
ANALÝZA KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ 

ZAMĚSTNANCŮ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY 

ČESKÉ REPUBLIKY

disertační práce

Autor: PaedDr. Jana Paukertová 

Školitel: Doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.

Praha 2006



Prohlašuji, že jsem disertační práci vypracovala samostatne, s použitím uvedené 

literatury a odborných pramenů.

V Praze 16.3. 2006 C.



Děkuji své školitelce, Doc. PaedDr. Evě Šotolové, Ph.D. za odborné vedení. Dále 

děkuji všem, kteří mě morálně podporovali a přispěli ke zpracování disertační práce 

svými radami a připomínkami.



Obsah

Úvod 4

1. Vězeňská služba České republiky 7

1.1 Organizace Vězeňské služby České republiky a její hlavní úkoly 7

1.2 Členení Vězeňské služby ČR 8

1.3 Organizační jednotky Vězeňské služby ČR 9

2. Výkon trestu odnětí svobody a výkon vazby 11

2.1 Vhled do historie trestu a trestání 11

2.2 Vývoj realizace trestu odnětí svobody na území dnešní ČR 20

2.3 Transformace českého vězeňství po roce 1989 24

2.4 Výkon trestu odnětí svobody a výkon vazby 28

2.4.1 Vzdělávání vězňů 30

3. Systém přípravy zaměstnanců Vězeňské služby České republiky 33

3.1 Historický pohled na vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby ČR 33

3.2 Současný systém vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby ČR 41

3.2.1 Legislativní úprava 41

3.2.2 Institut vzdělávání Vězeňské služby České republiky 44

3.2.3 Personál Vězeňské služby ČR a systém vstupního vzdělávání 47

3.2.4 Vstupní vzdělávání příslušníků vězeňské a justiční stráže 50

3.2.5 Vstupní vzdělávání občanských zaměstnanců 55

3.3 Vzdělávání vězeňského personálu v okolních státech Evropské unie 57

1



4. Celoživotní vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby ČR 63

4.1 Průběh práce na návrhu koncepce celoživotního vzdělávání 66

4.1.1 Seznam funkcí a jejich požadovaných profilů 68

4.1.2 Úrovně celoživotního vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby ČR 73

4.1.3 Kurzy Programu celoživotního vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby ČR 77

5. Vězeňští pedagogové a vychovatelé 80

5.1 Pracovní náplň vězeňského pedagoga 81

5.2 Pracovní náplň vychovatele 82

5.3 Příprava vězeňských pedagogů a vychovatelů 84

5.4 Analýza vzdělávacích potřeb vězeňských pedagogů a vychovatelů 86

5.4.1 Doplňující pedagogické studium pro zaměstnance Vězeňské služby ČR 91

5.4.2 Projekt Doplňujícího pedagogické studium pro zaměstnance

Vězeňské služby ČR 95

6. Ověřování vhodnosti obsahu nově připravovaného projektu 103

6.1 Vzdělání vězeňských pedagogů 104

6.2 Metody šetření 106

6.3 Charakteristika zkoumaného vzorku 108

6.4 Výsledky šetření 110

6.4.1 Názory na potřebnost dalšího vzdělávání 113

6.4.2 Závěry vyplývající ze šetření 116

7. Projekt Penitenciární pedagogika pro vězeňské pedagogy a vychovatele 118

7.1 Penitenciární pedagogika-teoretická východiska 118

7.1.1 Penologie a penitenciární věda 118

7.1.2 Penitenciární pedagogika -  obecné vymezení termínu 119

7.1.3 Základní pojmy penitenciární pedagogiky 120

7.1.4 Programy zacházení s odsouzenými 122

2



7.2 Penitenciámí pedagogika pro vězeňské pedagogy a vychovatele 126

7.2.1 Penitenciámí pedagogika 127

7.2.2 Základy forenzní psychologie 129

7.2.3 Speciálně pedagogická diagnostika 131

7.2.4 Teorie práce se skupinou 133

7.2.5 Základy penologie 134

7.2.6 Organizace programu vzdělávání 136

8. Perspektivy dalšího vzdělávání 138

Závěr 142

Shrnutí 147

Resumé 148

Literatura 149

Přílohy

Příloha č.l

Charakteristika vazebních věznic a věznic a programy zacházení

Příloha č. 2 

Vzor ankety

Příloha č. 3

Příklady rozpracování dvou tematických celků: penitenciární pedagogiky a forenzní 

psychologie

3



Úvod

Tato práce analyzuje problematiku vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby České 

republiky, především pak vzdělávání speciálních pedagogů a vychovatelů.

Jejím cílem je realizace komplexní analýzy systému vzdělávání v podmínkách 

Vězeňské služby ČR.

Zvláštní zřetel je věnován problematice vzdělávání vychovatelů a speciálních 

pedagogů a vytvoření nového vzdělávacího programu pro obě tyto funkce.

Hned na počátku této práce pociťujeme nutnost upozornit na odlišné užití názvu 

„speciální pedagog“ v souvislosti s označením pedagoga pracujícího v podmínkách vězení. 

Nejedná se o absolventa oboru speciální pedagogiky, jak by se na první pohled zdálo, jde 

pouze o název jeho funkčního zařazení podle katalogu funkcí ve Vězeňské službě ČR. Tuto 

funkci vykonávají pracovníci s vysokoškolským vzděláním, jejichž specializace je různá. 

Někteří z nich ani pedagogické vzdělání nemají (viz další text).

Plně si uvědomujeme tuto poněkud zavádějící skutečnost, mnohokrát jsme na tuto 

skutečnost upozorňovali, dokonce jsme navrhovali změnu označení funkce na „penitenciámí“, 

„forenzní“ nebo „vězeňský“ pedagog, naše návrhy však nebyly akceptovány. Existuje totiž 

řada metodických listů, nařízení a tiskopisů, které by bylo nutno přeformulovat a upravit, 

takže z těchto důvodů toto vědomě nesprávné a zavádějící užívání názvu funkce přetrvává.

Pro potřeby této disertační práce si dovolujeme nadále v textu práce užívat namísto 

termínu „speciální pedagog“ označení „vězeňský pedagog“. Podle našeho názoru tato změna 

názvu zmíněné funkce předejde možným omylům v pochopení dalšího textu. Dovolujeme si 

však opakovaně zdůraznit, že tomu tak je pouze pro potřeby této práce.

Kapitola první je členěna do dalších tří podkapitol pojednávajících o organizaci, 

hlavních úkolech, organizačních jednotkách a členění Vězeňské služby ČR.

Druhá kapitola je věnována problematice trestu a trestání. Pojednává se zde o historii 

trestu a trestání, protože v průběhu vývoje trestání lze zaznamenat i vývoj edukačních snah 

v penitenciaristice. Je zde ve stručnosti popsán legislativní základ soudobé realizace výkonu 

vazby a výkonu trestu odnětí svobody.

Kapitola třetí je nazvána Systém přípravy a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby 

ČR a je rovněž rozdělena do dalších podkapitol. Najdeme zde, jak probíhalo vzdělávání 

zaměstnanců vězeňství dříve a popis současného vstupního vzdělávání vězeňského personálu
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včetně legislativního rámce, podle něhož se toto resortní vzdělávání řídí. Závěrečná 

podkapitola hovoří o tom, jakým způsobem se na svou profesi připravuje vězeňský personál 

u našich sousedů v Polsku, Německu a na Slovensku, neboť právě s těmito zeměmi si často 

formou recipročních stáží vyměňuje naše vězeňská služba zkušenosti.

Čtvrtá kapitola nese název Program celoživotního vzdělávání zaměstnanců Vězeňské 

služby ČR. Popsali jsme v ní základní východiska vzdělávání vězeňského personálu, 

pokusili jsme se nastínit, jakým způsobem a za jakých podmínek jsme celou koncepci 

Programu celoživotního vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby ČR připravili.

Čtyři podkapitoly jsou věnovány použitým metodám, vytyčení cílů koncepce, najdeme 

zde seznam jednotlivých funkcí ve vězeňství včetně jejich požadovaných profilů a názvy 

některých kurzů, což jsou informace, které celou koncepci upřesňují.

Kapitola pátá je věnována popisu pracovních činností, které vězeňští pedagogové 

a vychovatelé vykonávají, jejich teoretické přípravě a analýze vzdělávacích potřeb.

Následující podkapitola si klade za cíl popsat současný stav vzdělávání vychovatelů, 

kterým chybí požadovaná kvalifikace. Zmiňujeme se i o tom, jakým způsobem Institut 

vzdělávání přispívá k naplnění jejich vzdělávání. Do této kapitoly je zařazen celý ve školním 

roce 2004/2005 realizovaný pilotní program. Jedná se o kurz nazvaný Doplňující 

pedagogické studium pro zaměstnance Vězeňské služby ČR, který jsme na základě 

požadavků vedení Vězeňské služby ČR zpracovali jako jeden z kurzů prioritních.

Kapitola šestá se zabývá ověřováním vhodnosti obsahu nově připravovaného projektu 

Penitenciámí pedagogika. Věnujeme se v ní rozboru vzdělání vězeňských 

pedagogů a vychovatelů, metodám šetření, kterým jsme zjišťovali jejich názory na význam 

výukových celků nově připravovaného vzdělávacího programu, a potřebě jejich dalšího 

vzdělávání.

Návrh programu a rámcové rozpracování kurikul jednotlivých výukových předmětů je 

obsahem kapitoly sedmé. Součástí jsou podkapitoly vysvětlující pojmy penologie, 

penitenciámí věda a vybrané základní pojmy penitenciámí pedagogiky. Nosnou částí celé 

této práce je návrh vzdělávacího programu Penitenciámí pedagogika určeného pro vězeňské 

pedagogy a vychovatele, který by v budoucnu mohl fungovat jako podiplomové 

(postgraduální) studium pro zmíněné funkce.

V kapitole osmé jsou nastíněny další perspektivy vzdělávání vězeňského personálu.

V závěru této disertační práce jsme se pokusili o jakési zhodnocení významu 

celoživotního vzdělávání pro resort vězeňství i pro jednotlivé zaměstnance.
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Součástí práce jsou tři přílohy a seznam literatury, z níž jsme při tvorbě této 

práce a návrzích popisovaných projektů čerpali.

Z metodologického hlediska se jedná o kombinaci kvalitativního a kvantitativního 

výzkumu. Dominuje kvalitativní dimenze.

Teoretická a analytická část práce je zpracována monografickou procedurou, má 

charakter kvalitativního výzkumu za použití technik obsahové analýzy, analýzy dokumentů, 

analýzy odborné literatury a informačních zdrojů.

Empirická část má charakter kvantitativního výzkumu, je zpracována statistickou 

procedurou za použití technik ankety a nestandardizovaného rozhovoru a pozorování.

Výsledkem je návrh studijního programu Penitenciámí pedagogika a návrh perspektiv 

dalšího vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby ČR.
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1. Vězeňská služba České republiky

Bez znalosti způsobu organizace a fungování Vězeňské služby České republiky by 

tato práce působila podle našeho mínění jako vytržená z kontextu a byla by pro laického 

čtenáře patrně nesrozumitelná. Proto v následující kapitole ve stručnosti vysvětlíme, co 

Vězeňská služba ČR je, jakými právními normami se řídí a jaká je její struktura.

1.1 Organizace Vězeňské služby České republiky a její hlavní úkoly

Vězeňská služba České republiky je zřízena podle zákona České národní rady ve 

smyslu § 1 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky ze 

dne 17. listopadu 1992 s účinností od 1.1.1993.

Vězeňská služba zajišťuje zejména výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody, dále 

v rozsahu stanoveném zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě ajustiční stráži České 

republiky ve znění pozdějších předpisů, ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví 

a správě soudů a při činnosti státních zastupitelství a ministerstva spravedlnosti.

Generální ředitelství Vězeňské služby ČR, vazební věznice a věznice, pokud rozhodují 

ve správním řízení, mají postavení správních úřadů.

Vězeňská služba ČR spravuje a střeží vazební věznice a věznice, věznice pro místní 

výkon trestu a odpovídá za dodržování zákonem stanovených podmínek výkonu vazby 

a výkonu trestu odnětí svobody.

Střeží, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí 

svobody.

Uplatňováním programů zacházení soustavně působí na osoby ve výkonu trestu odnětí 

svobody a obdobně i na některé skupiny osob ve výkonu vazby. Cílem tohoto působení je 

vytvořit předpoklady pro jejich nekonfliktní způsob života po propuštění.
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Vyvíjí činnost při předcházení a odhalování trestné činnosti osob ve výkonu vazby 

a ve výkonu trestu odnětí svobody, provádí výzkum v oboru penologie a využívá jeho 

výsledky a vědecké poznatky v realizaci výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody.

Vytváří podmínky pro pracovní a jinou účelnou činnost osob ve výkonu vazby a ve 

výkonu trestu odnětí svobody.

Zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů a státních zastupitelství i v jiných 

místech činnosti soudů a ministerstva spravedlnosti, dále i bezpečnost výkonu pravomoci 

soudů a státních zastupitelství. Eviduje osoby ve výkonu vazby ave výkonu trestu odnětí 

svobody na území České republiky, provozuje hospodářskou činnost za účelem zaměstnávání 

osob ve výkonu trestu odnětí svobody, případně i osob ve výkonu vazby. (Zákon č. 555/1992 

Sb.)

1.2 Členění Vězeňské služby ČR

Pracovníci Vězeňské služby ČR se člení na vězeňskou stráž, justiční stráž a správní 

službu. Vězeňská stráž a justiční stráž mají postavení ozbrojeného sboru. Vězeňská stráž 

střeží, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody, střeží 

vazební věznice, věznice a věznice pro místní výkon trestu a při této činnosti a v uvedených 

místech zajišťuje stanovený pořádek a kázeň.

Justiční stráž zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů a státních zastupitelství 

a v jiných místech činnosti soudů a ministerstva spravedlnosti a v rozsahu stanoveném 

zákonem zajišťuje bezpečnost výkonu pravomocí soudů a státních zastupitelství.

Správní služba rozhoduje ve správním řízení podle zvláštních právních předpisů 

a zabezpečuje organizační, ekonomickou, výchovnou a další odbornou činnost.

Činnost správní služby zajišťují občanští zaměstnanci a příslušníci. Příslušníci 

Vězeňské služby ČR zařazení do správní služby mohou být pověřeni plněním úkolů vězeňské 

stráže. Příslušníci zařazení v justiční stráži mohou být dočasně povoláni k plnění úkolů 

vězeňské stráže v místech výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody 

jen v mimořádných případech, nemůže-li vězeňská stráž zajistit vlastními prostředky pořádek 

a bezpečnost v těchto místech, a to pouze se souhlasem ministra spravedlnosti České 

republiky.

Součástí správní služby je i zdravotnická služba. (Zákon č. 555/1992 Sb.)
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1.3 Organizační jednotky Vězeňské služby ČR

Základními organizačními jednotkami Vězeňské služby ČR jsou Generální ředitelství, 

vazební věznice, věznice a Institut vzdělávání.

Generální ředitelství Vězeňské služby ČR řídí, organizuje a kontroluje činnost ostatních 

organizačních jednotek Vězeňské služby ČR.

Ministr spravedlnosti řídí Vězeňskou službu ČR prostřednictvím generálního ředitele, 

kterého jmenuje a odvolává. Za činnost Vězeňské služby ČR zodpovídá generální ředitel 

ministrovi.

Právní úkony jménem státu činí za Vězeňskou službu ČR generální ředitel.

Jednotlivé věznice a vazební věznice zřizuje a ruší ministr spravedlnosti. V jejich čele 

stojí ředitelé, které jmenuje a odvolává generální ředitel Vězeňské služby ČR.

Ředitelé vazebních věznic, věznic a dalších organizačních jednotek Vězeňské služby 

ČR jsou oprávněni jednat a činit právní úkony za vězeňskou službu ve všech věcech, kromě 

těch, které podle zákona č. 555/1992 Sb. nebo rozhodnutí ministra či generálního ředitele, 

patří do jejich pravomoci.

Na území České republiky funguje v současné době (rok 2005) 11 vazebních věznic 

a 24 věznic, které jsou určeny pro výkon trestu odnětí svobody. (Podrobněji příloha č.l)

Pro větší přehlednost zařazujeme do následujícího textu jednoduché schéma 

organizačních jednotek Vězeňské služby ČR, kde je naznačena i struktura jejich řízení.
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Schéma č.l

Struktura řízení Vězeňské služby ČR

Generální ředitel  
1________________________________
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2. Výkon trestu odnětí svobody a výkon vazby

2.1 Vhled do historie trestu a trestání

Znalost způsobů a forem trestání v různých údobích společenského a kulturního 

vývoje lidstva přispívá k pochopení důvodů vzniku a definování základních penologických 

teorií a koncepcí. Přístupy k vězněným osobám se vždy vyvíjely v závislosti na vývoji celé 

společnosti a v různých koncepcích historiografický analyzujeme rovněž edukativní dimenzi. 

Proto zařazujeme do následujícího textu této disertační práce i krátký vhled do historie trestu 

a trestání.

Starověk

Ideologie trestání se vine celou historií lidstva. S vývojem lidské společnosti se pohled 

na trest a trestání měnil v souvislosti s ideologií té které společnosti.

Ve starověku převládal především trest smrti a tělesné tresty. Trest byl chápán ve 

smyslu odplaty a odstrašení. (Oko za oko, zub za zub.)

Od 2. století před naším letopočtem byla již známa možnost odškodnění oběti 

majetkovou náhradou. Dále byly v tomto období uplatňovány tresty mrzačící, trest smrti, 

římské právo zavedlo otroctví pro dluhy a otroctví z trestu, smrt hladem ve vězení.

Zpočátku nebyly pro věznění stavěny zvláštní budovy, mnohdy sloužily k tomuto 

účelu i chrámy. Při převýchově a nápravě se uplatňovala křesťanská nauka.

(Černíková, 2002)

Na vynesení trestu mělo vliv i společenské postavení pachatele. Mezi nejčastěji 

uplatňované tresty patřily trest smrti, tělesné tresty, vyhnanství nebo otroctví.

Trest odnětí svobody rovněž prodělal svůj vývoj. Ve starověku byl využíván jen 

sporadicky. První zmínky o věznění osob, odsouzených na smrt nebo zadržených před 

soudním líčení pocházejí z období Římské říše.

Podle Mezníka (1995) vydal první vězeňské předpisy v roce 435 císař Teheodosis II, 

později v roce 529 Justián I. Pravidla stanovila financování vězení i způsoby zacházení 

s vězni.

Forma vyhnanství jako doživotní vydělení ze společnosti byla ve starém Římě 

změkčena i na možnost dočasného vyhnanství, i když byly ještě uplatňovány instituty 

vyhnanství doživotního nebo institut psance. Ten byl typický tím, že ostatním členům
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společnosti bylo zakázáno se s psancem stýkat a poskytovat mu přístřeší, jídlo či jiné životně 

důležité potřeby.

Trestání ve starověku bylo tedy ovládáno myšlenkou odplaty a cílem trestu bylo 

způsobení utrpení a nastolení spravedlnosti. Takovéto vnímání trestu nazýváme absolutní teorií

Feudalismus

Pro raný feudalismus je typická rozdrobená státní moc a obyčejové, převážně nepsané 

právo. V praxi to znamená, že každý je odkázán sám na sebe.

Podle Černíkové (2002) se ještě ve 12. a 13. století objevuje kolektivní výkon trestu 

smrti. (Uvádí příklad kamenování celou osadou.) Převládající soukromá msta je postupně 

nahrazována placením náhrady, a to i za usmrcení svobodného člověka.

Do 14. století byly na našem území užívány iracionální důkazní prostředky, tzv. ordály

- boží soudy, na nichž se účastnilo duchovenstvo.

Dále se ve středověku běžně lámaly nebo usekávaly ruce, nohy, vytrhával jazyk, 

vypalovaly se oči, vypaloval se cejch.

Feudální koncepce trestu vycházela z ideje zastrašování. Veřejně vykonaný trest měl 

zastrašit další potencionální pachatele.Tato koncepce již nehleděla na trest jako na odplatu. 

Odklonila se od absolutní teorie, vytvořila teorii relativní a preventivní. Tato teorie spočívá 

v tom, že podstata trestu je spatřována v jeho účelnosti. Trestá se, aby nebylo pácháno zlo.

Vězení a jeho udržování za feudalismu představovalo značné finanční náklady. A tak 

náklady spojené s vězením předběžně hradil žalobce a poté byly na bedrech pachatele. Ve 

feudalismu mělo vězení především funkci zajišťovací.

Jakýmsi předstupněm dnešního trestu odnětí svobody, avšak doživotního, byly galeje. 

Jednalo se o doživotní trest, který nahrazoval trest smrti. Tento trest byl v mnoha aspektech 

tvrdší než trest smrti, v podstatě znamenal jeho tvrdší alternativu. Tvrdě pracující vězni 

neměli dostatek jídla, žili v nuzných podmínkách s omezenými možnostmi hygieny, byli často 

vystaveni krutosti dozorců, a proto galeje mnozí nepřežili.

Soudní moc nad poddanými často vykonával majitel panství. Jako vězení se využívaly 

části hradů nebo domy, kde byli vězni často přikováni a živořili bez jakékoliv péče nebo 

hygieny.

Dalším typem byla vězení vojenská, kde však byli vedle vojenských provinilců často 

vězněni i civilisté.
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Provinilci z řad šlechty, z dnešního pohledu však většinou „politicky nepohodlní“, byli 

vězněni ve věžích hradů v relativním dostatku a komfortu.

Existovala i vězení pro dlužníky, kde byl odsouzený tak dlouho, dokud dluhy 

nezaplatil. Tato vězení se nejčastěji nacházela ve sklepeních radnic nebo jiných městských 

domů.

Společným jmenovatelem těchto trestů byla absence jakéhokoliv výchovného 

zacházení a působení.(Uhlík, 2005)

Osvícenství

Filozofie osvícenství přichází s myšlenkou humanizace trestu a trestání. Východiskem 

bylo tzv. přirozené právo a filozofie se navracela k přírodě a jejím přírodním zákonům. Jako 

první kritizuje Thomas More trestní systém, především nepřiměřenost některých trestů 

vzhledem k společenské nebezpečnosti.

„Francouzský právník a filozof Montesquieu formuloval požadavek právní jistoty 

a zákonnosti, nezávislosti soudců, zásadu proporcionality mezi trestem a trestným činem 

a především nutnost výchovné funkce trestu. Osvícenci apelují na to, aby byla v zákoně 

stanovená i určitá ochrana pachatele. Především hlásají právo na život jako základní občanské 

právo.

Pro koncepci trestního práva vytvořili tyto zásady:

- žádný trestní čin bez zákona, to v podstatě znamená, že čin, který není uveden 

v zákoně, není trestním činem.

- žádný trest bez zákona, to znamená, že pachatel může být potrestán jen takovým 

trestem, který je uveden v zákoně.

Na této osvícenecké filozofii pak stavěla tzv. klasická škola. Za jejího zakladatele je 

považován italský markýz Beccaria (1738 -  1794). Napsal dílo „ O zločinech a trestech“. 

Vycházel z požadavku úměrnosti mezi trestem a trestným činem. Beccaria byl odpůrcem 

krutých trestů a trestu smrti. Účelem trestu podle něj není způsobovat utrpení, ale ochránit 

společnost. Byl přesvědčen, že v případě stejných trestných činů by měl následovat stejný 

trest, tedy požadoval aspoň formální spravedlnost. Těmito myšlenkami bylo ovlivněno 

i zákonodárství osvícenského absolutismu. Dochází ke kodifikacím trestního práva, tzv. 

výchozí zákoníky, ve kterých se odráží zásada proporcionality a zákonnosti.

Klasickým případem takového zákoníku je Všeobecný zákoník o zločinech a trestech 

z roku 1787, který byl vydán za vlády Josefa II. a byl silně ovlivněn myšlenkami Beccaria. 

Vycházel ze zásady úměrnosti trestního činu a trestu, zrušil torturu (mučení, které mělo vést
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k přiznání), dále ruší mrzačící tresty a trest smrti nahrazoval dlouhodobými nucenými 

pracemi. Obsahoval vyčerpávající výčet trestních činů, které byly seřazeny podle společenské 

nebezpečnosti. Dále v něm byly obsaženy zásady: žádný trestný čin bez zákona, žádný trest 

bez zákona. Jediným jeho nedostatkem bylo, že obsahoval kruté tělesné tresty (např. mrskání 

bičem).“ (Černíková, 2002,s.l8)

„Během dlouhodobějšího uvěznění mohl být trest vězni zostřován nejrůznějšími 

způsoby. Utrpení vězně prohlubovalo jeho dlouhodobé upnutí a znehybnění do klády nebo do 

těžkých pout, trápení hladem, pobytem ve tmě, odepření pobytu na čerstvém vzduchu, 

zákazem s kýmkoli mluvit, nebo se stýkat. Věznění v samovazbě, zvláště pak ve tmě, je velmi 

krutým způsobem věznění, zvláště, trvá-li delší dobu a mělo by být užíváno jen velice 

výjimečně.

Jedny z nej hrůznějších vězeňských kobek byly využívány v brněnském Špilberku 

v poslední čtvrtině 18. století.“ (Uhlík, 2005,s.l28)

Na trest vězení začalo být pohlíženo i z hlediska nápravy pachatele, protože se zjistilo, 

že ani sebe přísnějšími tresty se nedosahují požadované změny chování. V 18. století byl 

uplatňován výkon trestu odnětí svobody téměř jako výhradní trestní prostředek.

Novodobé pojetí trestu, vznik penologických systémů

Vývoj vězeňství úzce souvisí s vývojem trestního práva a soudnictví. Proto se pojem 

vězeňství často vyskytuje ve spojení s různými přívlastky (středověké, demokratické, 

evropské, české apod.). Vězeňství jako výkonná součást trestního práva plní sociální funkci, 

na kterou můžeme pohlížet jednak v pozitivní, jednak v negativní rovině. V pozitivní rovině 

se vězeňství podílí na regulaci mezilidských vztahů a ochraně hmotného a duchovního života 

společnosti. K úpravě mezilidských vztahů přispívá vězeňství svou korektivní a preventivní 

funkcí a k ochraně hmotného a duchovního života společnosti přiměřenou izolační funkcí 

a také preventivní funkcí. Korektivní sociální funkci plní vězeňství zaměřené na nápravu, 

která je založena na kritickém přístupu vězně ke spáchanému trestnému činu a na jeho 

projevované snaze o nápravu. Tuto funkci může plnit jen vězeňství demokratického státu.

V negativní rovině lze spatřovat sociální funkci vězeňství v uplatňování represivních 

podmínek, které znemožňují návrat vězňů do plnohodnotného života v důsledku fyzické, 

psychické a sociální újmy v průběhu věznění. Tato sociální funkce je charakteristická pro 

vězeňství totalitního státu.
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Vězeňský systém je uspořádaný celek, který v sobě zahrnuje obecné a zvláštní 

podmínky věznění ve veřejném zájmu. Tyto podmínky jsou upraveny zákonem a prováděcími 

předpisy. Jeho charakter je určen sociální funkcí vězeňství se zřetelem na charakter státního 

zřízení.

Obecné podmínky věznění se týkají základních požadavků na ubytování, stravování, 

odívání, hygienu, zdravotní péči, vycházky, kontakt s vnějším světem, náboženský život, 

užívání osobních věcí, pracovní a mimopracovní činnost

Zvláštní podmínky věznění se týkají klasifikace (třídění) vězňů a diferenciace 

(odlišného zacházení s ohledem na jednotlivé kategorie vězňů), a to se zřetelem k účelu 

věznění (výkon vazby nebo výkon trestu odnětí svobody), pohlaví a věku vězněných osob 

(muži, ženy, mladiství), dále ke stupni jejich kriminálního narušení a možnosti nápravy, 

vytvoření podmínek k léčebně výchovnému zacházení (protialkoholická, protidrogová 

a sexuologická ambulantní ochranná léčba v průběhu výkonu trestu odnětí svobody). Ke 

zvláštním podmínkám věznění lze přiřadit také vězeňský personál, dále kázeňské 

a donucovací prostředky (včetně stanovených právních a technických podmínek jejich 

použití) a ochranu práv vězněných osob spočívající v možnosti podávání žádostí, stížností 

a provádění kontrolní a inspekční činnosti.

Cílem všech demokratických vězeňských systémů, o který usilují, je maximální 

profesionalita, efektivní naplňování účelu trestu odnětí svobody a efektivní a hospodárné 

zajišťování provozu a bezpečnosti věznic, jako základní podmínky pro realizaci programů 

zacházení s vězni.

Uplatňování trestu odnětí svobody v dnešním pojetí se datuje od přelomu 15. a 16. 

století. První věznice tohoto typu vznikla v roce 1553 v zámku Brindewel v Anglii. Zakládání 

věznic si vynutil vznik velkých městských aglomerací spojený s rozvojem průmyslu, 

likvidace malých farmářů velkochovateli apod. To bylo příčinou nárůstu nezaměstnaných, 

tuláků a žebráků. Důsledkem pak byla eskalace kriminality. Věznice, vznikající v opuštěných 

objektech hradů, klášterů apod., se staly shromaždištěm těchto nežádoucích živlů. Průlom do 

vězeňství nastal však především v Holandsku. Zde byly již koncem 16. století (1595) 

vybudovány ústavy pro delikventy, tuláky a žebráky.

Vězení byla spravována a hlídána armádou. Neexistovala jakákoliv diferenciace 

vězňů, takže společně vykonávali trest mladiství, ženy, vězni odsouzení za méně závažné 

zločiny s těmi, kteří spáchali ty nejtěžší zločiny, prvověznění s mnohonásobnými recidivisty. 

Strava, ubytování i hygiena byly na naprosto nevyhovující úrovni.(Černíková, 2002)
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K zásadním změnám dochází teprve ve Spojených státech amerických, kde se 

vyvinuly dva vězeňské systémy pensylvánský a aubumský.

Pensylvánský systém

Vznikl v roce 1786 ve městě Philadelphii. Je to tzv. Solitary systém (sám, o samotě). 

Vězni byly umístněni v úplné izolaci o samotě s vyloučením práce, aby zpytovali svoje 

svědomí. Základem tohoto režimu bylo působení na psychiku vězně. Po dvouleté zkušební 

době se však dospělo ke zjištění poměrně velké škodlivosti vlivu úplné izolace na psychiku 

člověka.

Auburnský systém

Je pojmenován podle města stejného názvu. Vznikl v roce 1823 a je tzv. silent systém 

(mlčící). Jednalo se v podstatě o průmyslový typ věznice.V noci byli vězni umístěni v celách 

a ve dne společně mlčky pracovali.

I když tento systém eliminoval úplnou izolaci, odporoval lidské přirozenosti. Přirozená 

potřeba kontaktu vedla k tomu, že vězni společně komunikovali, to vedlo k navýšení počtu 

dozorců. Hlavní nevýhodou bylo to, že nepřipravoval odsouzené na běžný život po propuštění 

z vězení.

Smíšené systémy

Vznikly kombinací obou předcházejících. Byla zde poprvé zaznamenána snaha

o klasifikaci vězňů.

v
Ženevský systém

Spočíval v rozdělení odsouzených podle spáchaného trestného činu a chování do čtyř 

kategorií. V nejlehčí kategorii byli umístěni odsouzení, u kterých došlo k nápravě 

v předcházejících kategoriích, a mladiství (16-18 let). Fungoval podle těchto principů:

- ve všech kategoriích bylo povinné mlčení,

- na základě známek nápravy mohl být vězeň přemístěn do mírnější kategorie,

- v nejpřísnější kategorii nejprve odsouzený absolvoval povinnou samovazbu od 

14 dní

- do 6 měsíců, teprve potom mohl být přemístěn,
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důležitým aspektem bylo neustálé zaměstnávání vězňů, byly povolovány 

návštěvy rodinných příslušníků a spolků, které nad vězněm převzaly záštitu 

a pozitivně ho ovlivňovaly,

- vězni mohla být odpuštěna až jedna třetina trestu.

Obermayerovský režim

Hlavní zásadou byl přísný dozor, neustálé zaměstnávání, zabezpečení volného času 

a pozitivní působení personálu. Odsouzené bylo možno umístit do společné cely nebo do 

samovazby. Vzdělávání bylo důležitým výchovným aspektem. Cílem výuky bylo pěstování 

citu pro čestnost. Mezi odsouzenými byla vypěstována síť dohlížečů. Pozitivem tohoto 

systému byla aktivizace části odsouzených na udržení pořádku a disciplíny, negativem pak 

byla činnost dohlížečů, který dávali do popředí hrubou fyzickou sílu, šplhounství, 

křiklounství.

Progresivní systémy

Vycházely ze zásady, že odsouzení by měli během výkonu odnětí trestu svobody 

procházet různými stupni přísnosti režimu. Při nástupu byl odsouzený zařazen do přísnějšího 

stupně režimu a pak postupně na základě zlepšení chování byl přeřazován do mírnějšího 

stupně.

V progresivních režimech probíhala plánovitá výchovná práce, vzdělávání a rozumová 

výchova, existovala možnost podmíněného propuštění.

Podle Černíkové (2002) odborníci rozlišují dvě základní varianty progresivních režimů:

Anglický progresivní režim

Vznikl v Anglii a měl následující stupně režimu.

1. stupeň: Devět měsíců samovazby, krácení stravy, odsouzený nemusel pracovat, cílem

bylo, aby odsouzený prožil pocit viny za spáchaný zločin.

2. stupeň: Přes den společná práce s cílem co nejvíc přiblížit podmínky životu ve

společnosti, při zaměstnávání byla pozornost věnována původní profesi 

odsouzeného.
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3. stupeň: Po vykonání % trestu byla možnost podmíněného propuštění na svobodu pod 

dozorem policie (za dobré chování a přístup odsouzeného k výkonu trestu).

V případě, že se neosvědčil, byl vzat zpět do vězení a zbytek trestu odpykal.

Irský progresivní režim

Za zakladatele se považuje W. Croffton. Vycházel z Anglického progresivního 

režimu. Měl následující stupně.

1. stupeň byl rozdělen na další dva mezistupně:

1. období: Omezení množství jídla, nudná práce na cele.

2. období: Zlepšení stravy, zajímavější práce, která je vykonávaná společně,

možnost vyučování, diskusní večery.

2. stupeň: Těžká práce na čerstvém vzduchu, noc trávili odsouzení na celách. V tomto

stupni odsouzení setrvali polovinu trestu.

3. stupeň: Uvolněný režim, vězeň pobývá ve vězení bez uzavření, dozor ve vězení je

neozbrojený, vězeň dostává větší odměnu za práci. Tento stupeň končil 

podmíněným propuštěním.

Bodovací režim

Průkopníkem tohoto systému byl námořní kapitán Maconochie, který byl inspektorem 

anglického deportačního tábora na ostrově Norfolk poblíž Austrálie. Vycházel z předpokladu, 

že prostřednictvím dobře vykonané práce se odsouzený může napravit a lze mu tedy trest 

adekvátně zkrátit. Podle jeho představ by zločinec neměl být odsouzen za spáchaný trestný 

čin k pevně stanovené době výkonu trestu, ale k množství vykonané práce, které lze bodově 

ohodnotit. K tomu stanovil optimální počet bodů, kterého by měl odsouzený dosáhnout (a to 

3 000 až 5 000 bodů), vzhledem ke svému trestu.

Dále oceňoval a prosazoval význam vězeňské samosprávy, význam přímého kontaktu 

odsouzených s ředitelstvím (vedením) věznice, vězeňské vyučování, kultivoval vězeňské 

prostředí. Zdůrazňoval myšlenku výběru a přípravy vězeňského personálu. Jeho ideou byla 

postupná příprava odsouzeného na život ve společnosti.V posledním stupni přípravy byla 

dokonce pro odsouzeného připravená zkouška, která měla prokázat, zdaje odsouzený na život 

ve společnosti připraven. Spočívala vtom, že pro odsouzeného byla připravená modelová 

situace, ve které mohl spáchat trestný čin. Pokud tak učinil, ve zkoušce neobstál a nebyl 

propuštěn. Pokud trestný čin nespáchal, obstál a propuštěn byl. (Černíková,2002)

18



Elmirský režim:

Vznikl ve Spojených státech v roce 1876. Odsouzení sem byly zařazeni za podmínek, 

že soud je hodnotil jako napravitelné, nebyli předtím trestaní, nedosáhli ještě věku třiceti let.

Využíval možnost odpustit část trestu, ale byla zde rovněž možnost v případě 

neuspokojivého chování odsouzeného trest přidat.

Péče o odsouzené byla věnována odbornému výcviku, základnímu vzdělání, kulturní 

výchově odsouzených, sportovnímu vyžití.

Nedostatkem tohoto systému byla nejednotnost při výchově odsouzených a stanovení 

pouze konkrétních cílů.

Borstalský systém

Je to systém převýchovy mladých delikventů v Anglii inspirovaný Elmirským 

režimem. Obsahoval dvě základní ideje - nahrazení represivních forem působením na 

rehabilitaci odsouzených a progresivní výkon trestu (postupné uvolňování režimu).

Systém se vyznačoval individuálním přístupem k odsouzeným, kvalifikovaným 

výchovným týmem, pečlivou klasifikací odsouzených a možností jejich deklasifíkace, 

pozitivním vlivem kolektivu na odsouzeného (max. 12 odsouzených). Projevovaly se zde 

první náznaky postpenitenciámí péče.(Kýr, 2005)

Witzwilský nápravný ústav

„Vznikl ve Švýcarsku v roce 1895. Do zařízení byli posíláni prvotrestaní pachatelé 

a pachatelé drobných provinění. Náprava měla být docílena zaměstnáním prospěšnou prací 

na poli, v zemědělském hospodářství, kde měli odsouzení volný pohyb a byli chráněni před 

škodlivým vlivem uzavřeného vězení. Způsob života a práce byl blízký podmínkám lidí na 

svobodě.Výchovný proces byl úzce spojován s produktivní prací a potřebami každodenního 

života a vycházel z pedagogických názorů Pestalozziho.“(Čemíková, 2002,s.25)

Tato kolonie a její výchovný systém se stala vzorem pro podobné ústavy na dalšího 

půl století.

Koncem 19. století a počátkem 20.století snahy po zdokonalení systému výkonu trestu 

pokračovaly zaváděním takových postupů, které měly přispět k úspěšnějšímu dosahování 

pozitivních změn v chování odsouzených. Rozšiřoval se i výchovný obsah trestu odnětí 

svobody.
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Byly zřizovány otevřené nebo polootevřené věznice, pozorovací (diagnostická) 

střediska a výzkumná centra, došlo k rozšíření možností vzdělávání vězňů.(Čemíková, 2002)

Díky rozvoji pedagogiky a psychologie aplikovaných do vězeňství se výkon trestu 

humanizoval a vytvářely se soudobé vězeňské systémy.

Vězeňské systémy prošly velkým vývojem. Významného pokroku bylo dosaženo ve 

směru ujednocení mezinárodních norem v mnoha aspektech, včetně rozvoje moderní 

legislativy a přenosu odpovědnosti za oblast vězeňství na ministerstvo spravedlnosti.

I dnes existují mezi jednotlivými státy rozdíly v zacházení s vězni, i když naprostá 

většina ekonomicky rozvinutých zemí se snaží řídit mezinárodními úmluvami o vězeňství, 

jako jsou například Standardní minimální pravidla OSN pro zacházení s odsouzenými, 

Evropská vězeňská pravidla apod. (Kvídera, 1966)

v
2.2 Vývoj realizace trestu odnětí svobody na území dnešní CR

Historie českého vězeňství do roku 1989

Vznik a vývoj českého vězeňství úzce souvisí se vznikem a vývojem státu, trestního 

práva a soudnictví na území Čech, Moravy a Slezska, ke kterému dochází po sjednocení 

českých kmenů v desátém století za vlády přemyslovského knížete Boleslava II.

Vývoj vězeňského systému lze sledovat prostřednictvím analýzy historicky vzniklých 

typů vězeňských zařízení, a to z hlediska jejich účelu, subjektu a objektu věznění, obecných 

a zvláštních podmínek věznění. V tomto přehledu uvádíme pouze účel, ke kterému zařízení 

sloužila.

Zeměpanské vězení (995 -  1627)

Plnilo účel vazby pro zeměpanský soud, kterému předsedal příslušný územní vládce, 

zpravidla kníže, král nebo jím pověřený správce hradu. Podle potřeby sloužilo též jako 

zajišťovací a trestní vazba pro osoby šlechtického původu.
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Církevní vězení (1222 -  1781)

Plnilo účel vazby pro církevní soud v působnosti příslušného biskupa katolické církve, 

do jehož jurisdikce náležely církevní osoby. Obdobně jako zeměpanská vězení sloužilo též 

k zajišťovací a trestní vazbě církevních osob, popřípadě i žen šlechtického původu v ženských 

klášterech.

Stavovské vězení (1277 -  1850)

Plnilo účel vazby pro zemský (stavovský) soud, kterému předsedal král spolu 

s významnými příslušníky panského stavu, do jehož jurisdikce náležely osoby šlechtického 

původu. Časem si soud získal nezávislé postavení na panovníkovi a od roku 1783 podléhali 

jeho jurisdikci i nešlechtičtí držitelé velkostatků. Do zřízení pražského apelačního soudu 

v roce 1548 byl též odvolacím soudem proti rozsudkům městských soudů.

Vrchnostenské vězení (1627 -  1849)

Plnilo účel vazby pro vrchnostenský soud, jemuž předsedali šlechtičtí majitelé panství 

nebo nešlechtičtí držitelé velkostatků a vrchnostenští úředníci. Zároveň sloužilo k zajišťovací 

a trestní vazbě.

Městské vězení (1287 -  1850)

Plnilo účel vazby pro městský soud s tzv. hrdelním právem, kterému předsedal 

královský rychtář s konšely, později purkmistr s městskou radou. Sloužilo k vyšetřovací

i zajišťovací vazbě.

Pevnostní vězení Špilberk (1783 -  1858)

Plnilo účel trestní vazby pro zvlášť těžké zločince, kteří byli odsouzeni hrdelními 

soudy na území Čech, Moravy a Slezska a pro tzv. státní vězně. Bylo vyjmuto z pravomoci 

vojenského velitele pevnosti a jemu nadřízeného vrchního velení pro Moravu a svěřeno do 

správy apelačního soudu v Brně a moravskoslezského gubernia.

Okresní soudní věznice (1850 -  1950)

Plnila účel vazby pro příslušný okresní soud (podle stanovených soudních okresů) 

a její řízení podléhalo přednostovi okresního soudu.

21



Krajská soudní věznice (1850 -  1950)

Plnila účel vazby pro příslušný krajský soud trestní a výkonu trestu vězení a žaláře 

s délkou do jednoho roku. Její řízení podléhalo prezidentovi krajského soudu trestního.

Trestnice (1850 -1950)

Plnila účel dvoustupňového trestu vězení nebo žaláře s délkou nad jeden rok formou 

samovazby nebo vazby společné a trestu mladých provinilců ve věku od čtrnácti do 

jednadvaceti let. Její řízení podléhalo ministru spravedlnosti

Donucovací pracovna(1885 -  1948)

Plnila účel trestní vazby se zaměřením na pracovní zařazení osob odsouzených 

trestními soudy pro tuláctví a majetkové trestné činy v důsledku nezodpovědnosti, zištnosti 

nebo zahálčivého způsobu života. Její řízení podléhalo českému a moravskoslezskému 

zemskému úřadu podle stanovené působnosti a v nejvyšší instanci ministerstvu vnitra.

Polepšovňa (1885 -1950)

Plnila účel výchovného zařízení pro mladistvé osoby (chlapce i dívky) ve věku od 

čtrnácti do osmnácti let odsouzené za trestnou činnost nebo na návrh zákonného zástupce a se 

souhlasem poručenského soudu. Jejich řízení bylo rovněž v kompetenci zemských úřadů 

a v nejvyšší instanci ministerstva vnitra.

Internační, sběrné a pracovní tábory (1945 -  1948)

Plnily účel vazby pro tzv. retribuční soudy, které trestně stíhaly osoby za válečné 

zločiny a kolaboraci s nacistickým režimem a zároveň sloužily jako vězeňská zařízení 

táborového typu k soustřeďování veškerého německého obyvatelstva k odsunu 

z Československé republiky.
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Tábory nucené práce (1948 -  1954), internační a centralizační kláštery (1950 -  1954) 

a pomocné technické prapory (1950 -  1954)

Plnily účel věznění bez soudu spojeného s pracovním využíváním, které se týkalo tzv. 

politicky nespolehlivých osob, a to z řad civilního obyvatelstva, kněží a řeholníků a mužů 

podléhajících branné povinnosti.

Vyšetřovací věznice SNB a StB (1948 -  1952)

Plnily účel vyšetřovací vazby zejména pro osoby stíhané státním soudem za spáchání 

tzv. protistátních trestných činů a jejich řízení bylo v působnosti ministerstva vnitra 

a přechodně (1950 -  1952) ministerstva národní bezpečnosti.

Soudní věznice (1951 -  1952)

Plnila účel vazby pro okresní a krajské soudy, ale jejich řízení již nepodléhalo 

soudům, ale příslušným velitelům stanic (okresní soudní věznice), velitelům oddílů (krajské 

soudní věznice) a hlavnímu velitelství Sboru vězeňské stráže na ministerstvu spravedlnosti.

Trestní ústavy a pracovní útvary (1951 -  1952)

Plnily účel jednotného výkonu trestu odnětí svobody v objektech zvlášť určených pro 

odsouzené muže, ženy a mladistvé. Jejich řízení spadalo do působnosti velitelů oddílů 

a hlavního velitelství Sboru vězeňské stráže na ministerstvu spravedlnosti. Pracovní útvary 

byly vězeňskými zařízeními rovněž pro výkon trestu odnětí svobody, ale byly zřizovány při 

různých národních podnicích k využívání laciné vězeňské práce.

Věznice pro výkon vazby a trestu (1953 -  1964)

Plnily účel vyšetřovací i soudní vazby a výkonu trestu odnětí svobody pro vybrané 

odsouzené z důvodů bezpečnostních, pracovních, zdravotních nebo věkových. Jejich řízení 

podléhalo ministerstvu vnitra -  Správě nápravných zařízení.

Trestanecké pracovní tábory (1949 -  1954) a nápravně pracovní tábory (1955 -  1964)

Plnily účel výkonu trestu odnětí svobody zvlášť pro odsouzené muže a ženy, kteří byli 

drženi ve střežených objektech táborového typu a jako laciná pracovní síla zaměstnáváni 

u národních podniků, zejména v těžebním a hutním průmyslu, těžkém strojírenství,
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stavebnictví a zemědělství. Jejich řízení podléhalo ministerstvu vnitra jako věznice pro výkon 

vazby a trestu.

Věznice (1965-1989)

Plnila účel vyšetřovací a soudní vazby a výjimečně výkonu trestu odnětí svobody 

v působnosti správy ministerstva vnitra - Sboru nápravné výchovy a od roku 1969 

v působnosti ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky.

Nápravně výchovné ústavy a pobočky (1965 -  1989)

Plnily účel výkonu trestu odnětí svobody pro odsouzené muže a ženy ve třech 

nápravně výchovných skupinách a pobočkách pro mladistvé. Jejich řízení spadalo do stejné 

působnosti jako věznice (pro výkon vazby).(Kýr, 2004)

2.3 Transformace českého vězeňství po roce 1989

Demokratické proměny společnosti po roce 1989 výrazně zasáhly i vězeňství. Počátek 

tohoto období byl zcela výrazem pojetí vězeňství v uplynulých letech totalitního systému. 

Mezi obvyklé prvky tohoto pojetí patřil důraz na trestní represi, disciplinární a kázeňské 

prvky výkonu trestu, na nucenou práci vězňů pro potřeby národního hospodářství se 

současným zvýrazňováním politického, třídního a mocenského významu ozbrojených sil. 

