit. V podmínkách věznic, kde jsou i doživotní vězni, mají jedinci 

                                                 
42 Tzv. sčíták znamená ve vězeňském slangu ranní a večerní sčítání vězňů, tzv. sčítací prověrka.  
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možnost doplnit si základní vzdělání, vychodit rekvalifikační kurz, studovat cizí jazyk. 

Vězni mají též možnost navštěvovat místní knihovnu, hrát společenské hry a sledovat 

pořady v televizi. Velmi bohatou volnočasovou činnost zajišťuje u doživotních vězňů 

duchovenská činnost. V mnoha případech církev nahrazuje vnější kontakt s někým, kdo 

je mimo věznici. „Vězeňská duchovní služba je sborem vězeňských kaplanů, které 

pověřila jejich církev, a s jejichž působením vyslovil výkonný výbor Vězeňské 

duchovenské péče (dále VDP) souhlas. Kaplani jsou zaměstnanci Vězeňské služby, jsou 

členy VDP a patří do deseti různých církví. V současnosti pracuje 34 vězeňských 

kaplanů, kteří působí ve 23 věznicích a vazebních věznicích. Kaplani jsou organizačně 

odpovědni řediteli své věznice, po stránce metodické hlavní kaplance Vězeňské služby       

a jejím zástupcům. Kromě organizování a realizace duchovní služby v místních 

podmínkách se podílejí rovněž na vytváření a aplikaci výchovných programů, 

vedoucích k hodnotové změně klientů. Kaplani slouží rovněž svým spoluzaměstnancům 

a jsou poradci ředitelům svých věznic ve věcech spektra současného náboženského 

života“ 43. 

 

Každý člověk je do jisté míry svobodný, ve vězení reálná svoboda neexistuje.           

Ve vězení může vězeň dojít např. k vnitřní svobodě, která není závislá na uvěznění. 

K tomuto procesu může dopomoci kaplan. Pro lidi ve vězení je setkání s Bohem jiné, 

proto k nim musí mít vězeňští kaplani jiný přístup. Člověk jako kaplan musí používat 

jiná přirovnání. Například vězeňský kaplan Bohuslav Zámečník, který do minulého 

roku působil ve věznici Valdice říká, cituji: „Oni brali osobu obhájce jinak. Ježíše 

Krista v podobě obhájce též vidí jinak. Je to krůček za krůčkem seznámit je s vírou“ 

[Zámečník 2011]. 

 

Duchovní není ten, kdo se prvotně snaží získat člověka na svou stranu, vtáhnout 

ho do víry. Duchovní je zde, aby si vězni dokázali přiznat vinu, aby došli k určité formě 

pokání a třeba, aby došli k odpuštění. Samozřejmě se toto netýká jen vězně, ale hraje tu 

roli velká škála různých dalších jedinců, jako pozůstalí, rodina. Proto duchovní 

v některých případech může působit jako mediátor. Vězeň například s pomocí 

duchovního může napsat omluvný dopis pozůstalým a vyjádřit tak svou lítost. Není 

                                                 
43 Vězeňská služba České republiky. Duchovní služba ve věznicích ČR. [online, 2011].  
Dostupný na internetové stránce:  
http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/duchovni-sluzba-1287/zakladni-informace/english-summary-
prison-pastoral-care-6573. ISSN neuvedeno. 
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důležité, zda bude opětována zpětná vazba, je důležité, že se odsouzený vyjádřil                  

a přiznal svou vinu.  

 

U doživotně odsouzených pachatelů vznikají důsledkem dlouhodobému 

uvěznění specifické psychické stavy, které vyžadují pomoc psychologa či psychiatra, 

kteří jsou vězňům k dispozici. Jedná se např. o pocity bezmoci, deprese, ztráta motivace 

v důsledku uvědomování si nikdy nekončícího trestu. Tyto pocity by pak v konečném 

důsledku mohly vést i k sebevraždě.  

 

 

9. Podmíne čné propušt ění jako nová šance na život 

Podmíněné propuštění je institut, který pod podmínkou dobrého chování vězně  

v průběhu zkušební doby umožňuje soudu propustit odsouzeného na svobodu před 

odpykáním jeho celého trestu odnětí svobody. Podmíněné propuštění vychází                          

z předpokladu, že proces nápravy odsouzeného může postupovat rychleji, než se 

původně předpokládalo, a že není nutné zbytečně prodlužovat jeho pobyt ve vězení. 

Musí tomu ale předcházet předpoklad, že se odsouzený napravil natolik, že 

nepředstavuje nebezpečí pro společnost. Pozitivem podmíněného odsouzení je, že 

usnadňuje resocializaci odsouzeného a jeho společenskou reintegraci zpět                     

do společnosti. Podmínečné propuštění je někdy mezi laickou veřejností bráno jako jisté 

odpuštění vězni, ale má to i své pozitivní důsledky, např. ovlivňuje pozitivně vězeňskou 

atmosféru, dává vězňům perspektivu budoucího propuštění, stimuluje vězně                   

k pozitivním aktivitám, paralyzuje některé negativní účinky vězeňského pobytu. 

 

Podmínečné propuštění doživotních vězňů zatím nebylo ještě v minulosti ČR 

aplikováno. Tato problematika úzce souvisí s nápravou pachatele. Jak jsem se již 

zmiňovala náprava velmi úzce souvisí s procesem prizonizace. Tento proces paralyzuje 

osobnost a chování vězně na mrtvý bod. Institucionalizovaný vězeň podléhá tlaku 

vězeňského prostředí a není schopen se sám o sebe postarat. Vězení mu nařizuje, co má 

dělat a hlavně, jak to má dělat. Vězeň se za dlouhá léta ve věznici dokonale adaptoval 

na toto prostředí a cokoliv nového by ho jen dezorientovalo.V případě podmínečného 

propuštění po 20 letech mi přijde téměř nemožné, aby se takovýto jedinec byl schopen 

zařadit do společnosti bez větších problémů a bez páchání nové trestné činnosti. 
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Chování vězňů je často účelové a míří k jedinému cíli, vyjednat si výhody ve svůj 

prospěch a toto chování by bylo zajisté odlišné od toho, které bude následovat             

po propuštění. Ve věznici mají tito vězni určitý řád, na který jsou zvyklí. To jim bude 

v civilním prostředí zcela jistě chybět a bude hrozit nebezpečí, jak se k tomuto 

problému jedinci postaví. Mnoho vězňů s dlouhodobými tresty mluví o tom, že venku 

nikoho nemají, kdo by jim po propuštění pomohl. Tudíž se budou muset spoléhat jen             

na sebe či na své kamarády, kteří s nimi byli ve výkonu trestu. 

 

 

10. Vězeňská subkultura  

Vězení jako specifická instituce vytváří uvnitř sebe svou vězeňskou subkulturu, 

která je charakteristická specifickými znaky typickými pro vězeňské prostředí. 

Vězeňskou subkulturou zde máme prioritně na mysli tu prostorovou část věznice, kterou 

obývají samotní vězni [Nedbálková 2006: 471]. Tato subkultura je tvořená 

odsouzenými, ale je jasné, že nemůže existovat sama nezávisle na prostředí, ve kterém 

se utvořila. Má na ni vliv i širší okolí, se kterým jsou odsouzení spjati – prostředí 

věznice a vězeňský personál.  

 

Hodnotový systém vězeňské subkultury se mění v závislosti na dynamice 

vězeňského společenství. Úpravy hodnotového systému do vězeňské subkultury 

přinášejí buď vězni – nováčci nebo se tento systém upravuje vlivem odchodu nějakého 

vězně.  

 

Utváření vězeňské subkultury má příčinu i v naprosto prostých věcech, jako je 

snaha vězňů snížit své strádání (strategie zvládání svého utrpení), zajistit si bezpečnost, 

získat určitý majetek, důstojnost či žádoucí postavení ve vězeňské hierarchii. 

Vězeňskou subkulturu tedy můžeme definovat jako sociální skupinu, která má svojí 

vlastní strukturu a hierarchii. Jedinci pak jsou nositeli rolí, které jsou spjaty s různými 

normami, hodnotami a pravidly v závislosti na tom, jakou hodnotu nesou konkrétní role.  

 

Vznik vězeňských subkultur je nejprve autory vysvětlován jako reakce na různé 

deprivace života v instituci vězení [Clemmer in Nedbálková 2003: 472]. Ztráta 

autonomie je základní deprivací, která má na vězně největší dopad. Tato deprivace je 
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mírněna ustavením specifické vězeňské filozofie, tzv. „kódu vězně“  [Clemmer              

in Nedbálková 2003: 472]. Kód vězně představuje jakousi vžitou strategii výkonu trestu              

a jeho hodnoty odrážejí následující pravidla: „Nepleť se do věcí jiných vězňů! Nebuď 

moc zvědavý! Nedávej si pusu na špacír! Hleď si svého! Nebonzuj!“ [Pollock-Byrne             

in Nedbálková 1990: 472-473]. Další z deprivací života ve vězení je nedostatek zboží, 

jehož přítomnost jedinec v civilním životě považoval za samozřejmou (hezké oblečení, 

cigarety, jídlo dle vlastní chuti). „Proto ve vězení vznikají sítě organizovaných 

neformálních trhů, pomocí kterých si vězňové toto zboží opatřují a směňují“ 

[Nedbálková 2003: 472]. 

 

Vězni utvářejí specifickou sociální skupinu, která má svá pravidla, strukturu, 

hierarchii rolí s pevně stanovenými pravidly. Tato skupina se vyznačuje společnou 

nenávistí k společnosti, jelikož ta může za to, že jsou ve vězení. Vězni se navzájem 

považují za tzv. spolutrpitele, kteří sdílejí stejný osud. V případě, kdy se mezi nimi 

objevuje „nový“ vězeň, téměř okamžitě ho ostatní vtáhnou mezi sebe a učí ho tamním 

pravidlům (dozorci a ostatní personál jsou ti špatní apod.). K nejznámějším 

doprovodným jevům utváření vězeňské subkultury patří existence tzv. kriminálního 

argotu44. Ten byl v práci pana doktora Netíka definován jako „zvláštní nespisovný 

jazykový útvar, který je tvořen ze speciálních názvů a obratů selektivně 

srozumitelných45, který je užíván ve společenství sociálně marginálních jedinců 

s asociální orientací“ [Netík in Fischer 2006:67]. 