Pevná centralizace kladla důraz na direktivní způsob řízení a převahu militantních prvků 

v činnosti vězeňství. Postupné změny v organizaci a řízení si vyžádaly zásadní systémový 

zásah k uplatňování penitenciámích záměrů a koncepcí v duchu Evropských vězeňských 

pravidel. Cílem mělo být vytvoření moderního, humánního vězeňského systému bez zátěže 

metod, řízení, úkolů a dalších politizujících aktivit z minulého období. Výrazem tohoto trendu 

bylo postupné přijetí zcela nových zákonných norem, kterými se upravoval jak výkon vazby, 

tak výkon trestu odnětí svobody.

Základem pro zvýšení účinnosti zákona o výkonu trestu odnětí svobody bylo 

provedení vnitřní a vnější diferenciace odsouzených podle penitenciámích kategorií. Byla 

také vypracována profilace jednotlivých zařízení pro výkon trestu podle stupně 

bezpečnostních opatření, ve kterých byl pro různé stupně odsouzených stanoven rozdílný 

režim výkonu trestu. Tato profilace se podle potřeb průběžně aktualizovala.
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Teoretická východiska i praktické kroky byly zpracovány v Koncepci vězeňství, ve 

které byly také nastíněny způsoby řešení hlavních problémů vězeňství pro budoucí období: 

Nedostatečná materiální základna vězeňství (zastaralé a nevyhovující objekty, jejich 

omezená kapacita a nevhodné územní rozmístění, neexistující objekty pro volnočasové 

aktivity vězňů, nedostatek technologických zařízení pro pracovní činnost vězňů) nedostatečně 

zpracovaný systém penitenciámího zacházení (např. zvláštní programy pro dlouhodobě 

odsouzené, asociální psychopaty, toxikomany a sexuální devianty). Bylo třeba provést 

profilaci jednotlivých věznic a rozpracovat klasifikaci a metody vnitřní diferenciace, provést 

modernizaci signální a zabezpečovací techniky pro zvýšení vnitřní a vnější bezpečnosti 

věznic, zvýšit profesionální úroveň vězeňského personálu, zvolit takový systém řízení 

vězeňství, který je obvyklý ve většině evropských demokratických zemích.

Nezbytné reformní kroky, které byly v tomto období realizovány, se týkaly především 

čtyř základních oblastí. V první řadě šlo o depolitizaci vězeňství, které se v minulosti stalo 

obávaným mocenským nástrojem. Nezbytným krokem byla také demilitarizace vězeňství ve 

smyslu odstranění zbytečných militantních prvků v zacházení s vězni, přičemž ovšem část 

personálu Vězeňské služby ČR zůstala i nadále v plném slova smyslu příslušníky ozbrojeného 

sboru. Dalším krokem bylo úsilí o decentralizaci vězeňství s cílem posílit pravomoci ředitelů 

vězeňských zařízení. Konečně posledním, ale neméně významným krokem, byl proces 

humanizace vězeňství.

České vězeňství můžeme považovat za transformované v tom smyslu, že je 

akceptována a v praxi realizována filozofie trestu odnětí svobody a výkonu vazby ve smyslu 

Evropských vězeňských pravidel a ve smyslu současných vývojových evropských trendů. 

České vězeňství představuje dynamický organizmus, který reaguje na změny ve společnosti 

permanentním vývojem.(Medová, 2004)

Základní filozofií nového pojetí vězeňství je tedy přísné respektování presumpce 

neviny při výkonu vazby a naplňování regulativní funkce trestu odnětí svobody 

v prosociálním smyslu. Projevuje se požadavek depolitizace, demilitarizace, decentralizace 

a humanizace.

Humanizace vězeňství spočívá v přísném dodržování Listiny základních práv a svobod 

při zacházení s obviněnými a odsouzenými. Je spojena s vytvářením příznivého sociálního 

klima v místech výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody. Výrazným způsobem se na 

něm podílí nejen materiální, ale i personální podmínky vazebních věznic a věznic.

V neposlední řadě se zvažuje větší uplatňování takzvaných alternativních trestů.
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Alternativní tresty

Kriminologické a penologické poznatky naznačují, že od nepodmíněného trestu odnětí 

svobody nelze vždy očekávat, že naplňují účel trestu a trestání. I v České republice dochází 

ktomu, že vězení jsou občas přeplněna, odstrašující účinek nepodmíněného trestu odnětí 

svobody je nedostatečný a k nápravě a resocializaci uvězněných pachatelů nedochází. Je 

zřejmé, že terapeutické převýchovné programy nemohou plně působit ve vězeňském 

prostředí, které je již svou podstatou nepříznivé pro pozitivní působení. Nízká účinnost 

konkrétních převýchovných programů vyplývá z toho, že jsou uplatňovány na nevhodně 

vybrané subjekty a také je třeba připustit, že existují skupiny pachatelů (odsouzených osob), 

které jsou rezistentní vůči jakýmkoliv snahám o převýchovu po dobu výkonu trestu ve 

vězeňském zařízení.(Marešová, 1996)

Ve většině západoevropských států, ale i v USA a v Kanadě dospěly kompetentní 

osoby k závěru a zjištění, že po vykonání nepodmíněného výkonu trestu odnětí svobody 

je osobnost pachatele trestného činu více deformována, než byla před uložením a nastoupením 

výkonu trestu odnětí svobody. Vzhledem k tomuto zjištění většina zemí zahrnula do svých 

zákoníků možnost používání tzv. alternativních trestů.

Tyto tresty se začaly používat zejména ze tří hlavních důvodů: ekonomických 

(odpadnou náklady na pobyt ve věznici během výkonu trestu odnětí svobody a výdaje s tím 

spojené), filozofických (úvaha o morálním oprávnění společnosti zbavovat jedince jako 

svého člena svobody) a pragmatických: přínos pro poškozeného, „neocejchování“ pachatele

aj-

Alternativní tresty nejsou ukládány jako součást výkonu trestu odnětí svobody, ale 

jako jeho nahrazení.

Možnost ukládat alternativní tresty je zakotvena i v našem právním řádu, ale na rozdíl 

od zahraničí nejsou tyto možnosti potrestání pachatele trestného činu jinak než trestem vězení 

plně soudci využívány, i když jejich přínos pro celou společnost by měl být dle statistik ze 

zemí, kde jsou požívány již delší dobu, neoddiskutovatelný.(Matoušek, Kroftová,1998)

Zkušenosti České republiky potvrzují, že alternativní tresty a různé formy odklonů 

v trestním řízení mohou být účinným nástrojem ke zjednodušení a zrychlení procesu. Jejich 

nesporný význam však spočívá především v náležité diferenciaci a individualizaci ukládaných 

sankcí vzhledem k osobě pachatele a k závažnosti spáchaného činu. Alternativní sankce
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ukládané místo trestu odnětí svobody také daleko lépe umožňují přihlížet k zájmu obětí 

spáchaného činu a účinně zajistit náhradu způsobené škody.

Pod pojmem alternativní tresty se tradičně rozumí jakékoliv tresty nespojené 

s odnětím svobody. Lze je chápat i jako moderní formy zacházení s pachatelem, ať už mají 

povahu trestu či jiného opatření.

Matoušek a Kroftová (1998) uvádí, že členské státy Rady Evropy užívají následující 

formy alternativních trestů:

Částečná detence je forma sankce, při které je odsouzený ve vězení, ale během výkonu 

trestu je mu umožněno vzdělávat se nebo pracovat mimo vězeňské zařízení.

Terapeutická zařízení jsou pobytovými ústavy, kde je odsouzenému poskytována 

specializovaná léčebná péče.

Pokuta, peněžitý trest se v zahraničí uplatňuje nejčastěji v systému denních pokut. 

Soud vyjádří závažnost trestného činu určitým počtem dní. Tuto dobu může pachatel 

kompenzovat finanční částkou místo výkonu trestu odnětí svobody.

Kompenzační opatření, narovnání zahrnuje odškodnění oběti. Narovnání mezi 

pachatelem a obětí může mít podobu finanční nebo vyrovnání službou. Smyslem je rychlé 

a efektivní odškodnění. Je zde kladena zvýšená odpovědnost pachatele za spáchaný čin.

Sankce omezující nebo odnímající některá práva. Například zákaz řízení motorového 

vozidla, zabavení objektu deliktu nebo uložení výchovných opatření.

Morální sankce mohou mít podobu osobní omluvy, příspěvku na charitativní i jiné 

veřejně prospěšné účely. Bývají právě v největší míře uplatňovány u mladistvých pachatelů.

Dohled ve specializovaných centrech znamená, že má pachatel povinnost po určenou 

dobu docházet do zařízení, jež dohled vykonává. Opět se využívá zejména u mladistvých.

Probace umožňuje uložit pachateli probační dohled místo výkonu trestu odnětí 

svobody. Pachatel je povinen být s probačním úředníkem v pravidelném kontaktu 

a podrobovat se jeho dohledu.

Obecně prospěšné práce je trest, který odsouzený vykonává, aniž by musel opustit své 

sociální, rodinné a pracovní prostředí. Pachateli je soudem uloženo odpracovat stanovený 

počet hodin zcela zdarma a ve svém osobním volnu. Může se jednat o jakoukoli práci 

přinášející užitek celé společnosti.

Někteří teoretici zařazují mezi alternativní tresty podmíněné odsouzení.

Většinou se jedná o podmíněné odložení výkonu trestu odnětí svobody, který nepřevyšuje dva 

roky se zkušební dobou maximálně pěti let.
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K zajištění alternativních trestů a také jako servis je u nás v současnosti zavedena 

u soudů funkce probačních pracovníků. Zákon č. 257/2000 Sb. jim ukládá provádět narovnání 

mezi obětí a pachatelem, vykonávat dohled, shromažďovat informace o odsouzeném před 

rozhodnutím soudu a zajišťovat výkon obecně prospěšných prací.

Pokud bychom chtěli srovnat uplatnění alternativních trestů a opatření u nás 

a v zahraničí (např. v Holandsku, Rakousku, Anglii, Švédsku, Dánsku a Finsku), zjistili 

bychom, že ve všech uvedených státech jsou alternativní tresty a opatření běžně uplatňována 

vůči dětem i mladistvým u nesrovnatelně vyššího množství nezletilých než u nás a jsou 

aplikována v podstatně nižším věku. Těchto trestů a opatření je často užíváno u nezletilých, 

jejichž delikty v České republice jsou sankciovány pouze výjimečně, nebo vůbec ne. 

(Matoušek, Kroftová,1998)

Názory na danou problematiku se však značně liší. Odborníci se však shodují v tom, že 

současná situace v České republice (především pak ve vztahu k zacházení s mladistvými 

pachateli trestné činnosti) je poměrně neefektivní a nekomplexní je i legislativní úprava 

zajištění těchto trestů.

2.4 Výkon trestu odnětí svobody a výkon vazby

Výkon trestu odnětí svobody upravuje Zákon o výkonu trestu odnětí svobody 

č.169/1999 Sb. a Vyhláška č. 345 /1999 Sb. Řád výkonu trestu odnětí svobody.

Podle tohoto zákona jsou věznice rozděleny do čtyř typů od nejlehčího k nejtěžšímu: věznice 

s dohledem, dozorem, ostrahou a věznice se zvýšenou ostrahou.

Tyto čtyři typy věznic se od sebe rozlišují dle vnějšího zabezpečení (různou výškou 

oplocení nebo ohrazení...), zajištěním vnitřní bezpečnosti (zvýšeným počtem vězeňské stráže, 

většího počtu stavebně zabezpečovacích prostředků, větší nebo menší volností vězňů uvnitř 

věznice, ubytováním na celách nebo na ložnicích, zařazováním do práce apod.).

Liší se dále i v nabídce a realizaci programů zacházení. Ve věznici s dohledem se 

zaměřují výchovní pracovníci více na zájmové aktivity vězňů oproti zvýšené ostraze, kam 

jsou umísťováni i vězni odsouzení na doživotí. Tam se aplikují více terapeutické programy 

zacházení s důrazem na dodržování bezpečnosti, kázně a pořádku.
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Podrobnější údaje o charakteristikách jednotlivých vazebních věznic, věznic a o 

programech zacházení najdeme v příloze č.l.

O umístění odsouzených do jednotlivých typů věznic rozhoduje soud při vynášení 

rozsudku. Jde o tzv. vnější diferenciaci.

Důvodem rozdělení odsouzených je, aby více narušený pachatel trestného činu 

vykonával trest odděleně od méně narušeného.

O konkrétní věznici, kde bude odsouzený vykonávat trest odnětí svobody, rozhoduje 

Generální ředitelství Vězeňské služby ČR podle pohlaví, délky trestu, věku, zdravotního 

stavu, pracovní způsobilosti a v neposlední řadě též podle blízkosti bydliště odsouzeného.

V jedné věznici může být zřízeno více typů, v žádném případě však nesmí dojít 

k narušení účelu výkonu trestu odnětí svobody. Nesmí dojít např. ke společnému ubytování, 

uplatňování stejných bezpečnostních zásad nebo přístupů vyplývajících z platných norem.

Vazba je procesní úkon, který upravuje Zákon č. 293/1993 Sb. o výkonu vazby 

a Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č .l09/1994 Sb. Řád výkonu vazby. Tyto předpisy 

stanoví způsob výkonu vazby obviněných, jejich práva a povinnosti, postavení a oprávnění 

zaměstnanců Vězeňské služby ČR a dozor nad výkonem vazby.

Vazbu uvaluje soud na návrh státního zástupce, který vychází z podkladů 

vyšetřovatele Policie ČR. Soud je oprávněn uvalit vazbu jen z těch důvodů, které jsou 

uvedeny v § 67 a 381 trestního řádu. Důvody pro uvalení vazby jsou: tzv. důvod „útěkový, 

koluzní a předstižný“, vazba může být ještě uvalena z důvodů vydání cizince do zahraničí.

Orgány Vězeňské služby ČR, které zajišťují výkon vazby, musí dodržovat zásady 

výkonu vazby stanovené zákonem. Nej důležitější zásadou je tzv.„presumpce neviny“, což 

znamená, že dokud není pravomocně odsuzujícím rozsudkem soudu vyslovena vina, musí se 

na obviněného pohlížet, jako by byl nevinen. Rozsudek nabude právní moci tehdy, jestliže 

uplynou odvolací lhůty a ani jedna strana (státní zástupce nebo obžalovaný prostřednictvím 

obhájce) se v jejich běhu neodvolá nebo při odvolání k vyšší soudní instanci je případ 

odsouzen a řádný opravný prostředek již není přípustný.

Druhá zásada určuje, že během výkonu vazby smí být obviněný podroben jen těm 

omezením, která jsou nezbytně nutná vykonat pro zachování důvodů vazby a zajištění 

bezpečnosti a pořádku v prostorách Vězeňské služby ČR, při předvádění a v místech výkonu 

a správy soudnictví. Ve výkonu vazby nesmí být ponižována lidská důstojnost vězně a nesmí 

být na něho vytvářen psychický nebo fyzický nátlak.
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2.4.1 Vzdělávání vězňů

Samostatnou kapitolou, která však významně ovlivňuje proces resocializace vězňů, je 

možnost jejich dalšího vzdělávání. Nejde tu jen o krácení času během výkonu vazby nebo 

trestu odnětí svobody, jde tu především o získání vyšší kvalifikace. Dokončení základního 

nebo středního (ve výjimečných případech vysokoškolského) vzdělání jim po propuštění na 

svobodu zlepší vyhlídky na možnosti uplatnění se na trhu práce.

Vzdělávací aktivity programu zacházení

Právo na vzdělání je v České republice ústavně zaručeno a zakotveno v čl. 33 Listiny 

základních lidských práv a svobod. V průběhu výkonu trestu odnětí svobody je odsouzeným 

podle zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody ve znění pozdějších předpisů 

omezen či přerušen výkon určitých ústavně zaručených práv a svobod. Mezi ně však nepatří 

právo na vzdělání odsouzeného.

Formální vzdělávání v učňovských oborech

Formální vzdělávání (ve smyslu vzdělávání v určitém oboru ukončené výučním listem, 

vysvědčením, potvrzením či osvědčením) je ve věznicích zajišťováno několika způsoby. Na 

základě dohody Ministerstva spravedlnosti ČR s Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR z roku 1992 vydalo Ministerstvo spravedlnosti ČR Nařízení ministra 

spravedlnosti č. 1/1994 o zřízení středního odborného učiliště, učiliště a odborného učiliště, 

které zajišťuje vzdělávání odsouzených v průběhu pobytu ve výkonu trestu odnětí svobody. 

Ministerstvo spravedlnosti ČR spravuje všechna učiliště po stránce finanční a organizační 

a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR z hlediska metodického vedení. 

Kontrolu nad výukou vykonává Česká školní inspekce.

V současné době (2005) je zřízeno sedm školských vzdělávacích středisek, a to ve 

věznicích Opava, Pardubice, Plzeň, Rýnovice, Valdice, Všehrdy a od roku 2003 ve Světlé nad 

Sázavou. Je vypracován projekt na vytvoření školského vzdělávacího střediska ve věznici 

Vinařice.

Vyučení odsouzení získávají výuční list, na němž není uvedeno, že vyučení probíhalo 

během výkonu trestu odnětí svobody, což lze považovat za významný motivační faktor při 

rozhodování odsouzených o zahájení studia ve výkonu trestu odnětí svobody.
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Nejčastěji vyučovaným, ale také nej naplněnějším zaměřením pro muže a mladistvé 

muže, je učební obor obrábění kovů. Vyučuje se ve dvou školských vzdělávacích střediscích 

v Rýnovicích a Valdicích..

Dalším poměrně naplněným oborem je strojírenská výroba. Vyučuje se ve školských 

vzdělávacích střediscích v Plzni a ve Všehrdech.

Dále je možné vyučit se v oboru elektrotechnická výroba (školské vzdělávací středisko 

Opava, Všehrdy), stavební výroba, zpracování dřeva, květinářské práce a provoz společného 

stravování. Tyto obory se však vyučují pouze ve školském vzdělávacím středisku Všehrdy.

Pro ženy a mladistvé ženy byl zřízen učební obor výroba konfekce v Pardubicích.

V souvislosti s reprofilací věznic bylo počátkem roku 2003 zřízeno nové školské vzdělávací 

středisko ve Světlé nad Sázavou, kde jsou umístěny ženy odsouzené k výkonu trestu odnětí 

svobody ve věznici typu dohled, dozor a ostraha. Zde byla zahájena výuka oboru výroba 

konfekce.

Formální vzdělávání ve věznicích však může být zajišťováno i jiným způsobem než 

dohodou ministerstva spravedlnosti a ministerstva školství. Model navázání spolupráce se 

soukromým odborným učilištěm zavedla věznice Heřmanice. Již ve školním roce 2002 - 2003 

navázala věznice spolupráci s nedalekým Středním odborným učilištěm Dako a zahájila tak 

výuku 3-letého učebního oboru zámečník. Specifika výuky uvedenou formou spočívají v tom, 

že odborné předměty vyučují zaměstnanci učiliště, předměty všeobecné vyučují zaměstnanci 

věznice jako další pracovní úvazek pro Střední odborné učiliště Dako, nikoli v rámci svých 

povinností ve věznici.

Další způsob vzdělávání odsouzených probíhá ve formě akreditovaných kurzů, které 

organizují jednotlivá školská vzdělávací střediska, případně v rámci školského vzdělávacího 

střediska některé firmy, které ve věznicích podnikají.

Vězeňská služba ČR není oprávněna, respektive akreditována MŠMT, k výuce 

v rozsahu základní devítileté školy, proto byly vytvořeny kurzy dokončení základního 

vzdělání a přípravné kurzy, aby mohl odsouzený po splnění povinné školní docházky 

nastoupit do učebního oboru školského vzdělávacího střediska či střední školy.

Formální vzdělávání středoškolské a vysokoškolské

Ačkoli Zákon o výkonu trestu odnětí svobody přepokládá i možnost středoškolského 

vzdělávání v průběhu výkonu trestu, nelze tento zákonný předpoklad realizovat v rámci
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školských vzdělávacích středisek, neboť Ministerstvem spravedlnosti ČR nebyla střední škola 

ve věznicích zřízena. Důvodem tohoto stavu jsou délka trestu odsouzených, která leckdy 

nedosahuje potřebné doby, která je nutná pro absolvování celého studia, ale i osobnostní 

předpoklady odsouzených.

Středoškolské a vysokoškolské studium je umožňováno v individuálních případech.

V roce 2002 byl jeden odsouzený přemístěn do věznice Brno z důvodu studia na Masarykově 

univerzitě v Brně a následně mu bylo v rámci programu zacházení umožněno docházet na 

přednášky. Obdobně bylo umožněno dokončení středoškolského studia odsouzenému 

z věznice Všehrdy.

Vězeňská služba ČR spolupracuje s Masarykovou univerzitou v Brně na zahájení 

korespondenčního studia pro odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody. Obory, jejichž 

studium se připravuje, jsou např. zdravý životní styl, životní prostředí, informační 

technologie, administrativa veřejné správy.(Výroční zpráva Vězeňské služby ČR za rok 2004)

Postavení odsouzeného, který se vzdělává ve formě denního studia, je ze zákona stejné, 

resp. rovnoprávné, jako postavení odsouzeného, který je zaměstnán (ZVTOS, § 34 odst. 2).

Vzdělávání v prostředí výkonu vazby

Ve výkonu vazby není ze strany Vězeňské služby ČR poskytováno formální 

vzdělávání. Vazba je pouze zajišťovací institut pro řádný průběh trestního řízení a měla by 

trvat co nejkratší možnou dobu. Přesto zákon o výkonu vazby upravuje povinnost Vězeňské 

službě ČR nabídnout mladistvému účast v preventivně výchovných, vzdělávacích, zájmových 

a sportovních programech a pokud nemá dokončené základní vzdělání, umožnit mu je.
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3. Systém přípravy zaměstnanců Vězeňské služby České republiky
v

v
3.1 Historický pohled na vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby CR

M. Jůzl ve své disertační práci „Systém celoživotního vzdělávání v podmínkách 

Vězeňské služby České republiky“ velice zajímavě shrnul poznatky ze šetření Kabinetu 

dokumentace a historie Institutu vzdělávání Vězeňské služby ČR, které se týkají průběhu 

odborné přípravy vězeňského personálu na našem území od středověku po současnost a jako 

dílčí poznatky byly zveřejněny v časopisu Historická penologie III/2003.

„Historický vývoj odborného vzdělávání vězeňského personálu probíhal na území 

Čech, Moravy a Slezska v závislosti na stupni vývoje všeobecné vzdělanosti obyvatelstva, 

sociálního postavení vězeňského personálu, trestní politiky a samotného vězeňského systému. 

Z tohoto hlediska lze jeho vývoj rozložit do pěti období, která nám umožní dokonalejší 

orientaci v historii vzdělávání vězeňského personálu a jež se vyznačují: absencí vzdělávacího 

procesu vězeňského personálu (10. století až 1. polovina 18. století), novými požadavky na 

kvalifikaci vězeňského personálu (2. polovina 18. století až 1. polovina 19. století), 

utvářením a rozvíjením systému odborného vzdělávání vězeňského personálu (2. polovina 

19. století až 1. polovina 20. století), ideologizací a militarizací odborného vzdělávání 

vězeňského personálu (2. polovina 20. století), trasnsformací vzdělávacího systému 

zaměstnanců vězeňské služby (1989 do současnosti).“ (Jůzl, 2004,s.l06)

Od vzniku českého státu v 10. století až do 1. poloviny 18. století nebylo vzdělávání 

všeobecně přístupné. I když ve středověku vznikla v českomoravském prostoru vzdělávací síť 

tzv. partikulárních škol při klášterech a kapitulách, mohli navštěvovat tyto školy jen žáci z řad 

šlechty nebo měšťanstva.

Významnou událostí byl vynález knihtisku a jeho rozšíření, které umožnilo vydání 

prvního českého slabikáře v roce 1547 v Prostějově. K obecné vzdělanosti přispělo i vydávání 

prvních českých novin nazvaných „Novália“ v roce 1664. Tyto skutečnosti měly pozitivní 

vliv zpočátku pouze na rozvoj vzdělanosti v řadách šlechty a měšťanstva.

Vzdělávání osob, které vedle zajišťování veřejného pořádku vykonávaly i dozorčí 

a strážní službu u vězňů, bránilo i jejich snížené sociální postavení. Byly nazývány biřici,
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kteří ve veřejném zájmu „brali“ svobodu, tj. zatýkali a věznili. Přesto, že konali společensky 

potřebnou činnost, bylo jejich povolání považováno za nepočestné, neboť obdobně jako 

metaři, hrobníci, rasové a kati vykonávali činnost související se špínou, zločinem, trestem 

a smrtí.

Osoby se sníženým sociálním postavením směly uzavírat sňatky jen mezi sebou. 

Ukazuje se, že na sníženém sociálním postavení těchto osob nezměnil nic ani patent císařovny 

Marie Terezie z roku 1772, který stanovil, že pokud tyto osoby přestanou provozovat své 

„nečisté“ řemeslo, mají být opět považovány za řádné lidi. Dokonce lze říci, že pro některé 

jednotlivce jsou tato povolání „nečistá“ dodnes.(Uhlík, 2005)

Hlavním účelem trestní politiky ve sledovaném období byla pomsta a zastrašení. Ve 

středověku byl člověk, který spáchal zločin, především hříšníkem, který pouze utrpením mohl 

dosáhnout smíření s Bohem a lidmi. Z tohoto pojetí vycházel i tehdejší vězeňský systém 

a podmínky věznění. Zeměpanská, církevní a městská vězení sloužila zpravidla jen k zajištění 

zatčených do vykonání rozsudku jako vyšetřovací vazba. Podmínky věznění (tma, chlad, 

špína, hlad a žízeň), způsobující tělesnou újmu, měly vyvolávat nátlak na vyšetřovaného, aby 

doznal svou vinu, i když bylo možno provádět výslech tzv. útrpným právem za použití 

mučících nástrojů. I když existovala jistá pravidla, která měla zaručit přežití vězně, jejich 

aplikace byla ponechána na uvážení žalářníka.

Pokrokovým je, že již zemský soudní řád z roku 1656 mimo jiné předepisoval, že se 

má s trestanci zacházeti jako s lidmi a nikoliv jako se zvířaty, má se pečovat o jejich 

stravování, otop, lékařskou a duchovní péči a nemají být zavíráni do páchnoucích brlohů, ani 

do starých hlubokých věží.(Uhlík, 2005)

V roce 1727 byly vydány instrukce Českého gubernia ke zřizování tzv. špinhausů 

(přádelen), které měly sloužit jako donucovací pracovny pro vězněné osoby. I když podmínky 

v těchto prvních nápravných zařízeních měly být lepší než ve vyšetřovací vazbě, nebyly 

kladeny vyšší nároky na schopnosti dozorců. Jejich zvláštní odborná příprava neexistovala, 

neboť do této služby byly přijímány osoby s vojenským výcvikem, které využívaly dobové 

vojenské znalosti, dovednosti a návyky.

Ve 2. polovině 18. století dochází k výraznému rozšíření obecné vzdělanosti a v této 

souvislosti i novým požadavkům na kvalifikaci vězeňské dozorčí stráže.

Úroveň obecné vzdělanosti zásadním způsobem ovlivnila školská reforma císařovny 

Marie Terezie, na jejímž základě byly zřizovány školy triviální, hlavní a normální. Triviální 

školy (dvoutřídní) měly být zřizovány při všech farách, hlavní školy (trojtřídní) při klášterech
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a ve větších městech a normální školy (čtyřtřídní) v zemských hlavních městech, kterými byly 

Praha, Brno a Vídeň.( Kýr, 2004)

„O uskutečnění této reformy se zasloužil saský reformátor školství, zaháňský opat Jan 

Ignác Felbiger. Na základě jeho Knihy methodní, vydané v roce 1777, se podstatně zlepšila 

kvalita učebnic. Zrušení nevolnictví, vyhlášené patentem císaře Josefa II. v roce 1781, 

zpřístupnilo vzdělání v nejširší možné míře, neboť k vysílání dětí do škol již nemuseli 

poddaní žádat o souhlas vrchnost. Studium na školách vyšších stupňů však předpokládalo 

odpovídající finanční zajištění.

Lze říci, že k lepšímu se měnilo i sociální postavení vězeňské dozorčí stráže, neboť 

politika osvícenského absolutismu odstraňovala středověké předsudky a staré představy

o počestnosti nahrazovala novými požadavky občanské cti. V této souvislosti a také proto, že 

armáda zaujímala ve státě významné postavení, zvýšila se prestiž vězeňské dozorčí stráže, 

která se rekrutovala z řad zkušených vojáků. Tuto skutečnost potvrzuje i určitá pozornost, 

která byla věnována válečným invalidům a vysloužilcům. Své postavení ve společnosti si 

získali skrze všeobecně uznávané hodnoty: věrnost, statečnost a poslušnost ve službách státu. 

Ducha této doby vystihuje heslo císaře Josefa II. „Virtute et exemplo“, tj. „Ctností 

a příkladem“. Vojenské ctnosti a příkladné chování ve službě se staly i novými požadavky na 

morální profil vězeňské dozorčí stráže a základem jejich sociálního postavení.“ (Jůzl, 2005, 

s.108)

Trestní politika vycházela žňového trestního zákona a soudního řádu, které vydal 

císař Josef II. vletech 1787-1788. Tyto právní normy respektovaly požadavek osvícených 

evropských právníků, který formuloval Césare Beccaria ve svém spise O zločinech a trestech 

z roku 1764 slovy: „Nullum crimen, nulla poena sine lege“, což znamená, že „není trestného 

činu ani trestu bez zákona“.

Josefínské zákony obsahovaly ustanovení k rozlišení zločinců podle druhu spáchaných 

zločinů stejně jako k různému způsobu zacházení s vězni podle závažnosti jejich zločinů. 

Nepopiratelný pokrok spočíval i v pracovní povinnosti pro všechny trestance, odsouzené ke 

ztrátě svobody s výjimkou těch, kteří byli odsouzeni k přikování. Tím byly alespoň částečně 

odstraněny příčiny tělesného a mravního chátrání vězňů, spojeného s dřívějším vězeňským 

systémem. V obdobném pojetí byl v roce 1803 vydán císařem Františkem II. zákon

o zločinech a těžkých policejních přestupcích, který navíc stanovil povinnost odděleně 

umisťovat vězně různého pohlaví a nebezpečnosti.

V souvislosti se zrušením trestu smrti a zavedením doživotního trestu odnětí svobody, 

k jehož výkonu pro obyvatele z Čech, Moravy a Slezska byla v roce 1788 určena brněnská
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pevnost Špilberk, se objevily i nové požadavky na kvalifikaci vězeňské dozorčí stráže, 

zejména na správce věznice (Oberprofosse -  vrchní profous) a jeho zástupce (Unterprofosse -  

druhý profous), který měl na starosti vlastní zacházení s vězni. Oba museli ovládat němčinu

i češtinu, umět číst a psát, zhotovovat předepsané tabulky a přehledy, ovládat zacházení 

s vězni a mít potřebné morální kvality, zejména nepropadat pití a hrám.

Vlastní ostrahu vězňů zajišťovali dozorci, většinou dosavadní příslušníci městské 

gardy, sestávající z Vysloužilých vojáků. Početní stavy dozorců se průběžně navyšovaly 

v souvislosti se vzrůstajícím počtem vězňů. (Podle rozhodnutí gubernia měl jeden dozorce 

připadat na deset vězňů). Dozorcům tehdy stačilo pouze základní vzdělání na úrovni trivia -  

umět číst, psát a počítat.(Uhlík, 2005)

Ve 2. polovině 19. století se rozvíjí rakouský školský systém, vytvářený soustavou 

obecných, měšťanských středních a vysokých škol, ve kterých se vyučovalo v německém 

jazyce. Proto v této době vystupuje do popředí otázka výuky na českých školách v mateřském 

jazyce, neboť i na nejnižším stupni škol byl zvyšován rozsah výuky německého jazyka. 

Vyučování základních předmětů bylo zredukováno na minimum a povinná školní docházka 

končila po 6 letech ve 12. věku žáka. Do 15 let věku pak byla nařízena návštěva nedělní 

opakovací výuky. Na gymnáziích se vyučovalo již od počátku studia výhradně podle 

německých učebnic.

Vzdělávací systém Československé republiky vletech 1918 -  1938 se podstatným 

způsobem nelišil od dřívější rakouské soustavy škol, avšak vyučovacím jazykem se stala 

čeština a výchovně vzdělávací proces čerpal z bohatého intelektuálního potenciálu českých 

vědců a umělců. Absolventi československých středních a vysokých škol, kteří vstupovali do 

státní služby, byli nejen dobrými odborníky, ale i vlastenci. V důsledku rozpadu 

Československé republiky v roce 1939 a následné okupace Čech a Moravy německými 

nacistickými vojsky došlo k uzavření českých vysokých škol a perzekuci vysokoškolského 

učitelstva a studentstva, kterou ukončila až porážka fašistického Německa v roce 1945. 

(Historická penologie III/2003)

Po roce 1848, kdy v rakouské monarchii zaniká tradiční stavovská společnost 

a vytvářejí se politické, právní a ekonomické podmínky k postupnému konstituování 

občanské společnosti, nabývá na významu státní služba.

Zestátnění vězeňství v roce 1850 a jeho podřízení ministerstvu práv (ministerstvu 

spravedlnosti) v roce 1865 vedlo k převedení vězeňských dozorců z působnosti územní 

správy do kompetence ministerstva.
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V této době také dochází k diferenciaci strážní a dozorčí služby. Zatímco k vnějšímu 

střežení bylo nadále používáno vojska, zajišťování vnitřní bezpečnosti a pořádku prováděli 

dozorci jako zaměstnanci justice. Zásadní úprava sociálního postavení dozorců byla 

provedena v roce 1914 vydáním zákona, kterým vznikl Sbor stráže vězeňské. Tímto zákonem 

byla činnost dozorců povýšena na státní službu, za kterou náležel pravidelný plat a penze. Po 

vzniku Československé republiky v roce 1918 se sociální postavení dozorců a úředníků 

vězeňské správní služby rovněž podstatně neodlišovalo od podoby, kterou mělo za 

habsburské monarchie. Zásadně se nezměnilo ani v období tzv. Protektorátu Čechy a Morava,

i když byly veškeré protektorátní úřady podřízeny německé okupační správě. (Historická 

penologie III/2003)

Ve 2. polovině 19. století byla prosazována koncepce trestní politiky, směřující 

k nápravě vězňů, založené na progresivním výkonu trestu odnětí svobody. Realizace této 

koncepce byla umožněna zejména trestním zákonem z roku 1852, začleněním vězeňství do 

působnosti ministerstva práv v roce 1865 a následným zřízením generálního inspektorátu pro 

vězeňství vedeným baronem Nye-Gluneckem, který vydal řadu výnosů liberalizujících trest 

odnětí svobody vykonávaný formou žaláře a vězení.

Jůzl (2005) upozorňuje, že „v této době vznikal moderní vězeňský (penitenciámí) 

systém, založený na třídění (klasifikaci) vězňů, jejich zaměstnávání, vzdělávání a mravní 

výchově, diferencovaném režimu výkonu trestu a sociální práci, která se rozvíjela činností 

dobrovolných spolků, pečujících o propuštěné vězně. Potřebám nového vězeňského systému 

odpovídaly i výrazné změny ve výběru a odborné přípravě vězeňského personálu, který byl 

začleněn ve strážní a správní službě.“( Jůzl, 2005,s.l 10)

Po vzniku Československé republiky v roce 1918 byl převzat a kontinuálně rozvíjen 

justiční a vězeňský systém rakouské monarchie. Pozornost byla především věnována 

zacházení s mladistvými vězni a tzv. politickými provinilci. Při výběru úředníků věznic 

a trestnic byla dávána přednost uchazečům z řad vojenských osob, které měly maturitní 

vzdělání a ve vojsku dosáhli důstojnické hodnosti. Např. v plzeňské trestnici v letech 1878 -  

1924 stáli v čele trestnice vždy důstojníci, kteří sloužili v rakouské armádě.(Uhlík, 2005)

„Ve 30. letech 20. století se členili vězeňští úředníci jednak na právní úředníky, jimiž 

byli praktičtí právníci s odbornou vězeňskou kvalifikací, jednak na úředníky vězeňské správní 

služby, jimiž byli absolventi středních škol s maturitou a odbornou vězeňskou kvalifikací a na 

inspektory vězeňské stráže, kteří byli vybíráni z řad kvalifikovaných vrchních dozorců. Tyto 

úředníky pak doplňovali vězeňští lékaři, učitelé a duchovní na plný nebo částečný úvazek.

V nově zřízeném Kriminologickém ústavu při právnické fakultě Univerzity Karlovy byly
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pořádány kriminologické kurzy i pro vězeňské úředníky. Dozorci vězňů byli připravováni 

v tříměsíčním odborném teoreticko-praktickém kurzu zakončeném zkouškou. Od roku 1938 

byl prováděn výcvik dozorců i dozorkyň v sebeobraně (jiu-jitsu), který započal v pankrácké 

věznici.

V období tzv. Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945) se zásady výběru uchazečů 

a přípravy vězeňských úředníků a dozorců pro výkon služby prakticky nezměnily, ale od roku 

1941 museli dozorci absolvovat kurz němčiny. Až do roku 1947 byly prováděny odborné 

zkoušky, předepsané k dosažení služebních míst úředníků vězeňské strážní a správní služby, 

které zahrnovaly předměty všeobecného vzdělání (státní jazyk, počty a měřictví, občanská 

nauka, společenská výchova a zdravověda) a předměty odborné (trestní právo, kriminální 

psychologie a sociologie, dějiny vězeňství, hospodářská administrativa, vězeňské účetnictví, 

strážní služba, služební právo a platové předpisy vězeňských zaměstnanců).

Politické vítězství Komunistické strany Československa (KSČ) v roce 1948 vedlo 

k čistkám na středních a vysokých školách, jejichž oběťmi byli opět učitelé a studenti. 

K urychlení odborné přípravy osob z řad členů KSČ, které měly zaujmout významná místa ve 

státní správě, bylo organizováno zkrácené studium formou různých kurzů, které nahrazovalo 

řádné středoškolské a vysokoškolské vzdělání.

V roce 1947 došlo na základě vládního nařízení k úpravě organizace, služebních 

a platových poměrů Sboru uniformované vězeňské stráže. Všichni zaměstnanci okresních 

a krajských soudních věznic a trestních ústavů se stali příslušníky vojensky organizovaného 

Sboru vězeňské stráže (SVS) podle vzoru Sboru národní bezpečnosti (SNB). Vězeňský 

personál tvořili úředníci SVS, kteří byli rozděleni do tří služebních tříd (právní, správní 

a strážní) a gážisté SVS.

Odtržením vězeňství od soudnictví na základě zákona o zlidovění soudnictví a zákona

o Sboru uniformované vězeňské stráže (SVS) byly v letech 1948 -  1949 převedeny okresní 

a krajské soudní věznice do působnosti SVS v resortu ministerstva spravedlnosti. V roce 1949 

byl zaveden nový systém odborné přípravy nastupujících příslušníků SVS v tříměsíčních 

kurzech. Polovina výuky byla věnována politické přípravě a polovina služební a vojenské 

přípravě. I když v roce 1968 bylo vězeňství převedeno zpět do působnosti ministerstva 

spravedlnosti, uzavírali zaměstnanci ve vězeňství služební poměr jako příslušníci Sboru 

nápravné výchovy (SNV) podle zákona o služebním poměru příslušníků SNB. Tím si 

uchovali obdobné sociální postavení v systému orgánů státní moci jako příslušníci SNB, a to 

až do roku 1989.
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Noví příslušníci tzv. nápravných zařízení (NZ) Ministerstva vnitra ČR obdobně jako 

příslušníci SNB vykonávali na závěr zkušební doby služební zkoušku k prověření 

předepsaných znalostí a dovedností pro výkon služby. Odborná příprava zahrnovala 

politickou, vojenskou, tělesnou a služební přípravu. (Historická penologie III/2003)

„V roce 1965 byl vydán zákon o výkonu trestu odnětí svobody, který vycházel ze 

Standardních minimálních pravidel OSN pro zacházení s vězni z roku 1957. Tento zákon 

umožnil, aby v řadách příslušníků SNV působili vychovatelé, sociální pracovníci, 

pedagogové a psychologové s příslušným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním. 

K jejich dalšímu odbornému růstu přispěla činnost Výzkumného ústavu penologického SNV, 

který byl založen v roce 1967 pod vedením docenta Jiřího Čepeláka.

I po navrácení vězeňství do působnosti ministerstva spravedlnosti byla zabezpečována 

odborná příprava příslušníků SNV v rámci resortního školství ministerstva vnitra. V roce 

1960 se nachází resortní vzdělávací středisko ve Svatém Janu pod Skalou na Berounsku 

v prostorách bývalého benediktýnského kláštera (dnes navrácen původním majitelům, kteří 

zde zřídili vyšší odbornou pedagogickou školu) a posléze bylo dislokováno do Ostrova nad 

Ohří.

V roce 1970, po předání kompetencí v oblasti vězeňství Ministerstvu spravedlnosti 

ČSR, byla v rámci Střední praporčické školy SNB zřízena v Ostrově nad Ohří resortní 

Odborná škola Sboru nápravné výchovy (později Střední odborná škola SNV). Odborná 

příprava příslušníků SNV, řízená katedrou SNV, zahrnovala nástupní kurzy (7 týdenní, 

posléze 9 týdenní), odborné nadstavbové studium pro maturanty (18 měsíční) a střední 

čtyřletou odbornou školu s maturitou, obor vychovatelství, zařazenou do sítě středních škol 

ministerstva školství.

Obsahem nástupních kurzů a služební odborné přípravy, v rámci dalších forem 

vzdělávání, byla teoretická příprava zahrnující politickou přípravu (základy marxismu- 

leninismu), odbornou přípravu (základy práva, výkon vazby, výkon trestu a služební poměr), 

bojovou a tělesnou přípravu.

V roce 1980 došlo k přemístění Střední odborné školy Sboru nápravné výchovy do 

Zastávky u Brna, kde pokračovala ve své činnosti v nezměněné podobě v objektu Střední 

praporčické školy SNB Federálního ministerstva vnitra ČSSR. (Dnes v těchto objektech sídlí 

vzdělávací středisko Bezpečnostní a informační služby České republiky). Konečně v roce 

1982 byla Střední odborná škola SNV, stále jako samostatná katedra SNV v rámci Střední 

praporčické školy SNB, dislokována do Brna, kde vydržela plných 14 let až do roku 1996 (od
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roku 1993 již jako Institut vzdělávání Vězeňské služby České republiky). To už ale byl 

soumrak působení vzdělávání vězeňského personálu v Brně.

Další odborné vzdělávání bylo umožňováno zejména v rámci resortního školství MV, 

ministerstva národní obrany (MNO) a systému stranického vzdělávání KSČ. Ve spolupráci 

Výzkumného ústavu penologického SNV s pedagogickou a filozofickou fakultou Univerzity 

Karlovy bylo v 70. letech dvakrát uspořádáno postgraduální studium (dvouleté) pro pedagogy 

a psychology SNV. Vysokoškolskou přípravu příslušníků SNV s právnickým zaměřením 

zabezpečovala v 70. a 80. letech zejména Vysoká škola SNB, kde byla zřízena katedra 

penologie. Speciální znalosti z oblasti pedagogiky, psychologie a sociologie, aplikované na 

podmínky zacházení s osobami ve výkonu odnětí svobody, bylo možno získat jen v rámci 

kurzů pořádaných Výzkumným ústavem penologickým SNV nebo při studiu na Vysoké škole 

SNB. Až teprve v roce 1993, opírajíc se o Zákon č. 555/92 Sb. o Vězeňské službě, vzniká 

Institut vzdělávání Vězeňské služby České republiky jako samostatné vzdělávací zařízení pro 

odborné vzdělávání a výcvik příslušníků a občanských zaměstnanců vězeňské služby...

Ještě za existence brněnského Institutu vzdělávání byly pokusně spuštěny nástupní 

kurzy pro výcvik a přípravu příslušníků vězeňské a justiční stráže (září 1994) ve Stráži pod 

Ralskem a v Kroměříži (říjen 1995) pro přípravu občanských zaměstnanců ve správní službě. 

Hlavním důvodem byly zvyšující se nároky na vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby, 

které brněnská škola nestačila již pokrýt. Hledaly se proto nové možnosti vzdělávat vězeňský 

personál ve vlastních objektech s vlastním pedagogickým sborem a být tak naprosto 

samostatnou organizační jednotkou. To se vyplnilo až v listopadu 1996, kdy se Institut 

vzdělávání Vězeňské služby České republiky definitivně přestěhoval do Stráže pod Ralskem. 

Zároveň je konstituováno vzdělávací středisko Institutu vzdělávání Vězeňské služby České 

republiky v Kroměříži.

V srpnu roku 2000 byl Institut přestěhován do nově rekonstruovaného areálu školy 

jako vzdělávací středisko splňující všechna kritéria moderní vzdělávací instituce srovnatelné 

s obdobnými vzdělávacími středisky v zahraničí.“ (Jůzl, 2005, s.l 12)

V různých dobách se uplatňoval různý přístup k vězňům. Tato vzájemná interakce 

prošla dlouhým vývojem. Je možno konstatovat, že v každé době bylo zacházení s vězni 

podmíněno jak legislativou, tak samotným přístupem k vězňům jako k lidským tvorům. 

Velkou úlohu v tomto procesu hrály sociální a politické podmínky, ale i samotná individualita 

vězeňských zaměstnanců a individualita vězňů.
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Snahy o cílené výchovné působení na vězně jsou podstatně staršího data než výchovné 

působení na vězeňský personál. Nelze však pominout fakt, že velký podíl na úrovni 

výchovného působení na vězněné osoby měla vždy nejen osobnost výchovného pracovníka, 

jeho morálně volní cítění, ale také úroveň jeho vzdělávání a způsob, jakým bylo prováděno. 

Nelze samozřejmě pominout ani vliv doby a společenských poměrů, v nichž byla a je 

příprava vězeňského personálu prováděna.

v
3.2 Současný systém vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby CR

3.2.1 Legislativní úprava

Vzdělávání zaměstnanců státní správy, tedy i zaměstnanců Vězeňské služby České 

republiky, vychází ze zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních 

úřadech (služební zákon) a zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 

celků. Oba zákony představují jeden z dalších významných právních kroků směřujících 

k naplňování cílů reformy veřejné správy v České republice. Reforma se zaměřuje na 

zkvalitnění práce zaměstnanců v oblasti výkonu veřejné správy.

Systém vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech se do konce roku 2005 řídil 

usnesením Vlády České republiky č. 1028 ze dne 10. října 2001 o „Pravidlech, kterými se 

stanoví způsob přípravy zaměstnanců ve správních úřadech a v Úřadu vlády“ a dále 

usnesením vlády č. 684 ze dne 26. června 2002 o „Prováděcím pokynu k systému akreditací 

vzdělávacích programů, bloků nebo modulů povinného vzdělávání zaměstnanců ve správních 

úřadech, Statutu Akreditační komise Generálního ředitelství státní služby a o Jednacím řádu 

Akreditační komise Generálního ředitelství státní služby“.

Vzhledem k náročnosti a šíři schváleného Systému vzdělávání zaměstnanců realizace 

probíhala ve dvou etapách.

První -  přípravná etapa probíhala v období od 1. ledna 2002 do 30. června 2003. 

Během této etapy byly v Institutu státní správy, příslušných správních úřadech a vzdělávacích 

zařízeních zpracovány vzdělávací programy a zahájeno jejich pilotní ověřování a proces 

akreditací.

Druhá -  realizační etapa byla postupnou realizací Systému a byla zahájena od 

1. července 2003. (Zákon č.218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech
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a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech, tzv. 

služební zákon).