 

10.1 Základní typologie delikvent ů  

Každý jedinec se přizpůsobuje, chová, projevuje ve svém okolí originálně             

a jedinečně, ale i přes to se dají u populace, která je postižena delikventním chováním 

vypozorovat a definovat jisté podobné znaky, kterými by se dali tito jedinci 

charakterizovat. Každý jedinec své počínání prožívá jiným způsobem. Někteří inklinují 

k afektivnímu jednání, jiní jsou chladní, mají nižší míru vcítění se, jsou lhostejní 

k problémům ostatních. Nálady těchto jedinců jsou vůči okolí spíše negativní, 

nepřipouštějí si vinu za spáchané trestné činy a jsou velmi povrchní. Většinou litují sami 

                                                 
44 Specifický jazyk vězňů. 
45 Možnost domluvy vězňů mezi sebou, aniž by jim někdo další mimo jejich subkulturu rozuměl. 
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sebe, příčinou svého chování spatřují v naprosté většině případů ve svém okolí [Fischer, 

S., Škoda, J. 2008].  

 

Dalším projevem je způsob myšlení těchto jedinců, který má základy 

v lhostejnosti a netečnosti vázaných na přítomnost.Tito jedinci nejsou schopni 

přemýšlet o své budoucnosti, takovýto lidé žijí momentální přítomností a nepřemýšlejí, 

jaké důsledky bude mít jejich jednání. Tito jedinci se řídí impulsy a pudy a nejsou 

schopni se ve vyhrocených situacích ovládat. Pachatelé kriminálního jednání bývají 

bezohlední, nezodpovědní a agresivní při dosahování svých tužeb, cílů. Dle Eysencka 

lze tyto osobnosti popsat jako ty jedince, kteří vyhledávají vzrušení, ignorují nebezpečí, 

jejich osobnost je krutá sociálně oploštělá [Eysenck, H., Eysenck 1993]. 

Za zdmi vězeňského prostředí se personál věznice setkává s naprosto odlišnou 

skupinou jedinců. Součástí kriminality byla vždy snaha zobecňovat poznatky                       

o osobnosti pachatelů a zařadit je do skupin dle určitých znaků a specifik typických               

pro danou subkulturu. Typ osobnosti člověka bývá nejčastěji určován jako souhrn 

vlastností, rysů nebo jiných dalších znaků osobnosti jedince. Tyto znaky jsou většinou 

společné většímu počtu osob. Čírtková46 v učebnici forenzní psychologie rozlišuje pět 

základních typů osobnosti pachatele. Jedná se o typ socializovaný, neurotický, 

psychopatický, mentálně nedostačivý pachatel, psychotický.  

 

1. Socializovaný typ 

Trestná činnost má charakter jednorázové epizody, která se vymyká z pachatelova 

běžného života. U takového pachatele je svědomí utvořené a jedinec nad spáchaným 

trestným činem projevuje lítost. Jednání s takovýmto jedincem nebývá nijak 

problematické, snadno se s ním naváže kontakt a sociální prognóza bývá zpravidla 

optimistická. Lze je snadno rozpoznat, jelikož takovýto jedinci mají vybudované 

rodinné zázemí a jeho myšlenkové pochody jsou „normální“. U těchto jedinců se 

předpokládá, že po propuštění již v další trestné činnosti pokračovat nebudou.  

 

2. Neurotický typ 

Jde o citově nestálého jedince, který trpí neurotickými poruchami jako úzkost, hysterie, 

či nutkavými představami. Příčinou trestné činnosti jsou často nevyřešené emocionální 

                                                 
46 Čírtková, L. 2004. Forenzní psychologie. Plzeň: Aleš Čeněk. 
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konflikty, např. v rodině a čin je protestem vůči rodině, nikoli společnosti. Velká většina 

případů pramení z důsledků plynoucích z nesprávně působící rodiny. Ve vězení bude 

takový jedinec výrazně maladaptivní a bude patřit spíše ke skupině outsiderů.  

 

3. Psychopatický typ (nesocializovaný) 

Takovýto termín ustupuje v posledních letech do pozadí a je nahrazován termínem 

sociopatický, defektně socializovaný. Podle Čírtkové byla psychopatie vyřazena 

z aktuální klasifikace duševních poruch a nemocí a nahrazena pojmem poruchy 

osobnosti a chování. Výraz sociopat má svůj původ v modernějších názorech hlavně 

anglosaské školy a používá se jen pro ty formy psychopatie, které se projevují 

odmítáním a hlavně výrazným porušováním sociálních a právních norem. Jedinci se 

projevují nápadnými a zvláštními způsoby jejich jednání. Jde spíše o trvalou poruchu 

osobnosti, která se vyznačuje neexistencí či naopak existencí větší intenzity některé 

vlastnosti. Osobnostní struktura těchto jedinců vykazuje znaky nepřizpůsobivých vzorců 

chování, jsou u nich patrné výrazné odchylky od standardního konformního jednání 

zbytku majoritní společnosti. „Psychopatické založení osobnosti je často typické                  

u recidivistů“ [Čírtková 2004: 126]. Delikventi mají oploštělou emocionalitu. Slušné 

chování je těmito jedinci odmítáno jako projev slabosti, ale zároveň dokáží okouzlit 

svým chováním a vystupováním tak, aby manipulovali s okolím ve svůj prospěch.  

 

4. Mentálně nedostačivý typ  

Tento typ se vyznačuje nízkou inteligencí, jeho mentální úroveň je pod populačním 

průměrem. Trestná činnost bývá nepromyšlená, jednoduchá a přímočará. Podle Čírtkové 

se „často dopouští násilné trestné činnosti, bývá pachatelem sexuálních útoků proti 

inadekvátním objektům (děti, zvířata).“ Tito delikventi se stávají často oběťmi 

manipulace, jelikož jejich inteligence je velmi podprůměrná a jsou tak velmi lehce 

ovladatelní.  

 

5. Psychotický typ 

Do této skupiny pachatelů lze zařadit jedince, kteří trpí některou formou psychózy. 

Jejich trestná činnost je podle Čírtkové podivná a nepochopitelná. Často se dopouštějí 

násilné trestné činnosti, pro kterou je typická brutalita. V praxi se jedná o jedince, kteří 

trpí schizofrenií, depresemi, paranoiou či různými typy psychóz způsobené závislostí     

na psychotropních látkách.  
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10.2 Charakteristika doživotn ě odsouzeného  

Kriminální chování je výslednicí vzájemné souhry vnitřní osobnosti pachatele                

a vnějších činitelů z okolí. V definici kriminálního chování se uplatňují strukturální 

charakteristiky osobnosti a prvky proměnné povahy. K těmto charakteristikám mimo 

jiné patří motivace jako příčina konkrétního trestného činu. JUDr. Zdeněk Karabec, 

CSc. a PhDr. Šárka Blatníková z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci definují 

motivaci takto, cituji: „Motivace kriminálního chování má tyto charakteristické 

zvláštnosti: 

� bezprostřednost uspokojení potřeb, která bývá v psychopatologické terminologii 

označena jako nezdrženlivost,  

� přeskočení fází rozhodovacího procesu, během nichž dochází k tvorbě 

rozhodnutí o chování, přičemž některé z motivů převládnou, zatímco jiné jsou 

potlačeny (hlavně u impulzivních deliktů, kde na fázi vzniku motivů navazuje 

bezprostředně realizace chování),  

� subjektivizace morálních a právních norem založená na egocentrické orientaci 

osobnosti“ [Karabec, Z., Blatníková, Š. 2011]. 

Ke kladným vlastnostem doživotně odsouzených patří pracovitost, 

pořádkumilovnost, disciplína, samostatnost, zdvořilost, konformnost. Naopak k těm 

negativním patří vlastnosti jako je vznětlivost, bezcitnost, egocentričnost, izolace            

od vnějšího světa, rafinovanost, taktičnost a manipulovatelnost. 

 

 

10.2.1 Typický v ězeň odsouzený na doživotí  

Typický vězeň odsouzený na doživotí se obvykle vyznačuje těmito symptomy: 

� Bez chuti do života. 

� Většinou smutný a zamyšlený do sebe.  

� Pokud je s někým ubytován na cele, moc dlouho s ním nevydrží. 

� Se zájmem o vše, co by vedlo k jeho prospěchu. 

� Se zájmem o práci, pokud tedy nemá starobní důchod či jiný příjem. 
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� Řeší problémy, nad kterými by se venku mimo vězení nikdo ani nepozastavil.  

� Je spokojený i s malým množstvím majetku.  

 

10.2.2 Netypický v ězeň odsouzený na doživotí  

Netypický vězeň na doživotí bývá obvykle popisován jako: 

� Věčný stěžovatel, stěžuje si na každého a téměř na vše. 

� Využije vaší pomoci a je schopen to po té zneužít proti vám. 

� Velice rád intrikuje v rámci vězňů i personálu. 

[Richter, František. Elektronická konzultace na téma doživotní vězni. 2010-12-14] 

 

 

11. Postoj k spáchanému trestnému činu a pocit viny 

Odsouzení na doživotí většinou trpí disociální poruchou47, která se vyznačuje 

absencí viny za spáchaný trestný čin. Pachatel trestného činu nenese pocity viny, a tím 

proto po té odmítá přijmout odpovědnost za trestný čin, cítí se být poškozen, ukřivděn 

uděleným trestem. Pan Mgr. František Richter, který pracuje jako speciální pedagog              

ve věznici Mírov, se k tématu vyjádřil takto, cituji: „Jsou nevinni. Když to vezmu             

po stránce matematiky, tak osm z deseti se cítí nevinni, a když ne nevinni, tak aspoň 

trest se jim zdá příliš vysoký.“ 

 

„Verbální výrok o pocitu viny za spáchaný trestný čin, pokud není pronesen 

účelově, ale je objektivizováním vědomí viny pachatele, je výrazem prožívání rozporu 

mezi tím, co učinil, a co si uvědomil jako normu“ [Karabec a kol. 2004: nestránkováno]. 

Někteří odsouzení zaujali ke svému činu kritický postoj, ale otázkou je, nakolik je tento 

pocit interiorizován, nebo nakolik jde o pseudosociálně žádoucí projev chování 

motivovaný získáním výhod ve výkonu trestu“ [Karabec a kol. c.d.]. Přiměřená míra 

pocitu viny je potřebná k tomu, aby odsouzení začali svůj čin hodnotit kriticky, a aby se 

mohli zapojit do některých programů resocializace.  

 

                                                 
47 Disociální porucha se vyznačuje chladností, hrubostí, bezohledností vůči společnosti, neschopností 
udržet trvalé vztahy a tím, že pachatelé trestných činů, kteří trpí touto poruchou ve většině případů svalují 
vinu na nějaké další osoby.  
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Doživotní vězni o svých spáchaných trestných činech téměř nemluví. A když 

ano, tak jedině v těch případech, když tvrdí, že jsou odsouzení neprávem. Mgr. Richter 

se o nich dokonce vyjadřuje takto, cituji: „To o tom mluví stále a dokola až vám začne 

v hlavě kmitat myšlenka, že by snad nevinní i mohli být. Člověk i trochu zapochybuje, 

ale bez rozsudku a seznámení se s jeho případem je to k ničemu.“ A pokud přeci jen             

o svém trestném činu promluví, tak říkají, že skutek spáchali, jsou za něj právem 

odsouzeni, ale co se konkrétně stalo a co bylo příčinou jejich jednání, to je většinou 

zahaleno mlčením.  