Od 1.1.2006 vstoupila v platnost nová Pravidla vzdělávání zaměstnanců ve správních 

úřadech schválená usnesením Vlády České republiky ě. 1542 dne 30.1istopadu 2005.(dále jen 

Pravidla)

Zmíněná Pravidla se týkají zaměstnanců ve správních úřadech, na ministerstvech 

a jiných správních úřadech, které jsou takto výslovně označeny zvláštními zákony.

Pravidla vyšla jako příloha k usnesení vlády ze dne 30.11.2005, a najdeme zde rovněž 

vymezení užitých pojmů. Jsou zde mimo jiné vytyčeny základní principy vzdělávání ve státní 

správě a struktura tohoto vzdělávání.

Podle Článku 2 těchto Pravidel se pro účely Pravidel rozumí:

„Zaměstnancem - fyzická osoba v zaměstnaneckém vztahu ke správnímu úřadu.

Zaměstnaneckým vztahem - pracovní poměr zaměstnance podle zákoníku práce nebo
1 2 služební poměr vojáka z povolání anebo služební poměr příslušníka bezpečnostního sboru .

(1 § 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů,

2 § 1 zákona č. 186/ 1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve

znění pozdějších předpisů; § 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků

bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů)

Vedoucím správního úřadu - zaměstnanec, který je v čele příslušného správního úřadu.

Ředitelem bezpečnostního sboru - zaměstnanec, který je v čele Hasičského záchranného 

sboru České republiky nebo Celní správy České republiky nebo Vězeňské služby České 

republiky.

Místem - místo určené pro obsazení zaměstnancem v pracovním poměru podle zákoníku 

práce nebo místo určené pro obsazení vojákem z povolání nebo příslušníkem bezpečnostního 

sboru.

42



Vstupním vzděláváním - vzdělávání, které zprostředkovává zaměstnancům základní 

informace o státní správě a zabezpečuje osvojení základních dovedností a znalostí, včetně 

seznámení s příslušnými předpisy.

Prohlubujícím vzděláváním - vzdělávání realizované zpravidla po ukončení vstupního 

vzdělávání průběžně po celou dobu trvání zaměstnaneckého vztahu v Souladu s požadavky 

stanovenými pro výkon činností na místě, které zaměstnanec zastává nebo na které se 

připravuje.

Vzdělávacím programem - organizovaný a ucelený sled vzdělávacích akcí např. v podobě 

samostatných kurzů nebo odborných vzdělávacích modulů.“(Příloha k usnesení č. 1542 Vlády 

ČR,2005,s.l)

Ve vzdělávání zaměstnanců správních úřadů je třeba uplatňovat principy kontinuity, 

vzdělávání, prostupnosti a uznávání vzdělání, variability obsahu a forem vzdělávání, 

kombinace vzdělávání podle těchto Pravidel a jiného profesního vzdělávání i plurality 

subjektů vzdělávání.

„Kontinuita vzdělávání znamená pojetí vzdělávání jako systémového celoživotního 

procesu, který vychází ze stanovených kvalifikačních požadavků. Je prostředkem k získávání, 

zvyšování a obnovování odborné způsobilosti zaměstnance v průběhu jeho profesní kariéry.

Prostupnost a uznávání vzdělání znamenají, že předpoklady, požadavky 

a kvalifikace získané v rámci vzdělávání zaměstnance podle těchto Pravidel v kterémkoliv 

správním úřadu, s výjimkou vstupního vzdělávání úvodního, jsou plně uznávány ve všech 

ostatních správních úřadech.

Variabilita obsahu a forem vzdělávání znamenají rozmanitost obsahu vzdělávání 

odpovídající potřebám odborného růstu zaměstnanců ve správních úřadech a využívání 

různých forem vzdělávání, např. prezenčního studia, distančního studia, distribuovaného 

vzdělávání (e-leamingu), samostudia, výcviku.

Kombinace vzdělávání podle těchto Pravidel a jiného profesního vzdělávání 

znamená propojení těchto forem vzdělávání s cíleným zaměřením na rozvíjení osobnostních 

a odborných způsobilostí při výkonu činnosti.

Pluralita subjektů vzdělávání znamená využívání jak interních, tak externích dodavatelů 

vzdělávacích aktivit. (Příloha k usnesení č. 1542 Vlády ČR,2005,s.2)
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Co se týče struktury vzdělávání zaměstnanců, zahrnuje dva základní stupně. Je to 

vstupní vzdělávání a vzdělávání prohlubující.

Vstupní vzdělávání zahrnuje jednak vstupní vzdělávání úvodní a jednak vstupní 

vzdělávání následné.

Prohlubující vzdělávání zahrnuje manažerské vzdělávání, jazykové vzdělávání 

a vzdělávání v dalších oblastech.

Vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby České republiky je řešeno prostřednictvím 

Institutu vzdělávání Vězeňské služby České republiky.

V rámci své vzdělávací činnosti zajišťuje Institut vzdělávání Vězeňské služby České 

republiky co nej širší škálu vzdělávacích aktivit od elementární přípravy všech zaměstnanců 

Vězeňské služby ČR až po nejvyšší úroveň vzdělání v rámci spolupráce s vysokými školami 

a špičkovými pracovišti v České republice.

Vstupnímu vzdělávání úvodnímu odpovídá v prostředí Vězeňské služby ČR zhruba 

měsíční pobyt nově přijatých zaměstnanců v kmenových organizačních článcích, vstupnímu 

vzdělávání následnému odpovídají nástupní kurzy, tedy základní odborná příprava.

Úrovni prohlubujícího vzdělání odpovídá námi vypracovaný projekt Celoživotního 

vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby České republiky.

3.2.2 Institut vzdělávání Vězeňské služby České republiky

Institut vzdělávání Vězeňské služby České republiky je jedinou vzdělávací institucí, 

kterou Vězeňská služba ČR disponuje. Jeho činnost je zakotvena v Nařízení ministra 

spravedlnosti č. 1/2002, dále v organizačním řádu č. 36/2002 a vzdělávání jako takové 

v Nařízení generálního ředitele č. 26/2001.

V 90. letech 20. století byla ukončena činnost Střední odborné školy Sboru nápravné 

výchovy v Brně. V roce 1996 vznikl Institut vzdělávání Vězeňské služby ČR, v průběhu 

novelizace předpisů však nebyla legislativně zajištěna jeho návaznost na zrušenou střední 

školu a zařazení do registru sítě škol akreditovaných ministerstvem školství.

Přestože se během minulých 10 let podnikaly pokusy o znovuzřízení Střední školy 

Vězeňské služby ČR a její opětné začlenění do registru sítě škol ministerstva školství, 

nezdařily se. V důsledku tohoto má dodnes Institut vzdělávání Vězeňské služby ČR potíže. 

Týkají se nejen uznávání platnosti vysvědčení a osvědčení o absolvování vzdělávacích
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programů (Jsou platné pouze v rámci Vězeňské služby ČR, přestože jsou srovnatelné 

s akreditovanými programy na civilních školách), ale dotýkají se i pedagogů. Tito mají nárok 

na dovolenou pouze 25 dní a osmihodinovou pracovní dobu.

Hlavním úkolem Institutu vzdělávání Vězeňské služby ČR je profesní příprava všech 

zaměstnanců Vězeňské služby ČR od vzdělávacích programů vstupního vzdělávání, přes 

programy průběžného vzdělávání, programy vzdělávání středního managementu až po 

vrcholový management Vězeňské služby ČR.

V Institutu vzdělávání pracují učitelé, z nichž mnozí mají mnoho let praxe ve 

věznicích a mají přehled o činnostech všech kategorií zaměstnanců Vězeňské služby ČR, jiní 

přišli z civilního sektoru - zejména ze školství. V Institutu se tak setkávají specialisté na 

služební problematiku a odborníci z humanitně zaměřených předmětů. Styčným bodem 

těchto zaměstnanců je vzdělávání vězeňského personálu. Přestože náplň jejich práce je téměř 

totožná s náplní práce učitele ve školství, není jejich situace stejná, minimálně i v tom, že pro 

ně platí čtyřicetihodinový pracovní týden, důsledný pobyt na pracovišti, pouze pětitýdenní 

dovolená a nerovnoměrně rozložený úvazek přímé vyučovací činnosti, který se mění každý 

týden.

Dalším odlišným momentem je to, že každý, kdo přichází z civilního sektoru, má

0 fungování vězeňství přehled přibližně v tom rozsahu jako laická veřejnost. Musí se nejprve 

se služební problematikou a prostředím vězení seznámit, aby zvládl úkol propojit 

přednášenou teorii svého oboru s penitenciámí praxí, což v žádném případě není věc 

jednoduchá a vyžaduje absolvování mnoha různě zaměřených stáží ve vězeňském prostředí

1 studium souvisejících právních norem a dokumentů.

Učitel, který přichází z vězeňského prostředí, zase často neumí učit, chybí mu 

pedagogická praxe, průběžně si dle potřeby dokončují doplňkové pedagogické studium Proto 

je pro obě skupiny učitelů úzká spolupráce velice významná a zásadní. Jsou zařazeni podle 

své specializace do dvou referátů. Do referátu služebních předmětů patří učitelé výkonu 

trestu odnětí svobody, výkonu vazby, služební přípravy, sebeobrany, speciální přípravy 

(střelecká, protichemická, zdravotní) a práva. Do referátu humanitních předmětů spadají 

učitelé psychologie, pedagogiky, modelových situací a profesní etiky. Každý ze zmíněných 

referátů je řízen vedoucím referátu - vedoucím učitelem.

Komplexní výchovně vzdělávací činnost učitelů, kteří působí jak v nástupních (nyní 

kurzech ZOP), tak i ve specializačních kurzech, spočívá především v zajišťování přímé 

vyučovací povinnosti, což je výchovně vzdělávací činnost při vzdělávání absolventů
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středních nebo vysokých škol, vedení přednášek, cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, 

poskytování konzultací při osvojování a upevňování speciálních znalostí a praktických 

dovedností, realizace netradičních forem výuky (modelové situace, sociálně psychologický 

výcvik).

Dále mají učitelé z Institutu v náplni práce i jiné úkoly a administrativní činnosti - 

zpracování obsahu a požadavků k nástupnímu školení včetně závěrečných testů, zpracovávání 

učebních textů a výukových materiálů pro nástupní i specializační kurzy, zpracování 

tematických plánů, vedení osobních příprav, výrobu vlastních didaktických pomůcek, 

ukázkových předmětů sloužících výuce, zpracovávání instruktážních videofilmů.

Vedení předepsané dokumentace (osobní dokumentace posluchačů, třídního výkazu, 

třídní knihy, vysvědčení, osvědčení, kontrolu pracovních výkazů posluchačů) je náplní práce 

třídních učitelů.

Za jeden klasický školní rok se v Institutu vzdělávání Vězeňské služby ČR vystřídá 

pět různých běhů nástupních kurzů o počtu až sedmi paralelních výukových skupin (tříd) 

oproti klasickému školnímu ročníku, kdy učitel zavádí dokumentaci za školní rok pouze 

jednou. Další vzdělávací programy v rámci Celoživotního vzdělávání mají různou délku 

trvání a to od tří pracovních dnů po šest semestrů. Učitelé, kteří učí v těchto specializačních 

kurzech, zavádějí a vyplňují příslušnou dokumentaci ještě daleko častěji.

Nepřetržitý styk se školiteli na věznicích a vazebních věznicích formou konzultací 

a podávání informací je rovněž časově velice náročná záležitost, stejně tak i poskytování 

individuálních konzultací posluchačům.

V rámci mimovýukové činnosti je největším úsekem náplně práce kontrolní činnost, 

která zahrnuje kontrolu docházky, dodržování vnitřního řádu, ústrojové kázně, pořádku na 

ubytovně, kontrolu průběhu vydávání stravy. Pro třídní učitele platí i režim vedení 

a dokladování třídnických hodin.

K těmto úkolům ještě přistupuje povinnost učitele průběžně se vzdělávat, sledovat 

novinky z oboru vězeňství i své specializace, zvyšování kvalifikace.

Těžištěm práce pedagogických pracovníků Institutu vzdělávání Vězeňské služby ČR 

je tedy především přímá účast na fungování všech osmi úrovních vzdělávání, které probíhají 

v rámci Programu celoživotního vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby ČR, tak jak je 

uvedeno v následujícím textu.

Vedení diplomových prací z různých vysokých škol, přednášková činnost vně i uvnitř 

Vězeňské služby ČR, koncepční činnost při novém systému přípravy v rámci Programu 

celoživotního vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby ČR, tvůrčí činnost při zpracovávání
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projektu vzdělávacích kurzů jsou vysoce odborné činnosti. Proto byl v lednu 2006 zřízen 

samostatný referát vysokoškolských studií, který má tyto činnosti zajišťovat a koordinovat.

Součástí Institutu vzdělávání vězeňské služby ČR je vědecko výzkumné oddělení 

a Kabinet historie a dokumentace.

3.2.3 Personál Vězeňské služby ČR a systém vstupního vzdělávání

Jak bylo již uvedeno, první základní úroveň vzdělávání tvoří nástupní kurzy, tedy 

základní odborná příprava(ZOP). Nově nastupující příslušníci nebo občanští zaměstnanci jsou 

v rámci základní odborné přípravy seznamováni se základy práva a společenských věd 

a základními předpisy ve Vězeňské službě ČR, čímž získávají vhled do této oblasti. 

Nástupní kurzy jsou jednak pro příslušníky, ty probíhají v Institutu vzdělávání Vězeňské 

služby ČR ve Stráži pod Ralskem, a jednak pro občanské zaměstnance v přímém styku 

s vězni, které se organizují v Kroměříži. Formou nástupního školení se vzdělávají ostatní 

zaměstnanci.

Pro větší představu o personální situaci ve Vězeňské službě ČR předkládáme 

statistické údaje zpracované Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR ke dni 31.12.2005.

Vývoj početních stavů zaměstnanců

V roce 2003 byl usnesením vlády č. 965/2002 stanoven početní stav příslušníků 

a občanských zaměstnanců Vězeňské služby České republiky na 11 015 zaměstnanců. Pro rok 

2004 Vláda České republiky stanovila svým usnesením č. 1015/2003 počty příslušníků 

a občanských zaměstnanců Vězeňské služby České republiky na 10 765 osob, z toho pro 

justiční stráž 1 085 osob.

Pro rok 2005 vláda počty zaměstnanců Vězeňské služby České republiky nestanovila. 

Zákonem č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005, však byly 

přiděleny mzdové prostředky pro 10 702 zaměstnanců, z toho pro justiční stráž celkem 1 085 

osob.

Skutečný počet zaměstnanců Vězeňské služby České republiky k 31.12.2005 byl 

10 474 osob, z toho 6 431 příslušníků Vězeňské služby České republiky včetně 1 065
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příslušníků justiční stráže. Dvě stě dvacet osm tabulkových míst včetně dvaceti míst pro 

příslušníky justiční stráže zůstalo neobsazeno.

Pro rok 2006 byl vládním usnesením č. 744/2005 stanoven početní stav příslušníků 

a občanských zaměstnanců Vězeňské služby České republiky na 10 702, z toho 6 643 

příslušníků ve služebním poměru. Zákonem č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České 

republiky na rok 2006 byly však přiděleny mzdové prostředky pouze pro 10 639 

zaměstnanců. Během tří let byl Vězeňské službě České republiky snížen počet tabulkových 

míst o 376 zaměstnanců.

Uvedený vývoj početních stavů personálu a počtu vězněných osob ukazuje na složitost 

personálního plánování.

K datu 1.1.2003 byl počet vězněných osob ve vazebních věznicích a věznicích 16 213 

osob. Do 30.12.2005 vzrostl počet vězněných osob na 18 927.

Vzestupný trend počtu vězněných osob je od roku 2003 trvalý, početní stavy personálu 

však klesají.

Věková struktura

Věkovým složením personálu je Vězeňská služba České republiky institucí mladou. 

Téměř dvě třetiny zaměstnanců a příslušníků pracují u Vězeňské služby České republiky dobu 

kratší než 10 let. Bohužel jsou to právě mladí příslušníci, kteří v nej produktivnějším období, 

tedy po uplynutí deseti let služby, služební poměr často opouštějí.

V uplynulých letech zaznamenáváme, obdobně jako u Policie ČR, zvýšený počet 

realizovaných žádostí. V roce 2004 ukončilo služební poměr 483 příslušníků, v roce 2004 již 

685 a v roce 2005 ukončilo služební poměr 634 příslušníků. Za tři roky ze služebního 

poměru příslušníka Vězeňské služby České republiky odešlo 1802 příslušníků.

V této situaci musí Vězeňská služba České republiky stejný počet nově přijatých 

příslušníků znovu zaškolit a zapracovat.

Lze se odůvodněně domnívat, že tyto vysoké počty souvisí 

s opakovanými nejistotami a nejasnostmi kolem stanovení účinnosti zákona č. 361/ 2003 Sb.,

o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Fluktuace se ale vyskytuje i v případě zaměstnanců v pracovním poměru, kterých 

z Vězeňské služby České republiky odešlo v roce 2005 celkem 299 a nově bylo přijato 268 

osob. Za rok 2005 se obměnilo (nově nastoupilo) 905 příslušníků a zaměstnanců tj. 8,96 % 

z plánovaných stavů.
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Tabulka č.l

Vývoj složení zaměstnanců podle dosaženého věku zaměstnanců k 31.12.za léta 2003-2005

Rok do 25 let 

věetně

nad 25 

do 30

nad 30 

do 35

nad 35 

do 40

nad 40 

do 45

nad 45 

do 50

nad 50 

let

celkem

2003 1075 2028 1654 1576 1189 1041 2162 10725

2004 980 1894 1712 1533 1253 947 2294 10613

2005 973 1773 1716 1459 1301 876 2376 10474

(Údaje GR VS CR ke dni 31.12.2005)

Vzdělanost zaměstnanců

Při porovnání údajů o vzdělání zaměstnanců za období od roku 2000 do roku 2005, je 

vidět zřetelný soustavný nárůst vzdělanosti zaměstnanců Vězeňské služby České republiky. 

Klesá počet zaměstnanců se základním a středním vzděláním bez maturity, roste počet 

zaměstnanců se středním vzděláním s maturitou, s vyšším odborným vzděláním včetně 

zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním bakalářského i magisterského směru.

Tabulka č.2: Vývoj vzdělanosti ve Vězeňské službě České republiky za léta 2000 -  2005

Rok Základní Střední Úplné

střední

Vyšší

odborné

Bakalář. Vysokošk. celkem

2000 137 2467 6637 19 308 958 10 526

2001 124 2209 6980 27 298 1009 10 647

2002 117 1978 7066 37 342 1055 10 595

2003 109 1783 7316 48 388 1081 10 725

2004 94 1528 7366 70 443 1112 10613

2005 80 1298 7412 84 488 1112 10 474

(Údaje GR VS CR ke dni 31.12.20135)

Pozitivní vývoj vzdělanosti byl zaznamenán i u vedoucích zaměstnanců Vězeňské 

služby České republiky, který je ovlivňován nutností dlouhodobé a koncepční práce při jejich 

výchově.
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Výraznější početní nárůst osob s vyšším vzděláním zajímajících se o práci ve 

Vězeňské službě České republiky byl negativně ovlivněn pomalým postupem zvyšování 

společenské prestiže zaměstnání ve Vězeňské službě České republiky, s čímž souvisí mimo 

jiné ocenění práce vyjádřené výší jejich příjmu.(Statistické materiály GŘ VS ČR, 2006)

Pro posouzení dalšího vývoje složení zaměstnanecké základny Vězeňské služby České 

republiky je důležité srovnání nejen podle délky služebního nebo pracovního poměru, nýbrž 

i věkové struktury zaměstnanců. Podle ředitelky personálního odboru Generálního ředitelství 

Vězeňské služby ČR by ideální stav nastal v případě, že by v každé věkové skupině, v 

pětiletém intervalu od 20 do 60 let věku, byl podíl 12,5 %.

3.2.4 Vstupní vzdělávání příslušníků vězeňské a justiční stráže

Bezprostředně po přijetí do služebního poměru se nově přijatý příslušník seznámí 

s novým prostředím, ve kterém se rozhodl pracovat, a získá základní informace o Vězeňské 

službě ČR.

Dále se seznámí s organizační strukturou a chodem příslušné organizační jednotky.

V další části období před nástupním kurzem se seznámí s vybranými předpisy.

Už v této počáteční fázi je průběžně řízen zaměstnancem zodpovědným za vzdělávání 

a je vybaven potřebnými předpisy v souladu splatnou právní úpravou NGR č.26/2001. 

Funkce tohoto zaměstnance je lektor instruktor, vžilo se však užívání názvu „školitel“.

Pro zmíněné období byl Institutem vzdělávání Vězeňské služby ČR zpracován 

jednotný plán, který obsahuje jak právní normy, s nimiž se musí nově přijatý příslušník 

seznámit, tak i činnosti, které musí absolvovat.

Toto období není delší než jeden měsíc. Poté je zařazen do základní odborné přípravy, 

respektive nástupního kurzu typu A.

Základní odbornou přípravu lze rozdělit na nástupní kurz, což je teoretická příprava 

probíhající v Institutu vzdělávání Vězeňské služby ČR, a na přípravu praktickou, která 

probíhá v organizačních článcích.

Teoretická příprava ve škole je realizována ve třech soustředěních v Institutu 

vzdělávání Vězeňské služby ČR ve Stráži pod Ralskem. Každé soustředění trvá čtyři týdny, 

v posledním týdnu třetího soustředění probíhají závěrečné zkoušky.
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Vyučují se zde předměty právo, psychologie, pedagogika, modelové situace, profesní 

etika, služební příprava, výkon trestu odnětí svobody, výkon vazby, speciální příprava 

a sebeobrana.

Ve výuce všech výše uvedených předmětů se klade důraz na dodržování a naplňování 

zákonů a předpisů upravujících výkon trestu, výkon vazby a výkon služby justiční stráže, 

práva vězněných osob a povinnosti a oprávnění zaměstnanců Vězeňské služby ČR. Ve všech 

předmětech jsou posluchači vedeni k dodržování základních lidských práv, a to v konkrétních 

situacích běžného výkonu služby nebo zaměstnání.

V psychologii se výuka zaměřuje i na problematiku obviněných a odsouzených, 

u nichž se objevují různě závažné projevy krize z uvěznění. Lidský a empatický přístup 

k vězněným osobám se zdůrazňuje v modelových situacích při sociálně psychologickém 

výcviku a nácviku neagresivní komunikace. V rámci předmětu jsou posluchači vedeni 

k pochopení a realizaci vztahu sebe samých jako úředních osob prosazujících zákon a vězňů 

jako lidí s lidskými potřebami, pocity a reakcemi.

V pedagogice jsou zahrnuty zejména pedagogické principy a jejích význam při 

zacházení s vězni, odlišnosti různých etnických skupin, národností a nekonfliktní přístupy 

k nim, význam aktivní účasti odsouzených při převýchovném procesu, respektování 

individuálních zvláštností jedince, minimalizování nebezpečí projevů rasismu a xenofobie.

V rámci výuky předmětu právo je prováděn komplexní rozbor listiny základních 

lidských práv a svobod s důrazem na rozbor základních lidských práv, práv národnostních 

a práv politických. Mimo tento rámec je věnována maximální pozornost základním lidským 

právům v rámci trestního práva procesního, kde je kladen důraz na základní zásady trestního 

řízení.

Předmět profesní etika vysvětluje význam a zásady profesionálního přístupu 

k vězněným osobám i k ostatním zaměstnancům Vězeňské služby ČR. I zde je na předním 

místě výchova k lidskosti, slušnosti a dodržování zákonnosti. Významná je i křesťanská etika 

a vysvětlení přínosu práce vězeňské duchovenské služby a péče. V pozadí zájmu nezůstává 

ani práce s pojmy svědomí a pocit viny, morálka, mravnost. Profesní etika se objevuje nejen 

v předmětu samotném, aleje zastoupena ve všech ostatní předmětech výuky.

V předmětu výkon trestu odnětí svobody jsou obsažena základní ustanovení ze Zákona

o výkonu trestu odnětí svobody. Tam se mimo jiné praví že, ve výkonu trestu musí být 

respektována přirozená důstojnost lidské osobnosti, nesmí být použity kruté nebo lidskou 

důstojnost ponižující způsoby zacházení a trestání. Učí se zde základní filozofie trestu 

a trestání, respektování Evropských vězeňských pravidel, dodržování kodexu úřední osoby
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prosazující zákon. Všude tam se uvádí praktické příklady dodržování lidských práv, 

předcházení projevům rasové, náboženské a jiné nesnášenlivosti a zachovávání důstojnosti 

vězněného člověka. Obsahem výuky jsou práva a povinnosti odsouzených, jejich realizace 

a ochrana.

V předmětu výkon vazby je vyzvedáván význam zásad výkonu vazby, kde se 

uplatňuje presumpce neviny. Podle Zákona o výkonu vazby je třeba vždy pamatovat na to, 

že během výkonu vazby smí být obviněný podroben jen těm omezením, která jsou nutná ke 

splnění účelu vazby z hlediska jejího důvodu a k zachování stanoveného vnitřního pořádku. 

Ve Výkonu vazby nesmí být ponižována lidská důstojnost obviněného a nesmí být 

podrobován fyzickému ani psychickému nátlaku. Zřetel se klade i na způsob realizace práv 

obviněných a na odlišnosti výkonu vazby u zvláštních skupin obviněných -  mladistvých, žen 

a cizinců.

Předmět služební příprava je zaměřen na výkon služby příslušníků vězeňské a justiční 

stráže dle platných předpisů a norem. V praktických nácvicích formou modelových situací 

jsou rozebírána zejména ustanovení o použití střelné zbraně a donucovacích prostředků jako 

prostředků zcela výjimečných a mimořádných. Důraz je kladen na to, aby k dosažení účelu 

zákroku bylo použito nejprve domluvy, výzvy a upozornění formou neagresivní komunikace.

Při použití donucovacích prostředků a střelné zbraně jsou příslušníci vedeni k tomu, 

aby šetřili životy a zdraví těch, proti nimž zakročují, a aby zákrok byl adekvátní. Po použití 

střelné zbraně a donucovacích prostředků se na prvním místě vyžaduje, aby zakročující 

příslušník poskytl první pomoc zraněné osobě a zajistil lékařské ošetření. Zároveň při všech 

situacích je kladen důraz na fakt, že co není příslušníkovi Vězeňské služby ČR při výkonu 

služby zákonem povoleno, je mu zakázáno.

Speciální příprava a základy sebeobrany nejsou koncipovány jako výcvik k násilí, 

nýbrž má spíše defenzivní, obranný charakter. Při manipulaci a použití střelné zbraně 

a donucovacích prostředků se příslušníci učí v praktickém výcviku, jak tyto prostředky použít, 

aby nedošlo ke zbytečné újmě na životech a zdraví. Součástí těchto předmětu je zdravotní 

příprava, kde se posluchači učí poskytovat první pomoc.

Zvláštní doplnění výuky humanitních i služebních předmětů v nástupním kurzu pro 

příslušníky vězeňské a justiční stráže jsou již zmíněné modelové situace. Tato výuka je 

realizována již více než 8 let. Je založena na působení osobního prožitku a je při ní využíváno 

i působení negativní facilitace. Probíhá ve druhém a třetím soustředění nástupního kurzu, trvá 

celý jeden vyučovací den, tj. 8 hodin a aktivně se ho musí účastnit všichni z dané 

výukové skupiny, což představuje 24 posluchačů.
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Cílem výcviku v předmětu modelové situace je získat zkušenosti a dovednosti 

v oblasti sociální komunikace specifické pro vězeňské prostředí, prostředí soudů a státních 

zastupitelství i v prostředí běžného života. Posluchači si pod vedením dvojice trenérů 

modelových situací (v kombinaci učitel psychologie a učitel služební přípravy) mají možnost 

vyzkoušet některé typické činnosti příslušníka vězeňské a justiční stráže při výkonu profese 

a prožít situaci, s níž se může v praxi setkat. Tato situace se děje v do jisté míry stresujícím 

prostředí, kde jsou spolužáci, učitelé a snímá je videokamera.

Účastníci, kteří momentálně nejsou zapojeni do hraní rolí, pozorně sledují vystoupení 

svých kolegů, dělají si poznámky podle předem dohodnutých postupů. Po skončení výstupu 

sdělují své dojmy a pocity z vystoupení svého kolegy. Tím se cvičí v aktivním pozorování, 

psychologickém úsudku a schopnosti empatie. V neposlední řadě si obohacují slovní zásobu 

a zdokonalují se v přiměřené komunikaci před více lidmi. Každý účastník je při nácviku 

snímán videokamerou, což umožňuje zpětně provést objektivní rozbor jeho chování a slouží 

i jako kontrola pro pozorovatele, zda si významných projevů chování dostatečně povšimli.

Po výstupu se sám aktér snaží popsat své dojmy, jak situaci zvládal, co mu vadilo 

a pokouší se uvědomovat si vlastní prožitek z vystoupení. Slyší i hodnocení svých spolužáků. 

Při promítání nahrávky svého vystoupení má možnost porovnat svůj osobní prožitek se 

zaznamenanou realitou a i hodnocením ostatních.

Účelem tedy není prosté zautomatizování reakcí a úkonů, nýbrž poskytnutí možnosti 

porozumět chování svému i chování druhých v konkrétní nácvikové situaci. Zpětná vazba, 

která u všech aktérů proběhne po skončení výstupu, jim umožní případnou korekci chování, 

vede k uvědomění si vlastních nedostatků, obsahuje i další možné návody na další vhodný 

postup nebo upozorní na možný vznik negativních reakcí ze strany druhého komunikanta či 

komunikantů.

Významný je i prožitek protihráčů. V roli vězně hodnotí přístup svého kolegy 

i z hlediska profesní etiky a sociálního cítění a své pocity mu sdělí. Při všech akcích jsou 

účastníci hodnoceni i z hlediska přiměřenosti a správnosti služebních postupů a respektování 

lidské důstojnosti.

Způsob vedení modelových situací vyžaduje od dvojice trenérů vysokou kreativitu 

a odbornou způsobilost, vysokou komunikační zdatnost, souhru a především pedagogický 

takt. Cílem není posluchače zdeptat a psychicky rozložit, ale vést j e k  uvědomění si vlastní 

individuality, vlastních kvalit, k tomu, aby přestali z nejistoty napodobovat druhé, ale našli si 

vlastní cestu v přístupu k lidem, s nimiž budou dále zacházet v zátěžovém prostředí vězení.
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Studenti hodnotí modelové situace jako jednu z nej náročnějších částí nástupního kurzu, 

přestože za ně nejsou hodnoceni známkou.

K tomuto netradičnímu způsobu výuky, který je pro mnohé posluchače velice 

zátěžový, probíhají pravidelné supervize, které se konají za přítomnosti specialistů z mimo 

resortního prostředí, zpravidla ze Střediska psychologických služeb v Brně.

Po organizační stránce je průběh nástupního kurzu následující:

První soustředění:

Výuka navazuje na již získané základní informace z prvního období přípravy 

v organizačních jednotkách.

Probíhá především formou přednášek, výkladů a praktických nácviků. Činnost je 

směrována tak, aby po jejím ukončení mohlo dojít k praktickému procvičování získaných 

znalostí a dovedností v organizačních jednotkách.

Druhé soustředění:

Na začátku druhého školního soustředění probíhá vyhodnocení plnění plánu praktické 

přípravy. Jde o posouzení splnění cílů první části praktické přípravy a získání informací

o jejím průběhu v konfrontaci s vedenou dokumentací o jejím průběhu.

Na základě provedeného vyhodnocení jsou případně doplněny úkoly do druhé části 

praktické přípravy.

Další výuka probíhá prohlubováním již získaných znalostí a praktických dovedností 

formou opakování, cvičení a seminářů. Dále pokračuje druhá část teoretické výuky doplněním 

dalších poznatků stejným způsobem jako v části prvé.

Třetí soustředění:

Tato fáze je chápána jako prostor pro procvičování a upevňování již získaných 

teoretických i praktických poznatků. Výuka je ukončena závěrečnou klasifikací v jednotlivých 

předmětech.

Závěrem tohoto soustředění, jakož i ukončením celého nástupního kurzu, je komplexní 

prověřování teoretických znalostí a praktických služebních dovedností formou komisionálni 

závěrečné zkoušky.
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Během praktické přípravy příslušník vězeňské a justiční stráže procvičuje poznatky 

získané v průběhu teoretické přípravy ve škole. Tato příprava probíhá dle zpracovaného 

plánu, který respektuje v prvé řadě probrané učivo a je koncipován podle specifik dané 

organizační jednotky (věznice, vazební věznice, soud, státní zastupitelství).

Plány pro jednotlivá soustředění praktické přípravy zpracovává zaměstnanec 

organizační jednotky (školitel) ve spolupráci s Institutem vzdělávání. Při zpracování se 

vychází z profilace organizační jednotky, případně i z funkce příslušníka.

Koncepce základní profesní přípravy pro příslušníky Vězeňské služby ČR je začleněna 

do Programu celoživotního vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby ČR, který navazuje na 

kariémí řád zaměstnanců Vězeňské služby ČR. (Osnovy pro nástupní kurz typu A, 2002)

3.2.5 Vstupní vzdělávání občanských zaměstnanců

Základní odborná příprava pro občanské zaměstnance Vězeňské služby ČR má 

rovněž dvě části, praktickou, prováděnou v kmenových organizačních článcích, a nástupní 

kurz s označením B 1 a B 2, který je realizován ve vzdělávacím středisku Institutu 

vzdělávání Vězeňské služby ČR v Kroměříži. Jsou do něho zařazeni všichni nově nastupující 

občanští pracovníci Vězeňské služby ČR, kteří jsou při výkonu práce v přímém kontaktu 

s obviněnými nebo odsouzenými.

Podobně jako u příslušníků se o nově nastupující občanské zaměstnance stará ve 

věznici lektor instruktor -  školitel, který zajistí jejich počáteční orientaci v problematice 

vězeňství a vybaví je příslušnými právními normami, které jsou pro jejich výkon funkce 

závazné. Seznámí je i s učebními texty užívanými v nástupním kurzu.

V nástupním kurzu jsou studenti rozděleni do dvou skupin:

První skupina je tvořena zaměstnanci oddělení logistiky, zdravotnictví 

a administrativních zaměstnanců. Jejich nástupní kurz, který má označení B 1, trvá 3 týdny. Je 

zakončen písemným testem.

Druhá skupina je vytvořena zejména ze zaměstnanců oddělení výkonu trestu a výkonu 

vazby, což jsou vychovatelé, vězeňští pedagogové, psychologové, sociální pracovníci, 

případně sociologové. Nástupní kurz pro tyto zaměstnance má označení B 2 a trvá 6 týdnů. 

Je dělen na dva samostatné oddíly, každý v délce 3 týdnů. První je shodný s 1. skupinou
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zaměstnanců a je také zakončen písemným testem. Druhá, rozšiřující část, je ukončena 

komisionálni ústní zkouškou z vybraných předmětů.

Nástupní kurz typu B (BI i B2) je orientován na kultivaci sociální způsobilosti 

zařazeného zaměstnance Vězeňské služby ČR, tedy na efektivnost jeho sociálního chování. 

Jeho činnost v profesionální oblasti je závislá na odborných schopnostech a znalostech a také 

na jeho sociální kompetenci, komunikačních schopnostech apod.

Příprava je zaměřena tak, že absolvent nástupního kurzu B je schopen se samostatně 

orientovat v systému vězeňství v České republice, zná základní právní úpravy výkonu trestu 

odnětí svobody, výkonu vazby a vybraná legislativní ustanovení, která souvisejí sjeho 

pracovním zařazením a příslušným organizačním článkem. Orientuje se i v souvisejících 

oborech humanitních, především v psychologických a pedagogických aspektech penitenciámí 

problematiky. Zná a dodržuje základy profesní etiky .

Část výuky je vedena formou přednášek (především v nástupním kurzu typu B l) 

a seminářů, část je realizována modifikovanou formou sociálního výcviku a je zaměřena na 

nácvik dovednosti v jednání s lidmi a aktivní zvládání náročných životních situací. Cílem je 

naučit posluchače chápat a poznat sebe sama, získat vhled do vlastních prožitků, postojů 

a reakcí. To je předpokladem pro to, aby pracovníci zařazení v kurzu byli schopni chápat 

druhé, porozumět svému okolí a účinněji se orientovat v mezilidských vztazích.

Zážitková forma sociálně-psychologického výcviku je kombinována s aktivitami jako 

je např. hraní rolí, situačně úkolové hry, inscenační metody apod. (Osnovy pro nástupní kurz 

typu B, 2002)

Obsah výuky je v podstatě obdobný jako u nástupních kurzů pro příslušníky.

Cílem základní odborné přípravy, která je realizována ve formě nástupních kurzů obou 

typů, je vytvoření předpokladů přibližně stejné úrovně teoretických vědomostí z oborů 

humanitních i právně bezpečnostních a služebních, na něž později může navázat další 

vzdělávání v podobě kurzů Programu celoživotního vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby 

ČR.

Platnou legislativní úpravou Programu celoživotního vzdělávání je Nařízení 

generálního ředitele Vězeňské služby ČR č.26/2001 o organizaci vzdělávací činnosti ve 

Vězeňské službě Č R .

Od ledna 2006 je nově nastupující zdravotnický personál připravován v nástupním 

kurzu typu B 3, což je modifikace stávajícího kurzu B 2, který je rozšířen o zdravotnickou 

problematiku ve vězení.
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Vzdělávání zaměstnanců vězeňské služby je jako každé vzdělávání především 

investice do budoucnosti.

Měli jsme možnost pobývat na stážích na Slovensku, v Polsku, Bavorsku a Sasku. 

Všude se náš zájem upíral na vzdělávání personálu vězeňské služby.

Profesní příprava personálu vězeňské služby v mnoha státech, a to nejen Evropy, je 

díky podobným podmínkám věznění a do jisté míry podobným legislativním úpravám 

věznění založena na podobných základech. Rozdíly ve způsobu výcviku v jednotlivých 

zemích samozřejmě existují, ale je si třeba uvědomit, že tyto rozdíly jsou způsobeny jejich 

rozdílnou kulturní a hospodářskou situací. Společný základ profesní přípravy v každém státě 

vychází z respektování pravidel profesní etiky, dodržování a respektování základních 

lidských práv za přísného dodržování zákonnosti při výkonu práce veškerého personálu 

vězeňské služby.

V podstatě je možno konstatovat, že v současné době jsou si mnohé evropské 

vzdělávací systémy vězeňského personálu hodně podobné. Všechny zahrnují jak vstupní 

vzdělávání, vzdělávání průběžné, tak i vzdělávání středního a vyššího managementu. Ve 

všech evropských zemích jsou podobné výukové celky obsahující pedagogiku, psychologii, 

sociální práci, etiku, sebeobranu, střeleckou přípravu a služební předměty vězeňství.

Slovensko

Slovenské vězeňství se vyvíjelo a existovalo v rámci společného státu dlouhou dobu 

spolu s vězeňstvím českým. Oba systémy jsou si v mnohých směrech velice podobné dodnes, 

dokonce se český vzdělávací systém stal vzorem pro transformaci systému slovenského 

a dodnes existuje mezi oběma státy v této oblasti úzká a velice plodná spolupráce, přestože 

systém slovenského vězeňství je podobně jako i systém polský více militantnější než náš 

český.

Jak najdeme v interních materiálech Vězeňské služby Slovenské republiky je cílem 

koncepce vzdělávání příslušníků a zaměstnanců slovenské vězeňské služby zabezpečit 

vzdělanostní a odbornou přípravu příslušníka sboru. Pod odbornou přípravou se rozumí 

kvalifikace, vzdělání, výcvik a formování profesionálních postojů, návyků a zručností nově

3 .3  V zd ě lá v á n í vězeň sk éh o  p erson á lu  v  ok o ln ích  státech  E vrop sk é un ie
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přijatých příslušníků sboru. Důraz je kladen na bdělost a ostražitost při výkonu služby 

v sociálním prostředí ústavů pro výkon vazby, ústavů pro výkon trestu odnětí svobody, což je 

obdoba věznic a vazebních věznic u nás, a nemocnici pro obviněné a odsouzené v Trenčíně.

Dosáhnout uvedeného cíle znamená v přípravě vězeňského personálu uplatňovat 

vzdělávací programy zaměřené především na rozvoj schopností tvořivě a kriticky řešit 

problémy (jejich identifikace, analýza a navržení, výkon služby v náročných a zátěžových 

podmínkách atd.), personálních a interpersonálních schopností (sebezdokonalování 

a zvyšování výkonnosti, racionální a samostatné sebevzdělávání, sebekontrola, usměrňování 

chování, utváření progresivních mezilidských vztahů, práce v kolektivu, převzetí 

zodpovědnosti, respektování práva a etických hodnot atd.), služební a profesní etiky jako 

předpokladu bezproblémové komunikace s obviněnými a odsouzenými v rámci 

resocializačních aktivit, komunikačních schopností (ústní a písemný projev, tvorba 

a zpracování informací i v cizím jazyce). Významná je i schopnost pracovat s informačními 

technologiemi a prostředky, obsluha osobního počítače na úrovni běžného uživatele, zvládnutí 

práce na internetu a dovednost využívat různých dalších informačních zdrojů.

Vzdělávání je rozděleno do následujících čtyř skupin:

A. Odborné vzdělávání příslušníků sboru

1. adaptační fáze procesu přípravy příslušníka sboru,

2. základní výcvik,

3. odborné vzdělávání příslušníků sboru k získání kvalifikačního požadavku 

odborného vzdělání:

a) základní odborné vzdělávání,

b) specializované odborné vzdělávání.

B. Specializační vzdělávání příslušníků sboru

1. sociálně-psychologický výcvikový kurz,

2. odborný kurz příslušníků sboru na úseku justiční stráže,

3. odborný kurz psovodů pro výcvik všestranných služebních psů,

4. odborný kurz příslušníků sboru na úseku preventivně-bezpečnostní služby.

C. Celoživotní vzdělávání příslušníků sboru

1. cyklický výcvik příslušníků sboru,
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2. odborný seminář vrcholového managementu Generálního ředitelství sboru, 

V aV V ,

3. odborný seminář personálních rezerv,

4. odborná příprava zdravotnických pracovníků,

5. odborná příprava lektorů institutu vzdělávání,

6. odborný seminář pro příslušníky sboru na úseku zaměstnávání, výroby a odbytu,

7. odborná příprava příslušníků sboru v oblasti informačních technologií,

8. jazyková příprava,

9. ostatní odborné semináře a školení příslušníků sboru z jednotlivých úseků 

služebních činností,

10. vysokoškolské studium:

a) akademie Policejního sboru,

b) jiné vysoké školy,

c) postgraduální studium,

d) doktorandské studium,

e) habilitace docentů.

D. Vzdělávání zaměstnanců sboru

1. adaptační fáze,

2. odborná příprava zaměstnanců sboru v oblasti informačních technologií,

3. jazyková příprava,

4. ostatní odborné semináře a školení,

5. krátkodobá školení; provádí Generální ředitelství sboru a věznice a vazební 

věznice v souladu s učebním programem.(Zbor väzenskej a justičnej stráže 

Slovenskej republiky,2003)

Bavorsko

Spolkové země Německa mají mnoho společných jmenovatelů v jednotlivých 

resortech, vězeňství není výjimkou. Každá německá spolková země řídí vězeňskou službu a i 

její vzdělávání má ve své vlastní kompetenci. Učební plány a osnovy se sice liší co do 

struktury a rozsahu, obsahem si však jsou velmi podobné.

Jak uvádí 3. číslo časopisu České vězeňství z roku 1994, neexistoval až do roku 

1982 jiný způsob vzdělávání nežli výcvik vězeňských dozorců, který byl prováděn téměř bez
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plánování a řízení učebních cílů nezbytných pro náročný výkon povolání v praxi. Výcvik 

probíhal zhruba jeden rok, důraz byl kladen především na písemnou zkoušku, která měla 

určitou tradici a byla platná pro všechny věznice. Praktický výcvik byl v podstatě založen na 

běžné praxi uplatňované v dané věznici a stejně tak ani neexistoval žádný systém dalšího 

vzdělávání. Změna nastala v souvislosti s vybudováním školy vězeňských zaměstnanců ve 

Straubingu v roce 1982, která je v současné době centrálně odpovědná za výcvik vězeňských 

dozorců v Bavorsku. Doba výcviku byla prodloužena z jednoho roku na 18 měsíců.

Na základě obecných pedagogických zásad byly hierarchicky vytvořeny učební cíle: 

obecné cíle platné pro celý výcvik, které měly adeptům pomoci efektivně pracovat podle 

vězeňského zákona a účinně spolupracovat s ostatními zaměstnanci věznice, instruktážní cíle 

pro jednotlivé části výcviku, kdy se adepti na základě těchto cílů seznámili s pracovištěm ve 

věznici a tím si uvědomovali význam svého povolání v rámci vězeňské služby. Pro jednotlivé 

předměty byly navrženy obecné cíle, které vycházely z vězeňského zákona, a poté byly 

vypracovány podrobné cíle jednotlivých lekcí, které umožňovaly porozumět vztahům mezi 

jednotlivými úkoly a způsoby jejich realizace.

Dnes lektoři užívají rozmanité učební metody a snaží se účastníky výcviku do 

učebního procesu co nejvíce zapojit. Mezi důležité učební cíle nepatří pouze praktické 

dovednosti a teoretické znalosti, ale také pozitivní postoj -  a to jak vůči vězňům, tak vůči 

ostatním kolegům, protože spolupráce je totiž základním stavebním kamenem vězeňské 

služby.

Plánovité doškolování a další vzdělávání bylo zavedeno rovněž až díky bavorské škole 

vězeňského personálu. V současném plánu kurzů existují kurzy zaměřené na praktické 

dovednosti, jako je např. cvičení komunikačních schopností, nebo na teoretické obory -  

rozvoj organizačních dovedností. Další výcvik již sloužících příslušníků, tedy celoživotní 

vzdělávání, je chápáno v dnešním Bavorsku jako velmi důležité a nanejvýš potřebné.

Podobné vzdělávání vězeňského personálu je zavedeno v Dolním Sasku.(Deutsche 

Gefangnisdienst, 2000)

Vzdělávání v Sasku

Po sjednocení Německa bylo nutno ve všech oblastech změnit pravidla života podle 

nových zákonů. V bývalé NDR byla práce s vězni založena na kolektivním pojetí výchovy, 

kdežto nový zákon o výkonu trestu je založen na individuální výchově. Proto bylo nutno 

vytvořit rekvalifikační kurzy pro veškerý vězeňský personál v celém Sasku bez ohledu na
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délku služby. Jak uvádí Všetečka bylo vzdělávání v těchto kurzech postaveno na čtyřech 

zásadách:

První zásada si klade za cíl změnit obraz o vězni.

Druhá zásada je stanovena v souladu s cílem změnit interakci mezi lidmi. Je rozdělena na 

podskupiny dle profesního složení, kdy pro každou skupinu zaměstnanců byly vytvořeny 

kurzy se speciálním obsahem dle jejich zaměření a úrovně řídící práce.

Třetí zásada prakticky uplatňuje právní vztahy mezi vězeňskými orgány a vězni. Určuje 

tedy konkrétní role členů vězeňské instituce v mezích právních vztahů.(Bundesministerium 

des Innem, 2001)

Čtvrtá zásada se tématicky věnuje konkrétnímu jednání na daném pracovním stanovišti. 

Zhodnocuje témata prvních třech zásad a rozpracovává jednotlivé předměty spolupráce 

s dalšími pracovníky vězeňské instituce.(Všetečka,1987)

Nový systém vzdělávání vychází ze systému uplatňovaném v bavorském Straubingu, 

navíc je zde zařazeno ještě střídání praktické a teoretické přípravy.

Podobné přístupy jako v Německu má kromě České republiky i Francie (Ministrěre 

de la Justice de France, 2002). Jsou vedeny v podstatně civilnějším stylu, než je tomu na 

Slovensku a v Polsku. Na českém vzdělávacím systému Vězeňské služby ČR je v zahraničí 

vysoce ceněna (a přebírána) spolupráce s vysokými školami.

Polsko

Koordinaci a kontrolu nad organizací a průběhem vzdělávání příslušníků 

a zaměstnanců pro celé Polsko má na starosti odbor personální a odbor vzdělávání ve 

Varšavě.

Regionální inspektoráty vězeňské služby dohlížejí na jednotky pod svou působností 

a jednotliví ředitelé vězeňských zařízení koordinují a kontrolují vzdělávání svých podřízených 

příslušníků a občanských zaměstnanců.

Jediná škola pro výcvik a přípravu vězeňského personálu sídlí v Kaliszu. Jsou zde 

realizovány v podstatě dva vzdělávací směry.

Vzhledem k tomu, že Polsko nezrušilo militantní pojetí vězeňské služby, připravují na 

budoucí povolání příslušníky v poddůstojnických a praporčických hodnostech (tzv. choronži), 

a ve vyšších hodnostech důstojníky -  oficery. Vzdělávají se internátně. V poddůstojnické 

škole probíhá vzdělávání podle specializací jednotlivých funkcí příslušníků.
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Základní kurz pro příslušníky oddělení ochrany trvá 4 měsíce a je ukončen 

zkouškami. Poddůstojníci na funkcích středního personálu (zdravotnictví, administrativa) 

absolvují tzv. zkrácený kurz v trvání 2 měsíců.

Vzdělávání ve škole choronžich -  práporčícke škole se mohou zúčastnit pouze 

příslušníci s vyšším odborným vzděláním na praporčických funkcích. Základní kurz trvá čtyři 

měsíce.

Výuka v důstojnické škole trvá přes 10 měsíců, v období od října do července probíhá 

formou jednotlivých soustředění, která trvají od 2 týdnů do 1,5 měsíce. Vzdělávání je 

přizpůsobeno jednotlivým funkcím podle jejich specializace. Podmínkou pro zařazení do 

školy je ukončené magisterské vzdělání. K hlavním předmětům patří služební příprava, právo, 

bojová příprava a tělesná výchova (především sebeobrana) ale také resocializační pedagogika, 

psychologie a základy komunikace.

Druhý typ vzdělávání již neprobíhá pouze v centrálním vzdělávacím střediska 

v Kaliszu, ale i v jednotlivých doškolovacích střediscích, kterých má polská vězeňská služba 

celkem čtrnáct (2005). Tento typ vzdělávání je oprávněn organizovat generální ředitel a stejně 

tak i regionální ředitel polské vězeňské služby podle aktuálních potřeb jednotlivých 

vězeňských zařízení. Školení jsou zaměřena na prohlubování vědomostí a odbornosti potřebné 

pro výkon funkce příslušníků i občanských zaměstnanců.

Vzdělávání probíhá formou specializačních kurzů, účastí na odborných konferencích 

apod. Součástí tohoto vzdělávání jsou tzv. podiplomová -  postgraduální studia.(Centralny 

ošrodek szkolenia služby wi^ziennej w Kaliszu, 2000)

62



4. Celoživotní vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby ČR

Nejprve pohovoříme o tom, jaké místo má vzdělávání dospělých v Koncepci 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v České republice a z jakých základních 

teoretických východisek jsme při své práci vycházeli.

Systémový projekt z roku 1999, který vyjadřuje myšlenková východiska, obecné 

záměry a rozvojové programy směrodatné pro vývoj vzdělávací soustavy ve střednědobém 

horizontu, se zkráceně nazývá Bílá kniha. Dočteme se tu o vzdělávání dospělých jako o jedné 

z oblastí vzdělávání, kterou je nutno posilovat a rozvíjet.

„K nej výraznějším soudobým trendům vývoje vzdělávacích soustav patří rychlý 

rozvoj vzdělávání dospělých, jejichž životní podmínky jim dávají možnost činit nezávislá 

rozhodnutí o svém osobním životě, vykonávají pracovní činnost (či usilují o přijetí do 

zaměstnání) nebo uspokojují své zájmy v postproduktivním věku. Je vyvoláván především 

požadavky hospodářství: potřebou neustále inovovat výrobky a služby (včetně zavádění 

nových technologií), zvyšovat produktivitu, kvalitu a efektivnost, a tím zlepšovat 

i konkurenceschopnost. Zvyšují se však i požadavky obecnější povahy (např. využívat 

informační technologie, cizojazyčné dovednosti, zdokonalovat péči o měnící se prostředí). 

Státy, podniky a jednotlivci, kteří těmto požadavkům chtějí dostát, se proto cílevědomě 

zaměřují na rozvoj a podporu vzdělávání dospělých.(Bílá kniha, 1999,s.54)

„Potřebu vzdělávání dospělých navíc zvyšují přesuny ve struktuře zaměstnanosti, 

změny v obsahu práce a vůbec snaha lidí zlepšovat své vzdělání zvláštní iniciativy, ať již 

kvůli lepší kariéře v zaměstnání nebo kvůli rozvíjení svých zálib. Z hlediska jednotlivce totiž 

vzdělávání dospělých prokazatelně zvyšuje jeho zaměstnatelnost a také usnadňuje přístup 

k vyšším příčkám kariéry a k vyšším příjmům. Rozšiřuje se též vzdělávání dospělých 

zaměřené šířeji, např. na rozvoj osobnosti, občanských rolí apod. Všechny tyto jevy a trendy 

ovlivňují i hospodářský a společenský vývoj v České republice.

Prognózy ukazují, že potřeba vzdělávání dospělých se bude i v příštím období 

zvyšovat a že vzdělávání dospělých bude čím dál tím více ovlivňovat hospodářské výsledky 

na úrovni makroekonomické i mikroekonomické. Proto se rozhodující soudobou koncepcí 

vzdělávání stala koncepce celoživotního učení sdružující počáteční (přípravné) i další 

vzdělávání do vzájemně propojeného celku, umožňujícího náležitou prostupnost všech složek 

vzdělávací soustavy.. Je založena na zásadě, že chce-li člověk obstát v rychlém vývoji svého 

okolí a chce-li je  aktivně ovlivňovat, nestačí mu již vzdělání získané v mládí ve škole, nýbrž
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musí mít šanci a chtít si je průběžně rozšiřovat. Vzdělávání se rozšířilo od mladých po 

dospělé, ze škol do řady dalších institucí, přesáhlo odvětví školství a stalo se věcí všech 

odvětví.“(Bílá kniha, 1999,s.54)

Dále se v Bílé knize konstatuje, že vzdělávání dospělých je nejvíce diferencovanou 

součástí vzdělávacích systémů. Zaměřuje se na různé cílové skupiny, které se navzájem liší 

rozsahem, věkem, povoláním, ale i motivací ke vzdělávání.

Vzdělávání dospělých se realizuje prostřednictvím státních i nestátních institucí 

z mnoha odvětví. Obsah vzdělávacích programů nebo kurzů je velice rozmanitý.

Vzdělávání dospělých Bílá kniha dělí do tří hlavních částí takto:

„Vzdělávání dospělých vedoucí k dosažení stupně vzdělání. Je to většinou studium dospělých 

ve všech druzích státních i nestátních středních, vyšších a vysokých škol jako druhá šance pro 

ty, kdo se z jakýchkoli důvodů ve školách nevzdělávali dříve.

Další profesní vzdělávání. Patří sem jednak povinné (normativní) i nepovinné kvalifikační 

a rekvalifikační vzdělávání zaměstnanců, jednak kvalifikační a rekvalifikační vzdělávání 

uchazečů o zaměstnání.

Ostatní součásti vzdělávání dospělých, jako jsou např. zájmové vzdělávání, vzdělávání 

seniorů apod.“(Bílá kniha, 1999, s. 54)

V oblasti vzdělávání dospělých Bílá kniha poukazuje na tři klíčové problémy, což jsou 

nejasné kompetence, neexistující nebo neúčinná motivace a chybění mechanizmů 

systémového rozvoje vzdělávání dospělých.

Tato práce je zaměřena v prvé řadě na vzdělávání dospělých v rámci Vězeňské služby 

České republiky, která je v působnosti resortu ministerstva spravedlnosti. Podle výše 

uvedeného dělení vzdělávání dospělých se zabývá druhým typem vzdělávání, tedy dalším 

profesním vzděláváním.

Podle Bílé knihy je další profesní vzdělávání nej rozsáhlejší součástí vzdělávání 

dospělých. Svým významem, kvalitou a kvantitou nejvíce ovlivňuje vzdělávání dospělých 

jako celek a jeho účinnost v hospodářství. „Ačkoli v České republice jsou některé podniky 

a sektory s výbornou úrovní rozvoje lidských zdrojů nebo vzdělávání, je u nás průměrný 

rozsah dalšího profesního vzdělávání ve srovnání se zeměmi Evropské unie významně nižší 

a rozdíly mezi Českou republikou a Evropskou unií se spíše zvětšují...

Nedostatečně se u nás rozvíjí také péče o rozvoj lidských zdrojů, a to jak na úrovni 

podniků, tak na úrovni sektorů a regionů. Manažeři někdy investují do „techniky“ než do 

„lidí“. Proto navrhujeme, aby projekty zaměřené na inovační postupy v rozvoji lidských
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zdroju a na šíření pozitivních zkušeností napříště získávaly větší podporu národních, 

regionálních a sektorových orgánů.“ (Bílá kniha, 1999, s. 57)

Stejně jako Bílá kniha i Jan Ámos Komenský ve Vševýchově ve své době konstatoval 

potřebu celoživotního učení, když říkal, že každý věk je určen k učení a tytéž meze jsou dány 

člověku pro život i pro učení. (Komenský, 1960)

Celoživotní vzdělávání (učení) představuje zásadní změnu pojetí celého vzdělávání, 

kdy všechny možnosti učení -  ať už v tradičních vzdělávacích institucích v rámci 

vzdělávacího systému či mimo ně -  jsou chápány jako jediný propojený celek, který dovoluje 

rozmanité a četné přechody mezi vzděláváním a zaměstnáním a který umožňuje získávat 

stejné kvalifikace a kompetence různými cestami a kdykoli během života.

Jak uvádí Palán v knize Lidské zdroje -  Výkladový slovník (2002) má celoživotní 

vzdělávání člověku poskytovat možnost vzdělávat se v různých stadiích svého rozvoje až do 

úrovně svých možností v souladu s vlastními zájmy, úkoly a potřebami.

Celoživotní vzdělávání má jednak svou stranu poptávky, jejíž základní 

charakteristikou je zajistit možnost učení a přístupnost ke vzdělávání po celý život, má také 

svou stranu nabídky, jejíž základní charakteristikou je zajištění možnosti učení se, nabídka a 

zpřístupnění vzdělávání až do úrovně osobnostních možností, do úrovně kritického růstového 

momentu, stropu intelektových předpokladů, do maxima osobnostních dispozic.

Pojem celoživotní vzdělávání (učení) zdůrazňuje víceméně časovou dimenzi: učení 

v průběhu života, buď nepřetržité nebo periodické. Proto se v Memorandu Evropské unie

o celoživotním vzdělávání (listopad 2000) hovoří o „všeživotním učení“, které obrací 

pozornost na rozšíření učení, jež se může odehrávat v jakémkoliv stadiu našeho života 

v plném rozsahu.

Programy celoživotního vzdělávání se dnes tedy řadí k nejvíce rozvíjenému sektoru 

vzdělávání v evropském měřítku a i v České republice patří k jednoznačné prioritě vzdělávací 

politiky, jak vyplývá zvýše uvedených dokumentů. Na potřebu vzdělávání dospělých, 

zaměstnanců vězeňských služeb evropských zemí poukazuje i několik pravidel uvedených 

v Evropských vězeňských pravidlech vydaných ve Strassbourgu v roce 1991:

„Vězeňský personál je třeba neustále povzbuzovat prostřednictvím školení, pohovory 

a kladným stylem řízení k větší lidskosti, vyšší účinnosti a oddanému přístupu ke svým 

povinnostem.“(pravidlo č. 52)

„Během své kariéry má personál udržovat a prohlubovat své znalosti a odborné 

schopnosti návštěvou kurzů dalšího vzdělávání při zaměstnání, organizovaných ve vhodných 

intervalech správou“.(pravidlo č. 55.2)
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První kroky k vytváření Programu celoživotního vzdělávání zahájila Vězeňská služba 

ČR již před rokem 1996, kdy se sídlo Institutu vzdělávání Vězeňské služby ČR definitivně 

přestěhovalo z Brna do Stráže pod Ralskem. Základní myšlenkou bylo navržení systému, 

který by zajistil možnost všem zaměstnancům Vězeňské služby ČR se dále vzdělávat.

Počáteční rysy koncepce celoživotního vzdělávání jsme začali plánovitě rozpracovávat 

v poměrně úzkém tříčlenném týmu již od roku 1997.

Protože výkladem a popisem užitých metod a postupů práce na koncepci celého 

Programu vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby ČR by se tato práce stala velmi 

obsáhlou, omezíme se pouze na jejich stručný záznam a v dalším textu se spíše budeme 

věnovat podrobnějšímu rozpracování návrhu nového vzdělávacího programu pro vězeňské 

pedagogy a vychovatele, v čemž vidíme jeden z hlavních cílů této práce.

4.1 Průběh práce na návrhu koncepce celoživotního vzdělávání

Program celoživotního vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby ČR je v současné 

době (2006) jedním z mála fungujících systémů celoživotního vzdělávání v naší republice. 

Protože je funkční, lze se s ním zčásti seznámit i na webových stránkách ministerstva 

spravedlnosti. Je to mimo jiné potvrzení úspěšnosti naší práce, která nás při přípravě celé této 

koncepce stála mnoho úsilí.

Koncepce se připravovala ve tříčlenném expertním týmu složeném z odborníka 

z oblasti služební problematiky vězeňské služby, odborníka z oblasti humanitních předmětů 

a odborníka z oblasti legislativy.

Zpracování celé koncepce jsme všichni tři pojali jako jeden z velmi zajímavých 

podnětů na zkvalitnění přípravy zaměstnanců Vězeňské služby ČR, možnosti stabilizace 

jejich pracovních týmů (propojení na tzv. kariémí řád) a v důsledku toho i celkového zlepšení 

kvalifikovaného přístupu k vězněným osobám.

Jako první jsme si vytyčili cíle celé koncepce, poté jsme zvolili vhodné metody práce. 

Cíle koncepce

Cíle koncepce lze rozdělit na základní cíl a dílčí cíle.

Základním cílem bylo vytvoření systému vzdělávacích programů pro každou funkci ve 

Vězeňské službě ČR od nejvyššího managementu až po strážného.
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Jako dílčí cíle jsme určili následující:

- analýza pracovních činností všech funkcí ve Vězeňské službě ČR,

- vytvoření požadovaných profilů (profesních charakteristik) jednotlivých 

funkcí,

stanovení vzdělávacích potřeb jednotlivých funkcí,

- vytvoření baterie konkrétních vzdělávacích programů, 

propojení koncepce vzdělávání s tzv. kariémím řádem.

Užité techniky:

- obsahová analýza, 

řízený rozhovor,

- pozorování.

Z hlediska užité metody šlo o komparaci a kvalitativní analýzu.

Předmětem analýzy se stala:

analýza pracovní náplně zaměstnanců Vězeňské služby ČR,

- vyhodnocení pracovního snímku dne,

vyhodnocení předpokladů pro kompetentní výkon funkce, 

vyhodnocení bezpečnostních rizik,

- vyhodnocení návrhu vzdělávacích potřeb,

analýza vybraných vzdělávacích celků a ověřování jejich efektivity.

Harmonogram prací

Analýzu pracovních činností jsme prováděli postupně, za plného pracovního vytížení, 

protože naší hlavní náplní práce byla a je především výuka. Práce na analýze našemu 

expertnímu minitýmu trvala téměř 18 měsíců.

Na základě této analýzy jsme vytvořili návrhy požadovaných profilů jednotlivých 

funkcí ve vězeňství, což trvalo další 4 měsíce včetně schvalovacích procedur. Návrh byl 

vedením Vězeňské služby ČR beze změn akceptován.

Pro větší představu podobu profilů konkrétních funkcí uvádíme v následujícím textu.
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4.1.1 Seznam funkcí a jejich požadovaných profilů

Ředitel a jeho zástupce

Profil: Odborné znalosti a dovednosti vrcholového manažera odpovídající poměrům v zemích 

EU

Vedoucí oddělení a jeho zástupce

Profil: Odborné znalosti a dovednosti manažera organizace státní správy při moderním řízení 

lidských zdrojů -  schopnost vést, organizovat, řídit, kontrolovat a hodnotit podřízené, 

vhodný styl komunikace s podřízenými i ostatními zaměstnanci z jiných úseků a oddělení 

organizační jednotky, schopnost empatie a zachovávání profesní etiky, práce na PC, jazyková 

vybavenost, ochota k aktivnímu sebevzdělávání, zdravý životní způsob, znalost problematiky 

EU

Inspektor vězeňské služby pro služební přípravu

Profil: Odborná úroveň a znalost problematiky ozbrojených složek a všech úseků 

v organizační jednotce, organizační a plánovací schopnosti, znalosti bezpečnostní politiky 

státu, vhodný styl komunikace se zaměstnanci na všech úrovních v organizační jednotce, 

práce na PC, jazykové znalosti.

Vrchní inspektor strážní služby a jeho zástupce inspektor strážní služby

Profil: Odborné znalosti a dovednosti manažera v ozbrojené složce při uplatnění moderních 

přístupů řízení lidských zdrojů -  schopnost vést, organizovat, řídit, kontrolovat a hodnotit 

podřízené, vhodný styl komunikace s podřízenými i ostatními zaměstnanci z jiných úseků 

a oddělení organizační jednotky, schopnost empatie a zachovávání profesní etiky, práce na 

PC, jazyková vybavenost, ochota k aktivnímu sebevzdělávání, zdravý životní způsob.

Inspektor strážní služby ( psovod )

Profil: Odborné znalosti a dovednosti manažera v ozbrojené složce při uplatnění moderních 

přístupů řízení lidských zdrojů -  schopnost vést, organizovat, řídit, kontrolovat a hodnotit 

podřízené, vhodný styl komunikace s podřízenými i ostatními zaměstnanci z jiných úseků 

a oddělení organizační jednotky, schopnost empatie a zachovávání profesní etiky, práce na 

PC, jazyková vybavenost, ochota k aktivnímu sebevzdělávání, zdravý životní způsob.
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Strážny 2. třídy ( psovod )

Profil: Odborné znalosti a dovednosti příslušníka ozbrojené složky, schopnost neagresivní 

komunikace s vězněnými osobami i veřejností, dodržování a prosazování zákonnosti, chování 

a vystupování dle pravidel profesní etiky, udržování fyzické zdatnosti, zdravý životní 

způsob.

Strážný

Profil: Odborné znalosti a dovednosti příslušníka ozbrojené složky, schopnost neagresivní 

komunikace s vězněnými osobami i veřejností, dodržování a prosazování zákonnosti, chování 

a vystupování dle pravidel profesní etiky, udržování fyzické zdatnosti, zdravý životní 

způsob.

Dozorce

Profil: Odborné znalosti a dovednosti příslušníka ozbrojené složky, schopnost neagresivní 

komunikace s vězněnými osobami i veřejností, dodržování a prosazování zákonnosti, chování 

a vystupování dle pravidel profesní etiky, udržování fyzické zdatnosti, zdravý životní 

způsob.

v
Strážný u vchodu do střežených objektů VS CR

Profil: Odborné znalosti a dovednosti příslušníka ozbrojené složky, schopnost komunikace, 

dodržování a prosazování zákonnosti, chování dle pravidel profesní etiky, udržování fyzické 

zdatnosti, zdravý životní způsob.

Strážný 1. a 2. třídy ( vedoucí referátu dopravy, řidič )

Profil: Odborné znalosti a dovednosti příslušníka ozbrojené složky, schopnost komunikace, 

dodržování a prosazování zákonnosti, chování dle pravidel profesní etiky, udržování fyzické 

zdatnosti, zdravý životní způsob.

Velitel místní jednotky JS

Profil: Odborné znalosti a dovednosti manažera v ozbrojené složce při uplatnění moderních 

přístupů řízení lidských zdrojů -  schopnost vést, organizovat, řídit, kontrolovat a hodnotit
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podřízené, vhodný styl komunikace s podřízenými i s pracovníky soudu, ministerstva 

a státního zastupitelství, vhodný přístup k veřejnosti, schopnost empatie a zachovávání 

profesní etiky, práce na PC, jazyková vybavenost, ochota k aktivnímu sebevzdělávání, zdravý 

životní způsob.

Strážný JS

Profil: Odborné znalosti a dovednosti příslušníka ozbrojené složky, schopnost neagresivní 

komunikace, dodržování a prosazování zákonnosti, chování a vystupování dle pravidel 

profesní etiky, udržování íyzické zdatnosti, zdravý životní způsob.

Speciální pedagog

Profil: Odborné znalosti a dovednosti v oboru speciální pedagogiky zejména psychopedie 

a etopedie, schopnost tvůrčího vedení, týmové práce s vychovateli a kooperace se všemi 

specialisty a zaměstnanci VS ČR, ochota sebevzdělávání a uplatňování nových poznatků 

v programech zacházení a výchovné praxe. Aktivní prosazování zdravého životního způsobu, 

neagresivní komunikace a profesionálního přístupu, jazyková vybavenost, znalost práce na 

PC.

Psycholog

Profil: Odborná způsobilost k výkonu povolání psychologa v podmínkách vězení, schopnost 

tvůrčího vedení a kooperace se všemi specialisty a zaměstnanci VS ČR, ochota 

sebevzdělávání a uplatňování nových poznatků při realizování programů zacházení 

a psychologické praxe. Aktivní prosazování zdravého životního způsobu, neagresivní 

komunikace a profesionálního přístupu, jazyková vybavenost, znalost práce na PC.

Sociolog

Profil: Odborná způsobilost k výkonu povolání sociologa v podmínkách vězení, schopnost 

tvůrčí práce a kooperace se všemi specialisty a zaměstnanci VS ČR, ochota sebevzdělávání 

a uplatňování nových poznatků ve své praxi.Prosazování zdravého životního způsobu, 

neagresivní komunikace a profesionálního přístupu, jazyková vybavenost, znalost práce na 

PC.
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Vychovatel

Profil: Odborné znalosti a dovednosti v oblasti výchovy v penitenciámím prostředí. 

Schopnost týmové práce s ostatními zaměstnanci, vychovateli a specialisty. Ochota aktivního 

sebevzdělávání a uplatňování nových poznatků v programech zacházení a pedagogické praxi. 

Aktivní prosazování zdravého životního způsobu, neagresivní komunikace, empatie 

a dodržování zásad profesní etiky, jazyková vybavenost, znalost práce na PC.

Sociální pracovník

Profil: Odborná způsobilost k výkonu povolání v podmínkách vězení, schopnost kooperace 

se všemi specialisty a zaměstnanci VS ČR, ochota sebevzdělávání. Dovednost neagresivní 

komunikace při empatickém přístupu k vězněným osobám a jejich rodinným příslušníkům, 

dodržování zásad profesní etiky, jazyková vybavenost, znalost práce na PC.

Lektor instruktor

Profil: Odborné znalosti a dovednosti v oblasti vzdělávání a vedení volnočasových aktivit 

v penitenciámím prostředí. Schopnost týmové práce s ostatními specialisty. Ochota 

aktivního sebevzdělávání a uplatňování nových poznatků v pedagogické praxi. Aktivní 

prosazování zdravého životního způsobu, neagresivní komunikace, empatie a dodržování 

zásad profesní etiky, jazyková vybavenost, znalost práce na PC.

Dozorce I. třídy VV

Profil: Odborné znalosti a dovednosti na úrovni výchovného pracovníka VS ČR. Schopnost 

spolupráce s ostatními zaměstnanci, vychovateli a specialisty VS ČR. Ochota aktivního 

sebevzdělávání. Aktivní prosazování zdravého životního způsobu, neagresivní komunikace, 

empatie a dodržování zásad profesní etiky, jazyková vybavenost, znalost práce na PC.

Vychovatel -  terapeut

Profil: Odborné znalosti a dovednosti v oblasti výchovy v podmínkách vězení při uplatňování 

terapeutických postupů. Schopnost týmové práce s ostatními vychovateli a specialisty.Ochota 

aktivního sebevzdělávání a uplatňování nových poznatků v programech zacházení, výchovné 

a terapeutické praxi. Prosazování zdravého životního způsobu, neagresivní komunikace, 

empatie a dodržování zásad profesní etiky, jazyková vybavenost, znalost práce na PC.
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Učitel ( vedoucí školského vzdělávacího střediska)

Profil: Odborné znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a vzdělávání v penitenciámím 

prostředí. Schopnost řízení a organizování výuky, týmové práce s ostatními specialisty. 

Ochota sebevzdělávání a uplatňování nových poznatků v pedagogické praxi. Prosazování 

zdravého životního způsobu, neagresivní komunikace, empatie a dodržování zásad profesní 

etiky, jazyková vybavenost, znalost práce na PC.

Učitel školského vzdělávacího střediska

Profil: Odborné znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a vzdělávání v penitenciámím 

prostředí. Schopnost organizování výuky, týmové práce s ostatními specialisty. Ochota 

sebevzdělávání a uplatňování nových poznatků v pedagogické praxi. Prosazování zdravého 

životního způsobu, neagresivní komunikace, empatie a dodržování zásad profesní etiky, 

jazyková vybavenost, znalost práce na PC.

Mistr odborné výchovy

Profil: Odborné znalosti a dovednosti v oblasti odborného vzdělávání v penitenciámím 

prostředí. Schopnost organizování praktické výuky a týmové práce s ostatními specialisty. 

Ochota sebevzdělávání a uplatňování nových poznatků v odborné praxi. Prosazování 

zdravého životního způsobu, neagresivní komunikace, empatie a dodržování zásad profesní 

etiky, znalost práce na PC.

Pracovník oddělení prevence a stížností

Profil: Odborné znalosti a dovednosti v oblasti prevence kriminality, dodržování zákonnosti 

a kontroly, schopnost objektivního přístupu při vyřizování stížností, dodržování zásad 

profesní etiky, vhodný způsob komunikace. Jazyková vybavenost, znalost práce na PC.

Ekonom ( účetní)

Profil: Odborné znalosti a dovednosti ve svém oboru, schopnost orientace a zavádění nových 

předpisů do praxe, ochota sebevzdělávání, práce na PC

Personalista

Profil: Odborné znalosti a dovednosti v oblasti personální práce a výchovy personálních 

rezerv, schopnost orientace a zavádění nových předpisů do praxe, ochota sebevzdělávání, 

jazykové znalosti a práce na PC.
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4.1.2 Úrovně Programu celoživotního vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby ČR

V roce 2000 se konala v Kroměříži Mezinárodní konference o vzdělávání. Zde byla 

poprvé představena celá naše nová koncepce dalšího průběžného vzdělávání. Zaznel tu náš 

referát na téma Program celoživotního vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby ČR, který se 

stal základem preambule tohoto programu. Byl otištěn v Českém vězeňství č.3-4/2000 na 

str.15.

V průběhu doby prošel drobnými úpravami (lze porovnat s původním textem 

v Českém vězeňství) a v současné době je zveřejněn v této podobě:

„Cílem Programu celoživotního vzdělávání pracovníků Vězeňské služby České 

republiky je permanentní zvyšování profesionality všech pracovníků, zejména však těch, kteří 

jsou v přímém styku s vězni. Dále jde o získávání nových vědomostí a dovedností z oblasti 

odborné služební problematiky, profesní etiky, prosociálního chování, práva, boje proti 

organizovanému zločinu, korupci a drogám, psychologie, především však poznávání 

osobnosti a vhodné komunikace. Důležitým přínosem je i zlepšení vnímavosti k sobě

i ostatním lidem a zdokonalení interpersonálních dovedností, které jim usnadní jednání 

s vězni i spolupracovníky. Zahrnuto je nejen odborné vzdělávání, ale celým programem 

prolíná i výchova k respektování základních lidských práv. Trvalá pozornost je věnována 

zvyšování fyzické připravenosti i duševní odolnosti pracovníků Vězeňské služby ČR.

Základy Programu celoživotního vzdělávání pracovníků Vězeňské služby byly 

vytvořeny již v roce 1996, kdy byly shrnuty dosavadní vzdělávací aktivity Institutu a zároveň 

načrtnuty směry a perspektivy, jimiž by se mělo další vzdělávání ve ubírat.

Program celoživotního vzdělávání tak navazuje nejen na minulé záměry, ale 

především vychází ze současných aktuálních potřeb a také možností Vězeňské služby České 

republiky.

Celoživotní vzdělávání je tedy pojato jako cílevědomá, plánovitá a všestranná 

kultivace každého jednotlivce pracujícího ve Vězeňské službě ČR, permanentní zvyšování 

jeho vzdělanostní a morální úrovně. Lze je chápat jako plynulou na sebe navazující, navzájem 

se prolínající a doplňující koncepci, která není založena pouze na vzdělávacích iniciativách 

Institutu, a le je  spojena s celou sítí dalších vzdělávacích institucí v České republice, jako jsou 

vysoké školy univerzitního typu - Karlova univerzita, Masarykova univerzita v Brně,
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Palackého univerzita v Olomouci, Technická univerzita v Liberci, Jihočeské univerzita 

v Českých Budějovicích, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 

Policejní akademie v Praze, Institut mezioborových studií v Brně, dále střední policejní školy 

Ministerstva vnitra ČR v Praze a v Brně, Justiční akademie ve Stráži pod Ralskem, 

psychiatrické léčebny, ústavy sociální péče a řada dalších státních a nestátních 

organizací...(Program celoživotního vzdělávání pracovníků VS ČR, 2001)

V celé koncepci celoživotního vzdělávání můžeme rozlišit osm úrovní.

První úroveň tvoří základní profesní příprava, do níž jsou zařazování všichni nově 

nastupující zaměstnanci Vězeňské služby. Tato příprava probíhá formou základní odborné 

přípravy (nástupních kurzů) jak již bylo dříve popsáno, případně nástupního školení 

u zaměstnanců, kteří do kontaktu s vězni nepřijdou.

Druhou úroveň tvoří systematické školení v organizačních jednotkách Vězeňské 

služby ČR v rámci nově koncipovaného programu služební odborné přípravy. Součástí je 

doplňování a upevňování vědomostí formou řízeného samostudia a následné pravidelné 

prověřování získaných znalostí, u příslušníků dále i individuální zvyšování fyzické kondice, 

zkvalitňování dovedností z oblasti sebeobrany a střelecké přípravy spojené s pravidelnými 

prověrkami.

Třetí úrovní je studium zaměstnanců Vězeňské služby ČR na vysokých školách 

a postgraduální studium.

Ve čtvrté úrovni najdeme hlavní základ celoživotního vzdělávání, tj. systém 

rozširovacích a specializačních kurzů. Kurzy rozděleny na povinné a nepovinné a jsou určeny 

pro každou funkci ve Vězeňské službě ČR. Projekty kurzů zařazené v Programu 

celoživotního vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby České republiky jsou v souladu 

s Pravidly vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech.

Pátou úroveň tvoří spolupráce s nestátními organizacemi zejména na úseku výchovy 

k lidským právům, prosociálního chování, profesní etiky, komunikace, protidrogové prevence 

apod. s Penál Reform International, Amnesty International, Českým helsinským výborem, 

Athinganoi, Etickým fórem a nadací Podané ruce atd.

Za šestou úroveň lze považovat vědomosti, které zaměstnanci získají během 

zahraničních cest a stáží. Už před třemi sty padesáti lety prosazoval J. A. Komenský kontakty 

se zahraničím a cestování.
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Institut vzdělávání Vězeňské služby ČR rozvíjí rozsáhlou spolupráci se zahraničními 

partnery v Bavorsku, Sasku, se Slovenskem, Polskem, Norskem, Holandskem, částečně 

s Maďarskem a Rakouskem, navázány jsou kontakty s Francií.

Sedmou úroveň tvoří vrcholový modul vzdělanosti, což představuje spolupráce 

s vysokými školami, věda, výzkum, účast na mezinárodních konferencích s penitenciámí 

problematikou.

Do této úrovně vzdělávání se patří působení zaměstnanců Vězeňské služby ČR na 

středních a vysokých školách formou přednáškové, konzultační a publikační činnosti, vedení 

diplomových prací, zpracování oponentských posudků atd.

Osmou úrovní je míněna environmentální výchova. Tato výchova zahrnuje celý 

komplex vzdělávacích volnočasových aktivit, mimoškolní a mimovýukovou činnost, 

především pak výchovu prostředím a ekologickou výchovu. Prostupuje všemi výše 

popsanými úrovněmi.

Náš návrh Programu celoživotního vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby ČR, jeho 

celkové pojetí s propojením na kariémí řád se stal ojedinělou koncepcí, jaká dosud (2006) 

není rozpracována v žádném jiném resortu a to ani v zahraničí.

Pro názornost uvádíme grafické znázornění úrovní celoživotního vzdělávání 

zaměstnanců Vězeňské služby ČR, které vytvořil vedoucí pedagogického oddělení Institutu 

vzdělávání mjr. Ing. Vlach.



vrcholový modul vzdělanosti
spolupráce s VŠ, věda, výzkum

Zahraniční cesty 
a výměna zkušeností

Vzdělávání prostřednictvím 
nestátních organizací

____
Celoživotní permanentní vzdělávání jako základní 
jádro profesionální odbornosti ve VS v souvislosti 

s KAR1ÉRNÍM ŘÁDEM 
tvořené specializačními a rozšiřujícími kurzy v IVVS

Služební profesní příprava v organizačních jednotkách VS jako 
upevňující a prohlubující činitel teoretických vědomostí a 

praktických dovedností a návyků: 
fyzická kondice, právní normy a služební předpisy, 

profesní etika, střelecká příprava, lidská práva, humanitní vědy

O

Základní odborná příprava:
nástupní kurzy (A, BI, B2, C) a nástupní školení (I)

(Vlach,2005)
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4.1.3 Kurzy Programu celoživotního vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby ČR

S výčtem požadovaných kvalit a vykonávaných činností úzce souvisejí i vzdělávací 

potřeby jednotlivých funkcí, které pak byly základem pro zpracování kurikul kurzů v rámci 

dalšího vzdělávání zaměstnanců ve všech funkcích. Práce na analýze vzdělávacích potřeb 

jsme prováděli postupně u každé funkce zhruba až do roku 2001.

Již v roce 1998 vznikl první katalog kurzů. Obsahoval nabídku prvních kurzu 

zaměřených na problematiku protidrogové prevence a na vzdělávání středního managementu

- vrchních inspektorů strážní služby.

Na základě v předchozím textu uvedených analýz pracovních činností, požadovaných 

kvalit a vzdělávacích potřeb jsme sestavili jednotlivé projekty vzdělávacích kurzů.

Pro ilustraci rozsahu podílu naší práce na celém Programu celoživotního vzdělávání 

zaměstnanců Vězeňské služby ČR uvedeme seznam názvů jednotlivých kurzů, jejichž autory 

jsme:

Protidrogová prevence I.a II.

Dvousemestrové studium speciální pedagogiky 

Kurz romské problematiky 

Prevence kriminality I. a II.

Specializační kurz pro sociální pracovníky VS ČR 

Specializační kurz rodinné terapie

Prevence kriminality pro pracovníky VS ČR v přímém styku s mladými dospělými 

vězni

Zacházení s mladými dospělými vězni 

Specializační kurz pro vrchní inspektory strážní služby 

Protidrogová prevence I.

Specializační kurz pro velitele místní jednotky justiční stráže I. a II.

Kurz pro pracovníky duchovenské služby

Kurz pro pracovníky duchovenské péče

Specializační kurz pro pracovníky oddělení prevence a stížností

Specializační kurz pro vychovatele
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Sociálně psychologický výcvik pro ředitele a jejich zástupce 

Strategie vyjednávání a zvládání stavů agresivity 

Základy forenzní psychologie pro speciální pedagogy 

Specializační kurz pro strážné u vchodu do střežených objektů VS ČR 

Styk a práce s veřejností (komunikace pro příslušníky justiční stráže)

Specializační kurz pro strážné 

Specializační kurz pro dozorce 

Zacházení s vězněnými cizinci

Specializační kurz zacházení se zvláštními skupinami vězněných osob 

Výchova k lidským právům pro pracovníky VS ČR I. a II.

Základy forenzní psychologie pro velitele místní jednotky justiční stráže 

Prevence šikanování

Zacházení se zvláště nebezpečnými vězni 

Základní kurz problematiky EU

Prevence kriminality v souvislosti s abúzem návykových látek

Přípravný kurz pro občany národnostních menšin k přijetí do VS ČR

Specializační kurz pro pracovníky VS ČR v přímém styku s vězněnými osobami

Sociálně psychologický výcvik pro dozorce 1. třídy výkonu vazby, sociální

pracovníky a lektory instruktory

Zacházení s vězněnými matkami s dětmi

Zacházení s dlouhodobě trestanými a doživotními vězni

Environmentální výchova- základní kurz

Doplňující pedagogické studium pro pracovníky VS ČR

Jde o 37 zpracovaných projektů, z nichž byl každý již alespoň jednou realizován 

v podobě tzv. pilotního programu. U každého proběhla evaluace kurzu a konečná úprava 

obsahu i formy dle legislativních požadavků k akreditace (viz text kapitoly 3.2.1). Většina 

kurzů byla realizována vícekrát a dle kapacitních možností Institutu vzdělávání Vězeňské 

služby ČR ve Stráži pod Ralskem nebo v Kroměříži se opakují periodicky.

V širším týmu se zaměstnanci personálního oddělení GŘ Vězeňské služby ČR jsme 

stanovili, které kurzy jsou pro kterou funkci povinné a které fakultativní, což je významné při 

zavedení tzv. kariémího řádu do praxe.
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Na základě zkušeností a získaných poznatků jsme se rozhodli ještě více rozpracovat 

systém vzdělávání vězeňských pedagogů a vychovatelů, protože na nich leží nej větší 

zodpovědnost při uskutečňování záměrů současné filozofie trestání, což je především náprava 

pachatele trestných činů.

O charakteristice těchto dvou cílových skupin včetně jejich pracovních činností, 

vzdělávacích potřeb a současném vzdělání a personálním stavu hovoří kapitola následující.
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5. Vězeňští pedagogové a vychovatelé

Všichni zaměstnanci vězeňské služby, kteří se stýkají s vězni, na ně buď mimoděk 

anebo cíleně výchovně působí. Příslušníci v uniformě, jejichž hlavní náplní práce je zajištění 

bezpečnosti, kázně a pořádku, na vězně působí zejména osobním příkladem, způsobem 

komunikace a svým celkovým přístupem k nim.

Specialisté na odděleních výkonu trestu (vězeňští pedagogové, vychovatelé, 

vychovatelé terapeuti, psychologové, sociální pracovníci a další) mají výchovné působení 

přímo v náplni své práce.

Jak jsme již uvedli na počátku této práce, jsou věznice rozděleny do čtyř typů od 

nejlehčího k nejtěžšímu: věznice s dohledem, dozorem, ostrahou a věznice se zvýšenou 

ostrahou. Do těchto věznic jsou vězněné osoby zařazovány soudem, který při ukládání trestu 

odnětí svobody vychází zm íry jejich narušení, možnosti resocializace a závažnosti 

spáchaného trestného činu.

Odlišují se podle vnějšího zabezpečení, což je například různá výška oplocení, 

způsobem zajištění vnitřní bezpečnosti (zvýšeným počtem příslušníků vězeňské stráže, větší 

nebo menší volností vězňů uvnitř věznice, ubytováním na celách nebo na ložnicích, 

zařazováním do práce apod.), liší se i v nabídce programů zacházení s vězněnými osobami.

Ve věznici s dohledem se zaměřují výchovní pracovníci více na zájmové aktivity 

vězňů oproti zvýšené ostraze, kam jsou umísťováni i vězni odsouzení na doživotí. Zde se 

aplikují více terapeutické programy zacházení s důrazem na dodržování bezpečnosti, kázně 

a pořádku.

Z výše uvedeného vyplývá, že prostředí výchovných pracovníků není stejné 

a podmínky pro jejich výkon práce se často výrazně liší.

K tomu přistupuje i fakt, že v mnohých věznicích najdeme i takzvaná specializovaná 

oddělení, kam se umisťují vězni, kteří z různých důvodů vyžadují při zacházení zvláštní 

podmínky.
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5.1 Pracovní náplň vězeňského pedagoga

Náplň práce vězeňských pedagogů upravuje Nařízení generálního ředitele Vězeňské 

služby ČR ě. 39/2000. Najdeme zde přibližně toto:

Vězeňský pedagog působí jako specialista na oddělení výkonu trestu, u svěřených 

vězňů zajišťuje odbornou úroveň realizace programu zacházení a vnitřní diferenciace. Řídí 

práci vychovatelů. Ve spolupráci s ostatními specialisty (psychologem, sociálním 

pracovníkem) odpovídá za sestavování, realizaci a odbornou úroveň programů zacházení 

u jednotlivých odsouzených a dbá na to, aby programy byly v souladu se závěry komplexní 

zprávy každého z vězňů.

Vězeňský pedagog je odborným poradcem ředitele věznice v oblasti pedagogických 

aspektů výkonu trestu, a to nejen z pohledu odsouzených, ale i z pohledu zaměstnanců. Je 

přímo podřízen vedoucímu oddělení.

Samostatně plní zejména tyto úkoly: podílí se na zpracovávání návrhu koncepce 

programů zacházení s odsouzeným, vnitřní diferenciace, skladby nabízených alternativ 

programu zacházení, které v písemné podobě měsíčního přehledu informují o časovém, 

prostorovém a personálním zajištění.

Provádí pedagogickou diagnostiku a zpracovává pedagogickou charakteristiku 

jednotlivých odsouzených, což zaznamenává v komplexní zprávě. Ta obsahuje i příslušná 

doporučení pro program zacházení. Výběr diagnostických metod je na uvážení pedagoga.

Společně s ostatními specialisty zpracovává konkrétní programy zacházení 

jednotlivých svěřených odsouzených, společně s ostatními specialisty a vychovateli se podílí 

na vyhodnocování jejich účinnosti, ve spolupráci s vychovateli navrhuje aktualizaci programů 

zacházení.

V rámci své pracovní náplně osobně vede nejméně jednu průběžnou aktivitu programu 

zacházení, zpravidla z oblasti speciálních výchovných aktivit.

Metodicky vede vychovatele-terapeuty a lektory-instruktory v oblasti aktivit 

a vyhodnocování programů zacházení. V rámci řízení o vnitřní diferenciaci předkládá 

odborné komisi návrhy vychovatelů na přeřazování odsouzených.

Spolupracuje se sociálním pracovníkem a zákonným zástupcem mladistvého při řešení 

přípravy mladistvého vězně na budoucí povolání. Je odborný garantem skladby fondu 

knihovny věznice a výběru dalších médií z hlediska vhodnosti specifiky programů zacházení 

a účelu výkonu trestu. Pokud o to odsouzený požádá, provádí s ním orientační pedagogické
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pohovory. Rovněž jim  poskytuje poradenskou pedagogickou pomoc, která je v souladu

s povahou daného případu a podmínek.

Pokud se u odsouzeného projeví příznaky psychických krizových stavů, poskytuje mu

individuální pedagogickou péči.
Má kázeňskou pravomoc, podílí se na zpracování hodnocení odsouzených.

Spolupodílí se na zkoumání příčin vzniku mimořádných událostí ve vztahu k vězněným 

osobám a navrhuje z pedagogického hlediska příslušná opatření, 

vedoucí k jejich řešení, prevenci a eliminaci.

Podílí se na výběru odsouzených k zařazení do práce, vzdělávání a rekvalifikaci, na 

rozhodování o zařazení odsouzených do seznamu objektů možného napadení či ohrožení 

a vytypovávání konfliktních a psychicky labilních odsouzených.

Spolu s ostatními specialisty navrhuje udělení přerušení výkonu trestu, přeřazování 

a přemísťování odsouzených, jejich umísťování do krizového, výstupního a specializovaného 

oddělení, povolování volného pohybu mimo věznici, dočasného opuštění věznice a návštěv

bez zrakové či sluchové kontroly.
Zabezpečuje všeobecné a odborné vzdělávání odsouzených v případě, že ve věznici

není zřízeno odloučené pracoviště středního odborného učiliště, učiliště a odborného učiliště

Vězeňské služby ČR. (NGŘ. č. 39/2000)
Ve organizačních jednotkách, kde je zřízeno školské vzdělávací středisko, pracují 

ještě jiní pedagogové. Tato funkce je totožná s klasickou funkcí učitele, má stejnou náplň 

práce, povinnosti a musí mít i odpovídající vysokoškolské vzdělání s různou aprobací, stejně 

tak jako učitel civilní školy podobného typu. Těmito pedagogy (učiteli) se tato práce

nezabývá.

5.2 Pracovní náplň vychovatele

Náplň práce vychovatelů upravuje Nařízení generálního ředitele Vězeňské služby ČR

č. 39/2000. Je zde uvedeno, že:
Vychovatel má statut pedagogického pracovníka. Jeho základním úkolem je

komplexní realizace zacházení se svěřenými odsouzenými, a to činnostmi jak přímými, tak

potřebnými k přípravě, zajištění a hodnocení přímé činnosti. Zpravidla pracuje nejvýše

s dvaceti odsouzenými.
Vychovatel je přímo podřízen vedoucímu oddělení a řídí ho vězeňský pedagog.
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Vychovatel musí osobně znát a pedagogicky usměrňovat jemu svěřené odsouzené, 

skupinovou atmosféru a sociální vztahy v jednotlivých ložnicích, ostatních ubytovacích 

prostorách a v celé jemu svěřené skupině odsouzených.

Podílí se na tvorbě konkrétních programů zacházení jemu svěřených odsouzených 

a sám vede podle svého odborného zaměření nejméně dvě průběžné aktivity programů 

zacházení, rozložené podle potřeby v průběhu celého týdne včetně dnů pracovního volna 

a klidu.

Jeho další povinností je sledování kvality účasti svěřených odsouzených v programu 

zacházení a změny v jejich chování; vhodné změny podněcuje a upevňuje.

Podílí se na vyhodnocování účinnosti programů zacházení jednotlivých svěřených 

odsouzených v návaznosti na změny v jejich chování a jednání a na navrhování potřebných 

změn a aktualizací včetně přeřazování ve skupinách vnitřní diferenciace.

Vychovatel zpracovává návrhy hodnocení odsouzených, podílí se na hromadně 

organizovaných akcích, dbá na upravenost ubytovacích prostor a motivuje odsouzené k jejich 

vhodné vlastní úpravě.

Vede osobní karty odsouzených, provádí průběžné zápisy postihující průběh 

naplňování účelu výkonu trestu u odsouzeného.

Zúčastňuje se všech jednání odborných komisí, kde se projednává problematika 

týkající se odsouzených, kteří jsou mu svěřeni, navrhuje umístění odsouzených do krizového, 

výstupního a specializovaného oddělení.

Vychovatel má a realizuje kázeňskou pravomoc, zpracovává návrhy na přerušení 

výkonu trestu, přeřazování a přemísťování odsouzených, povolování volného pohybu mimo 

věznici, dočasného opuštění věznice a návštěv bez zrakové či sluchové kontroly.

Vytypovává odsouzené s aktuálními psychickými problémy a upozorňuje na ně 

specialisty oddělení, zná a eviduje odsouzené mající sklony k sebepoškozování, útěkům, 

odsouzené vytypované jako možné objekty napadení a odsouzené jako možné pachatele 

násilného jednání, odsouzené, kteří jsou vyšetřováni nebo obžalováni z další trestné činnosti, 

a ty, jimž by měl být nařízen další nepodmíněný trest odnětí svobody nebo přeměněn trest 

podmíněný na nepodmíněný.