 

O trestném činu a pocitu viny též doživotně odsouzení komunikují s vězeňskými 

kaplany. Zpočátku se jedná o běžné pohovory, které mnohdy s prací kaplana nemají 

téměř nic společného. Většina vězňů se nejprve snaží představit svůj problém. Posléze 

kaplan vězně pomalu vede procesem uvědomění si své viny, což je běh na delší trať,             

je to dlouhodobý proces, který je založen na spolupráci. Pan Zámečník popsal tento 

proces takto, cituji: „Pokud přistoupí na to, že by mohli vyslechnout duchovního, tedy 

pohled z jiné strany, je jim předloženo, aby si uvědomili svou vinu, prožili vyznání         

a lítost (pokání) a potom získali pocit odpuštění a vnitřní svobody“ [Zámečník, 

elektronická konzultace 2011]. 

 

Bohuslav Zámečník dále tvrdí, že mnoho lidí je špatně odsouzeno. Myslí tím to, 

že jejich kauza nebyla dotažena do konce. Vězni si většinou stěžují na to, že jejich trest 

je příliš vysoký, že mohli dostat o několik let méně. Pro vězně každý rok znamená 

mnoho. Bohuslav Zámečník se jako vězeňský kaplan dále vyjadřuje k vině či nevině 

vězňů takto, cituji: „Já to vidím tak, že když člověk přijde [do vězení, J. B.], tak všichni 

jsou [cítí se být nevinní, J. B.] nevinní nebo téměř nevinní. Za ty roky jsem si již 

uvědomil, že skutečnost je jiná. Problém je hlavně ve výši trestu, oni mají pocit, že by 

měli dostat méně“  [Zámečník 2011]. 
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12. Výzkumné šet ření 

Rozhovory byly prováděny v českých věznicích, kde si svůj trest odpykávají 

doživotně odsouzení vrazi. Rozhovory prováděl Luboš Xaver Veselý. Ve své práci jsem 

užila jeho transkripty, které jsou vydané v knižní podobě.  

 

„Odpovědí doživotních odsouzenců jsem téměř výhradně nechal tak, jak zazněly. 

V několika případech vím, že mi odsouzení lhali nebo mi říkali jen částečnou pravdu, 

přesto jsem výpovědi nechal v autentické podobě tak, jak to tento žánr vyžaduje.“ 

[Veselý 2007: 12] 

 

Dále ve své analýze využívám expertní diskurz, který poslouží jako srovnání 

s výpověďmi odsouzených.  

 

 

Sen 

Když každé ráno pozoruji v oknech mříže, 

nevím, co je to za pocit, to snad svědomí mě hryže. 

Vždyť není to tak dávno, co jsem ještě skákal přes ploty, 

teď čekám tu na svůj trest za zmařené lidské životy. 

Nevím, kam odešla ze mne láska a cit, 

snad jiný než ostatní chtěl jsem být. 

Lákal mě život při plném korbely, 

krásné ženy a také bordely. 

Smát se a pít a kulečník hrát 

a stále mít někoho, kdo měl by mě rád. 

Tak sobecký může být člověk, 

teď každý den civím do čtyř stěn 

za to, jak jsem chtěl naplnit svůj sen. 48 

                                                 
48 Biederman, O. Oto Biederman (báseň Sen). Příběhy odsouzených v ČR. [online] 2011. [vyšlo 2011; cit. 
2011-03-20]. Dostupný na internetové stránce: 
http://http://www.odsouzeni.estranky.cz/clanky/oto-biederman/sen.html. ISSN neuvedeno.  
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14. Dlouhodobé uv ěznění jako kontext zvládnutí totální 
instituce 

Totální instituce jako je vězení, využívá veškeré své prostředky, aby byli vězni 

od vnějšího světa izolování nejenom fyzicky, ale i sociálně. Každý jedinec, který projde 

branou vězení, je zbaven většiny vazeb na svůj původní život. Dalším procesem je pak 

mortifikace, zbavit vězně části své osobnosti. „Bariéry, kterou instituce umísťují mezi 

své chovance a vnější svět označují první odstřižení od svého já“ [Goffman 1978:23]. 

Není žádoucí, aby se vězeň mohl spoléhat na cokoliv jiného než právě na normy vězení, 

proto je zbaven svého dosavadního života a tím i svého uvědomování si sebe sama. 

Vězení můžeme zároveň chápat jako formální organizaci, která je především založena 

s účelem izolovat a převychovat odsouzeného.  

 

Výsledkem institucionalizace je, že odsouzení přijímají postupně realitu 

každodenního odsouzení jako tu normální. Procesem umrtvování zapomínají, co je 

normální život venku mimo věznici a nahrazují ho tím vězeňským životem. Ve věznici 

mají tito vězni určitý řád, na který jsou zvyklí. To jim bude v civilním prostředí zcela 

jistě chybět a bude hrozit nebezpečí, jak se k tomuto problému jedinci postaví. 

Přivyknutí si na podmínky uvěznění je jistý typ adaptace vězně. Snáší tak lépe procesy 

institucionalizace a ideologizace.  

 

Josef Schottenhammel: „ Člověk si zvykne na všechno. Už jsem byl ve vězení několikrát a sedím 

prakticky celý život. Šel jsem do vězení ještě před revolucí, propustili mě v roce 2000, ale venku jsem byl 

jen půl roku. Dá se říct, že jsem si zvykl, pokud se dá na vězení vůbec zvyknout.“  

 

PhDr. Kurucová:  „Ano, protože oni si na ten stereotyp zvykli. Oni prostě vědí, že je tak nějak nic jiného 

nečeká. Prostě přežít. Žijí v takovém svým mikrosvětě“.  

 

 

Vězni se díky vězeňskému systému postupně odnaučí samostatnému 

rozhodování, ztrácí schopnost plánovat a volit svou budoucnost. Osobnost jedince, který 

je dlouhodobě uvězněn degraduje. Důsledkem působení vlivu prizonizace je 

nesamostatný život, díky kterému se snižuje procento schopnosti návratu do společnosti. 

Trest odnětí svobody na doživotí vede ke zhoubným účinkům jako je izolace, 
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desocializace, ztráta osobní odpovědnosti a celková závislost na trestní instituci.  

 

Proces prizonizace paralyzuje osobnost a chování vězně na mrtvý bod. 

Institucionalizovaný vězeň podléhá tlaku vězeňského prostředí a není schopen sám            

za sebe rozhodovat. Vězení mu nařizuje, co má dělat a hlavně, jak to má dělat. „Fáze 

denních aktivit jsou pevně rozvrženy, přičemž jedna aktivita navazuje na druhou a celá 

sekvence je předepsána shora systémem explicitních formálních pravidel“ [Goffman 

1978:17]. To znamená, že pro každou minutu života v této instituci je přesně určená 

náplň činnosti, prostor a čas jejího konání. V jednom místě jsou soustředěny prostory 

pro práci, volný čas, spánek atd. Na rozdíl od vnější společnosti, kde zpravidla každá 

aktivita předpokládá pro sebe určité diferencované umístění.  

 

Zdeněk Vocásek: „Všechno vám tady dají až pod nos. Sledování televize nebo rádia na celách, to je 

určitě plus. Ale podle zdravého rozumu prohlašuji, že je to zlatá klec. Nikdy jsem si na režim 

nesvobodného člověka nezvykl. Toužím po starostech veřejného života. I když ve vězení je všechno lehčeji 

dosažitelné, kdežto venku, co si osobně nezařídíme, nemáme. Když to tak vezmu, tady se o nic nemusim 

starat. Musim jen počkat na ten správný čas a ono to přijde samo a já v podstatě nemusim nic dělat.“ 

 

 Odsouzení si uvědomují, že se život uvnitř věznice velmi liší od vnějšího světa. 

Vězni jsou součástí vězení a přejí si žít svobodný život. Ale zároveň upřednostňují cestu 

nejmenšího odporu… 

Renata Balcarová: „Prizonizace je velmi potřebná i pro jedince, aby jí prošel, aby mohl přežít ve vězení. 

Osvojit si život v izolaci. Při výlezu ven si připadají, jak z jiné planety a to už po 5 letech. Potřebují vědět, 

co mají dělat jsou na to zvyklí. Potřebné a důležité je výstupní oddělení. To snižuje procento spáchané 

recidivy.“ 

 

… a podvědomě se působením aparátu moci, podřizují dané instituci vězení. 

 

Mgr. Richter:  „Daný vězeň je do prostředí věznice postupem času vtáhnut. Okolo sebe mají vězni celý 

čas stejné osazenstvo se stejným spáchaným trestným činem, které působí depresivně a pesimisticky.         

Do jejich života se časem začlení i dozorci, kteří je hlídají, což vytvoří skoro takovou rodinu. Samozřejmě, 

že každé prostředí věznice i personál je jiný, ale to hlavní – vězni jsou stále stejní. Nemění se ani jejich 

problémy, trestné činy, problémy s rodinou – to je to hlavní negativní prostředí, které velice ovlivňuje 

jedince ve výkonu trestu odnětí svobody.“ 

 

Trest odnětí svobody, zvláště pak ten doživotní trest má za následek vznik             

tzv. prizonizačního efektu na odsouzeného. Tento proces produkuje negativní účinky 
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jako je narušení běžných sociálních vazeb, získání nežádoucích návyků, ztrátu 

schopnosti postarat se sám o sebe. Při pohledu na věznici jako samostatný společenský 

prvek vidíme viditelné odtržení od majoritních společenských kultur. Na věznici je 

nutno pohlížet jako na zvláště vytvořenou samostatnou kulturu, tedy jako na zvláštní 

sociální subkulturu se svými určitými pravidly, systémy a samozřejmě specificky 

sestaveným členstvím. Odsouzený je tedy osobou odmítanou majoritní společností, 

která je bezvýhradně přijata právě vězeňskou subkulturou, jenž se mu stává oporou, 

protože tvoří protipól institucionalizovaně pojaté kultuře vězněných osob.  

 

Druhou rovinu dlouhodobého uvěznění můžeme spatřovat v tom, že uvěznění 

má podobný aspekt jako koncept handicapu postižení či koncept stáří. Postižení lidé žijí 

též v realitě stereotypu a žijí ve svém malém mikrosvětě, který je uzavírá do prostoru 

jistého odloučení od majoritní společnosti.  