Podílí se na zabezpečování pedagogické péče o odsouzené, kteří odmítají stravu, 

sebepoškozují se, pokoušejí se o sebevraždu a o odsouzené, kteří jsou v krizových 

psychických stavech.

Podílí se na zkoumání příčin vzniku mimořádných událostí a navrhuje příslušná 

opatření k jejich řešení, předcházení a eliminaci. Zabezpečuje podle odborných doporučení
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zvýšenou individuální péči o odsouzené v krizových psychických stavech a odsouzené se 

závažnějšími sociálními problémy. Na svém pracovišti, v ubytovacích prostorech svěřených 

odsouzených a v prostorech, kde se realizuje zacházení, spolupracuje s dozorci, kterým může, 

v souladu s příslušnými vnitřními předpisy, vydávat pokyny související zejména s realizací 

zacházení.
Podílí se na zajištění provozu oddělení tím, že u svěřených odsouzených vede početní 

a jmenný přehled, rozhoduje o jejich ubytování, zprostředkuje a eviduje přijímání a odesílání 

korespondence a balíčků, provádí kontrolu korespondence podle § 17 zákona 555/1992, 

zprostředkuje a eviduje návštěvy a telefonické hovory, zprostředkovává vyřizování žádostí, 

stížností a podnětů a styk odsouzených s ostatními zaměstnanci věznice.

Pravidelně navštěvuje pracoviště svěřených odsouzených s cílem zajištění potřebné 

spolupráce s mistry při komplexní realizaci zacházení, ve věznici typu s dohledem minimálně

1 x týdně za účelem dohledu nad pracovní činností odsouzených.

Pravidelně sleduje nákupy odsouzených zejména z hlediska komplexní realizace 

zacházení a předcházení mimořádným událostem. (NGŘ č. 39/2000)

5.3 Příprava vězeňských pedagogů a vychovatelů

Vychovatel je  během své pracovní doby více v přímém styku s vězni, než je pedagog. 

Vychovatel je ten, kdo nepřetržitě působí osobním příkladem na svěřenou skupinu vězňů, 

každodenně je vystaven stresovým situacím souvisejícím s vlivem prostředí věznice. On je 

v „první linii“, mezi ním a vězněm neexistuje žádná ochranná bariéra.

Vychovatel není vyzbrojen donucovacími prostředky, není ani přeborníkem 

v sebeobraně. Přesto mnohdy pracuje s lidmi, kteří se dopustili velmi nebezpečných trestných 

činů, např. s několikanásobnými vrahy odsouzenými na mnoho let, případně na doživotí. Zná

i rodinnou a sociální situaci vězně.

Úspěšná převýchova vězně velmi záleží na kvalitách jeho vychovatele. On je ve styku 

s vězněm profesionál a právě od něho společnost očekává profesionální přístup k narušeným 

vězňům, profesionální vyřešení konfliktů, psychickou superodolnost.

Jak ho však na práci takovéhoto charakteru připravit? Jaké kvality požadovat při 

přijímacím řízení na funkci vychovatele? S jakou vzdělanostní úrovní se počítá? Kde a jaký 

obor by budoucí vychovatelé měli studovat? Toto jsou otázky, s nimiž se české vězeňství 

potýká řadu let.
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V minulých letech (do roku 1990) byli všichni pracovníci věznic bez výjimky 

v uniformě. Dnes jsou vězeňský pedagog i vychovatel funkce civilní.

Požadované vzdělání vychovatelů, tak jak jej uvádí katalog funkcí Vězeňské služby 

ČR z ledna 2004, je absolvování studia pedagogiky na vyšší odborné škole nebo bakalářského 

studia pedagogicky zaměřeného, či bakalářského, případně vyššího odborného s následným

doplňujícím pedagogickým studiem (NGŘ č. 47/2004).

V případě vězeňského pedagoga se požaduje vysokoškolské pedagogické vzdělání 

(NGŘ č. 47/2004), čímž má být zajištěna odborná pedagogická práce. Toto nařízení však 

zcela nepostihuje fakt, že ne každý pedagog je připraven na práci se specifickým druhem lidí

ve specifických podmínkách vězení.
Vysokoškolské pedagogické vzdělání mají především lidé připravující se na profesní

dráhu učitele. Jsou to určitě znalci ve svém oboru, zvládají didaktiku své aprobace, chybí jim

však znalosti speciální pedagogiky jako takové, o speciálních metodách výchovy

a převýchovy, o působení sociálně patologických jevů a podobně. Tak se stává, že pro nově

nastupujícího vysokoškolsky vzdělaného pedagoga, například absolventa studijního oboru

zeměpis, dějepis či matematika, je nástupní kurz typu B na dlouhou dobu to jediné, co ho

vybavuje alespoň těmi nejzákladnějšími poznatky z oboru speciální pedagogiky, především

etopedie. Přičemž jistě není sporu o tom, že při práci s vězni a ve vězení tvoří právě znalost

etopedie jeden ze základních předpokladů profesionální úspěšnosti pedagogického

pracovníka.
Přesto přichází vězeňský pedagog do věznice vybaven kvalitnějšími znalostmi 

pedagogiky, než je tomu u začínajících vychovatelů.

Požadavek na vzdělání vězeňských pedagogů a vychovatelů do ledna 2004 

nekorespondoval s tím, co vlastně musí, či spíše by měl, vychovatel a vězeňský pedagog 

dělat a znát. Jak je popsáno v předchozím textu.

Vychovatele najdeme i na přijímacím (nástupním) oddělení, na oddělení výstupním, 

krizovém, najdeme i zvláštní funkci vychovatel -  terapeut. Jejich pracovní náplně se liší

pouze v detailech.
Pro laika je představa vychovatele -  terapeuta spojena s absolventem terapeutické 

fakulty či absolventem nějakého obecně platného terapeutického výcviku. Většinou tam 

pracovník obdobných kvalit pouze dochází, protože Vězeňská služba České republiky ho jako 

řádného zaměstnance není schopna zaplatit. Tento deficit je  řešen pořádáním vzdělávacích 

kurzů pro tyto zaměstnance.Jejich absolvování má pouze resortní platnost.
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Vychovatel -  terapeut se během vlastní činnosti terapie pouze povrchně dotýká, 

nejpřínosnější moment jeho práce je práce s malou skupinou vězňů a individuální péče. 

Vžijeme-li se do situace vězně, který ve vězení nemá žádné soukromí, vše provádí kolektivně 

a na povel, včetně koupání, nákupů, vycházek a zábavy, přínos tohoto přístupu není

zanedbatelný.
Ve specifických podmínkách vězení, kdy vězeň prožívá a zpracovává krizi z uvěznění, 

je  však třeba, aby s vězněm pracoval dostatečně vyškolený profesionál, a to jak vězeňský

pedagog, tak vychovatel.
Jen tak může být naplněn smysl výkonu trestu odnětí svobody, kde přední místo

zaujímá převýchova, lidský přístup a respektování základních práv a svobod každého vězně.

5.4 Analýza vzdělávacích potřeb vězeňských pedagogů a vychovatelů

Nutnost zajištění příslušných vědomostí vychovatelů a vězeňských pedagogů, vedla 

k přípravě projektu jejich dalšího vzdělávání. Dříve však jsme museli jasně stanovit

a precizovat jejich vzdělávací potřeby.

Proto jsme provedli analýzu jejich pracovních činností uvedených v Nařízení

č. 39/2000 generální ředitelky Vězeňské služby ČR, kterým se stanoví úkoly občanských 

zaměstnanců a příslušníků Vězeňské služby České republiky při zabezpečování výkonu trestu 

odnětí svobody. Tyto náplně práce jsou uvedeny v předchozích podkapitolách.

K výčtu požadavků kladených na jednotlivé funkce jsme přiřadili výčet vzdělávacích 

celků, které z provedené analýzy vyplynuly. Jsou to vědomosti a dovednosti, které by měli 

pracovníci obou funkcí zvládnout, aby mohli adekvátním způsobem ve svých funkcích 

pracovat. Teprve poté jsme na tomto základě navrhli vzdělávací program pro vychovatele

i vězeňské pedagogy.

Výsledky analýzy vzdělávacích potřeb vězeňského pedagoga

Z analýzy náplně práce vězeňského pedagoga vyplývá, že pokud má vyhovět 

požadavkům na tuto funkci kladenou, musí být vybaven vědomostmi z následujících oblastí:

•  znalost právní úpravy výkonu trestu odnětí svobody
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• základy forenzní psychologie

• znalost problematiky šikany

• orientace v projevech skupinové dynamiky

• zvládání agresivity a stavů napětí

• krizová intervence

• orientace v psychologické terminologii

• orientace v protidrogové problematice

• orientace v problematice extremismu a terorismu

• práce s rodinou v krizi

• metodické poradenství, znalost specifik různých skupin odsouzených: mladiství, mladí 

dospělí, ženy, ženy s dětmi, drogově závislí, staří, dlouhodobě oslabení

a nemocní, sexuální devianti, osoby s mentálním postižením, osoby s poruchami 

chování různého zasažení

• orientace v terminologii speciálně pedagogické

• zvládnutí individuálního přístupu ke svěřeným odsouzeným

• znalost pedagogické diagnostiky

Dále by vězeňský pedagog měl být skutečným pedagogickým optimistou, čemuž však 

nelze naučit.

Výsledky analýzy vzdělávacích potřeb vychovatele

• znalost psychologie osobnosti

• znalost právní úpravy výkonu trestu odnětí svobody

• základy forenzní psychologie

• sociálně patologické jevy a jejich působení

• orientace v projevech skupinové dynamiky a práce se skupinou

• zvládání agresivity a stavů napětí

• orientace v psychologické terminologie

• komunikace a vyjednávání

• orientace v problematice extremismu a terorismu
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•  orientace v protidrogové problematice

• znalost specifik různých skupin odsouzených

• znalost terminologie pedagogické diagnostiky

V Programu celoživotního vzdělání jsme tyto požadavky formulovali v obecné rovině 

jako požadovaný profil funkce, což jsme uvedli v předchozím textu.

Povinných kurzů pro vězeňské pedagogy je připraveno 18 a pro vychovatele 19, 

mimo tyto jsou pro ně zpracovány ještě kurzy další - volitelné.

Seznam kurzů pro vězeňské pedagogy včetně jeho profilu:

Profil: Odborné znalosti a dovednosti v oboru speciální pedagogiky zejména psychopedie a 

etopedie, schopnost tvůrčího vedení, týmové práce s vychovateli a kooperace se všemi 

specialisty a zaměstnanci VS CR, ochota sebevzdělávám a uplatňování nových poznatků 

v programech zacházení a výchovné praxe. Aktivní prosazováni zdravého životního 

způsobu,neagresivní komunikace a profesionálního přístupu, jazyková vybavenost, znalost 

práce na PC.

*  Kurzy jsou určeny především pro zaměstnance VV a věznic dle umístění zvláštních 

skupin vězňů. 

kurzy takto označené jsou povinné

■y protidrogová prevence I 

ar protidrogová prevence II 

prevence kriminality I

- prevence kriminality II

- metodika řízení konfliktů pomocí analýzy transakcí

- základy psychologie písma -  grafológie I 

grafológie II
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- prevence kriminality pro zaměstnance VS ČR v přímém styku 

s mladými dospělými vězni * 

strategie vyjednávání a zvládání stavů agresivity 

zacházení s mladistvými vězni* 

zacházení s mladými dospělými vězni * 

metodika práce s vězni při speciálních výchovných postupech 

snižujících stavy napětí 

zacházení s vězněnými psychopaty* 

zacházení se zvláštními skupinami vězňů*

^  specializační kurz romské problematiky 

zacházení s vězněnými cizinci* 

zacházení s drogově závislými vězni

- vhled do problematiky arteterapie 

osobnostně sociální výcvik 

specializační kurz rodinné terapie 

speciálně pedagogická diagnostika

- základy forenzní psychologie pro speciální pedagogy 

výchova k lidským právům I

výchova k lidským právům II 

základní kurz problematiky EU

- dvousemestrové studium speciální pedagogiky (dle potřeby VS)

- Luscherův barvový test

- jazykový kurz (dle potřeby VS)

^  krizová intervence

kurzy takto označené jsou povinné

- kurz zdravého životního způsobu, relaxační programy

Seznam kurzů pro vychovatele včetně jeho profilu:

Profil: Odborné znalosti a dovednosti v oblasti výchovy v penitenciárním prostředí. 

Schopnost týmové práce s ostatními zaměstnanci, vychovateli a specialisty. Ochota aktivního 

sebevzdělávání a uplatňování nových poznatků v programech zacházení a pedagogické praxi.



Aktivní prosazování zdravého životního způsobu, neagresivní komunikace, empatie 

a dodržování zásad profesní etiky, jazyková vybavenost, znalost práce na PC.

ty specializační kurz pro vychovatele 

protidrogová prevence I 

protidrogová prevence II 

prevence kriminality I 

prevence kriminality II

- prevence kriminality v souvislosti s abúzem návykových látek*

- prevence kriminality pro zaměstnance VS ČR v přímém styku 

s mladými dospělými vězni *

strategie vyjednávání a zvládání stavů agresivity

zacházení s mladistvými vězni*

zacházení s mladými dospělými vězni *

metodika práce s vězni při speciálních výchovných postupech

snižujících stavy napětí

zacházení s vězněnými psychopaty*

zacházení se zvláštními skupinami vězňů*

- dvousemestrové studium speciální pedagogiky 

(dle potřeby VS)

specializační kurz romské problematiky

krizová intervence

zacházení s vězněnými cizinci

vhled do problematiky arteterapie

specializační kurz rodinné terapie

kurz zdravého životního způsobu, relaxační programy

- speciálně pedagogická diagnostika (dle potřeby VS)

- základy výpočetní techniky (dle potřeby VS)

- jazykový kurz (dle potřeby VS)

^  výchova k lidským právům I

^  výchova k lidským právům II 

prevence šikanování

zacházení se zvláště nebezpečnými vězni *

- základy didaktiky (dle potřeby VS)
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(Názvy i obsahy těchto kurzů lze kromě dalších kurzů Programu celoživotního vzdělávání 
zaměstnanců Vězeňské služby ČR lze najít na webových stránkách Institutu vzdělávání 
(www.ivvs.cz).

Většinou se jedná o kurzy, které jsou samostatné a na sebe nenavazující, většinou 

trvají jeden pracovní týden a mají 32 vyučovacích jednotek.

Jedním z prvních kurzů, který měl pomoci zajistit vězeňským pedagogům 

a vychovatelům vzdělání v oblasti speciální pedagogiky, především etopedie a psychopedie, 

byl kurz Dvousemestrové studium speciální pedagogiky — etopedie a psychopedie.

Pilotní projekt byl zahájen v roce 1997. Dosud (r. 2006) se konal šestkrát a úspěšně 

jej absolvovalo 125 vězeňských vychovatelů a vězeňských pedagogu.

Všechny kurzy se konaly ve výukovém středisku Institutu vzdělávání Vězeňské služby 

ČR v Kroměříži ve spolupráci s pracovníky Pedagogické fakulty MU v Brně.

5.4.1 Doplňující pedagogické studium pro zaměstnance Vězeňské služby ČR

Shmeme-li poznatky o současném vzdělání výchovných pracovníků 

v  o r g a n i z a č n í c h  jednotkách Vězeňské služby Č R ,  docházíme stále k následující statistice.

Ze šetření personálního oddělení Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR z roku 

2002 - 2003 vyplynulo, že v některých věznicích je téměř 80 % zaměstnanců, kteří přímo 

pracují s vězněnými osobami nebo řídí personál s jiným než humanitně zaměřeným 

středoškolským vzděláním (zejména technickým, ekonomickým, zemědělským apod.), 

z čehož plyne, že sice splnili požadavek středoškolského vzdělání s maturitou, avšak jejich 

znalosti z oblasti penologie, práva, psychologie, pedagogiky, sociologie, etiky či sociální 

patologie apod. jsou kusé a spíše laické než odborné. Právě teoretické znalosti z těchto oborů 

usnadňují zvládnutí každodenních náročných situací, které přináší práce ve vězeňství.

Od ledna 2004 vstoupil v platnost nový katalog funkcí ve Vězeňské službě ČR (NGŘ 

47/2004), který byl zaveden v souvislosti s novou šestnácti stupňovou platovou stupnicí a je 

v souladu s nařízením vlády č. 330/2003 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a veřejné správě. U mnohých funkcí se změnily i požadavky na vzdělání.

V souladu s požadavky států Evropské unie na vzdělání výchovných pracovníků, kteří 

jsou v přímém styku s vězněnými osobami (vychovatelů, vrchních dozorců výkonu vazby,
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sociálních pracovníků a lektorů - instruktorů) bylo předepsáno absolvování pedagogického 

vzdělání jako podmínka výkonu funkce.

Připomeneme, že požadované vzdělání vychovatelů podle katalogu funkcí je  vyšší 

odborné nebo bakalářské studium pedagogicky zaměřené nebo bakalářské či případně vyšší 

odborné s následným doplňujícím pedagogickým studiem, jak jsme uvedli již  v předchozí 

kapitole.

Počátkem ledna 2004 oslovil Institut vzdělávání Vězeňské služby ČR ředitele všech 

organizačních jednotek (věznic a vazebních věznic), aby zjistil, kolik výchovných 

pracovníků požadované pedagogické vzdělání nemá. V rámci zpracovávání prognózy 

uplatnění nově navrhovaného vzdělávacího programu byly zjištěny skutečnosti, které 

dokladuje tabulka č. 3 a grafické znázornění výsledků průzkumu Institutu vzdělávání na 

straně následující.

V uvedené statistice nejsou zahrnuty počty pedagogických pracovníků, kteří 

v minulosti absolvovali Střední odbornou školu Sboru nápravné výchovy, 12 (respektive 18) 

měsíční kurz důstojnické školy a postgraduální studium na Pedagogické fakultě Univerzity 

Karlovy v Praze určené pro pedagogy.

Institut vzdělávání Vězeňské služby ČR byl požádán personálním odborem 

Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR o stanovisko k uznání pedagogické způsobilosti 

absolventů výše uvedených typů studia, což doporučil. Toto doporučení bylo vedením 

Vězeňské služby ČR akceptováno.

Tabulka č.3

Prognóza uplatnění kurzu Doplňkového pedagogického studia

Funkce Věk do 30 let 31-40 let 41-50 let 51 let a více Celkem
Vychovatelé 36 122 188 177 523

Pedagogové 1 8 14 14 37

Sociální
pracovníci

13 16 19 19 67

Vrchní
dozorci

30 72 50 19 171

Lektoři-
instruktoři

6 13 19 5 43

Celkem 86 231 290 234 841
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Grafč.2

Věkové skupiny výchovných pracovníků bez pedagogického vzdělání
(procentuální vyjádření)

10,2%

34,5%

□  do 30 let « 3 1 - 4 0  let n41 - 50 let a51 a více

Z tohoto průzkumu vyplynulo další zjištění:

Z hlediska věkové struktury je nejmenší deficit požadované specializace ve vzdělání 

u věkově mladších skupin zaměstnanců Vězeňské služby ČR. Dle našich zjištění vzdělání 

nesplňuje 86 zaměstnanců do 30 let věku, což je relativně málo (10,2% z počtu zkoumané

skupiny).
Situace v dalších věkových skupinách tolik povzbudivá ale nejsou.

Celkem 231 (27,5% z počtu zkoumané skupiny) zaměstnanců ve věkové kategorii do 

40 let je poměrně vysoké číslo uvážíme-li, že tito lidé by měli pracovat ve Vězeňské službě 

ČR ještě v rozmezí přibližně 20-30 let (dle aktuálního věku k datu šetření, přičemž odhlížíme 

od možné fluktuace, změn pracovního zařazení apod.)

Podobně tomu je ve věkové kategorii 41-50 let, kde vzdělání nemá naplněné celkem 

290 zaměstnanců (34,5% z počtu zkoumané skupiny), přičemž tito by měli ve Vězeňské 

službě ČR pracovat ještě v rozmezí 1 0 - 2 0  let (podle aktuálního věku k datu šetření, přičemž 

odhlížíme od možné fluktuace, změn pracovního zařazení apod.)

U kategorie nad 50 let věku jde celkem o 234 zaměstnanců (27,8 z počtu zkoumané 

skupiny) s perspektivou práce ve Vězeňské službě ČR v horní hranici přibližně 10 let (podle 

aktuálního věku k datu šetření, přičemž odhlížíme od možné fluktuace, změn pracovního 

zařazení apod.)
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Z hlediska profesního složení výrazně převažují dle očekávání vychovatelé (523 

zaměstnanců, tj. 62,2% ze zkoumaného skupiny). K vychovatelům je třeba přiřadit ještě 

vrchní dozorce výkonu vazby (171 zaměstnanců, tj. 20,3% ze zkoumané skupiny), jejichž 

pracovní náplň a poslání v oddělení výkonu vazby je obdobná a v mnohém stejná jako 

u vychovatelů. Sečteme-li obě tyto skupiny, dostáváme se k celkovému počtu 694

zaměstnanců, tj. 82,5% ze zkoumané skupiny.

U ostatních zkoumaných skupin jsou (s výjimkou vrchních dozorů) čísla relativně 

nízká. Ta je však třeba posoudit v poměru k celkovému počtu zaměstnanců Vězeňské služby

ČR v příslušné funkci.
Zarážející je stav vzdělání u vězeňských pedagogů, kde bylo zjištěno, že pedagogické 

vzdělání nemá 37 z nich. Při celkovém počtu 151 pracovníků zařazených v této funkci je  to 

téměř 25%.

Pokud nesplní pracovník předepsané vzdělání do 4 let, bude převeden na jinou funkci 

nebo s ním bude rozvázán pracovní, případně služební poměr. Toto nařízení se týká všech 

výchovných pracovníků bez rozdílu věku. (NGŘ č. 47/2004)

Ve svém důsledku by to pro vězeňství znamenal značný úbytek již zapracovaného 

vězeňského personálu. Určitě i další nárůst nezaměstnaných především v lokalitách s vysokou 

nezaměstnaností.
Požadovaný typ studia, tedy Doplňkové pedagogické vzdělání, pro absolventy 

středních škol na některých vysokých školách existuje, např. Doplňkové pedagogické studium 

pro mistry odborné výchovy při Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity nebo na Technické 

univerzitě v Liberci apod. Je to však studium časově velmi náročné zejména pro pracovníky 

vězeňství ve funkci vychovatelů, kteří mají směnný provoz.

Při některých vyšších odborných školách se sociálně právním či pedagogickým 

zaměřením (např. VOŠ Evropská v Praze) jsou zařazeny do výuky pouze vybrané úseky 

vězeňské problematiky. Absolventi těchto škol poté mají v profilu absolventa uvedeno, že se 

mohou uplatnit i ve vězeňství, především však v sociální oblasti, oblasti probace či

postpenitenciámí péče.
Určitou výjimkou je bakalářské studium sociální pedagogiky, oboru penitenciámí péče

na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci, které obsahuje ucelenější celky

z problematiky vězeňství. Je určeno především pro policisty a pracovníky ve vězeňství.

Vyučují zde i někteří zaměstnanci Institutu vzdělávání Vězeňské služby České republiky

nebo se na realizaci studia podílejí, např. vedením nebo oponenturou závěrečných
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bakalářských prací. Rovněž v Brně na pedagogické fakultě MU byla vyučována penitenciámí 

pedagogika v rozsahu 1-2 semestrů, a to v rámci prezenčního studia.

Převážná většina vězeňského personálu si přeje svou práci vykonávat kvalifikovaně 

a profesionálně a zaslouží si být k této obtížné práci správně vyškolena. Rozhodli jsme se 

proto sestavit pro jmenované výchovné pracovníky vlastní vzdělávací program, který by 

umožnil zařazeným pracovníkům získat doplňkové pedagogické vzdělání v rozsahu 

dostačující vězeňské praxi a který by navíc byl orientován na penitenciámí problematiku.

Protože jsme již v minulosti sestavili poměrně dosti vzdělávacích programů v rámci 

Programu celoživotního vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby ČR, byli jsme ve vedení 

týmu, který projekt zpracoval. Při zpracování tohoto projektu jsme vycházeli z již 

prezentované analýzy pracovní činnosti vychovatele a analýzy jejich vzdělávacích potřeb.(viz 

kapitola 5.4)

V následující podkapitole jej uvádíme ve zkrácené podobě. Bez organizačních 

náležitostí, rozvrhu apod.

5.4.2 Projekt Doplňujícího pedagogické studium pro zaměstnance Vězeňské

služby České republiky

Charakteristika studia:

Studium je určeno absolventům středních (případně vysokých) škol jiného než 

pedagogického zaměření, kteří pracují ve Vězeňské službě ČR ve funkci vychovatel nebo 

vrchní dozorce výkonu vazby. Je nutným předpokladem pro splnění kvalifikačních požadavků 

u těch pedagogických pracovníků, kteří nemají vystudovanou obecnou pedagogiku 

a didaktiku, nechybí jim však praktické poznatky o penitenciámí problematice.

Studium je koncipováno jako dvousemestrové, je  zařazeno do Programu celoživotního 

vzdělávání zaměstnanců vězeňství, kteří pracují v přímém styku s vězněnými osobami 

a potřebují si doplnit znalosti z oblasti sociálních věd.
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Profil absolventa:

Absolvent je schopen využívat získané poznatky k řešení problémů souvisejících se 

specifiky penitenciámí výchovy, orientuje se v sociálně-psychologických procesech, jevech, 

vztazích a zákonitostech, které vznikají v důsledku aplikování trestu, dovede realizovat takové 

přístupy výchovného zacházení s odsouzenými, aby bylo dosaženo co nejefektivnějsího účelu 

trestu. Je připraven zvládnout přímou výchovnou práci, komunikaci a zacházení s vězněnými 

osobami na úrovni funkce vychovatel tak, jak stanoví příslušná ustanovení NGŘ č. 37/2003.

Jako výchovný pracovník ve vězeňství zná předpisy upravující nejen jeho činnosti, ale

i celkového provozu věznic a vazebních věznic. Při zachovávání pravidel bezpečnosti 

přiměřeně aplikuje neagresivní a empatický přístup k vězněným osobám.

Učební plán:

Předmět hodinová dotace způsob ukončení

Základy obecné pedagogiky 36 hod zápočet / ZK

Základy speciální pedagogiky 36 hod zápočet / ZK

Základy penitenciámí pedagogiky 12 hod zápočet

Výchova k lidským právům 20 hod zápočet

Základy psychologie 

psychopatologie 32 hod zápočet / ZK

Právně bezpečnostní příprava 32 hod zápočet / ZK

Základy první pomoci 12 hod zápočet

Environmentální výchova 12 hod zápočet

Základy psychohygieny 8 hod zápočet
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Základy práce na PC a 

technika administrativy 28 hod zápočet

Úvod do metod sociální práce 

Úvod do komunikace

Zacházení se zvláštními 

skupinami vězněných osob 

Závěr studia

20 hod 

20 hod

20 hod 

32 hod

zápočet

zápočet

zápočet

Celkem 320 hodin

Základy obecné pedagogiky

Předmět je koncipován jako soubor základních poznatků vztahujících se 

k problematice výchovy a vzdělávání. Jsou zde vysvětleny pojmy: základy teorie výchovy, 

cíl, obsah, typy, fáze, metody a organizační formy výuky. Výklad se orientuje na didaktické 

prostředky, prostředí výuky, aspekty výchovně vzdělávacího procesu se zřetelem na

vzdělávání dospělých a zjišt ování výsledků výuky.

Podmínkou k udělení zápočtu je zpracování analýzy určených odborných textů.

Předmět je zakončen závěrečnou ústní zkouškou.

Základy speciální pedagogiky

Předmět Základy speciální pedagogiky obsahuje vybrané úseky z tohoto vědního 

oboru. Jde o vlastní pojem, strukturu, základní terminologii a o prevenci ve speciální 

pedagogice. Pojetí tohoto předmětu vychází z úzké souvislosti penitenciámího prostředí 

setopedií. Etopedii je proto věnována větší část výuky než jiným oblastem speciální 

pedagogiky. Výuka se zaměřuje na úkoly, cíle, společenský význam etopedie, přehled

o systému výchovných zařízení, převýchovu a převýchovný proces, prevenci v etopedii a její 

význam pro společnost a jsou tu ve stručnosti zařazeny i základy speciálně pedagogické

diagnostiky .
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Podmínkou k udělení zápočtu je zpracování analýzy určených odborných textů nebo 

tématická práce. Předmět je zakončen závěrečnou ústní zkouškou.

Základy penitenciární pedagogiky

Předmět Základy penitenciární pedagogiky se orientuje na vysvětlení pojmů 

a problémů souvisejících se specifiky penitenciární výchovy, na sociálně-psychologické 

procesy, jevy, vztahy a zákonitosti, které vznikají v důsledku aplikování trestu.

Podmínkou k udělení zápočtu je zpracování tématické práce.

Výchova k lidským právům

Uplatňování lidských práv, a to jak v osobním tak i v profesním životě, je základním 

předpokladem pro práci ve vězeňství. Je zde zařazeno vymezení základních pojmů, závazné 

dokumenty, vznik a vývoj ochrany lidských práv, instituce pro ochranu lidských práv, 

ochrana ohrožených skupin obyvatelstva, historie vývoje ochrany lidských práv v českých 

zemích, rozbor konkrétních situací porušování lidských práv. Jednotlivé vyučovací bloky jsou 

vztahovány k penitenciární problematice.

Podmínkou k udělení zápočtu je zpracování tématické práce.

Základy psychologie a psychopatologie

Jestliže má člověk výchovně působit na druhé, tak jak je i v náplni práce výchovných 

pracovníků ve vězeňství, nutně musí být seznámen s psychologií, zejména pak s teorií 

osobnosti, s jejími zvláštnostmi, s mechanizmy socializace a technikami adaptace, s vlivem 

maladaptace a jejími projevy. Protože absolventi tohoto studia pracují ve vězeňství je 

zařazena i část forenzní psychologie, která se zabývá příčinami páchání trestné Činnosti 

sebevraždami, problematikou sociálních skupin, významu vztahů ve skupině a otázce davu 

a jednání s davem. Důležitou součástí výuky je i vhled do problematiky závislostí.

Podmínkou k udělení zápočtu je zpracování analýzy určených odborných textů.

Předmět je zakončen závěrečnou ústní zkouškou.
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Právně bezpečnostní příprava

Obsahem předmětu Právně bezpečnostní příprava je ucelený pohled na koncepci 

českého vězeňství. Zabývá se úkoly a posláním vězeňského systému, historií českého 

vězeňství, filozofií trestu a trestání, realizací výkonu trestu odnětí svobody, výkonu vazby 

a jejich zákonnými úpravami. V souvislosti s evropskými vězeňskými pravidly a novými 

trendy ve vězeňství souvisejícími s bezpečnostní politikou státu je zařazena problematika 

organizovaného zločinu a korupce.

Podmínkou k udělení zápočtu je zpracování tématické práce. Předmět je zakončen 

závěrečnou ústní zkouškou.

Základy první pomoci

Předmět Základy první pomoci obsahuje úseky z anatomie lidského těla. Zabývá se 

předcházením možného vzniku úrazu, způsoby a praktickou realizaci první pomoci sobě 

i druhým lidem. Do výuky je též zařazena právní úprava péče o zdraví. Podmínkou k udělení 

zápočtu je zpracování analýzy určených odborných textů.

Environmentální výchova

Environmentální výchova je otevřený pedagogický systém, který je založen na 

komplexním pohledu na svět. Výuka obsahuje informace o významu komunikace 

a spolupráce jako nástroje pro řešení problémů, o společných kořenech člověka a jiných 

živých organismů, o propojení společenských a přírodních systémů, principy trvale 

udržitelného způsobu života a o tom, že jednotlivec jako spotřebitel a občan je odpovědný 

vůči prostředí, ve kterém žije. Je zde zdůrazněn význam environmentální výchovy a změny 

současného životního způsobu lidstva ve prospěch trvale udržitelného způsobu života na 

Zemi.

Podmínkou k udělení zápočtu je zpracování tématické práce.

99



Základy psychohygieny

Předmět Základy psychohygieny se zabývá otázkami psychické odolnosti člověka, 

působením stresu, problematikou profesního vyhoření. Zahrnuje návody z oblasti sportu, 

aktivního využití osobního volna, zájmové činnosti, zdravé výživy a zdravého životního 

způsobu jako možnosti prevence.

Podmínkou k udělení zápočtu je účast na přednášce.

Úvod do metod sociální práce

Obsahem předmětu Úvod do metod sociální práce je seznámení se s odbornou 

terminologií v této oblasti a souvislostmi se speciální a sociální pedagogikou. Vysvětluje 

vztah, kdy speciální pedagogika problém označí, vymezí, definuje a v teoretické rovině 

navrhne řešení a sociální práce svým technologickým charakterem a metodami jej v aplikační 

fázi řeší. Toto je shrnuto do následujících pojmů: péče -  pomoc -  podpora. Je zde rovněž 

zahrnuta sociální práce v rámci profesních kompetencí.

Podmínkou k udělení zápočtu je zpracování tématické práce.

Úvod do komunikace

Předmět Úvod do komunikace se zabývá teorií komunikace. Obsahuje celky 

orientované na verbální a neverbální komunikaci a je zaměřen na aplikaci neagresivní 

komunikaci v penitenciámím prostředí.

Podmínkou k udělení zápočtu je zpracování tématické práce.

Zacházení se zvláštními skupinami vězněných osob

Zákon upravuje výkon vazby i trestu odnětí svobody mladistvých, mladých dospělých, 

žen, matek s dětmi, těhotných žen, cizinců, dlouhodobě nebo doživotně potrestaných, 

invalidů, důchodců, odsouzených s poruchou osobnosti, drogově závislých a odsouzených 

s duševní poruchou. Obsahem předmětu Zacházení se zvláštními skupinami vězněných osob
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jsou osobnostní specifika výše uvedených skupin, speciální přístupy k nim a nápravné 

programy, které obsahem a formou zásadně zohledňují schopnosti, duševní a tělesný stav

těchto vězňů.
Podmínkou k udělení zápočtu je zpracování tématické práce.

Základy práce na PC a technika administrativy

Tento předmět je zařazen do výuky v souladu s politikou rozvoje počítačové 

gramotnosti. Obsah výuky je modifikován podle vyspělosti posluchačů. Součástí předmětu je

i technika administrativy, která obsahuje zásady písemného úředního styku v rámci Vězeňské 

služby ČR i mimo ní. Dále zahrnuje stanovený způsob formálních náležitostí tiskopisů a textů

v rámci Vězeňské služby ČR i mimo ní.
Podmínkou k udělení zápočtu je zpracování tématické práce.

Závěr studia

Závěrečné konzultace 

Zkoušky

Slavnostní vyřazení 

Celkem

4 hod 

24 hod 

4 hod 

32 hodin

Výuka je rozdělena do 9 týdenních výukových bloků o 32 vyučovacích hodinách.

V 10 soustředění proběhnou závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška probíhá formou

rozpravy nad závěrečnou prací.
Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování kurzu platné pro Vězeňskou službu

České republiky.

Projekt obsahuje ještě přílohy, které jsou pro tuto práci poměrně nevýznamné, ač při 

realizaci samotného projektu důležité. Je to návrh personálního obsazení a materiálního 

zajištění pro 80 posluchačů, to je 4 třídy ve Stráži pod Ralskem, a pro 40 posluchačů, to je

2 třídy ve výukovém středisku v Kroměříži.
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Součástí projektu byla i prognóza uplatnění Doplňujícího pedagogického studia 

a prognóza průběhu vzdělávání v kurzu, metodické pokyny pro vedoucí závěrečných prací, 

seznam studijní literatury a grafické zpracování návrhu Výkazu studenta (indexu).

Projekt byl schválen v dubnu 2004, zařazen do katalogu kurzů Programu 

celoživotního vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby ČR a od září 2004 byl spuštěn jeho 

první — pilotní běh. Kurz byl hodnocen velmi pozitivně a bez podstatných úprav pokračuje 

jeho realizace i ve školním roce 2005-2006.
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6. Ověřování vhodnosti obsahu nově připravovaného projektu

Naším cílem bylo připravit nový vzdělávací program penitenciámí pedagogiky, 

který by sloužil jako postgraduální studium pro vězeňské pedagogy, který by zajistil jejich 

dostatečnou fundovanost a kvalifikaci pro výkon jejich nelehké funkce v penitenciamím 

prostředí, neboť žádné takto zaměřené vzdělávání dosud neexistuje. V tom vidíme kromě 

provedené analýzy systému vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby ČR další přínos této 

disertační práce.

Práce ve vězeňství má svá specifika. Stále však ještě neexistuje (rok 2006) ucelené 

studium dostatečně zaměřené na problematiku penitenciámí pedagogiky, v němž by se 

vězeňští pedagogové a vychovatelé mohli na svou náročnou práci dostatečně připravit. 

Spoléhat se na to, že sama praxe je naučí, není v dnešních podmínkách věznění dobrý přístup. 

Často se pak při své výchovné činnosti řídí pouze příkladem ostatních či svou více či méně 

správnou intuicí, ale v dobré víře mohou spíše škodit než přispívat k procesu nápravy člověka, 

který se má v podmínkách vězení naučit správnému způsobu života.

V době, kdy jsme pracovali na koncepci Programu celoživotního vzdělávání 

zaměstnanců Vězeňské služby ČR (do roku 2002), měl Institut vzdělávání k dispozici

0 polovinu více učebních prostor, než tomu je v současné době (2005), kdy v budově Institutu 

sídlí i Justiční akademie. V předchozím textu bylo již uvedeno, že pro vězeňské pedagogy 

a vychovatele bylo zpracováno poměrně dosti většinou týdenních specializačních kurzů. 

Vzhledem k prostorovému omezení by podle prognózy pedagogického oddělení trvalo 

proškolení jen vězeňských pedagogů několik let, a to by se jednalo pouze o kurzy pro ně 

povinné.

Rozhodli jsme se tedy připravit nový vzdělávací program pro vězeňské pedagogy 

a vychovatele tak, aby poznatky získané v tomto déletrvajícím kurzu byly přinejmenším 

srovnatelné s vědomostmi, které by měli získat absolventi v jednotlivých specializačních 

kurzech pro tuto kategorii zaměstnanců povinných, což se nám v současných podmínkách jeví

1 jako výhodnější.

Pro tuto práci nám byly základem již zmíněné analýzy pracovních činností vězeňských 

pedagogů a vychovatelů a analýzy jejich vzdělávacích potřeb, (podrobné rozpracování viz
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předchozí text) a šetření, které jsme provedli mezi vězeňskými pedagogy a vychovateli 

v průběhu 2 let.
Vycházeli jsme rovněž ze znalosti prostředí věznic a vazebních věznic, osobních 

zkušeností ze zahraničí a uplatňovaných programů zacházení i znalostí předpisů upravujících 

výkon trestu odnětí svobody a výkon vazby.

6.1 Vzdělání vězeňských pedagogů

Podle statistik personálního odboru Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR bylo 

k 30.6.2004 zaměstnáno 151 zaměstnanců ve funkci vězeňský pedagog. Z tohoto počtu 

nemá požadované vysokoškolské pedagogické vzdělání 37 z nich, což činí 25% z celkového 

počtu. Speciální pedagogiku vystudovalo či ještě dálkově studuje přibližně 30 pedagogů, tedy 

pouze 20% z celkového počtu. Ostatních 84 speciálních pedagogů jsou absolventy 

pedagogiky, andragogiky, sociální pedagogiky, různých učitelských oborů pro základní nebo 

střední školy - biologie, český jazyk, dějepis, tělesná výchova, zeměpis atd. Je to plných 55% 

z celkového počtu všech speciálních pedagogů. O stavu mezi vychovateli jsme se již 

zmiňovali a navíc je mezi touto skupinou zaměstnanců větší fluktuace, tudíž jsme se 

průzkumem jejich vzdělání dále nezabývali, spíše nás zajímaly jejich postoje k dalšímu 

vzdělávání.

Pro větší přehlednost údajů zařazujeme následující tabulku č. 4 a na následující straně 

grafické znázornění stavu vzdělání (graf č.3)

Tabulka č. 4 

Vzdělání vězeňských pedagogů

Vzdělání Poěet vězeňských pedagogů

VŠ pedagogické 84

VŠ -  speciální pedagogika 30

VŠ -  nepedagogické 37

Celkem 151
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Graf č. 3
Vzdělání vězeňských pedagogů

55%

□  VŠ nepedagogické 

■  VŠ pedagogické

□  VŠ speciálně 
pedagogické

Známe podrobně obsah všech kurzů, rozsah jednotlivých vzdělávacích okruhů 

a hodinových dotací. Proto jsme se domnívali, že jsme schopni vybrat určité potřebné 

vzdělávací úseky tak, aby na sebe logicky navazovaly, byly proporcionálně vyvážené a plně 

zabezpečily účel kurzu - vybavit vězeňské pedagogy a vychovatele ucelenými znalostmi

oboru penitenciámí pedagogiky.
Protože nový vzdělávací program měl být určen pro zaměstnance s různou délkou

Praxe, zajímalo nás, zda zmíněná délka praxe má vliv na posuzování významu předkládaných

výukových předmětů. Rozhodli jsme se na toto téma provést šetření. Zjišťovali jsme rovněž

Jejich názory na potřebnost a význam výuky předkládaných tematických celků.
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6.2 Metody šetření

Během přípravné fáze sestavování vzdělávacího programu Penitenciámí pedagogika 

jsme využili výsledků dotazníku, který jsme sestavili proto, abychom si ověřili vhodnost

výběru výukových předmětů.

Dotazník jsme po předchozích instrukcích o způsobu vyplnění a především stručném 

seznámení s obsahy plánovaných předmětů předložili na pracovních poradách vychovatelům

a speciálním pedagogům.

Dále jsme průběžně mohli hovořit s frekventanty různých kurzů, realizovaných 

v rámci Programu celoživotního vzděláváni zaměstnanců Vezenske služby Ceske republiky 

v průběhu let 2002 až 2004, což nám mimo jiné sloužilo i k sestavení prvotní verze 

ověřovaného návrhu vzdělávacího programu.

Ke sběru dat jsme použili následující výzkumné techniky:

- analýzu vybraných statistických údajů Vězeňské služby České republiky,

- anketu vlastní konstrukce, 

postojovou škálu,

- volný rozhovor s náhodně vybranými respondenty,

- vlastní pozorování během návštěv věznic a vazebních věznic.

Analýza vybraných dat

Analyzovali jsme statistická data Vězeňské služby České republiky, které dokumentují 

počet a vzdělání vychovatelů a speciálních pedagogů.

Využili jsme výsledky analýzy náplně pracovních činností, kterou jsme již dříve 

(1997-9) provedli při práci na návrhu nové koncepce Programu celoživotního vzdělávání 

zaměstnanců Vězeňské služby České republiky. Na základě této analýzy jsme stanovili 

soubor vzdělávacích potřeb jednotlivých funkcí (tedy i vězeňských pedagogů a vychovatelů) 

ve Vězeňské službě České republiky.
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Anketní šetření

Sestavili jsme anketu.(Příloha 1.2) Jako techniku zkoumáni postojů zaměstnanců 

k výběru témat výuky jsme zvolili samační posuzovaei škálu. „Sumačni posuzovaci škála 

(zvaná též škálou Likertova typu) je souborem postojovýeh položek, z nichž se všechny 

pokládají za přibližné stejné co do postojové hodnoty, a na každou z nich jedinci reagují 

stupni souhlasu či nesouhlasu (intenzity).“ (Kerhnger, 1972, s.472)

Postojovou škálou jsme zjišťovali, jakou závažnost přikládají vychovatelé a speciální

pedagogové určitým tematickým celkům vybraných oboru.

Anketou bylo dále zjišťováno, jak dlouho je respondent zaměstnán ve Vězeňské 

službě ČR, protože jsme se domnívali, že i zkušenost má vliv na hodnocení významu znalostí

jednotlivých oborů.
Anketa byla anonymní. Tuto techniku jsme zvolili mimo jiné i proto, že zaměstnanci 

věznic jsou velmi nedůvěřiví a velmi neradi se k problematice své práce vyjadřují. Většina 

zaměstnanců v ý š e  jmenovaných ťunkcí, s nimiž jsme o problému hovořili, se domnívá, že tato 

nedůvěra je posilovaná prostředím vězeni, kde je systém kontrol silně propracovaný

a důsledně uplatňovaný.
Zaměstnanci pracující přímo s vězni jsou neustále konfrontováni s tím, zda postupují

podle předpisu, zda předpisy znají, zda vězeň mluví pravdu, zastírá nebo lže a proč. Zájem

o další vzdělávání bývá někdy chápán jako únik od každodenní práce, nedostačivost či

přílišné zatěžování druhých kolegů, kteří musí chybějícího zaměstnance zastoupit.

Tyto skutečnosti konstatujeme bez dalšího komentáře a vnímáme uplatňování

systému přísné kontroly v tomto prostředí, stejně jako i v dalších oblastech práce s lidmi, jako

nutný a nezbytný.
Jeden ze základních nedostatků sumačních posuzovacích technik -  varianci 

reaktivního sklonu -  jsme se pokusili snížit individuálními rozhovory s respondenty tak, 

abychom co nejvíce eliminovali extrémní souhlasné či nesouhlasné odpovědi a jiné vnější 

zdroje (např. vlastí negativní zkušenost při vzdělávání, neochotu dále se vzdělávat, potíže 

s dopravou do místa vzdělávání, neochotu trávit dny mimo bydliště a rodinu apod.)

Soustředili jsme se zejména na :
význam jednotlivých oborů z hlediska potřeb vězeňského pedagoga a vychovatele,

délku zaměstnání u Vězeňské služby ČR.
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Postojová škála v anketním šetření byla vyplněna speciálními pedagogy a vychovateli 

věznic ČR. Respondenty jsme rozdělili podle délky zaměstnání ve Vězeňské službě České 

republiky. Dotazník jsme předkládali po krátké instruktáži na poradách vychovatelů 

a speciálních pedagogů v průběhu 3 let.

Volný (nestandardizovaný) rozhovor

Technika rozhovoru spočívá ve verbální komunikaci respondenta se zkoumajícím 

pracovníkem. V jeho průběhu jsme se snažili získat upřesňující postřehy a hodnocení náhodně 

vybraných respondentů.

Při rozhovorech s pracovníky ve věznicích na Slovensku, v Sasku, v Polsku 

a v Bavorsku jsme sledovali možnosti, obsah a způsob organizace jejich dalšího vzdělávání

Pozorování

Pozorovali jsme vězeňské pedagogy a vychovatele při práci a vězněné osoby, s nimiž 

jednali při programech zacházení, během návštěv v různých věznicích a vazebních věznicích 

Pozorování jsme prováděli během vlastní praxe nebo při návštěvách a stážích ve 

vazebních věznicích a věznicích v ČR, na Slovensku, v Polsku, v Sasku a Bavorsku.

6.3 Charakteristika zkoumaného vzorku

Ve skupině respondentů bylo 96 vězeňských pedagogů a 128 vychovatelů, celkem 

tedy 224 osob. Ve skupině bylo 12 žen. Dále respondenty podle pohlaví nerozdělujeme, 

protože to není předmětem našeho zkoumáni a z hlediska metodologického je  zastoupení žen 

málo významné.

Z hlediska délky zaměstnání ve Vězeňské službě ČR bylo složení skupiny poměrně 

různorodé. Tuto skutečnost ilustruje tabulka č. 5



Tabulka č. 5

Délka zaměstnání respondentů ve Vězeňské službě ČR

Doba zaměstnání u VS CR Počet respondentů Vyjádření v procentech
1-5 68 30,4%
6-10 92 41%
11-15 56 25%
16-20 8 3,6%
21 a více 0 0
Celkem 224 100%

Nejčastější délka praxe respondentů byla od 6 do 10 let. Byla zjištěna u 92 

zaměstnanců z celkového počtu 224 respondentů, což je 41%.

Druhou nejsilnější skupinou z hlediska délky praxe byli respondenti s praxí 1 až 5 let, 

kterých bylo 68. Tvořili 30,4% z celkového počtu.

Další poměrně početnou skupinou bylo 56 zaměstnanců sll-151etou praxí. 

Z celkového počtu respondentů tvořili 25%.

Početně nejslabší skupina s 16-201etou praxí tvořila pouhých 3,6%, což bylo 8 osob.

Zjišťované rozmezí délky praxe jsme zvolili od 1 roku praxe do 21 let a déle. 

Pracovníci s praxí kratší než 1 rok se zpravidla účastní základní odborné přípravy (nástupních 

kurzů) a v tomto počátečním období si teprve tvoří představu o náplni své práce. Proto jsme je 

do šetření nezařadili.

V šetření se nevyskytl ani jeden zaměstnanec, který má praxi delší dvaceti let, což si 

vysvětlujeme jednak malým počtem těchto výchovných pracovníků, jednak tím, že se již tolik 

neúčastní vzdělávacích aktivit, protože přednost při zařazování do vzdělávacích kurzů 

Programu celoživotního vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby ČR mají ti méně zkušení. 

Podobně je tomu při účasti na poradách vězeňských pedagogů a vychovatelů, kde bývají 

součástí programu přednášky s aktuální tématikou. To samozřejmě neznamená, že je vžitý 

úzus nevysílat ..staré'* zamestnance na vzdělavaci akce mimo veznice.



6.4 Výsledky šetrení

Respondenti se vyjadřovali k významu námi zvolených oboru: Základy penologie, 

Teorie práce se skupinou, Speciálně pedagogická diagnostika, Základy forenzní psychologie 

a Penitenciámí pedagogika.

Připomínáme, že před vyplněním dotazníku jsme je informovali, jaký je účel tohoto 

šetření a jaké je obsahové zaměření hodnocených úseků.

Jaký význam pro svou práci připisují respondenti jednotlivým předloženým oborům, 

ukazuje následující tabulka č.6, kterou pro větší přehlednost uvádíme na straně následující. 

Tabulka č.6

Výsledky šetření

obor 1 2 3 4 5 Nej častější 
hodnocení

Nej častější 
hodnocení 
vyjádřeno 
procenty

Základy
penologie

0 4 88 80 48 3 39,3%

Teorie práce se 
skupinou

0 4 100 68 52 3 44,6%

Speciálně
pedagogická
diagnostika

0 4 48 84 88 5 39,3%

Základy forenzní 
psychologie

0 12 48 92 76 4 41%

Penitenciámí
pedagogika

0 12 48 80 84 5 37,5%
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V pořadí tří nej významnějších oborů hodnocených číslem 5 se na prvních třech 

místech umístily:

1. speciálně pedagogická diagnostika,

2. penitenciámí pedagogika,

3. základy forenzní psychologie.

Pořadí oborů hodnocených jako dosti významné, bodované číslem 4:

1. základy forenzní psychologie,

2 . speciálně pedagogická diagnostika,

3. penitenciámí pedagogika a základy penologie.

V podstatě se zmíněné první 3 obory na vedoucích 3 místech pořadí připisovaného 

významu shodují.

Zajímavé bylo, zda vůbec a jakým způsobem se na hodnocení významu zmiňovaných 

oborů projevuje délka praxe respondentů.

Skupina respondentů s nejkratší dobou praxe označila jako nej významnější předmět

Penitenciámí pedagogika.
Vězeňští pedagogové a vychovatele s praxí, jejíž délka se pohybuje v rozmezí od 6 do

10 let, hodnotili jako nej významnější předmět Teorie práce se skupinou.

Respondenti s délkou praxe 11 až 15 let zvolili obor Speciálně pedagogické

diagnostiky.
Skupina s nejdelší praxí si zvolila jako nej významnější Základy forenzní psychologie. 

Pro větší přehled uvádíme tabulku Č.7, která ilustruje vztah doby praxe a hodnocení 

významu oborů pro praxi výchovných pracovníků.
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Tabulka č.7

Doba praxe a hodnocení významu oborů pro praxi

Dofra zaměstnání u VS CR Neivyznamnější obor Počet respondentů

1-5
Penitenciámí
pedagogika

30

6-10 Teorie práce se skupinou 44

11-15 Speciálně pedagogická 
diagnostika

38

16-20 Základy forenzní 
psychologie

5

21 a více 0 0

Celkem 100% 117

Následující zjištění lze vysvětlit pohledem na potřeby výchovných pracovníků 

v různých obdobích jejich profesního života. Dovolujeme si vyslovit názor, který jejich

zvolené priority logicky odůvodňuje.
Výchovný pracovník s praxí krátkou (do 5 let) se musí nejprve sžít s prostředím,

v němž začal pracovat. Je bezpodmínečně nutné, aby znal předpisy upravující výkon vazby

i výkon trestu odnětí svobody (jak jsme již uváděli v kapitolách předchozích), oprávnění

příslušníků vězeňské stráže, systém kázeňských opatření a přísného dodržování pravidel

spojených s bezpečností.
Musí si být vědom neustále hrozícího nebezpečí ze strany vězňů. Proto zpočátku

upřednostňuje zejména právní předpisy a pokyny spojené s výkonem své funkce, teprve po

uplynutí doby, kdy přestane být „nováčkem“, kdy získá jistotu, orientaci a přehled, si

většinou uvědomuje, jaké další vědomosti by mu byly k užitku. Protože provádí výchovnou,

respektive převýchovnou činnost a registruje specifické vlivy vězeňského prostředí,

uvědomuje si potřebnost znalostí z oboru penitenciámí pedagogiky.

Většina vězeňských pedagogů a vychovatelů nepracuje s vězni individuálně, spíše

pracuje s různě početnou skupinou, musí denně volit takové přístupy ve skupinové práci, aby

jeho působení bylo účinné a nedostával se do zbytečných konfliktů s vězni. Je tedy poměrně

logické, že právě pracovníci s praxí od 6 do 10 let (jsou již plně orientovaní ve vězeňském
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prostředí) zvolili jako nej významnější z hlediska své praxe výukový celek Teorie práce se 

skupinou.
Základ a předpoklad volby vhodného výchovného přístupu k člověku je zjištění jeho 

kvalit. Správná diagnóza a volba přiměřených výchovných postupů jsou v programech 

zacházení nástrojem převýchovy člověka, který pochybil a má se za čas vrátit mezi 

bezúhonné občany jako platný a samostatný člen naší demokratické společnosti.

Komplexní poznání člověka je velice těžké. Tak to chápou i vychovatelé a vězeňští 

pedagogové, kteří slouží 16 let a více. Naučili se žít v prostředí věznic, zacházet s vězni, 

pracovat s nimi ve skupině. Především však už poznali, jak může špatně zvolený program 

zacházení vinou špatné diagnózy znesnadnit práci s člověkem na dlouhou dobu, naopak dobře 

provedená diagnóza může předurčit jeho snadnější nápravu. Proto jejich prioritou byla

Speciálně pedagogická diagnostika.
Základy forenzní psychologie se jevily nejdůležitějšími pro skupinu respondentů

s nejdelší praxí. V podstatě to byla skupina nejméně početná a nejsme si jisti, zda lze jejich 

volbě připisovat nějaký význam a zda by byla pro výchovné pracovníky s podobnou délkou 

praxe charakteristická. Domníváme se, že tím vyslovili zájem o obor, který je z hlediska 

jejich práce zajímavý a většinou se s ním dříve nesetkali.

6.4.1 Názory na potřebnost dalšího vzdělávání

Při setkáních vězeňských pedagogů a vychovatelů na jejich poradách, během jejich 

účasti na kurzech Celoživotního vzdělávání jsme mapovali jejich názory na potřebnost dalšího 

vzdělávání a na to, jaké obory by si d svého vzdělávání přáli zařadit. Namátkou vybraným 

zaměstnancům jsme kladli dotazy: „Pociťujete osobně potřebu dalšího vzdělávání pro 

svou práci vězeňského pedagoga (vychovatele) ? Na co by se mělo další vzdělávání 

zaměřit?“
Získali jsme poměrně podobné odpovědi, které lze ve stručnosti shrnout v poznatek, 

že vychovatelé i vězeňští pedagogové vesměs cítí potřebu dalšího vzdělávání a jeho význam 

pro svou praxi. Největší zájem byl o historii vězeňství, forenzní psychologii, speciálně 

pedagogickou diagnostiku, penitenciámí pedagogiku, různé typy terapií a zacházení se 

skupinou.
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Z.D., vychovatel, 3 v oky praxe ve Vezenske službe CR, vysokoskolske vzdělaní.

„Samozřejmě. Pracuji sice ve vězeňství, ale vůbec například neznám, jak se vězeňství - 

konkrétně výkon trestu vyvíjel. Něco jsem slyšel v nástupním kurzu, ale to bylo tak všechno. 

Myslím si, že se patří mít přehled o minulosti oboru, ve kterém dělám, třeba bych se mohl 

z historie i poučit. Takže historie vězeňství.“

J.V , vězeňský pedagog, 12 let praxe ve Vězeňské službě ČR, vysokoškolské vzdělání:

„Asi by nějaké další vzdělávání mělo být, už je to poměrně dlouho, co jsem ze školy. Kromě 

kurzu Základy forenzní psychologie pro speciální pedagogy jsem jiný kurz v rámci 

Celoživotního vzdělávání neabsolvoval. Ale tento kurz mě zaujal. Forenzní psychologie 

a viktimologie je pro mě dost zajímavá. Vždyť s pachateli trestných činů člověk už dlouho 

pracuje.Rád bych si tyhle vědomosti ještě prohloubil.

J.H., pedagog, 16 let praxe ve Vězeňské službě CR, vysokoškolské vzdělání:

„Ano.Občas mi napadne, jestli moje práce s odsouzenými není jen rutina. Ubíjí mně pořád to 

papírování. Vždy jsem měl problémy, jak se trefit do charakteristiky odsouzeného.Připadá mi, 

že píšu stále to stejné. Už jsem se zamýšlel nad kurzem Speciálně pedagogické diagnostiky, 

ale dělali jste ho jenom jednou. Chtěl bych se na něj příště přihlásit.“

P.N., vězeňský pedagog, 7 let praxe ve Vězeňské službě ČR, vysokoškolské vzdělání:

„Další vzdělávání považuji za nezbytné. Vystudoval jsem Vysokou pedagogickou školu 

v Hradci Králové a mám pocit, že mi stále chybí specializace. Jsem původně učitel tělesné 

výchovy a zeměpisu a mám na to aprobaci, ale měla by být ještě aprobace na penitenciámího 

pedagoga. Chtěl bych si prohloubit vědomosti o penologii a o penitenciámí pedagogice. Po 

svém předchůdci jsem „zdědil“ staré učebnice penitenciámí pedagogiky a jsou tam zajímavé 

a dosud použitelné věci.“

D.F., vychovatel, 6 let praxe ve Vězeňské službě ČR, středoškolské vzdělání:

„Teorie jsem během svého života slyšel dost, ale v praxi to moc nejde využít.Kdybych měl 

dělat všechno jen podle pouček, tak bych asi brzy skončil. Stačí mi to, co jsem se naučil sám 

během své vlastní praxe.“

Z mnoha odpovědí vybíráme namátkou pro ilustraci následující:
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J.K., vychovatel, 2 let praxe ve Vězeňské službě ČR, středoškolské vzdělání:

„ Jsem tu teprve krátce, ale slyšel jsem o Programu celoživotního vzdělávání pracovníků 

vězeňské služby. Kolega se účastnil kurzů Protidrogové prevence a byl velice spokojen, 

protože se mu líbil nejen obsah kurzu, ale dobří lektoři. Sám jsem se chtěl přihlásit ke studiu 

na vysokou do Liberce, tam mají obor zaměřený na vězeňství, ale myslím, že se spíš hodí pro 

sociální pracovníky. Měli byste zřídit spíš alespoň bakalářské studium přímo zaměřené na 

naší problematiku - myslím tím pro vychovatele ve věznicích.

L.H., vychovatel, 15 let praxe ve Vězeňské službě CR, středoškolské vzdělání:

„ Z nabídky specializačních kurzů jsem si už vybral asi čtyři nebo pět, ale zatím jsem se tam 

nedostal. Účast na jednom mi ve věznici nepovolili, protože v té době omarodil kolega. 

Potom ještě bych měl zájem o penitenciámí pedagogiku a taky forenzní psychologie by 

nebyla mamá.“

M.N., vychovatel, 9 let praxe ve Vězeňské službě CR, středoškolské vzdělání:

„ Já v současné době studuji v Liberci sociální pedagogiku. Rád bych získal titul bakaláře. 

Škoda, že vězeňská nemá vlastní bakalářský program skonkrétnim zaměřením pro 

vychovatele nebo pedagogy. Tahle výuka se pouze částečně dotýká vězeňské problematiky, 

ale aspoň něco. Do kurzů Celoživotního vzdělávání bych se přihlásil, ale nejdřív chci dodělat 

ten Liberec.“

P.P., vychovatel, 8 let praxe ve Vězeňské službě CR, středoškolské vzdělání:

„ Já si vystačím s tím, co vím, stejně mi v žádném kurzu nikdo neřekne, jak se mám v určité 

situaci zachovat. Snažím se hledět si svého a s dalším vzděláváním na mně nechoďte. Ale 

kdybych musel, tak bych vybral kurz zaměřený na práci se skupinou.“

A.R.,pedagožka, 10 let praxe ve Vězeňské službě CR, vysokoškolské vzdělání:

„ Přišla jsem do vězeňství ze školství a i když jsem studovala speciální pedagogiku, stále 

mám pocit, že mi schází specializace. Ve věznici mi vycházejí vstříc, když se hlásím do kurzů 

a mohu říci, že jsem již absolvovala 6 specializačních kurzů pořádaných Institutem. Byla jsem 

velmi spokojená s kurzem Forenzní psychologie pro speciální pedagogy a kurzem 

Protidrogové prevence, který byl můj první. Protože pracuji s mladistvými a zajímám se

o problematiku práce se skupinou, uvítala bych ještě kurz arteterapie a muzikoterapie.“

115



Opětně zdůrazňujeme ilustrační hledisko těchto výpovědí.

6.4.2 Závěry vyplývající ze šetření

Pro vězeňské pedagogy a vychovatele jsou pro výkon jejich povolání potřebné znalosti 

z penitenciámí pedagogiky, vybrané tématické celky z forenzní psychologie, práce se 

skupinou a speciálně pedagogické diagnostiky.

Na názor na význam jednotlivých výukových celků má vliv délka praxe vězeňských

pedagogů a vychovatelů.

Plně si uvědomujeme, že šetření bylo provedeno pouze na malém vzorku vězeňských 

výchovných pracovníků a neopravňuje nás k jakémukoli zobecňování, přesto nám může 

posloužit k přesnějšímu odhadu jejich vzdělávacích potřeb a k efektivnějšímu výběru 

jednotlivých výukových celků (předmětů) navrhovaného programu vzdělávání pro vězeňské 

pedagogy a vychovatele, který by měl být vlastně pro vězeňské pedagogy jakousi povinnou 

specializací. Toto postgraduální studium by mělo být základním předpokladem pro úspěšný 

výkon funkce a kvalifikované plnění požadavků na ně kladených.

Nový vzdělávací program jsme nazvali Penitenciámí pedagogika pro vězeňské 

pedagogy a vychovatele.

Projektová příprava vzdělávacích programů je činností nesmírně náročnou. Vyžaduje 

znalost potřeb vzdělávání, charakteristiku cílové skupiny, pro níž je projekt připravován, 

vzdelanostní úroveň cílové skupiny, jasnou formulaci cílů a možnosti užití vzdělávacích 

metod Je rovněž potřebné zvážit i ekonomické možnosti a organizační podmínky realizace 

projektu.

O analýze vzdělávacích potřeb a jejích výsledcích, jakož o výsledcích šetření, které 

přispělo ke zmapování názorů o vhodnosti obsahů jednotlivých předmětů, jsme psali již 

v kapitole předchozí.

Z těchto poznatků jsme při koncipování nového projektu vycházeli.

Následující kapitola obsahuje projekt nového vzdělávacího programu, včetně 

teoretických východisek projektu, charakteristiky studia, profilu absolventa, učebního plánu 

a obsahu jednotlivých výukových předmětů.

U každého výukového předmětu je podrobně rozpracována rámcová struktura 

teoretické i praktické části, což jsme však z důvodu nadměrného rozsahu této disertační práce
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u všech výukových předmětů nezařadili. Jako příklad rozpracování předmětu jsme připojili 

přílohu č.3, kde najdeme podrobné rozpracování Základů penologie.

Závěr projektu tvoří informace o organizaci, podmínkách absolvování a způsobu 

ukončení programu.
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7. Projekt Penitenciární pedagogika pro vězeňské 
pedagogy a vychovatele

7.1 Penitenciární pedagogika -teoretická východiska

7.1.1 Penologie a penitenciární věda
Trestná činnost není pouze předmětem zájmu trestního práva, ale zabývá se jím

z různých pohledů i řada neprávnických vědních disciplín. Jednou z nich je  penologie. (Název 

odvozen z lat. poena -  trest, odplata, pokuta, náhrada za spáchaný zločin.)

Penologie je  věda, která zkoumá tresty a trestání, jejich výkon a účinky Podle 

Černíkové lze chápat penologii dvěma způsoby. V užším slova smyslu je  to věda o výkonu 

trestu a ochranných opatřeních a jejich účincích, v širším slova smyslu se jedná o vědu která 

se zabývá výkonem trestů, ochranných opatření a alternativních způsobech řešení trestních

věcí a jejich účincích.(Čemíková, 2002)
Mezník označuje jako těžiště penologie zkoumání otázek souvisejících zejména

s nepodmíněným trestem odnětí svobody, jeho účinností, vedlejších účinků, zacházení 

s pachateli a podobně. Úsek penologie, který je  zaměřen na nepodmíněný trest odnětí svobody 

nazývá penitenciaristikou (penitenciární věda, vězeňství).(Mezník,1995)

Vězeňství jako pojem je spojeno se vznikem trestu odnětí svobody jako jednoho 

z trestů. Jakmile se tento druh trestu zavedl, bylo třeba hledat nejlepší a nejúčinnější způsob 

jeho výkonu, což se projevovalo zejména v zavádění různých vězeňských systémů i tím že s 

odborníci začali zabývat i takovými problémy, kterými se např. právo, pedagogika nebo další 

vědní disciplíny do té doby nezabývaly. Během vývoje se opustilo chápání trestu jako odplaty 

a trest byl chápán spíše jako prevence další kriminality a ochrana společnosti Hledaly se 

stále efektivnější způsoby výkonu trestu odnětí svobody a společenské podmínky 19 století

vyvolaly potřebu vzniku nové vědní disciplíny o vězeňství. Fábry uvádí žev 9 v roce 1882

vznikla první katedra vězeňství v Římě. (Fábry, 2000)

Penologie je  tedy věda o trestu a trestání. Je to komplexní vědní disciplína která zkou 

filozofické, etické, sociální, psychologické, pedagogické, medicínské i technické souvislost' 

trestů a ochranných opatření, jejich výkonu a účinků.



Penitenciámí věda je tou součástí penologie, která se zabývá z komplexního 

interdisciplinárního hlediska mimoprávními souvislostmi trestu odnětí svobody, jeho výkonu 

a účinnosti.

7.1.2 Penitenciámí pedagogika -  obecné vymezení termínu

Problém nápravy odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody zajímal myslitele již 

v dřívějších dobách. Jejich názory lze dělit do tří proudů :

První je  spojen s pojetím trestů v systému mravní výchovy například u Komenského, 

Hermanna a Franckého.

Druhý přichází s požadavkem výchovy odsouzených v pojetí právního trestu, což 

prosazoval např. Cesare Beccaria či Jeremy Bentham .

Třetí vytváří základy pedagogické disciplíny, která se zabývá problematikou výchovy 

odsouzených osob. Představiteli jsou Johann Heinrich Pestalozzi, Anton Semjonovič 

Makarenko a zejména K. Lukas, který se proslavil svým dílem z roku 1839 O reformě věznic 

a teorie věznění.(Jůzl, 2004)

Penitenciámí pedagogika je aplikovaná pedagogická věda, která se zabývá 

zkoumáním, výchovou a vzděláváním osob odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody 

Patří do systému věd speciálně pedagogických.

Speciální pedagogika je poměrně mladá vědní disciplína, ale její vztah s penitenciámí 

pedagogikou se vytvořil hned od počátku. Lze to vysvětlit tím, že speciální pedagogika se 

nemohla vyhnout problémům chovanců, které byly dané sociálním prostředím. Tyto problémy 

byly různé: v minulosti žili defektní neustále v ovzduší dehonestace, okolí jimi opovrhovalo 

byli předmětem posměchu. V práci, i když své úkoly plnili dobře, málokdy se dočkali 

odpovídajícího uznání a to ani po morální ani po materiální stránce. Kriminalita ohrožovala 

tyto lidi jednak v tom smyslu, že se dali lehko zlákat ke spolupráci v páchání trestných činů, 

jednak v tom smyslu, že se lehce stávali jejich oběťmi. Vlivem těchto skutečností se velice 

brzy pozornost speciálních pedagogů upřela na penitenciámě - pedagogické problémy. 

Speciální pedagogové se rovněž zkoumáním různě (zrakově, sluchově, mentálně atd.) 

postižených jedinců dostali k psychickým a mravním problémům defektivity. Porušování 

zákona je podle nich problémem defektivity v tom smyslu, jak ji definuje etopedie.(Pál,1985)
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Předmětem penitenciární pedagogiky je výchovná funkce výkonu trestu odnětí 

svobody, zákonitosti procesu penitenciámího působení na všechny kategorie odsouzených ve

výkonu trestu odnětí svobody.
Naukou o trestu a trestání a jejich účincích se zabývá penologie. Zkoumá efektivnost

všech druhů trestu, ale obzvláště výkon trestu odnětí svobody. Studuje vývoj penologických 

myšlenek, zkoumá sociálně-psychologické procesy, jevy, vztahy a zákonitosti, které vznikají 

v důsledku aplikování trestu, zkoumá fyzickou a psychosociální realitu pachatele (jeho 

zdravotní stav, nemoci, úrazy, sociální zázemí, věk, dosažené vzdělání...)

Ověřuje a koncipuje přístupy výchovného zacházení s odsouzenými, aby bylo 

dosaženo co nejefektivnějšího účelu trestu, zkoumá systém institucí a jejich funkcí při 

realizaci zákonného postihu a hledá i jiné sankce, které by účinně ovlivňovaly chování 

pachatelů trestných činů, ochranná opatření, alternativní tresty

V celé penologii je  kladen důraz na člověka, poznání jeho osobnosti s cílem stanovit 

co nejpřiměřenější diferencované výchovné zacházení při dodržování zásad individuálního

přístupu k odsouzenému.
Do penitenciární praxe vstupují společenské vědy zabývající se chováním člověka,

jeho psychikou, aby se podílely na řešení problémů spojených s penitenciámím procesem.

Společenské vědy, zapojující se do řešení penitenciární praxe, jsou některými autory

označovány jako penitenciární disciplíny. Mezi penitenciární disciplíny je zahrnuta

penitenciární pedagogika.
Penitenciární pedagogika je tedy speciální disciplína, zabývající se zvláštnostmi

penitenciámího výchovného působení vztahující se na všechny kategorie odsouzených

ve výkonu trestu odnětí svobody.

Jejím úkolem je využít poznatků z obecné a speciální pedagogiky, včetně poznatků 

dalších vědních disciplin, které mají vztah k řešeným problémům penitenciární výchovy, 

získávání vlastních poznatků vlastním výzkumem a výsledky praxe, vytvoření systému 

penitenciární výchovy, který se bude odvíjet z trestní politiky státu a koncepce vězeňství 

a přenášet podněty do oblasti trestně právní vědy a rozvojem své teorie a praxe vytvářet 

nutnost dalších právních úprav výkonu trestu odnětí svobody.

Cíle penitenciární pedagogiky dělíme na obecné, specifické a individuální. Obecným 

Cílem je výchova všestranně rozvinutého člověka v souladu se zásadami obecné pedagogiky.

7.1.3 Základní pojmy penitenciární pedagogiky
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Jedná se však o specifickou, délkou trestu odnětí svobody časově omezenou oblast 

výchovného působení. Z těchto důvodů nelze obecné cíle pedagogiky v plném rozsahu 

v podmínkách věznice realizovat.

Ke specifickým cílům patří odstranění nežádoucích forem chování, utváření 

a přetváření osobnosti ve smyslu pozitivních společenských norem a cílů, překonání 

protispolečenských tendencí, odstranění nežádoucích návyků, umění přizpůsobit se.

Individuální cíle vycházejí ze skutečnosti, že každá osobnost je jedinečná 

neopakovatelná, v každém člověku jsou pozitivní prvky, na kterých je třeba stavět jeho další 

budoucnost. Individuální cíle musí tedy odpovídat každému odsouzenému zvlášť, aby bylo 

možno dosáhnout co nej efektivnější převýchovy.

Individuální cíle jsou zaměřeny především na: adaptaci, osvojení si vědomostí 

dovedností a návyků, přípravu odsouzeného pro jeho budoucí život po propuštění z výkonu 

trestu odnětí svobody.

Výchovný proces v penitenciámí pedagogice má své etapy. Můžeme rozlišit čtyři.

Je to etapa počáteční pedagogicko -  psychologické diagnózy, etapa pedagogického plánování, 

etapa regulace výchovného působení a etapa výsledné pedagogické diagnózy (zpětné vazby)

I penitenciámí pedagogika má své principy. Lze je dělit na obecné a speciální.

Obecné principy vycházejí z obecných principů obecné pedagogiky. Patří sem cílevědomost 

vědeckost, systematičnost, soustavnost, aktivnost, všestranné výchovné působení,přiměřenost 

a názornost.

Specifické principy postihují zvláštnosti penitenciámího působení. Patří sem 

individuální přístup, humánnost, vyhledávání kladných stránek osobnosti a opora o ně 

systematičnost a komplexnost výchovného působení,spojení náročnosti s úctou k člověku 

kolektivnost, diferenciace.

Penitenciámí výchova má své složky a prostředky. Složky penitenciámí výchovy lze 

rozdělit na následující: rozumová výchova, mravní výchova (a režim), pracovní výchova 

právní výchova, estetická výchova, tělesná výchova.

K základním prostředkům penitenciámí pedagogiky řadíme působení stanoveného 

Pořádku (režimu) a kázně, pracovní výchovu a kulturní činnost.

Kázeň je soubor opatření, kterými se směruje chování k dodržení stanovených

norem.

Režim je soustava požadavků na chování jedinců, skupin a současně i opatření 

k jejich dodržování. Nelze jej zaměňovat s ústavním řádem nebo časovým rozvrhem dne
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Úkolem režimu je sloužit jako prostředek uskutečňování přísné sociální kontroly, 

prostředek nápravy defektů ve struktuře potřeb odsouzených,prostředek výchovy ke kázni, 

prostředek vytváření nových stereotypů chování a prostředek aktivizace všech forem 

výchovného působení.

Principy režimu jsou jednak společenské (požadavek rovnosti přijatých norem 

a požadavek věcného zdůvodnění), jednak hygienické (nejzákladnější a „nezapomenutelné“ 

hygienické návyky) a jednak pedagogické (trvale pozitivní ráz režimu, harmonické vyvážení 

prvků rozumových, emočních a činnostních, zřetel k věku a individuálním zvláštnostem). 

Režim má funkci výchovnou, represivní i zajišťující. Tyto funkce se navzájem prolínají 

a doplňují.

Jako metod výchovy ke kázni je využíváno přesvědčování, osobní příklad, donucování, 

organizace chování, hodnocení (kázeňské odměny a tresty).

Mezi základní složky režimu řadíme výchovné zaměstnání (činnosti pod vedením 

vychovatele), odpočinek a volný čas (zájmové činnosti, četba, sport, dopisy, hra) 

a spánek.

V penitenciámí pedagogice se uplatňují jednak metody poznání výchovného procesu, 

což je diagnostika, a jednak metody realizace výchovného procesu, kam patří ovlivňování 

osobní autoritou, přesvědčování, inhibice (potlačování, utlumování nežádoucích forem 

chování), stimulace chování a kompenzace.

Dále sem patří ovlivňování společenstvím, kolektivem vězňů. Do této skupiny metod 

řadíme přesvědčování, stimulace chování, inhibice, paralelní působení (souhlas kolektivu 

s veřejným míněním).

Významné jsou metody ovlivňování organizací života (režimem), jako je organizace 

chování (vytváření návyků), přinucení, ovlivňování systémem činností, resocializační 

vyučování pracovní soutěže, ovlivnovani uměním a kulturními činiteli kurzy, zájmové 

a sportovní kroužky.

7.1.4 Programy zacházení s odsouzenými

Pro odsouzené v oddělení výkonu trestu odnětí svobody zpracovává tým specialistů 

(psycholog, pedagog, vychovatel, sociální pracovník, lékař apod.) tzv. program zacházení 

(dříve resocializační program).
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Měl by zahrnovat pracovní, vzdělávací, terapeutické a zájmové aktivity 

s diferencovaným přístupem ke každému odsouzenemu pn jejich realizaci.

Složeni programu zacházeni musí vždy sledovat dosažení účelu výkonu trestu. 

Odsouzený má mít možnost zvolit si z těch programů, které správa vězniee považuje za 

vhodné. Pokud si žádný z těchto programů nezvolí, účastní se minimálního programu 

stanoveného vnitřním řádem věznice.

Programy zacházení musí být v závislosti k osobě odsouzeného, jeho chování a délce 

trestu aktualizovány.

Hlavním cílem programu zacházení s odsouzeným je vytvoření předpokladů pro 

návrat do civilní společnosti tak, aby odstranil ze svého života páchání trestné činnosti.

Při tvorbě programů zacházení se vychází z podmínek věznice, skladby odsouzených 

a personálních možností.

Podmínkami věznice rozumíme prostory, finanční prostředky, pracovní možnosti, 

časové možnosti, typ věznice.

Ve skladbě odsouzených má vliv pohlaví, věk, charakter trestné činnosti, prvotrestaní, 

recidivisté, ochota pracovat.

Co se týče personálních možností, jde tu o tabulkové obsazení specialistů a jejich 

počet, o jejich schopnosti, zájem, erudovanost a zkušenosti. Promítne se zde zákonitě 

i kvalita a kvalifikace vychovatelů jako přímých garantů a realizátorů programů zacházení.

Základním předpokladem pro zpracování programu zacházení je kvalitní komplexní 

zpráva o odsouzeném, na níž se podílí psycholog, pedagog, vychovatel, sociální pracovník, 

lékař, vrchní dozorce, případně další pracovníci věznice, podrobné prostudování veškerých 

spisů o odsouzeném a pohovor s odsouzeným.

Při zpracování programu zacházení se uplatňují následující zásady: individuální 

přístup, motivace, přiměřenost,komplexnost, zpětná vazba, cílevědomost,systematičnost, 

soustavnost a perspektivnost.

Oblast vzdělávání v programu zacházení může zahrnovat například dokončování 

vzdělání, výuku českého jazyka, matematiky, výuku cizích jazyků atd., zvyšování 

odborného vzdělání (možnost vyučení se v oboru), komunikační dovednosti, občansko

právní a sociální poradenství, nebo vzdělávání dle zájmu odsouzeného.

Speciálně výchovné postupy by měly obsahovat nedirektivní metody převýchovy (vytváření 

soustavy motivačních prvků), individuální terapeutické pohovory,klasické metody speciální 

pedagogiky (kompenzace, rehabilitace), inhibiční a korektivní metody, duchovní

123



a pastorační činnost, metody mravní výchovy (vysvětlováni, přesvědčováni, příklad, 

prototypy osobností, účinek pochvaly a trestn), metody aplikované z obecné pedagogiky 

(využívání kladných stránek osobnosti k potírání negativních, progresivní výchovné soutěžení 

-  systém bodování), psychoterapie, rodinná výchova, ergoterapie, muzikoterapie, arteterapie 

individuální terapeutické pohovory.

Zájmové (volnočasové) aktivity lze rozdělit na estetickovýchovné, zájmové, tělovýchovné 

(sportovní) a osvětu.

Důležitou oblastí je utváření vnějších vztahů. Utváření, udržování a posilování vztahů 

odsouzeného s civilním světem, především rodinou, je jedním z dalších faktorů prevence 

možné recidivy. Význam mají i kontakty s úřadem práce i charitativními a jinými nevládními 

organizacemi.

Z tohoto důvodu mohou programy zacházení zahrnovat tyto aktivity:

upevňování vztahů s rodinou (manželkou nebo manželem, dětmi, 

sourozenci, rodiči, blízkými přáteli schopnými vnější i vnitřní 

podpory...),

utváření pozitivních sociálních vztahů apriori k civilní společnosti, 

aktivní příprava na civilní život a postpenitenciámí péči, 

sociální pomoc pro první kroky propuštěného na svobodu bez 

sociálního zázemí,

orientace v kontrole a stavu pohledávek odsouzeného vůči rodině, 

oběti, společnosti,

- preventivní právní působení,

- vedení dokladů potřebných pro příští civilní život,

- cvičení v navazování kontaktů (s úřady, pracovních, 

společenských, partnerských),

- posilování citových vztahů terapeutickými rozhovory a další 

aktivity dle požadavků odsouzeného.
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Minimální program zacházení je  určen jednak pro odsouzené s krátkodobým 

trestem do 6 měsíců, jednak pro ty odsouzené, kteří odmítnou širší program zacházení 

vypracovaný ve shodě s jejich individualitou.

Cílem minimálního programu zacházení je vyplnit volný čas odsouzených podle jejich 

motivace, zájmů a závažnosti spáchané trestné činnosti, usměrnit nežádoucí činnosti do 

oblasti vzdělávací, terapeutické a zájmové. Jeho významný základ tvoří pracovní činnost 

odpovídající zdravotnímu stavu odsouzeného.

Každým programem zacházení prostupuje snaha po jakési mravní nápravě 

odsouzeného. Velký význam má tedy mravní výchova.
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7.2 Penitenciární pedagogika pro vězeňské pedagogy a vychovatele

Charakteristika studia:

Studium je určeno absolventům pedagogických fakult a středních pedagogických škol, 

kteří pracují ve Vězeňské službě České republiky ve funkci vězeňský pedagog a vychovatel. 

Je nutným předpokladem jejich odborné kvalifikace.

Profil absolventa:

Absolvent má odborné znalosti a dovednosti v obora penitenciární pedagogiky 

a speciální pedagogiky, zejména psychopedie a etopedie. Je schopen využívat získané 

poznatky k řešení problémů vycházejících ze specifiky vězeňského prostředí. Při své práci 

využívá znalosti sociálně-psychologických procesů, vztahů a zákonitostí, které jsou 

ovlivněny působením okolnosti a prostředí výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody.

Samostatně koncipuje a dovede realizovat takové přístupy výchovného zacházení 

s odsouzenými, aby bylo dosaženo co nejefektivnějšího účelu trestu. Má schopnost tvůrčího 

vedení, týmové práce s vychovateli a kooperace se všemi specialisty a ostatními zaměstnanci. 

Při své výchovné praxi využívá neagresivní komunikace a profesionálního přístupu při 

zachovávání pravidel bezpečnosti.
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Učební plán:

Předmět hodinová dotace způsob ukončení

Penitenciámí pedagogika 

Základy forenzní psychologie 

Speciálně pedagogická diagnostika 

Teorie práce se skupinou 

Základy penologie

60 hod 

50 hod 

70 hod 

100 hod 

40 hod

zápočet / ZK 

zápočet / ZK 

zápočet / ZK 

zápočet / ZK 

zápočet / ZK

Celkem 320 hod

Příklad rozpracování jednotlivých tematických celků najdeme v příloze č.3.

7.2.1 Penitenciární pedagogika

Předmět je shrnutím základních pojmů v oblasti oboru, obsahuje vhled do historie 

oboru a seznámení s celkovou jeho koncepcí od cílu, prostředku a metod k významu 

a zásadám zpracovávání programů zacházení s vězni. Orientuje se na vysvětlení zvláštností 

penitenciární výchovy, na sociálně psychologické procesy, jevy, vztahy a zákonitosti, které 

vznikají v důsledku trestu odnětí svobody.

Podmínkou udělení zápočtu je zpracování problémového úkolu a analýza určených 

odborných textů. Předmět je ukončen závěrečnou zkouškou.
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Rámcová struktura jednotlivých tematických celků předmětu Základy penitenciárni 

pedagogiky

t e o r e t i c k á  ČÁST

Cíl: Seznámení posluchačů se základními poznatky z oboru penitenciárni pedagogiky 

potřebnými pro výkon k jejich specializace (vychovatel a vězeňský pedagog).

Forma: přednáška.

1. Penitenciárni pedagogika -  obecné vymezení termínu

2. Vznik a vývoj penitenciárni pedagogiky

3. Předmět a cíle penitenciárni pedagogiky

4. Etapy výchovného procesu v penitenciárni pedagogice

5. Principy penitenciárni pedagogiky

6. Složky a prostředky penitenciárni výchovy

7. Klasifikace metod penitenciárni výchovy

8. Programy zacházení s odsouzenými

9. Mravní výchova

PRAKTICKÁ ČÁST

Cíl: Umožnit posluchačům v návaznosti na teoretický základ kvalifikovaně zvládnout 

přípravu návrhu programu zacházení pro vězně.

Forma: Tréninkové aktivity- řešení případové studie, zpracování kasuistiky, návrh programu 

zacházení.

1. Řešení případové studie

2. Zjišťování sociální úrovně vězně

3. Zjišťování vzdělanostní úrovně vězně

4. Návrh programu zacházení s důvodovou zprávou

5. Vyhledávání pozitivních prvků v charakteristice vězně
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6. Zpracování kasuistiky z pohledu speciálního pedagoga

7. Praktické ukázky vybraných volnočasových a vzdělávacích aktivit 

(varianty výběru)

Doporučená literatura:

Evropská vězeňská pravidla. Strasbourg: Rada Evropy, 1991.

Mařádek,V. Lexikon klíčových pojmů z penologie. Nepublikovaný rukopis.

Nařízení č. 39/2000 Generální ředitelky VS ČR,kterým se stanoví úkoly občanských 

pracovníků a příslušníků Vězeňské služby České republiky při zabezpečování výkonu trestu 

odnětí svobody.

Paukertová, J. a kol. Pedagogika. Stráž pod Ralskem. IV VS ČR, 2001.

Vágnerová, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha. Portál, 1999.

Zákon o výkonu vazby č. 293/ 1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Zákon o výkonu trestu odnětí svobody č. 169/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů

7.2.2 Základy forenzní psychologie

Předmět je koncipován jako soubor základních poznatků vztahujících se k forenzní 

psychologii. Jsou zde vysvětlovány základní pojmy z oblasti psychologie související 

s trestnou činností, především osobností pachatele, motivacemi kriminálního jednání 

a psychologickými aspekty oběti trestného činu

Podmínkou udělení zápočtu je zpracovaná kasuistika vězně. Předmět je ukončen 

závěrečnou zkouškou.
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Rámcová struktura jednotlivých tematických celků předmětu Základy forenzní 

psychologie

t e o r e t i c k á  č á s t

Cíl: Seznámení posluchačů se základními pojmy z oblasti psychologie související s trestnou 

činností, především osobností pachatele, motivacemi kriminálního jednání a psychologickými 

aspekty oběti trestného činu.

Forma: přednáška.

1. Forenzní psychologie -  obecné vymezení termínu

2. Osobnost ve forenzním kontextu

3. Motivace ve forenzním kontextu

4. Psychologie oběti

5. Prevence kriminality

PRAKTICKÁ ČÁST

Cíl: Umožnit posluchačům v návaznosti na teoretické vědomosti nácvik praktických 

dovedností v oblasti jednání s pachateli trestných činů.

Forma: Tréninkové aktivity, řešení případových studií, brainstorming, workshop, návrh 

programu zacházení s různými typy pachatelů trestných činů.

v

1. Řešení případové studie

2. Poradenská pomoc

3. Možnosti spolupráce se sociálními pracovníky mimo vězení- workshop

4. Prevence kriminality- brainstorming
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Doporučená studijní literatura:

Atkinsonová, R., Atkinson, a kol. Psychologie. Praha: Victoria Publishing,1995.

De Becker, G. Dar strachu. Frýdek-Místek: Alpres,1998.

Čírtková,L., Červinka,F. Forenzní psychologie. Praha: Support, 1994.

Douglas,J., 01shaker,M. Lovec duší. Frýdek-Místek: Alpres, 1997.

Němec,J. Psychopatie a kriminalita. Praha: Centurion, 1993.

Sochůrek, J. Úvod do viktimologie pro pracovníky vězeňství. Stráž pod Ralskem: IV VS, 

2003.

Sochůrek, J. Vybraná témata z forenzní psychologie pro pracovníky vězeňství. Stráž pod 

Ralskem: IV VS, 2003.

Vágnerová,M. Psychologie pro pomáhající profese. Praha: Portál,1999.

7.2.3 Speciálně pedagogická diagnostika

Předmět shrnuje teoretické znalosti z oblasti speciálně pedagogické diagnostiky. Je 

zaměřen rovněž na praktické zvládnutí základních metod a postupů speciálně pedagogické 

diagnostiky, které jsou pro vězeňského pedagoga velice významné z hlediska jeho každodenní 

činnosti. Pro vychovatele je nezbytné, aby se v této problematice dostatečně orientovali.

Podmínkou udělení zápočtu je zpracování případové studie se speciálně pedagogickou 

diagnózou.

Předmět je ukončen závěrečnou zkouškou.
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Rámcová struktura jednotlivých tematických celků předmětu Speciálně pedagogická 

diagnostika

TEORETICKÁ ČÁST

Cíl: Seznámení posluchačů s poznatky z oboru speciálně pedagogické diagnostiky 

potřebnými pro praxi vězeňského pedagoga i vychovatele.

Forma: přednáška.

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky a její význam

2. Struktura a obsah speciálně pedagogické diagnózy

3. Charakteristika diagnostických metod ve speciální pedagogice

4. Průběh diagnostického procesu

PRAKTICKÁ ČÁST

Cíl: Umožnit posluchačům praktický nácvik základních dovedností a postupů při provádění 

speciálně pedagogické diagnostiky při využití teoretického základu.

Forma: Studium dokumentace, zpracování diagnostické zprávy, brainstorming, outdoor 

aktivity.

1. Studium osobní dokumentace vězně

2. Nácvik diagnostických postupů -  praktická cvičení

3. Zpracování diagnostické zprávy, formulace závěrů

4. Stáž v diagnostickém ústavu -  v rozsahu dvou dnů

Doporučená literatura:

Procházková,M. Základy speciálně pedagogické diagnostiky. Učební texty. Stráž pod 

Ralskem: IV VS ČR, 2000.

Spousta,V. Speciálně pedagogická diagnostika etopedická. Brno: MU, 1995.
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7.2.4 Teorie práce se skupinou

Předmět shrnuje teoretické znalosti zdané oblasti sociální psychologie. Je zaměřen

i na praktické zvládnutí základních metod a postupů při práci se skupinou.

Podmínkou udělení zápočtu je zpracování přípravy na některou z aktivit prováděnou 

se skupinou vězněných osob v rámci jejich programu zacházení.

Předmět je ukončen závěrečnou zkouškou.

Rámcová struktura jednotlivých tematických celků předmětu Teorie práce se skupinou 

TEORETICKÁ ČÁST

Cíl: Seznámení posluchačů se vybranými poznatky z oboru sociální psychologie, především 

z teorie sociálních skupin a jejich vlivů na jedince.

Forma: přednáška.

1« Struktura skupiny

2. Odpor, jeho zdroje a formy

3. Vedení sociálně psychologického výcviku

4. Pozice a role ve skupině

5. Zdroje napětí ve skupině

6. Základní formy psychoterapie

7. Srovnání výcviku sociálně psychologického a výcviku ve skupinové 

psychoterapii, základní odlišnosti obou výcviků

8. Využití speciálních postupů při zacházení s vězni
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PRAKTICKÁ ČÁST

Cíl: Umožnit posluchačům praktický nácvik základních dovedností a postupů využitelných 

při vedení vybraných aktivit s vězni.

Forma: Studium dokumentace, zpracování přípravy na zvolenou aktivitu.

1. Sociálně psychologický výcvik

2. Návštěva v terapeutické komunitě — v rozsahu 1 dne

3. Návštěva psychiatrické léčebny -  v rozsahu 1 dne

4. Zpracování písemné přípravy na skupinovou aktivitu

Doporučená literatura:

Bosáková,E.,Frýba,M. Psychologická propedeutika. Olomouc: UJEP, 1994.

Hermochová, S. Sociálně psychologický výcvik. Praha: UK, 1988.

Kopp,P. a kol. Penitenciáma psychológia. Bratislava: Akadémia policajného zboru, 2004. 

Kratochvíl,S. Skupinová psychoterapie v praxi. Praha: Galén, 1995.

Křivohlavý,J. Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1988. 

Šauerová,V. Práce se skupinou.Učební texty. Stráž pod Ralskem: IV VS ČR, 2003.

Vybíral,Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000.

7.2.5 Základy penologie

Předmět zahrnuje teoretické znalosti o trestu a věznění. Jsou v něm zahrnuty poznatky

o vývoji názorů a realizace trestu a trestání i informace o současných vězeňských systémech 

v zahraničí.
Tyto vědomosti přispívají k hlubšímu pochopení prostředí vězení, jeho vlivu na vězněného 

člověka a možnosti nápravy.

Podmínkou udělení zápočtu je zpracování tématické seminární práce.

Předmět je ukončen závěrečnou zkouškou.
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Rámcová struktura jednotlivých tematických celků předmětu Základy penologie

t e o r e t i c k á  č á s t

Cíl: Seznámení posluchačů se základními poznatky z oboru penologie potřebnými pro praxi 

vězeňského pedagoga.

Forma: přednáška.

1- Penologie a penitenciární věda

2. Vztah penologie k ostatním vědním oborům

3. Historie trestu a trestání

4. Novodobé pojetí trestu, vznik penologických systémů

5. Světové a evropské trendy ve vězeňství

6. Vývoj realizace trestu odnětí svobody na území dnešní CR

PRAKTICKÁ ČÁST

Cíl: Umožnit posluchačům na základě teoretických znalostí porovnat různé penologické 

koncepce a naučit se na příslušné úrovni prezentovat své poznatky.

Forma: Studium dokumentace, zpracování zprávy, brainstorming, outdoor aktivity.

1. Návštěva Památníku Českého vězeňství

2. Návštěva věznice Valdice, Mirov , Plzeň —Bory

3. Penologické koncepce v zahraničí a v ČR,

porovnání vybraných vězeňských systémů- panelová diskuse
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Doporučená literatura:

Černíková,V. Základy penologie pro policisty. Praha: Policejní akademie ČR, 2002. 

pábry,A. Penológia.Učební texty. Bratislava: UK, 2000.

Hála, J. Úvod do teorie a praxe vězeňství. České Budějovice: VŠ evropských a regionálních 

studií, 2005.

Mezník,V. a kol.Základy penologie. Brno: MU, 1995.

7.2.6 Organizace programu vzdělávání

Vzdělávací program penitenciámí pedagogika bude zahrnut do kurzů, které se 

uskutečňují v rámci Programu celoživotního vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby ČR. 

Jeho realizace bude probíhat standardním způsobem obvyklým u organizování výuky 

ostatních kurzů a v duchu Nařízení generálního ředitele č. 26/2001 o organizaci vzdělávací 

činnosti ve Vězeňské službě ČR.