 

PhDr. Kurucová:  „On je potrestanej. To je jako, když jsou lidi postižení, taky se nikam nedostanou. Mají 

taky stereotyp, ráno vstanou, nasnídají se, jdou na procházku, kouknou na TV. Akorát tedy nemají oni tu 

svobodu. Na druhou stranu máte lidi postižené a ty se nikam nedostanou desítky let. Nebo kam ty 

stárnoucí lidi choděj, nikam no nikam. Žijou v jedný zavřený místnosti. Ten moment je stejný, taky nikam 

nemůžou. Oni tam jako netrpěj, tak bych to chtěla říct. Akorát nemají tu svobodu.“ 

 

 

15. Stereotyp jako každodenní realita dlouhodobého 
uvěznění 

Vězení funguje jako autorita, která dohlíží na dodržování jistého harmonogramu 

aktivit. Plán, podle kterého funguje harmonogram aktivit, je neměnný a závazný, platí 

pro všechny odsouzené bez rozdílu. Aktivity chovanců jsou podle Goffmana namířeny 

na předem dané cíle instituce, což je v případě vězení náprava odsouzených. Člověk, 

který žije v normálním světě, je poměrně nezávislý na ostatních lidech a institucích, 

naopak sám okolní svět ovlivňuje. Člověk na svobodě rozhoduje samostatně o vlastním 

časovém rozvrhu a denním plánu a utváří jej dle vlastní vůle. Je schopen si volit, s kým 

se bude stýkat, a svůj výběr přizpůsobuje tomu, aby mu sociální kontakty vyhovovaly. 

 

Prostředí, ve kterém se pohybujeme, si vybíráme. Je to vždy prostředí námi 

vybrané a hlavně je vždy možné jej bez potíží opustit. Odsouzený toto právo nemá. 
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Život normálních jedinců představuje určitou linii času, člověk si uvědomuje své místo 

v sociálním světě, uvědomuje si svou minulost a dokáže plánovat svou budoucnost. 

Člověk na svobodě má, na rozdíl od odsouzeného, možnost vytvořit si plán svého 

života, jak osobního, tak pracovního.  

 

Miloslav Sláma: „Mimo soboty a neděle vstávám v šest hodin ráno. Hned po budíčku vykonám ranní 

hygienu a úklid cely. Okolo půl sedmé je raport, kdy dozorci s vychovatelem obcházejí cely. Nahlásím jim 

vycházku, celodenní aktivity a předám poštu k odeslání. Pak je výdej snídaně, stravu nám vždycky           

po celách rozváží kuchař. Nasnídat se musím do sedmi hodin, protože pak mě dozorci odvádějí                

na pracoviště, které je tady na oddělení v suterénu. Po příchodu si nejprve přečtu poštu a pak si v televizi 

pustím teletext a polední zprávy, abych měl přehled o dění venku. V jednu hodinu pak jdu na vycházku,             

a pokud po vycházce nemám ve svém volnu žádnou aktivitu, vracím se na celu, na které zůstávám              

do druhého dne. A takhle se to stále točí dokola.“  

 

Součástí vězeňského života je stereotyp v podobě každodenního režimu, který se 

opakuje stále dokola. Každý den je podobně monotónní, stereotypní.  

 

Oto Biederman: „Když všední den, tak pěkně od začátku týdne, tedy pondělí. V 6.00 máme budíček, 

kolem 6.30 početní prověrka…No a tak je to vlastně pořád dokola, občas nám to zpestří důkladnou 

prohlídkou osobních věcí na cele, procvičíme se v klidu a tak tu žijem.“ 

 

 

 Život vězňů určuje vězeňský řád, systém, pravidla. Jedinec dělá jen to, co je mu 

povoleno nebo naopak přikázáno. Jeho životní rytmus je určován vězeňskou autoritou. 

Vězeň se stýká s lidmi, kteří mu nejsou sympatičtí, ale vyhnout se jim nemůže. Denní 

aktivity vězně jsou denně přesně plánovány a vězeň je musí dodržovat, jelikož si to 

vyžaduje systém vězeňských nařízení. Život vězně tak probíhá v kruhu činností, které se 

stále opakují.  

 

Mgr. Richter:  „Jedná se o stereotyp a stereotyp. Ráno budíček, sčítací prověrka, snídaně. V dopoledních 

hodinách je účast na jim určených, ale i vybraných aktivitách, což pokračuje i v odpolední čas. 

Samozřejmě, že záleží na denním harmonogramu daného oddělení.“ 

 
Bohuslav Zámečník:  „Život vězňů se odehrává s každodenním režimem. Budíček, hygiena, kontrola 

stavů (sčíták), pokud mají zaměstnání odchod do zaměstnání, pokud ne- aktivity plnění plánu zacházení. 

Program přijatý vězněm a sestavovaný pedagogy a vychovateli. Různé kroužky, pohovory, zájmová 

činnost apod. Oběd, vycházky, osobní aktivity (na cele), večeře, kontrola stavů, osobní volno,večerka. 
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Denní režim věznice je pro odsouzené velmi důležitý. Věznice pak může snadněji kontrolovat dění              

ve věznici a samotné vězně.“  

 

Jedinci jsou vězeňským systémem nuceni přijímat vězeňské normy tak, aby se 

adaptovali na nové prostředí. Když začne jedinec tyto hodnoty a vzorce přijímat za své, 

stane se tak imunní vůči konformním hodnotám a mění se tak z nováčka ve zcela 

plnohodnotného vězně. Pachatelé, odsouzení k výkonu trestu odnětí svobody                

na doživotí, se snaží ubránit patologickým vlivům vězeňského prostředí, využívají 

k tomu jisté obranné mechanismy. Ve vězeňském prostředí je lepší použít výstižnější 

termín, a to mechanismy co nejméně bolestného přežití či volba nejmenšího zla. 

 

 

16. Intenzita p ůsobení totální instituce a typy adaptace 
na vězení jakožto totální instituci 

 

 Goffman rozlišuje dva typy adaptace, adaptaci primární a sekundární. Primární 

adaptace jedince konstituuje do subjektu pouhého článku, kdy se odsouzený stává 

řadovým chovancem, kterého je třeba regulovat a disciplinovat. V průběhu procesu 

primární adaptace se odsouzení ocitají v pozici, kdy částečně musí akceptovat pohled 

vězeňského personálu na své potřeby a požitky a zároveň musí za uspokojení některých 

těchto potřeb projevit alespoň minimální projev díků a projevovat schopnost spolupráce. 

Zapojí-li se odsouzený do aktivit, které prosazuje instituce věznice, pak tím stvrzuje 

skutečnost, že je členem specifického prostředí věznice. Odsouzenému je ve vězení 

ponecháno jen málo času na to, aby mohl věnovat nějakou část svému vnitřnímu světu  

a zároveň, aby sám rozhodoval o své vlastní situaci, aby nemusel být stále jen objektem 

kontroly a disciplíny.  

 

Sekundární adaptace představuje typy chování a jednání, které odsouzeného 

staví mimo předepsanou roli a identitu vězně. Jedinec může na chvíli utéct 

z institucionalizovaného režimu věznice, a to na základě individuálních a kolektivních 

únikových světů, jako např. tvoří subkultura vězňů. Formování vězeňské subkultury má 

příčinu v jednoduchých lidských potřebách jako je snaha vězňů snížit své strádání             



 76

a zajistit si bezpečnost, získat určitý majetek, důstojnost či žádoucí sociální status             

ve vězeňské struktuře.  

 

Renata Balcarová: „Jistě, že je možné, že někteří to dělají účelově. Víra může u některých vězňů být 

účelová, ale spíše tak, že mají pocit, že za nimi vlastně někdo chodí. Jinak tu klasickou účelovost by 

vnímali spíše u jiných diferenciačních skupin než u doživotně odsouzených.  

 

Goffman při analýze adaptace jedince definuje jistou snahu jedince zajistit si 

způsoby na scénářové požadavky sociálního systému. Podle Goffmana dochází 

v procesu adaptace dochází k vymizení identity vězněné osoby v situacích, které jsou 

vázány na samotnou adaptaci. Odsouzený v rámci adaptace maskuje svou identitu, proto 

aby dosáhl co nejvíce výhod dané interakce. Toto maskování může být upřímné, ale               

i falešné.  

 

Bohuslav Zámečník:  „Existuje taková skupina vězňů, která se snaží zvrátit stav věcí a když se jim to 

nepodaří, rezignují a dostávají se na úroveň za každou cenu si pro sebe získat co nejvíce výhod, co 

nejvíce spoluvěznňů na svou stranu a vytěžit z každého a ze všeho co nejvíc.“ 

 
První formou adaptace na vězeňský způsob života je realistické přizpůsobení.  

 

Vladimír Bayer:  „Normální člověk si asi nikdy nezvykne. Ale co chcete dělat…nesmím si to připouštět, 

protože bych se musel zbláznit. Snažím se žít, jak to jde, sportuju, chodím na vycházky, koukám na televizi 

nebo se snažím nějak zabavit. Určitě jsem si nezvyknul. To nejde.“ 

 

Jiří Kajínek: „… je to ohromné štěstí, že mám v sobě vrozený optimismus. A často jsem tady mluvil 

s jedním doktorem, který říkal: Vy se stále usmíváte, ono to vypadá až nepřirozeně. Když mě neznal.             

Po nějaké době, když mě poznal, tak říká: Ano, vy jste ta výjimka, která se dokáže přes všechno přenést.             

I když je to pro vás šílené. To je opravdu moje štěstí, jinak bych se tu zbláznil.“ 

 

Miloslav Širůček: „Ale já nevím. Musím…když si to budu prostě mrskat, tak se za chvíli zblázním. Musím 

prostě žít jakoby mimo a doufat. Úplně mimo. Musím umět vypínat. Třeba večer vypnout a přemístit se 

v duchu úplně jinam.“ 

 

Týká se velmi odolných jedinců, kteří si vytkli určité reálné cíle, kterých chtějí 

dosáhnout. Jedná se o jedince odolné vůči psychické a sociální zátěži. Tito odsouzení 

mohou být motivováni např. podmínečným propuštěním, vírou apod.  
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Vladimír Herbych:  „Takže: mám co pít, tady mám kafe, s tím kouřením to je třeba špatný, ale ještě si 

říkám, že snad ještě, kdybych se dostal ven, možná. Říkám si, že v těch osmdesáti, kdyby to vyšlo…“ 

 

Vladimír Bayer: „P ředstavit si to umím, ale…pořád je naděje, ta vždycky umírá nakonec. Tuším, že se 

ven dostanu.“ 

 

Velmi významně ve vězení působí institut podmínečného propuštění, na který se 

hlavně upíná skupina doživotně odsouzených vězňů, je to hlavní zlomová událost, 

kterou jako jedinou vidí ve své budoucnosti. Možnost propuštění ovlivňuje pozitivně 

atmosféru vězeňského prostředí, dává vězňům perspektivu budoucnosti, stimuluje vězně 

k pozitivním aktivitám, paralyzuje některé negativní účinky vězeňského pobytu.  

 

S tímto typem adaptace též souvisí i vliv duchovenské péče. Někteří 

z odsouzených mají zájem poznat víru a tak se obracejí na vězeňské kaplany. Kaplan 

jim tak pomáhá lépe zvládat život ve vězení. Mají pocit, že někdo o nich ví a případně 

na ně i myslí. Kaplani, jako zástupci církve přinášejí vězňům možnost, aby jim bylo 

odpuštěno. Víra vede odsouzené k tomu, aby přemýšleli nad spáchaným trestným 

činem, ale přitom by neměli zaujímat pocit, že jim bude prostřednictvím víry odpuštěno.  

Hlavním atributem je tedy je proces uvědomění si viny. Duchovní přicházejí                         

za odsouzenými s postojem, že jsou „na stejné lodi“. Každý z nás je podle duchovních 

z pohledu Boha tak trochu „lotřík“. Důležité je u kaplanů, že oni umějí naslouchat. 

Někteří vězni si kaplany vyžadují ne po stránce náboženské, ale kvůli tomu, že si chtějí 

popovídat na úrovni humánní a cítit tak jiný rozměr. 

 

Michael Kutílek:  „Vy si třeba budete myslet, že jsem se zbláznil, ale já jsem svým způsobem za to 

doživotí vděčný. Skutečně vděčný. Protože člověk se dostal až na dno a tam se mu otevřely oči. Ne, že by 

to bylo mojí zásluhou, ale zásluhou těch, kteří mě přivedli k Bohu. Protože ten život je skutečně o něčem 

jiném. A oni mi otevřeli oči a ukázali cestu. Jsem jim strašně vděčný. A je to díky tomu, že jsem se dostal 

do vězení.“ 

 

Michael Kutílek:  „Ale pozor – nikdo nemůže říct, co je skutečně normální život. Jestli je to tam, nebo 

tady. To, že mi stát změnil místo mého pobytu, no dobře, tak jsem tady ve vězení. Ale mám úžasnou 

duchovní svobodu. Jsem omezený pouze pohybem. To, že nemám svobodu ještě jinou! Nemám svobodu 

pohybu, ale jinak jsem svobodný člověk..“  

 

Dalším typem adaptace na vězeňský způsob můžeme zmínit agresivně 
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nepřátelské přizpůsobení. Je to jistý typ agresivní formy, jak se vězeň může vyrovnávat 

se zátěží. Takovýto jedinec může být agresivní vůči personálu, spoluvězňům i vůči sám 

sobě. Tento typ adaptace se spíše projevuje u jiných vězňů než jsou tzv. „doživoťáci“. 

Doživotní vězni spíše vykazují konformní chování, sjednocené s institucí věznice.  

 

Jiří Kajínek:  „Veřejnosti se doživotní vězni pořád představují jako démonizovaná skupina, jako ti 

nejstrašnější zločinci. Ano, když se podíváme, za co jsou tady zavření, tak to tak samozřejmě vypadá.             

Ale ve vězení jako takovém se ti doživotní vězni chovají úplně nejslušněji ze všech. Může to znít 

paradoxně, ale taková je realita.“ 

 

PhDr. Kurucová:  „Ano je to nejméně problémová skupina vězňů, protože oni si na ten stereotyp zvykli. 

Oni prostě vědí, že je tak nějak nic jiného nečeká. Prostě přežít. Žijí v takovém svým mikrosvětě.“ 

 

 Doživotně odsouzení jsou z hlediska adaptace na podmínky uvěznění definováni 

jako spíše bezproblémoví vězni, kteří k výkonu trestu přistupují spíše pasivní adaptací 

na své okolí. Podstupují pozvolný stupňovitý proces adaptace na vězeňské prostředí. 

Čím delší je doba strávená ve vězení, tím intenzivnější je důsledek tohoto procesu. 

Takto dlouhodobě institucionalizovaní vězni jsou téměř neproblémoví, ale zároveň se 

oddalují základním účinkům výkonu trestu, mezi které patří reintegrace narušených 

delikventů zpět do společnosti.  

 

Třetím typem adaptace je přizpůsobení se nepřiměřenou kompenzací. Vězeň se 

vychloubá svou trestnou činností, hraje roli velkého zločince. Tato adaptace se též 

vyskytuje u jedinců, kteří jsou odsouzení spíše na kratší tresty, než právě ty doživotní.  

 

Adaptace nepřiměřenou projekcí je nejjednodušším způsobem zacházení 

s pocitem viny. Vězeň obviňuje někoho jiného za svou momentální životní situaci.  

 

Josef Kott: „Ten obrat nastal v tom, že jsme neplánovali žádné vraždy. Změnu mezi námi nastartovalo 

to, co se stalo v Nýřanech. Možná, kdybych nevypil tu vodku, stopařky nemusely zemřít. Denně nad tím 

přemýšlím a mám hrozné výčitky. Za celé roky se s tím nemohu vyrovnat.“ 

 

Miloslav Sláma: „Myslím si, že jsem byl odsouzen neprávem k trestu na doživotí. Soud mě odsoudil               

za vraždy, ale já jsem ve skutečnosti nevraždil. Loupil jsem a okrádal jsem staré lidi, abych jim vzal 

peníze, rozhodně ale ne za cenu jejich života. Je pravdou, že ve třech případech po přepadení došlo 

k nešťastné náhodě.“  
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Jiří Kajínek:  „Ta situace je skutečně tak šílená, tak neuvěřitelná…Víte, ve vězení může být člověk 

v momentě, když něco spáchal. Když jsem byl odsouzený za krádeže, nikdo ode mě neslyšel, že by se mi 

něco nezdálo. Něco jsem ukradl, byl jsem dopaden, odsouzen, udělal jsem to, dobře. Pokud je člověk             

ve vězení za to, co udělal, tak je to něco úplně jiného, než když jste ve vězení za to, co neudělal.“ 

 

Ondřej Gažik: „A já sedím za to, co jsem neudělal. Zasloužím si trest, ale za neohlášení trestného činu.“ 

 

Michael Kutílek:  „M ůže se to stát každému, kdo si bude zahrávat se satanismem. Tím to nechci 

omlouvat, protože to omluvit nejde. Vím, že jsem ve vězení naprosto zaslouženě. Nemám vůči tomu nic. 

Nemám zášť vůči soudu, skutečně ne. Jsem zde naprosto oprávněně.“ 

 

 U nepřiměřené projekce připisuje člověk druhým svou vinu, své negativní 

vlastnosti, nedbalost a zároveň je u sebe popírá. Jeho chování je navenek opačné, než 

jaké jsou jeho skutečné pohnutky. Patří sem také výmluvy na objektivní potíže 

způsobené okolními vlivy. Tímto procesem se odsouzený ospravedlňuje.  

 

Posledním typem přizpůsobení se je únik před realitou vězeňského prostředí. 

Jedinec plánuje, jak ve skutečnosti ze situace unikne. Únik může být projektová formou 

snění, drog apod. Doživotní vězni často unikají do fantazijní reality, kde si představují, 

jak by mohl vypadat život po propuštění, co by dělali a hlavně, zda by to zvládli. Velmi 

často též vzpomínají na své blízké a na to, jaké je to být svobodný. 

 

Josef Kott: „Myslím si, že jo. Práce se nebojím. Jsem vyučený. Mám maturitu, jako dneska kdekdo, a tak 

bych si něco našel. Mohl bych dělat něco v umění, o které se léta zajímám. Celkem obstojně podle 

druhých maluju.“ 

 

Vladimír Herbych:  „P ředevším vzpomínám na svobodu, že si člověk mohl tak nějak v uvozovkách venku 

dělat to, co chtěl. Nemusel nikoho žádat. Abych se nemusel nikoho prosit, abych mohl jít tam nebo tam.“ 

 

Juraj Ku čerák: „O sebevraždě jsem přemýšlel hodněkrát, ale neudělal jsem to. Protože jsem ještě 

mladej a ještě si říkám, že se něco třeba změní. Že možná po těch 10 nebo 20 letech budou nějaké jiné 

zákony. Třeba se může za 15 let stát, že budou doživotní tresty na nás zrušené…“ 

 

Ve vězeňském prostředí je výstižnější použít termín mechanismy co nejméně 

bolestného přežití. Projevují se tak, že snižují stavy a pocity obav, strachu, úzkosti, 

nejistoty a bezradnosti. Můžeme předpokládat, že obranné mechanismy jsou ve většině 

případů jediným způsobem, jak zamezit patologickému vlivu vězení, a jak si zachovat 
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jistou míru nedotknutelnosti a zdravého rozumu.  

 

Bohuslav Zámečník:  „Vnímám tři hlavní skupiny. 1) ti, kteří se snaží zvrátit stav věcí a když se jim to 

nepodaří, rezignují a dostávají se na úroveň za každou cenu si pro sebe získat co nejvíce výhod,co nejvíce 

spoluvězňů na svou stranu a vytěžit z každého a ze všeho co nejvíc 2) ti, kteří nezvládnou situaci              

od začátku, rezignují a někdy to končí sebevraždou. Ti pouze přežívají, většinou nemají žádné zázemí, 

rodina se jich zřekla, nemají přátele. 3) ti,kteří po prvních chvílích zklamání a snah něco zvrátit,neuspějí, 

uspořádají své myšlenky a zařídí si životní režim, ve kterém jsou schopni žít, plnit program zacházení, 

usilovat o vzdělání, udržují si určitý životní styl.“ 

 

Výkon trestu odnětí svobody je značnou psychickou zátěží pro jedince, kteří jsou 

uvězněni. Jedinec se dostává do nové sociální role, je mu přiřazena nálepka 

„kriminálníka“. Ztrácí základní opory, které jsou běžné v normálním životě. Je omezen 

jeho kontakt s rodinou, ztrácí zaměstnání. Jedinec je vystaven zátěži, se kterou se musí 

nějakým způsobem vyrovnat. Jedná se o individuální zvládání zátěže, které záleží                  

na jedincových podmínkách, např. složení jedinců na cele, přístup ke zdrojům 

informací, zkušenosti z minulosti, jedincova situace před nástupem do vězení, rodinné 

zázemí atd. Reakce na zvládání krizových situací jsou diferenciované, ale víceméně se 

pohybují na hranici úniku a nepřiměřené adaptaci v podobě připisování viny za svou 

životní situaci někomu jinému či jinému vnějšímu vlivu.  