Usnesením vlády ČR č. 1542/2005 -  o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve 

správních úřadech jsou stanoveny náležitosti dokumentace.

Každoročně vydává Generální ředitelství Vězeňské služby ČR aktualizovaný seznam 

lektorů z řad specialistů z Vězeňské služby ČR, kteří působí při výuce jako bezplatní lektoři 

a Pomáhají tak učitelům Institutu vzdělávání při výuce speciálních úseků především v rámci 

specializačních kurzů Programu celoživotního vzdělávání.

Pokud nelze výuku zvládnout vlastními zdroji, využívá Vězeňská služba ČR externích 

lektorů působících na různých vysokých školách, kteří jsou úzce specializovaní na 

Problematiku, kterou přednášejí.

Studium může být realizováno v rámci spolupráce s některou z vysokých škol, 

Podmínky realizace pak budou dále konkretizovány a stanou se předmětem uzavřené 

smlouvy.

Podmínky absolvování kurzu Penitenciární pedagogiky

K úspěšnému ukončení kurzu Penitenciámí pedagogiky pro vězeňské pedagogy 

a vychovatele Vězeňské služby ČR a získání osvědčení je nutno splnit následující podmínky:



splnění podmínek zápočtů jednotlivých předmětů, 

úspěšné složení zkoušek jednotlivých předmětů, 

úspěšné složení závěrečné zkoušky.

Povolenou míru absence upravuje Nařízení generálního ředitele č. 26/2001

o organizaci vzdělávací činnosti ve Vězeňské službě ČR, klasifikace se řídí Klasifikačním 

řádem Institutu vzdělávání Vězeňské služby ČR.

Bude-li tento studijní program realizován ve spolupráci s některou z vysokých škol, 

podmínky absolvování budou rovněž dále konkretizovány.

Mimo rámec Vězeňské služby České republiky bude určeno pracovníkům probační 

a mediační služby, sociálním pedagogům, vybraným pracovníkům Policie ČR a sociálním 

pracovníkům s vysokoškolským vzděláním. Jednotlivé předměty mohou být upraveny dle 

charakteru potřeb cílové skupiny a dotace jednotlivých předmětů doplněny o povinné stáže ve 

věznicích a vazebních věznicích.
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8. Perspektivy dalšího vzdělávání

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie se zvýšily nároky i na 

vzdělání vězeňského personálu. V předchozím textu jsme popsali, jak vznikl a jak funguje 

Program celoživotního vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby ČR, na jehož koncipování

i přípravě mnohých kurzů jsme se velkou měrou podíleli.

Nedávno (2004) byl ukončen výzkum o efektivitě a významu Programu celoživotního 

vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby ČR.(Jůzl, 2004)

Do výzkumu bylo zapojeno téměř 300 respondentů z řad Vězeňské služby ČR. 

Vzhledem ktom u, že Vězeňská služba České republiky měla k 1.5. 2004 10.700 

zaměstnanců, činil zkoumaný vzorek z celkového počtu přibližně 5 %.

Výzkum potvrdil nutnost a potřebnost současného systému přípravy personálu 

v Programu celoživotního vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby České republiky. Byl 

potvrzen zájem zaměstnanců o vzdělávání, vzrůstající kvalitu práce zaměstnanců ve všech 

oblastech jejich činnosti, zejména pak při zacházení s vězni.

Podle toho, zda je možno náměty na zlepšení přímo nebo nepřímo ovlivnit Institutem 

vzdělávání, je  lze rozdělit na vnitřní a vnější. Je třeba je chápat jako snahu o zlepšení 

současné situace, aby z toho mohli mít všichni prospěch nejen hned, ale i v budoucnosti.

Problémy dané vnitřními okolnostmi je možné neprodleně řešit vlastními silami 

Vězeňské služby ČR.

Vnější problémy lze prosazovat pouze za pomoci nadřízených orgánů přinejmenším 

Ministerstvem spravedlnosti ČR, Úřadem vlády České republiky a především Parlamentem 

ČR.

K vnitřním problémům patří podle zjištění:

- zlepšení organizační stránky vzdělávání (zdokonalit systém povolávání zaměstnanců 

do kurzů),

- zdokonalení vzájemného propojení jednotlivých specializačních kurzů především 

v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence,

- zařazení dalších specializačních kurzů, zejména pro vychovatele a dozorce v oblasti 

komunikace a zacházení s vězni,

- přehodnocení kariémího řádu, jeho uvedení v platnost,
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rozšíření jazykové přípravy na nižší funkce (do úrovně vedoucích referátů),

- zpracování dalších učebních textů, zejména penitenciámí pedagogiky, 

zavedení e-leamingového vzdělávání,

- zavedení dalších specializačních kurzů zaměřených na různé terapie.

Za vnější lze považovat následující úkoly:

- prosazení akreditace celého Programu celoživotního vzdělávání Vězeňské služby 

České republiky v Úřadu vlády ČR,

- zřízení vlastního bakalářského studia pod gescí některé z vysokých škol, aby příprava 

vězeňského personálu mohla probíhat v akreditovaných bakalářských programech,

- rozšíření spolupráce s vysokými školami v oblasti pedagogiky, psychologie a dalších 

společensko vědních disciplín,

- provedení legislativní úpravy v zákonech, předpisech a nařízeních (zejména 

školských, ale také ministerských) a dosažení rovnoprávného postavení učitelů 

Institutu vzdělávání Vězeňské služby České republiky s pedagogy ostatních 

škol.(Jůzl, 2004)

Připomínky, které rovněž vyplynuly ze šetření, se staly námětem návrhů na zlepšení 

nejen současného stavu, ale především příštího, zahrnujícího prognózu až do roku 2015.

Tato nová koncepce se vytváří na generálním ředitelství pod názvem Koncepce 

českého vězeňství do roku 2015 a rámci pracovní podskupiny zaměřené na perspektivy 

dalšího vzdělávání se práce rovněž účastníme.

Od ledna 2004 vstoupil v platnost nový katalog funkcí ve Vězeňské službě ČR (NGŘ 

47/2004), který byl zaveden v souvislosti s novou šestnácti stupňovou platovou stupnicí 

a vychází z nařízení vlády č. 330/2003 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a veřejné správě.

V souladu s požadavky států Evropské unie na vzdělání výchovných pracovníků, kteří 

jsou v přímém styku s vězněnými osobami (vychovatelů, vrchních dozorců výkonu vazby, 

sociálních pracovníků a lektorů - instruktorů) bylo předepsáno absolvování pedagogického 

vzdělání jako podmínka výkonu funkce.
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Již v předchozím textu jsme popsali, jak Institut vzdělávání Vězeňské služby ČR 

zahájením Doplňujícího pedagogického studia pomohl řešit situaci těchto zaměstnanců, kteří 

byli přijati na svou funkci, aniž by měli alespoň minimální pedagogické vzdělání.

I u mnohých dalších funkcí se požadavky na vzdělání změnily, v současné době však 

Institut vzdělávání Vězeňské služby ČR jako resortní vzdělávací středisko není schopen jejich 

požadavky uspokojit.

Před rokem 2000 se Institut vzdělávání vážně zabýval myšlenkou na zřízení Vyšší 

odborné školy Vězeňské služby ČR se třemi vzdělávacími moduly:

- pedagogicko-psychologickým, sociálně-právním a ekonomicko správním.

Na toto tříleté studium realizované kombinovanou formou mělo mít návaznost 

bakalářské studium ve spolupráci s některou z vysokých škol. Vězeňská služba ČR tak měla 

po téměř deseti letech opět navázat na tradici vlastní odborné přípravy dle potřeb 

organizačních jednotek vlastními silami. Střední odborná škola s maturitou se tehdy již  jevila 

jako anachronismus. I pokusy o zřízení Vyšší odborné školy byly neúspěšné, a tak se jako 

vhodnější jevila možnost zřízení dalších forem vzdělávání pod gescí některé z vysokých 

škol.

Byl konzultován studijní program soukromé školy Palestra, který se jeví jako přínosný 

hned pro několik funkcí ve vězeňství. Jde především o funkci vychovatelů, kteří v praxi 

organizují a realizují programy zacházení s vězněnými osobami. Součást programů zacházení 

jsou totiž i volnočasové aktivity, které jsou vzhledem k různým podmínkám výkonu trestu 

rozličné. Program by mohl sloužit i sociálním pracovníkům ke zkvalitnění jejich činnosti, 

především pak v oblasti poradenské, kterou sociální pracovníci pro vězně zajišťují, např. před 

propuštěním z výkonu trestu, zprostředkováním kontaktů s úřady práce atd.

V neposlední řadě je program určen i pro lektory instruktory. Ti mají ve věznicích na 

starosti další vzdělávání zaměstnanců, jsou to lektoři instruktoři „bojaři“ (zajišťují školení 

služební a profesní přípravy) a lektoři instruktoři -  „školitelé“, kteří mají v náplni práce 

koordinaci dalšího vzdělávání zaměstnanců své organizační jednotky.

Pro proviantní službu bylo zřízeno bakalářské studium při Univerzitě Tomáše Bati ve 

Zlíně, na Masarykově Univerzitě v Brně se připravují vězeňští právníci a ekonomové.

Spolupráce s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze se realizuje již více let 

formou kurzů Celoživotního vzdělávání. Jde o dvou až Čtyřsemestrové programy, v nichž se 

vzdělávají vězeňští specialisté psychologové a pedagogové. Dosud proběhl kurz Forenzní 

psychologie, Psychologie pro forenzní praxi, Psychologie pro forenzní praxi a penitenciámí 

praxi a kurz Psychoterapie pro psychology. Zvažuje se perspektiva spolupráce
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s pedagogickou fakultou Univerzity Karlivy v Praze při realizaci vzdělávání vězeňských 

pedagogů v programu Penitenciámí pedagogika, který je  součástí této disertační práce.

Stále více a důrazněji se ozývá potřeba zavedení studijního oboru specializovaného na 

problematiku vězeňství, a to alespoň na úrovni bakalářského studia.

Již proběhlo jednání o možnosti zřízení modifikací již  akreditovaného studijního 

oboru sociální pedagogiky na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci, o zřízení 

studijních oborů zaměřených na vychovatelství, management, volnočasové aktivity a právo 

pro penologii na soukromé Vysoké škole Jana Ámose Komenského, začíná spolupráce 

s Policejní akademií při přípravě právníků, managementu a vedoucích pracovníků Oddělení 

prevence a stížností Vězeňské služby ČR.

Zvyšující se počet a rozsah problémů bezpečnostního charakteru zejména ve vztahu 

k sociálním důsledkům globalizace vyvolává rostoucí poptávku po vysokoškolsky vzdělaných 

odbornících schopných prakticky řešit otázky bezpečnostní politiky ve všech strukturách 

veřejné správy a v ozbrojených sborech včetně Vězeňské služby České republiky. Na tuto 

skutečnost reagovala rovněž Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých 

Budějovicích, která od školního roku 2005 - 2006 nabízí zájemcům nový bakalářský studijní 

obor Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě.

Z vysokých škol, kde si mají možnost doplňovat požadované vzdělání pracovníci 

Vězeňské služby ČR nelze nejmenovat Institut mezioborových studií v Brně, jehož program 

bakalářského studia sociální pedagogiky úspěšně absolvovalo již  mnoho z nich.

Od ledna 2006 byl při Institutu vzdělávání Vězeňské služby ČR ve Stráži pod Ralskem 

zřízen Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR samostatný referát vysokoškolských 

studií jehož činnost spočívá v úzké kooperaci Institutu vzdělávání a vybraných 

vysokoškolských pracovišť při zajišťování vysokoškolského vzdělávání zaměstnanců 

z vězeňství i z civilního sektoru.

Je to významný krok, kdy se na jedné straně otevírají možnosti, jak přiblížit laické 

veřejnosti práci vězeňských specialistů a specifika prostředí, v němž se realizuje výkon 

soudních rozhodnutí - výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody. Na straně druhé nelze 

pominout fakt že absolvování tohoto vzdělávání bude mít váhu i v civilním životě a nebude 

mít pouze resortní platnost.
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Závěr

V dnešní době požadavky na profesní kvality výchovných pracovníků a specialistů ve 

vězení stále rostou. I v materiálech Ministerstva spravedlnosti ČR, konkrétně v materiálu 

nazvaném Koncepce rozvoje výzkumu a vývoje v oblasti působnosti Ministerstva 

spravedlnosti ČR, najdeme cílenou snahu přispět objektivními právními, kriminologickými, 

penologickými a dalšími vědními poznatky k řešení priorit resortu, což jsou následující 

oblasti: zdokonalování právního řádu ČR, zkvalitnění legislativního procesu, dosažení vyšší 

účinnosti právních institutů s cílem dosažení kompatibility s normami Evropské unie, 

dosažení větší funkčnosti a průchodnosti justičního systému, zrychlení soudního řízení 

a v jeho rámci zajištění oprávněných nároků občanů spolu se zlepšením postavení a ochrany 

obětí trestných činů, zvýšení účinnosti sankční politiky, vyhodnocování forem a možností 

působení trestů, větší uplatňování a průběžné ověřování účinnosti alternativních trestů, 

zdokonalení penitenciámího systému, zkvalitňování diferencovaného zacházení s pachateli, 

dosažení lepší návaznosti penitenciární a postpenitenciámí péče, aktivní podíl na zvládání 

bezpečnostních rizik státu a závažných forem trestné činnosti (podíl na realizaci protidrogové 

politiky, boj s organizovaným zločinem, hospodářskou a finanční kriminalitou, řešení 

problematiky extremismu, rasismu, nelegální migrace, terorismu a dalších závažných forem 

kriminality), podíl na prevenci kriminality a sociálně patologických jevů (řešení problematiky 

kriminality a sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, kontrola obecné kriminality, 

problematika domácího násilí atd.). Tento materiál byl předložen na základě bodu III.3. 

usnesení vlády ČR č. 16/2000 již  v lednu 2000.

Aby bylo možné ve vězeňství operativně využívat výsledků výzkumných projektů, 

kreativně aplikovat doporučené postupy a nové poznatky, je  nezbytné, aby ve vězeňství 

fungovali výchovní pracovníci (a nejen tito) na vysoké profesionální úrovni. Bez jejich 

spolupráce se může stát aplikace výsledků i toho nejdražšího a nejkvalitněji provedeného 

výzkumu pouhou teoretickou prací, další hromadou papíru.

Pokud se nevyškolí základna, není na čem budovat vyšší kvalitu. Nejprve je  nutno 

vybavit zaměstnance teoretickými poznatky a teprve poté sledovat, jak je  oni sami využívají 

v praxi.

Vězeňská služba je  specifickým druhem sociální služby. Lze říci, že jednou 

z nejobtížnějších. Zaměstnanci vězeňské služby se potýkají v přímém zacházení s vězni -
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s lidmi, na nichž si „vylámali znby“ mnozí před nimi -  rodiče, učitelé, vychovatelé, 

psychologové, lékaři a v řadě případů mnozí další odborníci.

V okamžiku, kdy se těchto lidí „ujímá“ vězeňská služba, mají za sebou nejen střet sc 

zákonem, ale i hluboké lidské selhání. Stávají se objektem výkonu trestu, který má dvojí účel. 

Hovoříme o vyrovnávací a regulativní funkci trestu.

První z nich lze zjednodušeně charakterizovat jako zákonný postih či trest za 

způsobení újmy druhé osobě. Zásadní význam pro další vývoj člověka, který se dostal do 

rozporu se zákonem, má však regulativní funkce trestu. Jejím smyslem je  připravit pro 

odsouzenou osobu vhodný program zacházení, k te tf j í  vytvoří pokud možno optimálni 

podmínky pro nekonfliktní návrat do společnosti.

Efektivnost a úspěch tohoto programu závisí nejen na odsouzeném samotném, ale 

především na odborných kvalitách zaměstnanců Vězeňské služby České republiky. Proto se 

od jejích zaměstnanců očekává, že budou vybaveni odpovídajícím vzděláním, které poskytují 

civilní střední a vysoké školy, ale také vlastní specifické resortní vzdělávací instituce

Jednou zpracované resocializační programy (dle vězeňské terminologie programy 

zacházení) nelze aplikovat v neomezeném časovém horizontu. Jejich účinnost je  římo 

úměrná pravidelné aplikaci nových pedagogických, sociologických a další odborných 

poznatků do práce Vězeňské služby ČR. Hlavní formou, která má umožnit dosažení téchto 

záměrů, jsou Programy celoživotního vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby ČR

Jejich využívání v resortu českého vězeňství si v posledních letech vyžádaly

i celospolečenské změny, ke kteiým u nás došlo po listopadu 1989 a které známe 1

i zásadní obrat v pojetí práce Vězeňské služby ČR. Především její d e p o ľ t L I  

ademilitarizace, následné pak humanizace a uvedení v soulad se standardy Evropských 

vězeňských pravidel, to vše a další úkoly, které pro Vězeňskou službu ČR vyplynuly po 

přijeti České republiky do Evropské unie, lze účinně a smysluplně uvádět do praxe pouze 

tehdy, bude-li mít vězeňství dostatek odborně připravených zaměstnanců

Jednou z cest, které mají vést ke zvýšení profesní a zvláště odborné přípravy 

zaměstnanců Vězeňské služby České republiky, a v této souvislosti posílit jejich zájem

0 celoživotní vzdělávání, je  tvorba optimálních podmínek pro působení vnitřn, a ^  

motivace. Nástrojem, kletý lze považovat za účinný stimul k vyvolání těchto motivací, je  

kariémí řád a s ním spojený systém finančního ohodnocení i společenské

Vize vzdělaného odborníka -  zaměstnance vězeňské služby je  L ^ m é  spojena

1 s požadavkem mravní bezúhonnost, a přísného dodržování zásad profesní etiky I do této 

oblasti se musí promítat úroveň vzdělání, protože vzdělaný {|ovék, odborník ve své profesi
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a zároveň adekvátně zaplacený, bývá většinou méně úplatný, váží si sebe, svého postavení, 

svých kolegů na pracovišti a uvědomuje si daleko intenzivněji možnost ztráty prestiže 

a společenského postavení - je  profesionál.

Program celoživotního vzdělávání vychází z koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy v České republice, kde je právě vzdělávání dospělých ve formě profesního 

vzdělávání chápáno jako priorita a výraznou měrou ovlivňuje i hospodářství.

Program celoživotního vzdělávání, stejně jako systém hodnocení zaměstnanců, byl 

v rámci Vězeňské služby České republiky zpracován do formy nařízení generálního ředitele 

a uplatňován je od roku 2001.

Poslední z oblastí, která s těmito dvěma základními manažerskými nástroji zvyšování 

profesní kvalifikace souvisí, kariémí řád, je, jak jsme již  uvedli, ve fázi rozpracovaného 

projektu, který doznává v současné době (2006) změn s probíhajícími změnami legislativy. 

Vytvoření programu celoživotního vzdělávání i systému hodnocení zaměstnanců však byly 

nezbytným předpokladem k zahájení prací na jeho tvorbě.

Při zpracovávání celkové koncepce Programu celoživotního vzdělávání jsme nejprve 

podrobně rozpracovali profily všech funkcí existujících v rámci Vězeňské služby České 

republiky a k nim postupně přiřazovali kurzy, které by zajistily vzdělanost v požadované 

oblasti. Další jsme dotvářeli podle požadavků jednotlivých odborů Generálního ředitelství 

Vězeňské služby České republiky, které metodicky řídí pracovníky příslušných funkcí. 

Některé kurzy jsme určili k povinnému absolvování jako předpoklad kvalifikovaného 

výkonu dané funkce, další jsme označili jako nepovinné, jejichž absolvování se děje na 

základě zájmu.

Tvorbou výukových programů jsme dále reagovali na požadavky z praxe, kdy bylo 

třeba pomoci nekvalifikovaným vychovatelům při získání vědomostí z oblasti pedagogiky 

a didaktiky. Tak tomu bylo například při přípravě Doplňujícího pedagogického studia pro 

zaměstnance Vězeňské služby České republiky.

Jsou to právě vězeňští pedagogové a vychovatelé, kdo v „první linii“ zajišťují nápravu 

lidí, kteří porušili zákon a společnost je  odsoudila ke ztrátě svobody. Jsou jedni z mála 

„civilních“ osob, s nimiž tito vězni přijdou do styku a musí splňovat náročné požadavky, které 

vyplývají z jejich pracovního zařazení. K tomu musí být opravdu kvalitně připraveni.

Řešením se nám zdá být realizace nového kurzu, který se obsahově blíží obsahům 

kurzů pro vězeňské pedagogy a vychovatele povinných. Na základě analýzy pracovních 

činností vychovatelů a vězeňských pedagogů, znalosti programů zacházení i vězeňského 

prostředí, jsme zpracovali výčet jejich vzdělávacích potřeb. Za využití výsledků šetření
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zaměřeného na ověření našich návrhů jsme zpracovali projekt vzdělávacího programu 

Penitenciámí pedagogika pro vězeňské pedagogy a vychovatele.

Penitenciámí pedagogika dosud (2006) není na žádné vysoké škole v požadovaném 

rozsahu přednášena. Příprava vězeňských odborníků je nanejvýš nutná a potřebná mimo jiné

i proto, že práce ve vězeňství má svá výrazná specifika a požadavky na jejich práci 

a fundovanost se i v souvislosti se vstupem naší republiky do Evropské unie stále zvyšují.

Filozofie trestu a trestání tak, jak ji chápe a realizuje současné vězeňství u nás, není 

pouze izolace nebezpečného pachatele trestné činnosti od ostatních jako odplata za zlý čin, 

není to ani pouhá ochrana společnosti před nebezpečným člověkem. Velký prostor tady nalézá 

idea možnosti převýchovy člověka, který se trestného činu dopustil, vytváření důstojných 

podmínek pro výkon trestu a současně i podmínek pro možnost nápravy. Je to jakási podaná 

ruka člověku, který klopýtl a kterému je dána možnost, aby se opět napřímil. Otázkou 

zůstává, jak on sám s touto možností naloží. A vězeňský pedagog a vychovatel jsou ve 

vězeňství z tohoto pohledu bezesporu funkce stěžejní.

I oni se především musejí orientovat sami v sobě a vědět, jaká je hierarchie lidských 

hodnot. Musejí umět tyto hodnoty ukázat svým klientům, aby pochopili, že v životě existují 

jiné cesty než kriminální, že existuje jiný způsob obživy než krádeže nebo loupeže, že zde je 

zde jejich rodina, o kterou je zapotřebí se starat lidským způsobem.

Proto je nezbytné vybavit zaměstnance Vězeňské služby ČR takovým 

(a permanentním) vzděláním, pomocí něhož by byli schopni čelit stále se měnící vězeňské 

scéně, která prorůstá až do mezinárodního organizovaného zločinu či korumpuje státní sféru. 

Zde již nejde o krádeže, loupeže, vraždy jednotlivců, ale o organizovaný zločin. Stát a jeho 

nástroje musí být připraveny tuto situaci zvládnout. Jedna z hlavních cest je kvalitní výběr 

personálu a jeho další profesní příprava. Právě v tom lze spatřovat filozofii výchovy 

vzdělávání vězeňského personálu.

Penitenciámí pedagogika pro vězeňské pedagogy a vychovatele by mohla být jakýmsi 

postgraduálním stupněm studia pro tyto funkce, tedy i završením jejich kvalifikace.

Program celoživotního vzdělávání není zámka, nýbrž prostředek ke zvyšování 

efektivity práce zaměstnanců Vězeňské služby České republiky. Ani ten nejnáročnější 

program sám o sobě nevede ke zvyšování kvality jakékoli lidské produkce, není-li podpořen 

snahou, cílevědomostí, nasazením, vytrvalostí a dalšími lidskými vlastnostmi. Je to především 

člověk sám, kdo rozhoduje o tom, zda poznatky, získané v rámci Programu celoživotního 

vzdělávání, budou racionálně a účelně využity.
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Chápeme -  li celoživotní vzdělávání jako proces kultivace člověka, zároveň 

zajišťujeme i kultivovaný přístup k vězněným osobám a požadovanou úroveň práce 

zaměstnanců Vězeňské služby České republiky, pro něž je dodržování základních lidských 

práv a lidského přístupu základní podmínkou výkonu povolání i osobního života.

Při dalším zkoumání s časovým odstupem přijdou nové a další podněty ke zlepšení 

stávajícího Programu celoživotního vzdělávání, což si plně uvědomujeme. Tento fakt však nic 

nemění na významu této koncepce a jejího přínosu.

Tato disertační práce je teoreticko analytického charakteru. Vychází z praxe - potřeby 

Vězeňské služby ČR - a do praxe se zase vrací v podobě zpracované koncepce Programu 

celoživotního vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby ČR a především nově navrženého 

vzdělávacího programu určeného pro vězeňské pedagogy a vychovatele. Celý tento projekt 

vychází z analýzy vzdělávacích potřeb všech funkcí, ze znalostí specifik vězeňského prostředí 

a jeho působení na člověka, legislativy a v neposlední řadě i potřeby uplatňování principů 

Evropských vězeňských pravidel.

Předkládaná Analýza koncepce vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby ČR má 

rovněž přispět jednotlivým „civilním“ vysokým školám k usnadnění dalších koncepčních 

prací na nových vzdělávacích programech zaměřených na přípravu vězeňského personálu.
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Shrnutí

Předložená disertační práce je věnována systému vzdělávání zaměstnanců ve 

Vězeňské službě České republiky a návrhu nového vzdělávacího programu Penitenciámí 

pedagogika pro speciální pedagogy a vychovatele Vězeňské služby České republiky.

Disertační práce popisuje vzdělávání od povinného vstupního vzdělávání v Základní 

profesní přípravě nově nastupujících zaměstnanců až po specializační kurzy Programu 

celoživotního vzdělávání, které jsou určeny všem zaměstnancům Vězeňské služby České 

republiky podle jejich funkčního zařazení.

V současné době se v pojetí výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody v českém 

vězeňství uplatňují výrazně humanizační trendy. S vězněm je zacházeno nejen podle principů 

Evropských vězeňských pravidel, ale i pravidel profesní etiky, lidské slušnosti, individuálního 

přístupu s využíváním poznatků z oboru speciální pedagogiky, speciálně pedagogické 

diagnostiky, forenzní psychologie a dalších souvisejících vědních oborů.

Aby pracovníci Vězeňské služby ČR mohli tento přístup zvládat a kvalifikovaně 

pracovat, musí být na výkon svého povolání v tak specifických podmínkách, jako je vězení, 

kvalitně připraveni. Proto byly zpracovány profily jednotlivých funkcí, které kvality potřebné 

pro výkon jejich práce formulují.

Na základě vyhodnocení analýzy vzdělávacích potřeb vězeňských pedagogů 

a vychovatelů, s využitím výsledků našeho šetření jsme navrhli vzdělávací program 

Penitenciámí pedagogika pro vězeňské pedagogy a vychovatele. Obsahuje pět vzdělávacích 

celků, z nichž každý má svou teoretickou i praktickou část. Jsou to Penitenciámí pedagogika, 

Základy forenzní psychologie, Speciálně pedagogická diagnostika, Teorie práce se skupinou 

a Základy penologie. Je zatím prvním uceleným vzděláváním oboru penitenciámí 

pedagogiky, jehož rozsah plně saturuje potřeby výchovných pracovníků ve vězeňství, 

zejména pak vězeňských pedagogů a vychovatelů.

147



Resumé

The presented dissertation focuses on the educational system of the Czech Republic Prison 

service staff and on the proposal o f the new educational module called Penitentiary Pedagogy 

for special educationalists and trainers of the Prison Service o f the Czech Republic.

This dissertation describes education, from compulsory entry education within the new staff 

Basic Preparation Entry program up to specialized courses in the Program of Lifelong 

Education. These are established for all Prison service staff according to their official 

position.

Currently the humanization trends are markedly preferred in the detention conception 

(including remand detention) within the Czech prison system. The inmate is treated not only 

according to the European Prison Rules principals, but also according to the professional ethic 

rules, human fairness and in particular access and use o f special pedagogy knowledge, special 

pedagogy diagnostics, forensic psychology and other related branches o f science.

The staff must be excellently prepared to carry out their duties in such specific conditions in 

the prisons while complying with the above-mentioned new approach. Therefore the profiles 

o f particular professions were developed to formulate the qualities needed for the application 

o f their work.

By analysing the special educationalists and trainers educational needs the educational 

module o f Penitentiary Pedagogy for Special Educationalists and Trainers was proposed for 

the Prison Service o f the Czech Republic. This module is divided into five sub-modules, each 

of which has its theoretical and practical part. The sub-modules are Penitentiary Pedagogy, 

Fundamentals o f Forensic Psychology, Special Pedagogy Diagnostics, Theory o f Work with a 

Group and Fundamentals o f Penology. This module is nowadays the first integrated 

educational program of this applied branch, the extension ol which fully saturates the needs of 

prison educational staff, mainly special educationalists and trainers.
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Příloha č.l

Charakteristika vazebních věznic a věznic a programy zacházení

Vazební věznice Brno 

Charakteristika:
Ve stávající budově funguje od roku 1956. Zajišťuje výkon vazby obviněných mužů 

a žen, je  zde pro ně také oddělení se zmírněným režimem a oddělení se zmírněným režimem 
pro mladistvé obviněné. V roce 1997 byl zahájen provoz vězeňské nemocnice. Pracuje zde 
i specializované oddělení pro odsouzené se zdravotní klasifikací F (pracovně nezařaditelní).

Programy zacházení:
Práce odsouzených na vnitřním provozu budov.
Výuka jazyků nebo výuka zeměpisu.
Zaměření na speciální výchovné postupy např. zvládání agrese, prosociální chování.
Sportovní a vzdělávací a zájmové kroužky, velký zájem je  o arteterapii.
Pastorační návštěvy zástupců církví, Armády spásy a křesťanských sborů nebo sdružení 
Podané ruce.

Vazební věznice Břeclav 

Charakteristika:
Jako samostatná věznice působí od roku 1997. Do věznice jsou trvale umisťováni 

pouze muži. Je zde oddělení pro výkon trestu odnětí svobody, kteří jsou zařazeni do věznice 
typu dozor.

Programy zacházení:
Pracovní, vzdělávací, terapeutické a volnočasové aktivity.
V rámci speciálně výchovných aktivit probíhá arteterapie, muzikoterapie a pracovní terapie. 
Práce odsouzených na vnitřním provozu budov.

v

Vazební věznice České Budějovice 

Charakteristika:
Vazební věznice je  umístěna v budově bývalého justičního paláce nyní v budově 

Krajského soudu České Budějovice.
Trest odnětí svobody vykonávají vězni v oddělení výkonu trestu s dozorem. Jsou sem 
zařazováni odsouzení, kteří jsou zdravotně i profesně způsobilí pro zařazení do pracovního 
procesu.
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Programy zacházení:
Především pro mladistvé a mladé dospělé obviněné jsou realizovány pracovní, vzdělávací, 
sportovní, psychoterapeutické, zájmové a další aktivity.
Jejich cílem je jak snižování stresu, tak i naplňování výchovných úkolů. Podobně je tomu tak 
i u obviněných žen.
Pro odsouzené je zajištěn dostatek pracovních příležitostí ve vnitřním provozu věznice i ve 
spolupráci s firmami ve městě.
Po splnění svých úkolů je umožněno vězňům účastnit se výletů, kulturních a sportovních akcí.

Vazební věznice Hradec Králové 

Charakteristika:
Vazební věznice v Hradci Králové má sídlo v centru města v budově z roku 1933 společné 
s krajským soudem. V roce 1996 byl objekt rekonstruován. Vazba je vykonávána 
v jednotlivých uzavřených celách.

Programy zacházení:
Vzdělávací aktivity -  výuka angličtiny, češtiny, dopravní výchova, výpočetní technika. 
Sportovní aktivity, kroužky: ornitologický, zahrádkářský, ručních prací se zaměřením na 
výrobu hraček.
Pro odsouzené je  zajištěn dostatek pracovních příležitostí ve vnitřním provozu věznice i ve 
firmách ve městě.
Zřízena protidrogová poradna.

Vazební věznice Liberec 

Charakteristika:
Budova věznice a soudu byla postavena jako celek v roce 1877. Současná vazební věznice je 
zařízením klasického typu, v němž je vazba vykonávána v jednotlivých uzavřených celách.

Programy zacházení:
Těžiště aktivit je  v práci s mladistvými a mladými dospělými obviněnými.
Zřízeno moderní zázemí se dvěma kulturními místnostmi, kuchyňkou se základním 
vybavením a malou dílnou pro výuku drobných domácích prací.
Výtvarný kroužek, výtvarná dílna s vypalovací keramickou pecí, posilovna, výuka českého 
jazyka, procvičování gramatiky českého jazyka.
Protidrogová poradna.
Práce odsouzených na vnitřním provozu budov.
Úzká spolupráce se sociálními kurátory, probační a mediační službou, s církvemi, Armádou 
spásy a dalšími nestátními organizacemi.
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Vazební věznice Litoměřice

Charakteristika:
Budova věznice byla postavena vletech 1907 -  1908 jako krajský ústav pro výkon vazby 
a k tomuto účelu slouží dodnes. Umístěni jsou zde muži, ženy včetně mladistvých, zřízeno 
samostatné oddělení výkonu trestu odnětí svobody pro odsouzené muže zařazené do věznice 
s dozorem.

Programy zacházení:
Práce odsouzených na vnitřním provozu budov, kuchyň, dílna, autodílna.
Vzdělávací aktivity -  výuka německého jazyka, kurz sebeobslužných aktivit, kurz zvládání 
konfliktních situací, program přípravy odsouzených na propuštění.
Speciálně výchovné postupy zahrnují sociálně právní poradenství, relaxační cvičení, pracovní 
terapii, arteterapii a odbornou psychologickou a psychoterapeutickou péči.
Zájmové aktivity: akvaristický, hudební, výtvarný a šachový kroužek, sportovní aktivity.

Vazební věznice Olomouc 

Charakteristika:
Budova věznice pochází z roku 1902. Věznice je určena pro výkon vazby mladistvých 
a dospělých mužů. Je zde oddělení pro výkon trestu odnětí svobody pro odsouzené muže 
s dozorem.

Programy zacházení:
Práce odsouzených na vnitřním provozu budov.
Sportovní kroužky, výtvarné kroužky, čtenářský kroužek.
Vzdělávací programy: výuka angličtiny a němčiny, všeobecně vzdělávací cyklus, projekt 
prevence kriminality s výkladem zákona o sociální potřebnosti, zákona o zaměstnanosti a kurz 
sociálního minima.Sociálně právní poradenství, trénink zvládání stresových situací.
Pro mladistvé je  určen kurz občanské nauky.
Úzká spolupráce se sociálními kurátory, úřady práce, matriky,s azylovými domy, s Červeným 
křížem, charitou,s církvemi a náboženskými i dalšími nestátními organizacemi, Centrem 
krizové intervence apod.

Vazební věznice Ostrava 

Charakteristika:
Věznice se nachází v samém centru města, jsou to budovy související s justičním palácem, 
který byl i s věznicí vybudován v letech 1926 - 1929. Zajišťuje výkon vazby mužů (některé 
severomoravské okresy) a výkon vazby žen (pro okresní soudy celé severní Moravy). 
Zabezpečuje dálkové eskorty a realizuje vyhošťování cizích státních příslušníků na přilehlých 
hraničních přechodech.

Programy zacházení:
Práce odsouzených na vnitřním provozu budov. Pokud jim  je  dovolen volný pohyb mimo 
věznici, chodí s turistickými průvodci na vycházky atd.
Těžiště aktivit je  v práci s mladistvými a mladými dospělými obviněnými.
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Zřízena kulturní místnost, společenský sál, učebna informatiky.
Dobrovolná pracovní činnost, vzdělávací, tělovýchovné a rekreační aktivity, zájmová 
a kulturní činnost.
Mladistvi mají možnost dokončit povinou školní docházku, ukončit ročník, složit zkoušky, 
zapojit se do kurzů, to vše ve spolupráci se školským úřadem, sociálními pracovníky 
a kurátory.

Vazební věznice Praha -  Pankrác 

Charakteristika:
Budova věznice pochází z roku 1889 a stojí mezi Nuslemi a Pankráci. Věznice je určena pro 
výkon vazby mužů a pro výkon trestu odnětí svobody pro odsouzené muže s dohledem, 
dozorem a ostrahou. (V roce 2001 z vězněných osob bylo 387 cizinců ze 40 národů).

Programy zacházení:
Práce odsouzených na vnitřním provozu budov, vysoká zaměstnanost vězňů, je tu 23 
vnitřních pracovišť. Někteří pracují i mimo věznici.
Sportovní vyžití, zájmové kroužky, vězni vydávají i svůj občasník Pankrác Times. Kromě 
vyplnění volného času jde především o rozvoj osobnosti a nácvik vyšší kreativity 
smysluplného využití času.
Nejžádanější vzdělávací programy jsou výuka angličtiny, němčiny a španělštiny, základy 
administrativy a práce na PC.
Protialkoholní a protidrogová poradna, skupinové terapie.

Vazební věznice Praha -  Ruzyně 

Charakteristika:
Objekt byl původně cukrovarem. V roce 1934 byla zahájena jeho přestavba na Zemskou 
donucovací pracovnu a od roku 1935 začala budova sloužit jako věznice, která se posléze 
rozšířila o další budovy. Je určena k výkonu vazby mužů i žen. Součástí je  též oddělení pro 
výkon trestu žen v kategorii s dohledem a s dozorem v Praze Řepích v Domově sv. Karla 
Boromejského.

Programy zacházení:
Práce odsouzených na vnitřním provozu budov.
Vzdělávací aktivity -  výuka němčiny a angličtiny, kurz charitní sanitářky sv. Zdislavy 
z Lemberka pro ženy v Praze -  Řepích.
Zájmové aktivity -  kroužky různého zaměření a sport 
Právní poradenství, duchovenská péče, protidrogový program.
Vazební věznice Teplice

Charakteristika:
V roce 1955 byl ukončen provoz bývalé věznice v budově okresního soudu postavené v roce 
1910. V roce 1999 byla budova rekonstruována a opět navrácena původnímu účelu jako 
pobočka vazební věznice Litoměřice. Od 1.1.2001 je  samostatným subjektem a je  zde výkon 
vazby obviněných mužů, žen a mladistvých a výkon trestu mužů v kategorii s dozorem.
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Programy zacházení:
Práce odsouzených na vnitřním provozu budov.
Vzdělávací aktivity: výuka cizích jazyků, kurz psaní na stroji, procvičování českého jazyka, 
gramatiky a vedení korespondence.
Sociálně právní poradenství, sportovní činnost, protidrogová prevence, sebeobslužné činnosti, 
u mladistvých doplňování základního vzdělání.

Věznice Bělušice 

Charakteristika:
Byla zřízena v roce 1958 jako pobočka tehdejší věznice v Libkovicích. Zpočátku se skládala 
z dřevěných montovaných baráků, kde byly ubytovny, později se postavily i zděné budovy. 
Samostatným subjektem je od roku 1962. Vězni byli zprvu zaměstnáváni převážně 
v zemědělství, v 80. letech pak i ve stavebnictví, strojírenství, sklářství a dalších oborech.
Je zde výkon trestu odnětí svobody dospělých mužů v režimu ostrahy s délkou trestu do 15 
let.

Programy zacházení:
Práce odsouzených na vnitřním provozu budov.
Práce v zemědělství.
(V regionu je vysoká nezaměstnanost, proto z celkového počtu vězňů pracuje asi jedna 
desetina.)
Vzdělávací aktivity -  kroužky angličtiny, češtiny, němčiny, francouzštiny, matematiky, 
zeměpisu, dějepisu, výchova k toleranci a k protirasistickým postojům, dopravní předpisy 
a autoškola.
Pracovní aktivity -  dřevomodelářský, zahrádkářský, akvaristický a teraristický kroužek 
a sport.
Speciálně výchovné aktivity -  relaxace, arteterapie, sociální výcvik, práce s drogově 
závislými.
Úzká spolupráce s církvemi a Armádou spásy.

Věznice Drahonice 

Charakteristika:
Byla zřízena v roce 1957 jako pobočka tehdeišíhn nánm m í u
V roce 1990 byl objekt organizačně přičleněn k věznici O ráčov^e^H  u Sýrovice' 
svobody dospělých mužů v režimu dozor a oddělení mladých dospělých mužů“  ‘reStU

Programy zacházení:
Práce odsouzených na vnitřním provozu budov.
(V regionu je  vysoká nezaměstnanost, proto z celkového „a - o
Vzdělávací aktivity -  kroužky angliítiny, něm íiny, zeměpisu, dopravnáO dpisy  “  % >
a motorismus, kurz topičů nízkotlakých kotlů p pis>
Zájmové aktivity -hudební kroužek, vycházky po okolí s vychovatelem a sport 
Prace s mladými dospělými v komunitním režimu.
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Pokud mají odsouzení zájem, mohou se přihlásit do vzdělávacích programů v jiných 
věznicích.

Věznice Heřmanice

Charakteristika:
Byla zřízena v oblasti Slezské Ostravy roce 1959 jako pracovní tábor na základě zvýšené
potřeby pracovníku pro důlní podmínky. Je zde výkon trestu odnětí svobody dospělých mužů
v režimu ostraha, oddělení s typem dozor a specializované oddělení mentálně retardovaných 
a tělesně oslabených odsouzených.

Programy zacházení:
Práce odsouzených na vnitřním provozu budov, u soukromých firem, které mají v areálu
věznice pobočky ( rozebírání a třídění kovového materiálu), práce v provozovně střediska 
hodpodářské činnosti
Kroužek rukodělné práce, výtvarný kroužek, sportovní kroužek a pěvecký sbor 
Vzdělávací aktivity- možnost vyučit se v SOU v oboru strojní zámečník, dále klub mladých 
dospělých, což je  roční blok samostatného všeobecně vzdělávacího programu
Speciálně výchovné aktivity -  relaxace, arteterapie, ergoterapie, individuální terapie, 
poradenství, fyzioterapie.
Úzká spolupráce s církvemi, Armádou spásy a občanským sdružením Nová šance.

Věznice Horní Slavkov

Charakteristika:
Byla zřízena v roce 1958 Vězni pivodné pracovali na stavbách v okolí a v městě samém 
Je zde výkon trestu odnětí svobody dospělých mi 17A , v rnesie samem.
let, oddělení s typem zvýšená ostraha. Je zde zabezpečován i v tkoV  delk° "  tresvtu do ¡,5  
a mladistvé obviněné z regionů Karlovarského kraje vaz y pro obviněné muže

Programy zacházení:
Práce odsouzených na vnitřním provozu budov n __ ' l. ^
věznice pobočky (broušení odlitků, profilová vzduchnte u ™ «  m ^ 1 v areá,u 
plochého skla a zrcadel, kompletace reklamních materiálů apod )°  3  Zení’ ZUŠlechťování 
Vzdělávání především u mladistvých obviněnvrh _  ■ .
běžné školní předměty s cílem především umožnit ukončení 7 SP °  e n s k á  vý0*10^  
Zájmová činnost - kroužky čtenářský, m o d ~

Pr°  ° dSOUZené’ odsouzené blízké věku mladistvých,

a V2dé,ávánf’ ku^ '
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Věznice Jiřice

Charakteristika:
Vznikla rekonstrukcí kasárenských objektů v bývalém vojenském prostoru, které sloužily 
jako hlavní velitelství tehdejší Sovětské armády. Je zde výkon trestu odnětí svobody 
dospělých mužů v režimu ostraha a oddělení s typem dozor.

Programy zacházení:
Práce odsouzených na vnitřním provozu budov, práce mimo areál věznice: zemědělská 
a strojírenská výroba, automobilový průmysl.
Vzdělávací aktivity -  kroužky angličtiny, němčiny, základní orientace v trestním právu. 
Nej větší zájem je  o kurz výpočetní techniky, který končí „civilním“ certifikátem, sloužícím 
jako doklad o absolvování rekvalifikačního kurzu.
Zájmová činnost- kroužky zahrádkářský, šachový, rukodělný, sportovní, naučně zábavné 
programy na bázi televizních pořadů.
Úzká spolupráce se sociálními kurátory, probační a mediační službou, s církvemi 
a dalšími nestátními organizacemi.

Věznice Karviná 

Charakteristika:
Stavba věznice probíhala v letech 1915 -  1916 v době 1. světové války. Její novější historie 
začíná v dubnu 1997, kdy začala po řadě rekonstrukcí fungovat jako věznice pro výkon trestu 
odnětí svobody všech typů, to je  s dohledem, dozorem, ostrahou i zvýšenou ostrahou, a výkon 
vazby mužů pro okres Karviná.

Programy zacházení:
Práce odsouzených na vnitřním provozu budov.
Práce u soukromých firem -  práce demoliční či rekultivační.
Vzdělávací aktivity-jazykové kurzy a kurzy základů práce na PC, psaní na stroji atd.
Zájmová činnost: akvaristický, šachový kroužek, kroužek kondiční kulturistiky, sport, 
možnost účasti na koncertech hudebních skupin.
Do věznice docházejí zástupci církví a náboženských organizací, pro studenty regionálních 
vysokých škol zaměstnanci připravují stáže a exkurze, dělají přednášky a besedy se studenty 
a žáky o prevenci kriminality a drog.

Věznice Kuřim 

Charakteristika:
Počátky fungování věznice spadají do let 1956 -  1957. V letech 1 9 9 7  _  9 nnn 
rozsáhlá rekonstrukce ubytoven a kuchyně nro odson^n*  r a V  proběhla
odnětí svobody mnžň starších 18 let - typ s o s t l o u S  í  reallZ° Ván Výk° n ,res,u
prvotrestaných s dozorem, specializované oddělení vv t 601 ^  ° nU trestu °^nětl sv°hody
pracovně nezařaditelných -  typ s ostrahoľa sp e d fliľ ó v Z  T ,  ̂  ods» ^ h ,  trvale 
delikventů (s ostrahon). spectahzovane oddelení výkonu trestn sexnálnich
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Práce odsouzených na vnitřním provozu budov, pomocné práce pro potřeby věznice 
a rukodělné dílny.
Vzdělávací aktivity: Pořádání rekvalifikačních kurzů ve spolupráci s civilními školícími 
středisky -  kuchař- číšník, svářeč, zedník.
Výuka cizím jazykům a češtiny.
Speciálně výchovné aktivity — relaxace, arteterapie, psychoterapie, individuální terapie, 
poradenství, poradna protidrogové prevence.
Zájmová činnost: hudební, výtvarný, modelářský kroužek, sport
Do věznice docházejí zástupci církví a náboženských organizací, v rámci poradny 
protidrogové prevence působí i sdružení Podané ruce.

Programy zacházení:

Věznice Kynšperk nad Ohří 

Charakteristika:
Objekt původně sloužil jako kasárna tehdejší Československé lidové armády. Od roku 1996 je
zde realizován výkon trestu odnětí svobody pro dospělé muže odsouzené do věznice 
s dozorem .

Programy zacházení:
Práce odsouzených na vnitřním provozu budov a v provozovně střediska hospodářských
činností -  výroba drobných betonových prefabrikátů, kompletace reklamních tiskovin, 
zpracování starého textilu.
Vzdělávací aktivity: výuka cizích jazyků- angličtina, výuka českého jazyka pro občany jiných 
národností, kurz výpočetní techniky, právního minima, přednášky s protidrogovou tématikou. 
Speciálně výchovné aktivity- psychologické intervence a rozhovory s cílem řešit především 
adaptační potíže.
Zájmová činnost: výtvarný, modelářský kroužek, kroužek romské a country hudby, sport 
a další.