 

Vězňům pomáhají k zvládnutí trestu hlavně volnočasové aktivity, setkání 

s představiteli církevních organizací a samozřejmě, pokud je to možné, pak zaměstnání. 

Ten, kdo nepracuje a ani nepobírá důchod, je na tom velmi špatně. Takovýto člověk si 

nemůže koupit tabák, kávu apod., takovému se hned zhoršuje prožívání a celkově jeho 

psychika. 

 

 

17. Vnímání doživotního uv ěznění 

Každý vězeň počítá s možností podmínečného propuštění. Po odpykání zhruba 

desíti let si vězeň začíná uvědomovat, že by se mohl již časem dostat ven. Začíná o tom 

více mluvit, je více snaživý a spolupracuje více s personálem věznice. U doživotně 

odsouzených v souvislosti s podmínečným propuštěním hraje největší roli nejistota,             

se kterou se vězeň neustále potýká. Doživotní vězni nevědí, zda někdy, či dokonce 
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vůbec budou propuštěni. Nemají žádnou perspektivu, která by se pojila s ukončením 

trestu.  

 

Jiří Kajínek:  „Samozřejmě o tom přemýšlím a mám určitou představu. Ale jaká bude realita, co se 

vlastně stane a jestli se odsud vůbec někdy dostanu, to je dneska ve hvězdách.“ 

 
Josef Schottenhammel: „Teď můžu jen čekat, jestli budu někdy propuštěn. Na doživotním trestu je 

nejhorší, že vlastně nevím, jestli budu někdy propuštěn, a kdy to bude. Jestli za 20 let, 25 nebo víc.“ 

 

Jádrem problému, kterému jsou odsouzení na doživotí nuceni čelit, je neurčitost 

jejich rozsudku. Jejich pobyt ve věznici je charakteristický nejistotou. Vězni cítí, že 

nemají žádnou kontrolu nad délkou jejich trestu. Jakékoliv povědomí o délce trestu je 

zcela neurčité. Odsouzení na doživotí sice znají průměrnou délku svého trestu, ale nikdy 

si nemohou být jistí, že je neodsoudili k trvalému pobytu ve vězení.  

 

Miloslav Širůček: „Zatímco u jiných vězňů každý ví, za kolik to má, tak doživotně odsouzený neví nic, 

jsou nám vlastně odebrány všechny jistoty ohledně budoucnosti.“ 

 

Jan Uhljar:  „Nejhorší je, že člověk tady nemá žádnou perspektivu. Já tady nežiju, ale jen přežívám.      

Už jedu desátý rok. To je opravdu strašný.“ 

 

Odsouzení na doživotí často vnímají svůj trest jako nespravedlivý. Postoj            

ke spáchanému trestnému činu se utváří již delší dobu před samotným uvězněním. 

Tento proces začíná již v průběhu soudního líčení, ve vazbě a téměř okamžitě                       

po spáchání samotného trestného činu. Nejtěžší dopad uvědomění si svého činu bývá 

v poslední fázi, kdy je člověk uvězněn. Odsouzení často zkreslují realitu, jak se                 

ve skutečnosti trestný čin stal, a tak ulevují svému svědomí.  

 

Josef Schottenhammel: „ Čin, za kterej jsem byl odsouzen, jsem neudělal, a tak mě ubíjí, ničí, že musim 

bejt tady.“ 

 

Jiří Kajínek:  „Ta situace je skutečně tak šílená, tak neuvěřitelná…Víte, ve vězení může být člověk 

v momentě, když něco spáchal. Když jsem byl odsouzený za krádeže, nikdo ode mě neslyšel, že by se mi 

něco nezdálo. Něco jsem ukradl, byl jsem dopaden, odsouzen, udělal jsem to, dobře. Pokud je člověk                 

ve vězení za to, co udělal, tak je to něco úplně jiného, než když jste ve vězení za to, co neudělal.“ 
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Mgr. Richter:  „Jsou nevinni. Když to vezmu po stránce matematiky, tak alespoň dva, spíš více z deseti se 

cítí být nevinni a když ne nevinni, tak se jim jejich trest zdá být příliš vysoký a hlavně mají pocit, že byli 

odsouzeni nespravedlivě. Já jsem viděl jejich rozsudky, četl články a slyšel jejich verzi případu, tak bych 

možná o každém desátém odsouzení zapochyboval.“ 

 

Josef Kott: „Byl jsem svědkem manipulace s protokoly o hlavním líčení. Svědek něco vypověděl                        

a nakonec to v protokolu nebylo. On to slyšel, ale já se nemohl dovolat práva. Ten je na 100 % 

přesvědčen o mé nevinně.“ 

 
Josef Schottenhammel: „Vzhledem k tomu, že jsem čin, za který jsem odsouzený, nespáchal, tak trest 

spravedlivý rozhodně není. Po návratu z vězení jsem si našel přítelkyni, kterou jsem měl rád, a i ona mi 

může potvrdit, že jsem ji nikdy neublížil ani po ní nepožadoval zvláštní praktiky. Myslím si, že kdybych 

nebral drogy, tak bych z toho nebyl nikdy ano obviněn. Takhle využili situace a odsoudili mě za to.“ 

 

Ondřej Gažik: „A já sedím za to, co jsem neudělal. Zasloužím si trest ale za neohlášení trestného činu.“ 

 

Pocity nespravedlnosti se u odsouzených objevují zejména pokud se cítí být ukřivděny    

a v případě, kdy si neuvědomují svou odpovědnost za spáchaný trestný čin.  

 
Počet doživotně odsouzených, kteří zaujali kritický postoj ke svému jednání       

a spáchanému trestnému činu, ve srovnání s ostatními vězni, je poměrně vysoký. 

Otázkou muže být, nakolik je tento pocit zvnitřněn nebo na kolik jde o pseudosociálně 

žádoucí projev chování motivovaný získáním výhod ve výkonu trestu.  

Michael Kutílek:  „Vím, že jsem ve vězení naprosto zaslouženě. Nemám vůči tomu nic. Nemám zášť vůči 

soudu, skutečně ne. Jsem zde naprosto oprávněně.“ 

 

Juraj Ku čerák: „Ano. Já jsem se k tomu přiznal. Přiznal jsem se k vraždě. Udělal jsem to.“ 

 
Žádoucí míra pocitu viny je nutná k tomu, aby odsouzení začali kriticky hodnotit 

své jednání. Pocit viny nad spáchaným trestným činem je třeba v některých případech 

vyvolávat, v jiných přiměřeně regulovat tak, aby se stal motivátorem. Pokud je 

zaznamenáno snižování pocitu viny v průběhu výkonu trestu je to nežádoucí jev. Svědčí 

o tom, že u nich nedošlo ke kritickému přehodnocení jejich postojů k trestnému činu, 

odsouzení se upevňují v představě, že za jejich konflikt se zákonem může někdo jiný 

nebo nepříznivá situace.  

 

V mluveném projevu je vědomí viny výrazem prožívání toho, co jedinec 

porovnával s normou a výsledkem je, že pociťuje rozpor mezi svým jednáním                
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a přijatými standardy. Toto přiznání někdy bývá účelové, například touha jedince 

zajistit si lepší podmínky pro výkon trestu. Odsouzení, kteří prožívají opravdový pocit 

viny, interiorizovali standardní hodnoty sociálního chování a tyto standardy pak tvoří 

jistá hodnotící měřítka pro jejich chování. 

 

Oto Biederman: „Když si po těch deseti letech prohlížím sešit, kde mám výstřižky z novin a z časopisů o 

těch našich případech, jímá mě hrůza. Jak jsem mohl něco takovýho vyvádět? Jak mě to vůbec napadlo? 

Jak jsem se k tomu dostal? Mě to hlava nebere, když se na to podívám. A teď toho člověk lituje, ale to se 

prostě nedá vrátit. To je něco takovýho…kdyby to byla nějaká krádež nebo loupež, tak to ještě, to se dá 

všechno napravit. Ale tohle…to se nedá vrátit, napravit, nic. Já můžu prostě jenom sedět a litovat…“ 

 
Při vyrovnávání se se spáchaným trestným činem musí pachatel projít několika fázemi: 

1. Probudit své svědomí – odsouzený by si měl uvědomit, že jeho jednání 

bylo protiprávní. 

2. Pachatel by měl přijmout odpovědnost za spáchaný trestný čin. 

3. Pachatel by měl učinit pokání, omluvit se poškozenému, pokud to jde,                 

a soustavně se připravovat na opětovný návrat do společnosti, kde by pak 

měl žít lepším životem.  

Procesem pokání odsouzení velmi často procházejí s církevními duchovními. 

 
Odsouzení často trpí depresemi - zejména ti, kteří jsou odsouzení na doživotí. 

Izolace s sebou přináší negativní důsledky, které se odrážejí na psychice jedince.              

U některých vězňů se objevují projevy lítosti, které jsou spojené s přiznáním si viny.  

 
Ondřej Gažik: „Mám tolik času, ale taky mám deprese, nervy ze všeho.“ 
 
Josef Kott: „Denně nad tím přemýšlím a mám hrozné výčitky.“ 
 

 

18. Změna osobnosti p ůsobením totální instituce 

Podle Čírtkové (2004) by účelem trestu odnětí svobody měla být nejen ochrana 

společnosti před delikventním chováním ze strany některých jedinců, ale zejména 

změna osobnosti delikventů, která by měla vést k jejich reintegraci do společnosti.  

 

Nově přicházející vězeň se ve výkonu trestu setkává s velmi svéráznou 

vězeňskou subkulturou. Je konfrontován s vězeňskými normami a hodnotami, které 
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sdílejí jeho spoluvězni, kteří se již v daném systému hodnot „zabydleli“. Snesitelné 

přežití uvěznění vyžaduje každopádně adaptaci na vězeňské prostředí a na život 

vězeňské subkultury. To v realitě znamená vyhasínání vzorců chování a jednání 

potřebných mimo brány věznice a naopak přijímání nových vzorců typických                         

pro vězeňskou institucionalizaci. Prizonizovaný si osvojí tyto normy a postupně nachází 

jisté bezpečí v kruhu ostatních spoluvězňů. Prizonizace je tedy proces, kdy dochází 

k psychologické proměně svobodného člověka v nesvobodného, čili ve vězně. Jedinec 

se tak přizpůsobuje životu ve vězení, tzv, se vězeňsky institucionalizuje.  

 

Prizonizaci lze definovat jako proces, který z odsouzeného postupně stvoří 

vězně, který se adaptuje na vězeňské prostředí. Prostřednictvím institucionalizace jako 

jedné z částí prizonizace se jedinec přizpůsobí vysoce organizovanému způsobu života 

ve vězení, což je samozřejmě spojeno se ztrátou soběstačnosti a samostatnosti. Jedinec 

ztrácí autonomii, soukromí a intimitu a konečným výsledkem je jeho závislost                    

na systému, do kterého může jen minimálně zasáhnout.  

 

Zdeněk Vocásek: „Všechno vám tady dají až pod nos. Sledování televize nebo rádia na celách, to je 

určitě plus. Ale podle zdravého rozumu prohlašuji, že je to zlatá klec. Nikdy jsem si na režim 

nesvobodného člověka nezvykl. Toužím po starostech veřejného života. I když ve vězení je všechno lehčeji 

dosažitelné, kdežto venku, co si osobně nezařídíme, nemáme.“ 

 
Vězni se díky vězeňskému systému postupně odnaučí samostatnému 

rozhodování, ztrácí schopnost plánovat a volit svou budoucnost. Osobnost jedince, který 

je dlouhodobě uvězněn degraduje. Důsledkem působení vlivu prizonizace je 

nesamostatný život, díky kterému se snižuje procento schopnosti návratu do společnosti. 

Hrozí, že po propuštění by byl takovýto jedinec závislý na druhých lidech. Trest odnětí 

svobody na doživotí vede ke zhoubným účinkům jako je izolace, desocializace, ztráta 

osobní odpovědnosti a celková závislost na trestní instituci.  

 

Oto Biederman: „Ano, říká se, že u většiny lidí dochází k tomu, že je kriminál změní. Bohužel se to ale 

týká nejen vězňů, ale i vězeňského personálu. Ale určitě to člověka změní od základu. Někdy to ale není 

třeba. U někoho stačí, když se změní jen částečně. Je jen smůla, že to tady funguje v obou směrech, lze se 

zde změnit k lepšímu, ale také se lze stát ještě horším, než byl člověk venku.“ 

 
Mezi deformace osobnosti vězně při dlouhodobém trestu odnětí svobody patří 

např. stavy apatie, deprese, neadekvátní hodnocení situace, které může být vyvoláno 
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reakcí na vnější situace a lidi, dále pak krajní introvertizace osobnosti a sebevražedné 

pokusy. Vlivem dlouhodobého uvěznění může dojít k určité dočasné změně 

osobnostních vlastností. Odborníci poukazují na zvýšení hostility49, jak k ostatním, tak 

k sobě samému. Nedostatek hlubších vazeb vede k uzavřenosti do sebe. Byly zjištěny 

také změny v motivaci, většinou dochází k prohloubení celkového nezájmu a emoční 

zploštělosti.  

 

Během procesu mortifikace odsouzený dostává formální a neformální instrukce, 

důsledkem působení tohoto procesu je otřesena jeho civilní identita. Identita je 

ovlivňována institucionálním procesem zbavení vzezření a jeho důsledkem je 

osobnostní reorganizace, což je hlavní cíl instituce vězení. Systém odsouzené nutí 

dodržovat vězeňská pravidla, což je hlavní požadavek na vězně. Během procesu 

institucionalizace je vězeň fixován na tyto zdroje a postupem času se na nich stává 

závislý. Celý proces má za účel sjednotit chovance podle daného systému věznice, 

důsledkem mortifikace se vězeň stává fungující součástí vězeňské instituce. Chovanci si 

též uvědomují svůj snížený společenský status, který je tvořen pomocí vzorců úcty. 

Každý vězeň je v permisivní pozici vůči systému věznice.  

 

 

19. Příčinné podmínky doživotního odsouzení 

Jedna z možných příčin kriminálního chování může mít prapůvod v osobnostní 

poruše jedince. Z toho vyplývá, že delikventní chování jedinců není způsobeno pouze 

poruchami osobnosti. Na kriminální chování jedinců působí také ekonomická situace                

a mnohé další příčiny. Specifické poruchy osobnosti zahrnují hluboce zakořeněné 

vzorce chování, které se projevují v jistých sociálních situacích. Tyto poruchy 

představují významné odchylky od způsobů, kterými majoritní část společnosti vnímá, 

myslí a utváří sociální interakce s osobními jedinci ve společnosti. Takovéto poruchy 

osobnosti se často objevují v dětství a pokračují ve vyšší míře v dospělosti. Mohou 

předcházet jiným psychickým poruchám nebo s nimi mohou koexistovat.  

 
                                                 

49 sklon k nepřátelským agresivním impulzům navenek, tendence ublížit jiné osobě nebo skupině osob, 
nepřátelství  
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Rizikové faktory jako jsou např. negativní vlivy prostředí v dětství, genetické 

dispozice, poruchy osobnosti mohou být vzájemně propojené a prolínají se, jeden může 

umocňovat ten druhý. Kriminální chování souvisí s rodinným prostředím, vlivem 

vrstevníků a školy, životním stylem a sociálně-ekonomickým kontextem. Kombinace 

různých rizikových faktorů navzájem vytvářejí účinky a kriminalita je pak výslednicí 

sociálních interakcí mezi vlivy prostředí a individuálními faktory jedince.  

 

Ondřej Gažik: „Dít ě? Já jsem byl hodné dítě, ale třeba jsem nikdy nedostal žádný dárek. Do patnácti 

roků jsem neměl žádný dárek. Nás bylo moc, tak jsem na nějaký dárek neměl nárok. Dítě jsem byl asi 

hodné, ale smutné. Do školy jsem nechodil. Nás bylo moc a škola byla daleko. Tatínek na to byl sám,            

on pracoval, a maminka na to taky byla sama.“  

 

Vladimír Bayer: „Chvíli jsem dělal v lesích, a pak jsem si zlomil nohu a vyhodili mě, tak jsem šel              

na podporu. A od té doby jsem byl na podpoře.“ 

 

Ondřej Gažik: „Chlastal jsem. Došly mi peníze. Nevěděl jsem, co mám dělat. Věděl jsem, že jdu             

do basy.“ 

 

Michal Kutílek:  „ Řetěz katastrof začal už v době, kdy jsem se poprvé dostal do střetu se zákonem           

a postupně jsem pokračoval. Jistě, bylo to takové dětské hraní na loupežníky, nějaké to odcizené auto 

apod. Jenže pak se to začalo postupně rozvíjet. Přišly krádeže, vězení a začal ten koloběh –vězení, civil, 

vězení, civil…A nakonec to vyústilo v tuhle katastrofu, která se stala – doživotní trest.“ 

 

U kriminálních recidivistů se toto chování posléze stává jistým automatismem, 

stereotypem a součástí jejich životního stylu. Delikventní chování se pak stává 

instinktivním procesem, které se spouští při nějakém určitém podnětu. Pachatele 

odsouzeného na doživotí budeme z hlediska odborné terminologie pravděpodobně 

charakterizovat jako osobu s asociální, psychopatickou strukturou osobnosti. Asociální 

psychopati představují skupinu jedinců s poruchou osobnosti, která se projevuje hlavně 

ve sociálním prostoru. Poruchy osobnosti vedou většinou k trvalým nepřizpůsobivým 

vzorcům chování vůči majoritní společnosti, které jsou hluboce zakořeněné uvnitř 

jedince. 

 

Všichni doživotně odsouzení jsou v nejobecnější rovině charakterizováni 

poruchou osobnosti. „Mezi osobnostní charakteristiky patří např.: potřeba stimulace, 

vzrušení, tendence k rizikovému chování. Objevuje se impulzivita, emocionální plochost 
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hysterické projevy.“ [Karabec a kol. 2004: nestránkováno]. Kriminální chování u 

doživotně odsouzených není z větší části výsledek vnějších faktorů, jako spíše vnitřní 

struktury osobnosti.  
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Závěr 

Dlouhodobé uvěznění představuje citelný zásah do psychiky odsouzeného. Mezi 

problémy patří vyhasínání sociálně žádoucích vzorců jednání, které jsou v podmínkách 

vězeňského prostředí nepotřebné. Dochází ke ztrátě aktivity, odpovědnosti, 

samostatnosti a naopak převažuje značná závislost jedince na vězeňské instituci. 

Celkově osobnost odsouzeného degraduje.  

 

Cílem této práce bylo zaměření se na každodenní život vězňů odsouzených              

na doživotí. Jejich život se vyznačuje negativními psychickými a sociálními důsledky, 

které pramení z dlouhodobého uvěznění. Úspěšné přežití věznění vyžaduje adaptaci             

na vězeňské prostředí. Znamená to, že jedinec přijímá normy a pravidla vězeňské 

subkultury. Vězeň si osvojí nové vzorce chování a jednání a postupně se zbavuje 

chování potřebného k životu mimo vězeňské prostředí. Z člověka se tak stává 

plnohodnotný odsouzený.  

 

Prostředí vězení, jak jsem již uvedla výše, můžeme označit za totální instituci, 

jelikož ovlivňuje část populace v průběhu celého života, tedy utváří pro své vězně 

izolovaný a uměle vytvořený mikrosvět zároveň ale vyžaduje, aby se tito odsouzení 

před vstupem do instituce zřekli svého předchozího života a kultury, která utvářela 

jejich svět venku. Osobnost vězně je postupem času, co nejvíce přizpůsobená 

úspěšnému chodu organizace vězení, do pozadí ustupují ty části jeho charakteru, které 

by způsobovaly vyjadřování jeho diferencovanosti a možnému střetu s předepsaným 

řádem věznice. 

 

Hlavní cíl instituce vězení je maximální systémovost, organizovanost                          

a efektivita, která působí skrze adaptační procesy na jedince. Totální instituce nedává 

vězni žádnou substituci za sociální interakce, kterých se účastnil ve vnějším světě                 

a o které vstupem do vězení přichází. Odsouzený prožívá kolaps své dosavadní identity. 

Vězeň se tak začleňuje do vězeňské subkultury, aby si vydobyl alespoň nějakou sociální 

pozici a identitu. 
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Summary  

Nepodmíněný trest odnětí svobody zahrnuje hlavně tyto atributy: újma pachateli 

trestného činu působící prostřednictvím izolace a separace od zbytku společnosti, 

morální společenské odsouzení pachatele, ochranu společnosti před nebezpečnými 

pachateli, příležitost k převýchově odsouzeného a zejména jistou satisfakci oběti a celé 

společnosti. U doživotního trestu zde k těmto atributům nepodmíněného trestu odnětí 

svobody přistupuje trvalé odloučení pachatele závažné trestné činnosti ze společenského 

života. 

 

Dlouhodobé tresty odnětí svobody slouží k trvalejší izolaci pachatele závažných 

a brutálních činů, které nejsou v slučitelnosti s nápravou jedince. Zejména doživotní 

trest je spojován s negativními změnami osobnosti jedince, které působí na jeho 

neúspěšnou potencionální nápravu a převýchovu. Hlavním negativním faktorem 

neúspěšné resocializace je dlouhodobá či doživotní prizonizace odsouzeného. 

Následkem tohoto procesu vyhasínají žádoucí vzorce chování, neboť jsou v podmínkách 

vězeňského života nevhodné. Zejména mohu poukázat na ztrátu perspektivy                    

a institucionalizaci, která se projevuje trvalou závislostí na ústavních podmínkách života 

a vězeňském personálu.  

 

Vězeňská zkušenost ukazuje, že skupina doživotních vězňů nevykazuje zvýšené 

riziko pro vězeňský personál a spoluvězně, neboť tito vězni mají především zájem                

na vlastním klidu a pokud možno na snesitelném přežití doby uvěznění. Odsouzení               

na doživotí tedy představují nejméně problémovou skupinu vězňů. Vlivem 

dlouhodobého uvěznění může dojít k určité dočasné změně osobnostních vlastností. 

Odborníci poukazují na zvýšení agresivního chování, jak k ostatním, tak k sobě 

samému. Nedostatek hlubších vazeb vede k uzavřenosti do sebe. Byly zjištěny také 

změny v motivaci, většinou dochází k prohloubení celkového nezájmu a emoční 

zploštělosti.  

 

Vězni procházejí při výkonu trestu několika fázemi. První fází je období, kdy se 

odsouzený vzdává své minulosti a pozvolna se adaptuje na podmínky vězeňského 

života. Druhou, kdy se připravuje na změnu v podobě odpoutání se od návyků                 

a stereotypů každodenního vězeňského života. Třetí fází je realita, kdy je vězeň 
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propuštěn z výkonu trestu a musí se sám orientovat ve světě mimo vězeňské zdi. 

Doživotně odsouzení se pohybují dlouhodobě (trvale) v první fázi, kdy si postupně 

přivykají na podmínky vězeňského života a v podstatě po dlouhých letech ve vězení 

berou tyto stereotypy jako přirozené prožívání vlastního života. Druhá fáze                          

pro doživotně odsouzené znamená moment, kdy si začínají uvědomovat, že se blíží 

lhůta, ve které mohou požádat o podmínečné propuštění. Toto bývá velmi zlomový bod 

v životě doživotních vězňů. V naší historii nikdy nedošlo u doživotně odsouzených 

k poslední fázi – propuštění. V České republice máme doživotní vězně, kteří již 

podávali žádosti, ale vždy byla prozatím zamítnuta.  

 

Pro vícekrát trestané se stává stále více normálním světem vězení, až nakonec 

venku žít ani neumí. Jinak tomu není ani u doživotních trestů. Ve vězení se nejčastěji 

jako doživotní vězni objevují buď ti, kteří již byli ve vězení několikrát, nebo naopak ti, 

kteří si odpykávají svůj první trest. Recidivisté si na podmínky vězeňského života již 

zvykli a své veškeré vzpomínky na minulost směřují na různé historky a dění 

z bývalého trestu.  

 

Daný vězeň je do prostředí věznice postupem času zcela vtáhnut. Okolo sebe 

mají vězni celý čas stejné osazenstvo se stejným spáchaným trestným činem, které 

působí depresivně a pesimisticky. Do jejich života se časem začlení i dozorci, celkově 

všechen vězeňský personál. Souhrnně pak vytváří tzv. „ vězeňskou rodinu“. Každé 

prostředí věznice je tak trochu odlišné, ale kdo se nemění, jsou vězni sami. Ti jsou stále 

stejní. Nemění se jejich problémy, trestné činy, za které jsou odsouzené, problémy 

s rodinou – to jsou hlavní faktory, které jedince ve vězení negativně ovlivňují.  

 

Vězni se díky vězeňskému systému postupně odnaučí samostatnému 

rozhodování, ztrácí schopnost plánovat a volit svou budoucnost. Osobnost jedince, který 

je dlouhodobě uvězněn degraduje. Důsledkem působení vlivu prizonizace je 

nesamostatný život, díky kterému se snižuje procento schopnosti návratu do společnosti. 

Hrozí, že po propuštění by byl takovýto jedinec zcela závislý na společnosti. Trest 

odnětí svobody na doživotí vede ke zhoubným účinkům jako je izolace, desocializace, 

ztráta osobní odpovědnosti a celková závislost na trestní instituci.  
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S dlouhodobým uvězněním souvisí též každodenní stereotyp v podobě denního 

režimu, který se neustále opakuje. Každý den se odehrává podobně, vězeň zažívá stejné 

situace a jeho život je monotónní, stereotypní. 

 

Doživotním vězňům pomáhá překonat trest snad nejvíce jeden cíl, ke kterému se 

upínají a to podmínečné přerušení trestu. U doživotně odsouzených to bývá zpravidla     

20 nebo 30 let. Tato doba je dosti dlouhá na to, aby se doživotní vězeň srovnal a byl 

schopen přijmout podmínky trestu a posléze na sobě pracovat.  

 

Mezi hlavní negativní důsledky výkonu trestu odnětí svobody patří přerušení 

pozitivních sociálních vazeb s vnějším okolím. Sociální izolace bývá nevyhnutelným 

důsledkem dlouhodobých trestů, obzvláště pak trestů odnětí svobody na doživotí.  

 

Dlouhodobé uvěznění představuje velmi citelný a závažný zásah do psychiky 

jedince. Tento proces ovlivňuje jeho pocity, prožívání, jednání a motivaci.  
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Příloha č. 3: Kresby vězňů odsouzených na doživotí 

 

 
 
 
 
  
 
Zdroj - Příloha č. 1 – 3: Veselý, Luboš, Xaver. Doživotí. Praha: XYZ, 2007. 
ISBN 978-80-87021-82-8 



 104

 
 
Příloha č. 4: Fotografie věznice Valdice a Mírov  

 
 
Obr. č. 1 Oddělení doživotních trestů - Valdice 
 

 
 
 
 
Obr. č. 2 Oddělení doživotních trestů - Mírov 
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Obr. č. 3 Cela odsouzeného na doživotí - Mírov 
 

 
 
 
 
Obr. č. 4 Cela odsouzeného na doživotí - Valdice  
 

 
 

 
 
Zdroj - Příloha č. 4: Vězeňská služba ČR 
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Příloha č. 5: Projekt diplomové práce 

 

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Jméno: Johana Babková 

Fakulta sociálních věd UK, Institut sociologických studií 

2. ročník navazujícího magisterského studia sociologie, sociologie soudobých 

společností 

 

Datum: 3.2.2011 

 

Předpokládaný název práce: Každodenní život vězně odsouzeného na doživotí 

 

Námět práce zahrnující formulaci a vstupní diskusi poznávacího problému: 

Ve své práci bych se chtěla zabývat problematikou doživotně odsouzených. 

Chtěla bych v ní zaujmout hledisko, jak doživotně odsouzení vidí svůj každodenní život 

ve vězení. Jak se jim mění povaha, osobnost. Zajímá mě jejich sebepojetí, 

sebehodnocení. Pokusím se zjistit, jak na tuto problematiku nahlížejí experti, kteří se 

s doživotně odsouzenými dostávají do kontaktu. Můj zájem bude soustředěn na morální 

kariéru vězně, na koncept prizonizace, jaké vlivy působí na vězně apod. 

 

Svou práci rozdělím na část teoretickou a část empirickou. V teoretické části 

bych se chtěla zabývat penologickým hlediskem institutu doživotně odsouzených,                    

a právní legislativou tohoto trestu a celkovým dosavadním pohledem na subkulturu 

doživotně odsouzených. Z teorie bych zde použila hlavně koncepci Goffmana, jako je                        

např. problematika stigmatizovaných, morální kariéra. Využiji zejména jeho díla Azyly,       

kde je vysvětlen koncept totálních institucí, dále pak práci Foucalta - Dohlížet a trestat.  

 

Předpokládaná metoda zpracování dat: 

V empirické části budu zkoumat různé atributy každodenního života doživotně 

odsouzených vězňů. K této analýze mi poslouží kniha Luboše Xavera Veselého 

s názvem „Doživotí“, který provedl s doživotně odsouzenými rozhovory přímo                           

ve věznicích. Pokusím se získat rozhovor s jedním doživotně odsouzeným vězněm, a to 

se Zdeňkem Vocáskem. Tento vězeň byl původně odsouzený k trestu smrti (měl být 
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oběšen 27.12.1989), prezident Husák trest podepsal a prezident Václav Havel ho zrušil. 

V současné době si odpykává trest doživotní. Tento rozhovor závisí na kaplanovi 

věznice Mírov panu Bc. Janu Majerovi, který mi nabídl, že se pokusí sjednat a domluvit 

mi návštěvu tohoto vězně. Vše je zatím v jednání. Dále budu provádět (či již provádím) 

rozhovory s experty, kteří přicházejí do kontaktu s doživotně odsouzenými, patří k nim 

např. předsedkyně Vězeňské duchovenské péče Renata Balcarová, či PhDr. Kurucová, 

což je bývalá psycholožka, která pracovala s doživotně odsouzenými (nyní pracuje 

v PMS), kaplani (Mírov, Valdice), speciálním pedagogem věznice Mírov pan 

Richterem. Respondenty pro mé rozhovory získávám metodou nabalování, čili sněhové 

koule. S jedním se setkám a zjišťuji, koho dalšího by mi tito lidé doporučili. Rozhovory 

definuji jako polostrukturované, které směřují na mou problematiku. Získaná data pak 

budu analyzovat a zpracuji je pomocí grounded theory. 
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Jméno konzultanta: 
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Příloha č. 6: Paradigmatický model Grounded theory 

 
 ČASOPROSTOROVÁ 

DIMENZE 
DLOUHODOBÉ UVĚZNĚNÍ 

stereotyp, doživotí 
doživotí 

VLASTNOSTI – INTERVENUJÍCÍ 
PODMÍNKY 

VNÍMÁNÍ V ĚZENÍ 
nejistota, nespravedlnost, lítost, sebepojetí 

KONTEXT ZVLÁDNUTÍ DLOUHODOBÉHO 
UVĚZNĚNÍ 

VYSOKÁ INTENZITA PŮSOBENÍ TOTÁLNÍ 
INSTITUCE 

změna identity 

PŘÍČINNÉ PODMÍNKY 
ŽIVOT PŘED UVĚZNĚNÍM 

porucha osobnosti 
dětství 

STRAGEDIE ZVLÁDNUTÍ 
JAK ZVLÁDAJÍ TREST 

víra v boha 
IPP 

JEV 
VĚZENÍ JAKO TOTÁLNÍ 

INSTITUCE 
každodenní realita uvěznění 