Věznice Mírov 

Charakteristika:
Historie věznice sahá až do poloviny 12. století kdv hvi
vybudován dobře opevněný hrad Mírov. Ten se'stal ^  V poblíž města Mohelnice
chránit majetek biskupa olomouckého. Od 14 století S? U . 11 soustavy, která měla
biskupské služebníky. V současné době ie ve zdeiš'S ° ľ ZI- ^ vězeni Pro Provinilé
zvýšenou ostrahou, je zde oddělení pro výkon doživntnJiľT10! ^ 6311̂ ^  V̂ kon trestu se
odsouzených s duševní poruchou a poruchou chování U & 0 Pro výkon trestu

Programy zacházení:
Práce odsouzených na vnitřním provozu budov V areáln •
kovovýroba, apretace, lepení obálek, výroba žaluzií a keramik vezmce vyroba nábytku,
V rámci zájmových aktivit výroba dřevěných hraček sn ¿i ' j -
díla (výstavy „ Pruhované umění “), nepravidelně w c h á ľ ľ v č ľ  * l  pomůcky’ výtvarná 
kapela, která vystupuje i na veřejnosti. žensky časopis, pracuje vězeňská
Dále pracují kroužky akvaristický, vaření, tzv. pánský klub
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Do věznice docházejí zástupci církví a nevládních organizací, blízké kontakty se sdruženími 
pro děti s více vadami v Mohelnici a Olomouci.

Věznice Nové Sedlo 

Charakteristika:
Věznice byla zřízena v okrese Louny jako pobočka pracovního tábora Vykmanov na 
Jáchymovsku v roce 1958. Po řadě rekonstrukcí slouží nyní jako věznice pro výkon trestu 
odnětí svobody s dozorem a s ostrahou. Od roku 2001 zde funguje samostatné bezdrogové 
oddělení.

Programy zacházení:
Práce odsouzených na vnitřním provozu budov, v areálu věznice balení drogistického zboží 
a drevovýroba, sezónní zemědělské práce na nestřežených pracovištích.
Vzdělávací aktivity: záuční kurzy pro odsouzené -  opravář zemědělských strojů, číšník. 
Kroužky angličtiny, češtiny, němčiny, francouzštiny, psaní na stroji, občanské 
a společenské nauky, dopravní výchovy, křesťanské etiky a právního minima.
Speciálně výchovné aktivity -  relaxace, arteterapie, psychoterapie, muzikoterapie.
Zájmová činnost: hudební kroužek, sportovní akce, vydávání vlastního časopisu „Pod 
zámkem“.
Do věznice docházejí zástupci církví, náboženských a nevládních organizací a Českého 
červeného kříže.

Věznice Odolov 

Charakteristika:
Věznice se nachází nedaleko Trutnova v areálu bývalého dolu a byla zřízena v roce 1993 Je 

s dozorem0™  ^  S,arŠÍ 18 le< odsouzené <*° věznice

Programy zacházení:
Práce odsouzených na vnitřním provozu budov, převážná větsina vézňů .

rZV;S'vSo°X PraCUJ' "a PÍk 3 VdřeV0V!řrob4’

M0Ž" 0St d° Plnění VZdělá"f Ve ^  SOU v Polici „ad Metují,

Zájmová činnost: Sportovní, dramatický, vzdělávací a rukodělný kroužek. '
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Věznice Opava

Charakteristika:
Věznice sídlí ve dvou budovách. Jedna byla postavena v roce 1888 jako součást justičního 
paláce a stojí v ulici Olomoucké. Podle ní se jí tak říká. Druhá budova sloužila původně 
armádě a nachází se v krnovské ulici. Je zde výkon trestu mladistvých mužů a vybraných 
dospělých mužů v režimu dohled a dozor a výkon trestu odsouzených žen z Moravy. Je zde 
oddělení pro výkon vazby mužů i žen z okresu Opava.
Od roku 1999 je v provozu specializované oddělení pro výkon trestu odnětí svobody drogově 
závislých žen, kde se provádí soudem nařízená léčba protitoxikomanická a protialkoholní.
Od roku 2003 je v provozu specializované oddělení pro výkon trestu odnětí svobody 
s režimem ostraha pro muže, kteří mají soudem nařízenou ochrannou psychiatrickou léčbu.

Programy zacházení:
Práce odsouzených na vnitřním provozu budov, v areálu věznice jsou stálá pracoviště tří 
soukromých firem (kovovýroba, výroba žaluzií a výroba svíček a esencí). Vězni dále pracují 
i na vnějších pracovištích.
Vzdělávací aktivity zaměřeny hlavně na mladistvé a mladé dospělé, ve věznici probíhá výuka 
dvouletého učebního oboru elektrotechnická výroba, dále mohou odsouzení navštěvovat tří až 
pětiměsíční kurzy (dělník v elektrotechnice, zámečnické práce, společné stravování), zájem je 
využívána i počítačová učebna.
Terapeutické programy v rámci protidrogové prevence, udržování potřebných sociálních 
vztahů (rodina, děti).
Zájmové aktivity: sportovní hry, stolní tenis, kapela, dřevomodelářská a keramická dílna 

Věznice Oráčov

Charakteristika:

Ä™ srrsssar: asr r ■ s<~ '«
'......^  muža vieäjmu .,llll=ll

a oddelení výkonu trestu s ostrahou pro mladé dospělé vězně zorem

Programy zacházení:

S v M é m T ľ k fe ft  ľ t o d ľ š ľ l i z e ľ r  S " ? " ’ " Ské
li^vánl p litú  r)’ V5TOba dfevén*ch Pale>. kovových cívek.
Vzdělávací aktivity: ve spolupráci s Úřadem nnW  „ P o U  n
rekvalifikační kurz v oboru kuchař. Se ve věznici organizuje

siää asansas sr>"~
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Věznice Ostrov

Charakteristika:
Věznice byla dříve součástí jáchymovského komplexu několika pracovních táborů v blízkosti 
šachet, v nichž se těžila uranová ruda. Samostatně začala fungovat až po útlumu těžby v roce 
1962. Je zde výkon trestu odnětí svobody do 10 let s ostrahou pro dospělé muže. Věznice je 
rozdělena do tří objektů: v prvním je  oddělení výkonu trestu, ve druhém vnitřní pracoviště 
a léčebna tuberkulózy, respiračních onemocnění a zvláštní oddělení pro výkon vazby. Ve 
třetím objektu je specializované oddělení pro odsouzené trvale pracovně nezařaditelné (osoby 
s různými zdravotními a psychickými problémy, odsouzení starší 65 let atd.).

Programy zacházení:
Práce odsouzených na vnitřním provozu budov, práce v prádelně a firmě Metalis, výroba 
nábytku pro věznice a senátní místnosti soudů.
Vzdělávací aktivity: výuka základů společenského chování, kurzy pro negramotné, občanská 
nauka, jazykové kurzy angličtiny, italštiny, španělštiny, společenský klub.
Terapeutické programy : převážně pracovní terapie a muzikoterapie.
Zájmové aktivity: sport, posilovna, čtenářský a hudební kroužek a řada dalších.

Věznice Pardubice 

Charakteristika:
Věznice byla v Pardubicích postavena v letech 1889 -  1891. V současné době je  zde výkon 
trestu odnětí svobody s ostrahou a jsou zde umístěny všechny kategorie odsouzených žen 
obviněné ženy a odsouzení muži v kategorii s dozorem. Je zde osm oddělení pro výkon trestu 
žen, včetně specializovaných pro výkon doživotního trestu (zvýšená ostraha) pro výkon trestu 
žen s poruchou duševní a poruchou chování a pro ženy trvale pracovně nezařaditelné (zvýšená 
ostraha), jedno oddělení pro výkon trestu mužů, specializované oddělení pro výkon trestu 
mužů trvale pracovně nezařaditelných a zvláštní oddělení pro výkon vazby.

Programy zacházení:
Práce odsouzených na vnitřním provozu budov, práce ve vlastní výrobní činnosti věznice -  
šití výstrojních součástek pro příslušníky Vězeňské služby ČR a šití většiny oděvů pro 
odsouzené, možné šití ložních souprav, pracovních a lékařských oděvů apod. vně věznice 
práce v tiskárně, prádelně atd. ’
Vzdělávací aktivity: pro ženy - učební obor výroba konfekce, knrz rodinná škola, kurz 
zakladn, škola 1. -  5 ročník, zauční kurzy pro muže: základy výpočetní techniky 
a informatiky, kurz malířských a nateracských prací, kurz společného stravování 
Terapeutické programy : práce v rukodělné dílně, speciální výtvarná terapie 
Zájmové aktivity: sportovní kroužky, kroužek romské hudby, kroužek historie 
a současnosti klasické a rockové hudby, čtenářský, akvaristický, společenského chování 
výuky cizích jazyku, pleteni, síti, ručních prací.
Do věznice docházejí zástupci c írk v í, Armády spásy a dalších nevládních organizací.
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Věznice Plzeň

Charakteristika:
Věznice v Plzni Na Borech byla vybudována vletech 1874 -  1878. Od 90. let 
19. století do ní byli umisťováni političtí vězni. Nyní je zde výkon trestu odnětí svobody 
mužů a výkon vazby mužů, žen a mladistvých. Základním typem je věznice se zvýšenou 
ostrahou. Je tu i specializované oddělení pro drogově závislé odsouzené.

Programy zacházení:
Práce odsouzených na vnitřním provozu budov, práce u firmy MEA v kovo výrobě nebo jsou 
zařazeni v knihámě a při demontáži elektrosoučástek.
Vzdělávací aktivity: dvouletý učební obor strojírenská výroba, rekvalifikační kurzy pro 
natěrače a lakýrníky, elektrotechnika, samostudium cizích jazyků, sebeobslužné aktivity. 
Zájmové aktivity: rybářský, čtenářský, sportovní, chovatelský, zahrádkářský kroužek, kroužek 
společenských her, duchovenská péče.
Speciálně výchovné aktivity: pro drogově závislé komunitní sezení, pracovní terapie, 
sportovní fyzicky zátěžový program atd.

Věznice Příbram 

Charakteristika:
Věznice byla původně pracovním táborem založeným v roce 1953, kde pracovali odsouzení 
při těžbě uranové rudy. Nyní je zde výkon trestu odnětí svobody -  typ s ostrahou a oddělení 
s dozorem a dohledem.

Programy zacházení:
Práce odsouzených na vnitřním provozu budov, práce u soukromých firem v papírenské 
výrobě, dřevovýrobě a elektrovýrobě.
Vzdělávací aktivity: výuka angličtiny, němčiny, pro cizince češtiny, kurz výpočetní techniky 
a psaní na stroji, kurz právního vědomí, rekvalifikační kurzy v oboru malíř natěrač 
a jednoduchá obsluha v restauraci.
Speciálně výchovné aktivity: protidrogová prevence , duchovenská péče, zvládání zátěžových 
situací, psychosociální trénink, muzikoterapie, arteterapie, sociálně právní poradenství. 
Zájmové aktivity: kroužky rukodělného, sportovního, uměleckého a přírodovědného 
zaměření.

Věznice Rýnovice

Charakteristika:
Věznice byla zřízena v roce 1968. Tehdy pracovali odsouzení v automobilovém průmyslu 
(podnik LIAZ) a bižutemím průmyslu. V současné době je  zde realizován výkon trestu odnětí 
svobody se zvýšenou ostrahou s odděleními s ostrahou a dozorem 
a specializované oddělení ústavní léčby.
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Programy zacházení:
Práce odsouzených na vnitřním provozu budov, dále práce ve středisku hospodářských 
činností -  prádelna, jednoduché montážní práce, foukání vánočních ozdob, broušení 
lustrových závěsů.
Vzdělávací aktivity: dvouletý učební obor obrábění kovů, tříletý učební obor obrábění kovů se 
zaměřením na univerzální obrábění, doplňování základního vzdělání, kurzy pro negramotné či 
pologramotné, kurzy základů práce na PC, výuka cizích jazyků.
Zájmové aktivity: kroužky sportovní, zeměpisný, astronomický, kurzy vaření, psaní na stroji, 
vydávání časopisu Arest.
Speciálně výchovné aktivity: protidrogová prevence, komunitní systém ve specializovaném 
oddělení, skupinová práce, pracovní terapie, výtvarné aktivity.
Do věznice docházejí pastorační pracovníci několika církví včetně rusky hovořícího kazatele, 
od roku 2001 tu působí i Romské křesťanské společenství.

Věznice Stráž pod Ralskem

Charakteristika:
Věznice byla založena v roce 1973. Ubytovny vězňů sloužily dříve jako ubytovny pracovníků 
uranových dolů. Nyní je zde výkon trestu odnětí svobody -  typ s ostrahou pro muže s délkou 
trestu do dvou let, oddělení s dozorem a oddělení pro výkon trestu odsouzených za 
organizovanou trestnou činnost.

Programy zacházení:
Práce odsouzených na vnitřním provozu budov, dále práce na vnějších pracovištích: 
v zemědělství, stavebnictví, kovovýrobě a sklářství.
Vzdělávací a zájmové aktivity: kroužek věřících, paranormálních jevů, drevovýroby, hudební, 
sportovní, zahrádkářský kroužek, návštěvy kulturních a sportovních akcí.

Věznice Světlá nad Sázavou

Charakteristika:
Věznice byla založena v roce 2002 a dříve sloužila jako škola v přírodě. Je profilována jako 
věznice s ostrahou pro ženy a dále jsou zde postupně zřizována oddělení: s dozorem, pro 
mladistvé ženy, specializované oddělení pro obviněné a odsouzené matky nezletilých dětí 
s dohledem, pro odsouzené matky nezletilých dětí s dozorem, specializované oddělení pro 
ženy trvale pracovně nezařaditelné s ostrahou.

Programy zacházení:
Práce odsouzených na vnitřním provozu kuchyně, ve skladu a na pracovištích údržby, práce 
pro soukromé firmy - výroba krabiček, balení zboží a šití oděvů.
Vzdělávací aktivity: možnost získání či dokončení základního vzdělání, připravuje se 
i zavedení některých učebních oborů ve spolupráci s místními školami, výuka cizích jazyků, 
práce na PC.
Zájmové aktivity: pěvecký a taneční kroužek, ruční práce, zahradnický kroužek, sportovní 
aktivity.
Speciálně výchovné aktivity: skupinová práce s osobami drogově závislými, rozvoj 
psychosociálních dovedností.
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Věznice Valdice

Charakteristika:
Věznice se nachází v budově bývalého kartuziánského kláštera postaveného v roce 1628 -  
1632, jako taková slouží od roku 1856. Je profilována jako věznice se zvýšenou ostrahou, je 
zde oddělení pro výkon trestu na doživotí, oddělení pro výkon trestu s ostrahou a oddělení 
pro vězně s takzvanou zvýšenou detencí, specializované oddělení pro odsouzené 
s psychopatickou strukturou osobnosti.

Programy zacházení:
Práce odsouzených na vnitřním provozu budov, dále práce pro deset firem na pracovištích 
uvnitř věznice.
Vzdělávací aktivity: možnost dokončení základní školní docházky, dvouletý učební obor 
obráběč kovů a tříletý učební obor obráběč kovů se zaměřením na univerzální obrábění, 
odborné kurzy: brusič skla, knihař, malíř -  natěrač, práce na PC, německý jazyk.
Speciálně výchovné aktivity: skupinová práce s vězni zaměřená na rozvoj psychosociálních 
dovedností.
Zájmové aktivity: sportovní, výtvarný, zahradnický, hudební kroužek, kroužek angličtiny, 
sebeobslužné aktivity, vaření, pořádání turnajů a soutěží.
Ve věznici působí zástupci několika církví, Armády spásy, dobrá je i spolupráce s Vyšší 
odbornou školou JABOK.

Věznice Vinaříce 

Charakteristika:
Věznice pochází z  let 1949, kdy do roku 1955 sloužila jako tábor válečných a retribučních 
vězňů. Od roku 1949 do r. 1955 byla užívána jako tábor nucených prací. Od této dľby w ú  e 
jako samostatná včzntce se zaměstnáváním vězňů v dolech při těžbě uhli a v těžkém 
průmyslu. Nyní je  zde výkon trestu odnětí svobody -  typ s ostrahou a dozorem pro dospělé 
rnuze.

Programy zacházení:
Práce odsouzených na vnitřním provozu budov, dále práce při těžbě uhlí, drůbežámy, strojní 
3. zemeaeiSKe prscc.
Vzdělávací aktivity: kurzy cizích jazyků, práce na PC, doplnění základního vzdělání, dějepis 
obeanska nauka, kurz čestmy pro cizince. J F ’
Speciálně výchovné aktivity: individuální a skupinová terapie, sociálně právní poradenství 
trénink zvládáni vlastni agresivity, bezdrogová zóna
Zájmové aktivity: sportovní, motoristický, čtenářský, zahradnický kroužek, vydávání 
vězenskeho časopisu. J
Do věznice docházejí pastorační pracovníci několika c írk v í, bohoslovci z teologické fakulty 
UK, a zástupci dalších nevládních organizací.
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Věznice Všehrdy 

Charakteristika:
Věznice pochází z roku 1958 a původně sloužila pro výkon trestu odsouzených žen Nvní ie 
profilována jako věznice pro mladistvé. Je zde výkon trestu odnětí svobody mladistvvch 
a dospělých v typu s dohledem a dozorem, je  tu i speciální integrované bezdrogové oddělení 
alkoholicko -  toxikomamcke prevence pro drogově závislé vězně, kteří tu jsou na základě 
dobrovolnosti.

Programy zacházení:
Práce odsouzených na vnitřním provozu budov, dále práce pro firmu Blahout Extra na 
pracovišti uvnitř věznice ( balení parfémů).Mimo věznice práce v lese, v drůbežámě fírmv 
Vaigl a syn, sezónní práce v zemědělství.
Vzdělávací aktivity: ve věznici v rámci školského vzdělávacího střediska fimguie učiliště 
které je začleněno do sítě středních škol MŠMT, jsou zde vyučovány dvouleté učební oborv -  
zedník, zahradník, zámečník, truhlář, kuchař, elektrikář a různé záuční kurzy. Získané výuční 
doklady jsou kompatibilní s civilním sektorem. Kromě denního studia se organizují tříměsíční 
kurzy techniky administrativy, ovládání PC a kurz němčiny.
Speciálně výchovné aktivity: práce s drogově závislými, psychoterapie, sociální proeram 
duchovenská péče. 6 ’

Věznice Znojmo 

Charakteristika:
Areál věznice se nachází v centru Znojma. S výstavbou budov se započalo v roce 1912 
a v roce 1918 byly předány k užívání. Věznice byla v provozu do roku 1956 a poté bvlv 
budovy přeměněny na kasárna Pohraniční stráže. Svému původnímu účelu byl areál navrácen 
až v roce 1997 po dvouleté rekonstrukci. V současné době je  zde výkon trestu odnětí svobodv 
mužů v kategorii dozor. y

Programy zacházení:
Práce odsouzených na vnitřním provozu budov, mimo věznici práce v zemědělství 
a potravinářském podniku.
Vzdělávací aktivity: čtyřměsíční kuchařský kurz , jehož doklady o absolvování isou 
kompatibilní s civilním sektorem. J
Speciálně výchovné aktivity: výuka angličtiny, přednášky z oblasti práva, hledání zaměstnání 
Zájmové aktivity: sebeobslužné činnosti, akvaristický, sportovní, výtvarný čtenářův 
kroužek, poslech hudby, návštěvy modlitebny. ’ y

Zpracováno podle Českého vězeňství č. 1/2003, roč.l 1.

Poznámka:
Od doby zpracování přílohy č. 1 se situace ohledně programů zacházení v mnohých věznicích 
částečně změnila, protože se stále hledají nové a nové cesty, jak zefektivnit a pozitivně 
ovlivnit proces směřující k úspěšné reintegraci vězňů po propuštění z výkonu trestu

Hlavním cílem této přílohy je  ilustrovat různorodost práce i prostředí v němž pracuií 
vězeňští pedagogové a vychovatelé. ’ y J
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Vzor ankety
Anketa

r

Údaje o respondentovi

Organizační jednotka:...............................................................

Funkce respondenta:

Počet let ve VS ČR:

Které z následujících odborných znalostí by měl speciální pedagog nebo vychovatel podle 
vašeho názoru mít ?

Na stupnici označte pořadí důležitosti (1 -  nejméně důležitý, 5- největší důležitost) Zvoleny 
údaj zakroužkujte u každého oboru.

Příloha č.2

Penologie a právně bezpečnostní příprava 1 2 3 4 5

Teorie práce se skupinou 1 2 3 4 5

Speciálně pedagogická diagnostika 1 2 3 4 5

Základy forenzní psychologie 1 2 3 4 5

Penitenciámí pedagogika 1 2 3 4 5

Další návrh..................................... 1 2 3 4 5



Příklad rozpracování tématických celků

Příloha č.3

Penitenciární pedagogika 

Základy forenzní psychologie

Penitenciární pedagogika

1. Penitenciární pedagogika -  obecné vymezení termínu

Penitenciární pedagogika je  aplikovaná pedagogická věda, která se zabývá 
zkoumáním, výchovou a vzděláváním osob odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody 
Patří do systému věd speciálně pedagogických. Její název pochází z latinského poenitentia 
coz znamena v prekladu pokam, lítost, trest.

1.1 Vznik a vývoj penitenciární pedagogiky

..Proubl™ ,™ Prf ^ o dso^ e7 ch ve výkonu trestu odnětí svobody zajímal myslitele již  
v dnvejsich dobách. Jejich názory lze dělit do tří proudů:

První je  spojen s pojetím trestů v systému mravní výchovy například u Komenského 
Hermanna a Franckého. ’

Druhý přichází s požadavkem výchovy odsouzených v pojetí právního trestu což 
prosazoval napr. Cesare Beccaria či Jeremy Bentham .

Třetí vytváří základy pedagogické disciplíny, která se zabývá problematikou výchovy 
odsouzených osob. Predstavitel. jsou Johann Heinrich Pestalozzi, Anton Semionovič 
Makarenko a zejména K. Lukas, který se proslavil svým dílem z roku 1839 O reformě vtom- 
a teorie věznění.

1.2 Předmět a cíle penitenciární pedagogiky

Předmětem penitenciární pedagogiky je  výchovná funkce výkonu trestu odnětí 
svobody, zákonitosti procesu pemtenciámího působení na všechny kategorie odsouzenvch ve 
výkonu trestu odnětí svobody. y

■ „ ľ ľ kľ  °, ‘T  V T a í jÍCh ÚÍinCÍCh Se Zabývá i* " 0 '0»*- Zkoumá efektivnost 
všech druhu trestu, ale obzvláště výkon trestu odnětí svobody. Studuje vývoj penologických
my lenek, zkoumá socia ne-psycholog.cké procesy, jevy, vztahy a zákonitosti, které vznikají
v důsledků aplikovaní trestu, zkoumá fyzickou a psychosociální realitu pachatele íieho
zdravotní stav, nemoci, úrazy, sociální zázemí, věk, dosažené vzdělání )

Ověřuje a koncipuje přístupy výchovného zacházení s odsouzenými, aby bylo
dosazeno co neefektivnějšího učelu trestu, zkoumá systém institucí a jejich fiinkcí oři
realizaci zákonného postihu a hledá i jiné sankce, které by úíinně ovlivňovaly chovaní
pachatelů trestných činu, ochranna opatření, alternativní tresty.
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Penologie zahrnuje problematiku penitenciámí, tj. stavy a pocity lítosti, změny mínění 
nebo smýšlení, obrat, polepšení nebo napravení a vlastní penitenciámí proces, tj. proces 
polepšení, nápravy, pozitivní změny chování.

V celé penologii je kladen důraz na člověka, poznání jeho osobnosti s cílem stanovit 
co nejpřiměřenější diferencované výchovné zacházení při dodržování zásad individuálního 
přístupu k odsouzenému.

Do penitenciámí praxe vstupují společenské vědy zabývající se chováním člověka, 
jeho psychikou, aby se podílely na řešení problémů spojených s penitenciámím procesem. 
Společenské vědy zapojující se do řešení penitenciámí praxe jsou některými autory 
označovány jako penitenciámí disciplíny. Mezi penitenciámí disciplíny je  rovněž zahrnuta 
penitenciámí pedagogika.

Penitenciámí pedagogika je speciální disciplína, zabývající se zvláštnostmi 
penitenciámího výchovného působení vztahující se na všechny kategorie odsouzených ve 
výkonu trestu odnětí svobody.

Jejím úkolem je využít poznatků z obecné a speciální pedagogiky, včetně poznatků 
dalších vědních disciplin, které mají vztah k řešeným problémům penitenciámí výchovy, 
získávání vlastních poznatků vlastním výzkumem a výsledky praxe, vytvoření systému 
penitenciámí výchovy, který se bude odvíjet z trestní politiky státu a koncepce vězeňství 
a přenášet podněty do oblasti trestně právní vědy a rozvojem své teorie a praxe bude vytvářet 
nutnost dalších právních úprav výkonu trestu odnětí svobody.

Cíle penitenciámí pedagogiky dělíme na obecné, specifické a individuální.

Obecné cíle
Cílem je výchova všestranně rozvinutého člověka v souladu se zásadami obecné 

pedagogiky. Jedná se však o specifickou, délkou trestu odnětí svobody časově omezenou 
oblast výchovného působení. Z těchto důvodů nelze obecné cíle pedagogiky v plném rozsahu 
v podmínkách věznice realizovat.

Specifické cíle
Ke specifickým cílům patří odstranění nežádoucích forem chování, utváření 

a přetváření osobnosti ve smyslu pozitivních společenských norem a cílů, překonání 
protispolečenských tendencí, odstranění nežádoucích návyků, umění přizpůsobit se.

Individuální cíle
Tyto cíle vycházejí ze skutečnosti, že každá osobnost je  jedinečná, neopakovatelná, 

v každém člověku jsou pozitivní prvky, na kterých je třeba stavět jeho další budoucnost’ 
Individuální cíle musí tedy odpovídat každému odsouzenému zvlášť, aby bylo možno 
dosáhnout co nejefektivnější převýchovy.
Individuální cíle jsou zaměřeny především na: adaptaci, osvojení si vědomostí, dovedností 
a návyků, přípravu odsouzeného pro jeho budoucí život po propuštění z výkonu trestu odnětí 
svobody.

1.3 Etapy výchovného procesu v penitenciám í pedagogice

Etapy výchovného procesu v penitenciámí pedagogice jsou čtyři. Je to etapa počáteční 
pedagogicko -  psychologické diagnózy, etapa pedagogického plánování, etapa regulace 
výchovného působení, etapa výsledné pedagogické diagnózy (zpětné vazby).
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1.4 Principy penitenciární pedagogiky

Principy penitenciární pedagogiky jsou obecné a speciální.
Obecné principy vycházejí z obecných principů obecné pedagogiky. Patří sem: 

cílevědomost, 
vědeckost, 
systematičnost, 
soustavnost, 
aktivnost,
všestranné výchovné působení,
přiměřenost,
názornost.

Specifické principy postihují zvláštnosti penitenciámího působení. Patří sem: 
individuální přístup, 
humánnost,
vyhledávání a opora o kladné stránky osobnosti, 
systematičnost a komplexnost výchovného působení, 
spojení náročnosti s úctou k člověku, 
kolektivnost, 
diferenciace.

1.5 Složky a prostředky penitenciární výchovy

Složky penitenciární výchovy lze rozdělit na následující: 
rozumová výchova, 
mravní výchova (a režim), 
pracovní výchova, 
právní výchova, 
estetická výchova, 
tělesná výchova.

Prostředky penitenciární pedagogiky

K základním prostředkům penitenciární pedagogiky řadíme působení stanoveného 
pořádku (režimu) a kázně, pracovní výchovu a kulturní činnost.

Kázeň je  soubor opatření, kterými se směruje chování k dodržení stanovených
norem.

Režim je  soustava požadavků na chování jedinců, skupin a současně i opatření 
k jejich dodržování. Nelze zaměňovat s ústavním řádem nebo časovým rozvrhem dne

Úkolem režimu je  sloužit jako prostředek uskutečňování přísné sociální kontroly 
prostředek nápravy defektů ve struktuře potřeb odsouzených,prostředek výchovy ke kázni’ 
prostředek vytváření nových stereotypů chování a prostředek aktivizace všech forem 
výchovného působení.

Principy režimu jsou:
společenské (požadavek rovnosti přijatých norem a požadavek věcného
zdůvodnění),
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hygienické (nejzákladnější a „ nezapomenutelné „ hygienické návyky), 
pedagogické (trvale pozitivní ráz režimu, harmonické vyvážení prvků rozumových, 
emočních a činnostní ch, zřetel k věku a individuálním zvláštnostem).

Funkce režimu:
výchovná,
represivní,
zajišťující.

Tyto funkce se navzájem prolínají a doplňují.

Metody výchovy ke kázni:
přesvědčování,
osobní příklad,
donucování,
organizace chování,
hodnocení (kázeňské odměny a tresty).

Základní složky režimu:
výchovné zaměstnání (činnosti pod vedením vychovatele), 
odpočinek a volný čas (zájmové činnosti, četba, sport, dopisy, hra), 
spánek.

1.6 Klasifikace metod penitenciární výchovy

V penitenciární pedagogice se uplatňují jednak metody poznání výchovného 
procesu, což je diagnostika, a jednak metody realizace výchovného procesu, kam patří 
ovlivňování osobní autoritou, přesvědčování, inhibice (potlačování, utlumování nežádoucích 
forem chování), stimulace chování a kompenzace.

Dále sem patří ovlivňování společenstvím, kolektivem vězňů. Do této skupiny metod 
řadíme přesvědčování, stimulace chování, inhibice, paralelní působení (souhlas kolektivu 
s veřejným míněním).

Významné jsou metody ovlivňování organizací života (režimem), jako je  organizace 
chování (vytváření návyků), přinucení, ovlivňování systémem činností, resocializační 
vyučování, pracovní soutěže, ovlivňování uměním a kulturními činiteli, kurzy, zájmové 
a sportovní kroužky.

1.7 Programy zacházení s odsouzenými

Program zacházení je  základním a zároveň nej důležitějším nástrojem resocializačních 
cílů ve věznici.

Hlavním cílem programu zacházení s odsouzeným je  vytvoření předpokladů pro 
návrat do civilní společnosti tak, aby odstranil ze svého života páchání trestné činnosti.

Při tvorbě programů zacházení se vychází z podmínek věznice, skladby odsouzených
a personálních možností.
(Podmínky věznice: prostory, finanční prostředky, pracovní možnosti, časové možnosti, typ 
věznice..
Skladba odsouzených: pohlaví, věk, charakter trestné činnosti, prvotrestaní, recidivisté, 
ochota pracovat...
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Personální možnosti: tabulkové obsazení specialistů, počet, schopnosti, zájem, zkušenosti, 
totéž i vychovatelé jako přímí garanti a realizátoři programů zacházení).

Základním předpokladem pro zpracování programu zacházení je kvalitní komplexní 
zpráva o odsouzeném, na níž se podílí psycholog, pedagog, vychovatel, sociální pracovník, 
lékař, vrchní dozorce, případně další pracovníci věznice, podrobné prostudování veškerých 
spisů o odsouzeném a pohovor s odsouzeným.

Odsouzenému je při pohovoru poskytnuta podrobná a ucelená nabídka všech 
výchovně vzdělávacích aktivit s přihlédnutím na konkrétní možnosti dané věznice.
Odsouzený si zvolí z nabídky ty aktivity, jim iž by se chtěl zabývat. Některé body stanovuje 
pedagog (základní cíle). Důležité je, že celý program zacházení odsouzený v závěru stvrzuje 
svým podpisem. Zavazuje se tak, že jej bude plnit v celém rozsahu.

V průběhu výkonu trestu je program zacházení průběžně aktualizován v souladu se 
vznikem nových skutečností (např. pracovní zařazení), změnou chování a vývojem osobnosti 
odsouzeného, případně při přemístění odsouzeného do jiné věznice.

V rámci objektivního přístupu k odsouzenému se přihlíží k průběžnému 
vyhodnocování plnění programu zacházení a celkovým projevům chování. Úspěšné plnění 
nebo dlouhodobé neplnění programu zacházení dává řediteli věznice pravomoc předkládat 
soudu návrhy na přeřazení odsouzeného do věznice s mírnějším či přísnějším režimem.

Zásady při zpracování programu zacházení:

individuální přístup,
motivace,
přiměřenost,
komplexnost,
zpětná vazba,
cílevědomost,
systematičnost,
soustavnost,
perspektivnost.

Program zacházení s odsouzenými se člení na:

pracovní aktivity, 
vzdělávací aktivity, 
speciální výchovné aktivity, 
zájmové aktivity, 
oblast vnějších vztahů.

Pracovními aktivitami programu zacházení se rozumí:

zaměstnávání,
práce potřebná k zajištění každodenního provozu věznice,
pracovní terapie, vedená zaměstnanci Vězeňské služby ČR s potřebným odborným 
vzděláním.
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Právo na vzdělání je  v České republice ústavně zaručeno a zakotveno v čl. 33 Listiny 
základních práv a svobod. V průběhu výkonu trestu odnětí svobody je  odsouzeným podle 
zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů 
omezen či přerušen výkon určitých ústavně zaručených práv a svobod. Mezi tato práva však 
nepatří právo na vzdělání odsouzeného.

Formální vzdělávání v učňovských oborech

Formální vzdělávání (ve smyslu vzdělávání v určitém oboru ukončené výučním listem, 
vysvědčením, potvrzením či osvědčením) je ve věznicích zajišťováno několika způsoby. Na 
základě dohody Ministerstva spravedlnosti ČR s Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR z roku 1992 vydalo ministerstvo spravedlnosti Nařízení ministra 
spravedlnosti č. 1/1994 o zřízení středního odborného učiliště, učiliště a odborného učiliště, 
které zajišťuje vzdělávání odsouzených v průběhu pobytu ve výkonu trestu odnětí svobody. 
Ministerstvo spravedlnosti ČR spravuje SOU po stránce finanční a organizační a Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR z hlediska metodického vedení, neboli akreditace. 
Kontrolu nad výukou vykonává Česká školní inspekce.

V současné době (2005) je zřízeno sedm Školských vzdělávacích středisek (dále 
„ŠVS“), a to ve věznicích Opava, Pardubice, Plzeň, Rýnovice, Valdice, Všehrdy a od roku 
2003 ve Světlé nad Sázavou. Je zpracován vypracován projekt na vytvoření ŠVS ve věznici 
Vinaři ce.

Vyučení odsouzení získávají výuční list, na němž není uvedeno, že vyučení probíhalo 
během výkonu trestu odnětí svobody, což lze považovat za významný motivační faktor pro 
rozhodování odsouzených o zahájení studia ve výkonu trestu odnětí svobody.

Nejčastěji vyučovaným, ale také nej naplněnějším zaměřením pro muže a mladistvé 
muže, byl učební obor obrábění kovů. Vyučuje se ve dvou ŠVS, v Rýnovicích a Valdicích.

Dalším poměrně naplněným oborem je strojírenská výroba. Vyučuje se v ŠVS Plzeň 
a Všehrdy.

Dále je možné vyučit se v oboru elektrotechnická výroba (ŠVS Opava, Všehrdy), 
stavební výroba, zpracování dřeva, květinářské práce a provoz společného stravování. Tyto 
obory se však vyučují pouze v ŠVS Všehrdy.

Pro ženy a mladistvé ženy je zřízen učební obor výroba konfekce v Pardubicích.
V souvislosti s reprofilací věznic bylo počátkem roku 2003 zřízeno nové ŠVS ve Světlé nad 
Sázavou, kam se budou přesouvat ženy odsouzené k výkonu trestu odnětí svobody ve věznici 
typu dohled, dozor a ostraha. Zde bude zahájena výuka učebního oboru výroba konfekce.

Formální vzdělávání ve věznicích však může být zajišťováno i jiným způsobem než 
dohodou ministerstva spravedlnosti a ministerstva školství. Model navázání spolupráce se 
soukromým odborným učilištěm vyzkoušela věznice Heřmanice. Ve školním roce 2002 - 
2003 navázala věznice spolupráci s nedalekým Středním odborným učilištěm Dako a zahájila 
tak výuku 3-letého učebního oboru zámečník. Specifika výuky uvedenou formou spočívají 
v tom, že odborné předměty vyučují zaměstnanci učiliště, předměty všeobecné vyučují 
zaměstnanci věznice jako další pracovní úvazek pro Střední odborné učiliště Dako, nikoli 
v rámci svých povinností ve věznici. Učební obor byl otevřen pouze jednou, a to v uvedeném 
školním roce, další 1. ročník bude otevřen až po ukončení vyučení prvních zařazených.

Další způsob vzdělávání odsouzených probíhá ve formě akreditovaných kurzů, které 
o r g a n i z u j í  jednotlivá Š V S ,  případně v rámci Š V S  některé firmy, které ve věznicích podnikají.

Vzdělávací aktivity programu zacházení

6



Vězeňská služba ČR není oprávněna, respektive akreditována MŠMT k výuce v rozsahu 
základní devítileté školy, proto byly vytvořeny kurzy dokončení základního vzdělání 
a přípravné kurzy za účelem nástupu do oboru ŠVS či speciální školy.

Formální vzdělávání středoškolské a vysokoškolské

Ačkoli Zákon o výkonu trestu odnětí svobody přepokládá i možnost středoškolského 
vzdělávání v průběhu výkonu trestu, nelze tento zákonný předpoklad realizovat v rámci ŠVS, 
neboť Ministerstvem spravedlnosti ČR nebyla střední škola ve věznicích zřízena. Důvodem 
tohoto stavu jsou délka trestu odsouzených, která leckdy nedosahuje potřebné dobu, která je 
nutná pro absolvování celého studia, ale i osobnostní předpoklady odsouzených.

Středoškolské a vysokoškolské studium je prozatím umožňováno v individuálních 
případech. V roce 2002 jeden odsouzený byl přemístěn do věznice Brno z důvodu studia na 
Masarykově Univerzitě v Brně a následně mu bylo v rámci programu zacházení umožněno 
docházet na přednášky. Obdobně bylo umožněno dokončení středoškolského studia 
odsouzenému z věznice yšehrdy.

Vězeňská služba ČR spolupracuje s Masarykovou univerzitou v Brně na zahájení 
korespondenčního studia pro odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody. Obory, jejichž 
studium se připravuje, jsou např. zdravý životní styl, životní prostředí, informační 
technologie, administrativa veřejné správy.

Všeobecné i odborné vzdělávání probíhající v rámci programů zacházení již nezajišťují 
ŠVS, jak tomu bylo do roku 2002. Některé z těchto kurzů jsou však také ukončeny 
závěrečným dokladem o absolvování. Jimi jsou např. kurzy obsluha nízkotlakých kotlů 
(Drahonice), Excel či základy práce s PC (Jiřice), obsluha vysokozdvižných vozíků 
(Kynšperk), školení svářečů (Mírov), číšník (Nové Sedlo), kurz motorové pily a křovinořezu 
(Odolov) apod.

Postavení vzdělávaných odsouzených
Postavení odsouzeného, který se vzdělává ve formě denního studia, je ze zákona stejné, 

resp. rovnoprávné, jako postavení odsouzeného, který je zaměstnán (§ 34 odst. 2 ZVTOS).

Vzdělávání ve výkonu vazby

Ve výkonu vazby není ze strany Vězeňské služby ČR poskytováno formální vzdělávání. 
Tato praxe zřejmě souvisí s tím, že vazba je pouze zajišťovací institut pro řádný průběh 
trestního řízení a měla by trvat co nejkratší možnou dobu. Přesto zákon o výkonu vazby 
upravuje povinnost Vězeňské službě ČR nabídnout mladistvému účast v preventivně 
výchovných, vzdělávacích, zájmových a sportovních programech.
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Speciálně výchovné postupy by měly obsahovat:

nedirektivní metody převýchovy (vytváření soustavy motivačních prvků), 
individuální terapeutické pohovory,
klasické metody speciální pedagogiky (kompenzace, rehabilitace), 
inhibiční a korektivní metody, 
duchovní a pastorační činnost,
metody mravní výchovy (vysvětlování, přesvědčování, příklad, prototypy osobností, 
účinek pochvaly a trestu),
metody aplikované z obecné pedagogiky (využívání kladných stránek osobnosti 
k potírání, negativních, progresivní výchovné soutěžení -  systém bodování), 
rodinná výchova, 
psychoterapie,
ergoterapie, muzikoterapie, arteterapie, pohybová terapie ...,
individuální terapeutické pohovory.
sociálně psychologický výcvik,
sociálně právní poradenství,
trénink na zvládnutí vlastní agresivity.

Zájmovými aktivitami programu zacházení se rozumí:
Nejrůznější formy individuální a skupinové zájmové činnosti organizované a vedené 

zaměstnanci s potřebným odborným vzděláním, které rozvíjejí v souladu s účelem výkonu 
trestu schopnosti, vědomosti a sociální dovednosti odsouzených.

Při nabídce alternativ programu zacházení je věznice povinna využívat co nej širší 
škálu forem, metod a prostředků, které vyžadují aktivní přístup odsouzených a obsahují prvky 
sebeobsluhy. Jednotlivé programy schvaluje ředitel věznice nebo jeho zástupce.

Nenahraditelnou součástí programu zacházení je ve věznicích realizace kulturně 
výchovná práce. Hlavním resocializačním cílem je  zde:

podpora komplexního programu resocializace osobnosti odsouzeného, kladné 
ovlivnění jeho názorů, postojů a hodnotové škály, posílení morálně volní složky 
osobnosti,
rozšíření a udržení kulturního a vzdělanostního rozhledu odsouzených, osvojení 
a prohloubení dosavadních znalostí, schopností a dovedností, posílení žádoucích změn 
v chování a přijímaní kladných vzorů,
podnětové obohacení prostředí výkonu trestu, snížení negativního vlivu vězeňské 
subkultury, orientace na veřejně prospěšné činnosti rozvíjející duševní i tělesnou 
stránku,
kladná motivace, 
psychohygiena,
udržení fyzického zdraví i stávajících psychických vlastností, harmonický vývoj 
osobnosti odsouzeného.

Základní principy programu zacházení

Princip dobrovolnosti
Odsouzení se hlásí na jednotlivé akce dobrovolně.

Speciálně výchovné postupy
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Princip závaznosti
Dobrovolně zvolenou aktivitu je odsouzený absolvovat povinně.
Princip součinnosti
Výběr akcí, jejich organizace a zabezpečení je  zajišťováno vždy v součinnosti 
s odsouzenými.
Princip individuálnosti
Akce jsou konány i pro velmi nízký počet zájemců.

Kulturně výchovná práce

Je realizována zejména formou skupinových setkání a vychází z konkrétní nabídky programu 
zacházení v těchto oblastech:

Vzdělávací oblast: krátkodobé vzdělávací kurzy, vzdělávací soutěže, 
populárně naučné besedy a přednášky.

Zájmová oblast: znalostní a dovedností soutěže, sportovní utkání.

Oblast speciálních metod: skupinové poradenství, terapeutická skupina, sociálně 
psychologický výcvik, sociálně právní poradenství, individuální psychologická 
a pedagogická péče.

Pracovní oblast: brigády, ergoterapie atd.

Zájmové (volnočasové) aktivity lze rozdělit na estetickovýchovné, zájmové, tělovýchovné 
(sportovní) a osvětu.

Důležitou oblastí je  utváření vnějších vztahů.
Utváření, udržování a posilování vztahů odsouzeného s civilním světem, především 

rodinou, je  jedním z dalších faktorů prevence možné recidivy. Význam mají i kontakty 
s Úřadem práce i charitativními organizacemi.

Proto mohou programy zacházení zahrnovat tyto aktivity : 
udržování vztahů s rodinou (manželkou nebo manželem, dětmi, sourozenci, rodiči, blízkými 
přáteli schopnými vnější i vnitřní podpory...), 
utváření pozitivních sociálních vztahů apriori k civilní společnosti, 
aktivní příprava na civilní život a postpenitenciámí péči, 
sociální pomoc pro první kroky propuštěného na svobodu bez sociálního zázemí, 
orientace v kontrole a stavu pohledávek odsouzeného vůči rodině, oběti, společnosti, 
preventivní právní působení, 
vedení dokladů potřebných pro příští civilní život,
cvičení v navazování kontaktů (s úřady, pracovních, společenských, partnerských), 
posilování citových vztahů terapeutickými rozhovory, 
další aktivity dle požadavků odsouzeného.

Minimální program zacházení je  určen jednak pro odsouzené s krátkodobým 
trestem do 6 měsíců, jednak pro ty odsouzené, kteří odmítnou širší program zacházení 
vypracovaný ve shodě s jejich individualitou.
Cílem minimálního programu zacházení je  vyplnit volný čas odsouzených podle jejich 
motivace, zájmů a závažnosti spáchané trestné činnosti, usměrnit nežádoucí činnosti do
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oblasti vzdělávací, terapeutické a zájmové. Jeho významný základ tvoří pracovní činnost 
odpovídající zdravotnímu stavu odsouzeného.

Každým programem zacházení prostupuje snaha po jakési mravní nápravě 
odsouzeného. Velký význam má tedy mravní výchova.

1.8 Mravní výchova

Cílem mravní výchovy je utvářet mravní přesvědčení, mravní city a návyky v duchu 
určitého morálního systému.

Morálkou rozumíme soubor historicky se měnících norem, které usměrňují chování 
lidí k sobě navzájem a ke společnosti. Na rozdíl od právních norem se mravní normy opírají
0 sílu veřejného mínění, o vnitřní přesvědčení a o sílu zvyku.

V procesu mravní výchovy hraje důležitou úlohu tvorba mravního přesvědčení. 
Rozumíme tím takové poznání určité normy, které je intenzívně provázeno mravním 

citem a stává se stimulem jednání.
Při výchově mravního přesvědčení rozlišujeme tři etapy:
rozmanité morální podněty (vlastní morální zkušenosti, příklady, pokyny a poučení)
morální názory, jež se utvářejí jako souborné povědomí o morálních normách
utváření mravního přesvědčení, které se stává trvalým stimulem mravního jednání, a to
1 v situacích, kdy nejsme pod společenskou kontrolou nebo dohledem rodičů

Principy mravní výchovy
Rozlišujeme aplikované obecně platné pedagogické principy a specifické principy 

mravní výchovy:
a) cílevědomost mravní výchovy, soustavnost a důslednost, aktivnost, názornost, uvědomělost 
a trvalost.
b) specifické principy:

spojení náročnosti s úctou k vychovávanému (podstata humanizace), 
opírání se o kladné rysy chování při překonávání rysů záporných, 
individuální přístup v mravní výchově, 
princip jednotného výchovného působení.

c) kolektiv ( skupina )
Dodnes platné Makarenkovo učení o vytváření kolektivu říká, že utváření soudržné 

skupiny probíhá ve čtyřech etapách:
Fáze vnějšího tlaku, kdy určující slovo má pedagog, vytváří se jádro kolektivu, o něž 

se při práci pedagog může opřít ( přibližně 5 lid í),
jádro přejímá úlohu pedagoga, ale pedagog má stále řídící funkci, vytvářejí se vnitřní 

výchovné postupy,
jádro se mění ve samosprávu, vytváří si své předpisy, řízení, pedagog se stává součástí 

kolektivu -  nastává fáze vnitřního tlaku,
celé okolí přijímá samosprávu, řídí se jí, vylepšují se vztahy, zakládají se tradice, 

kolektiv přechází do stavu normality, pedagog kolektiv opouští, aby založil nové jádro 
příštího kolektivu.

Znaky soudržné skupiny (kolektivu )

radostná nálada (v prostředí věznice či výchovného ústavu alespoň dobrý pocit 
v kolektivu ostatních),

10



pocit osobní důstojnosti, 
vzájemná zdvořilost, 
orientační schopnost, 
pocit bezpečí, 
formální stránka kolektivu.

Výchova v kolektivu neznamená, že přehlížíme individualitu jedince. Stále platí zachování 
principu individuálního přístupu.

Metody mravní výchovy
metody přesvědčování, 
morální příklad,
výklad a rozhovor o mravní problematice,
poznávání životopisů významných osobností, které žily příkladným životem, 
poznávání uměleckých děl,
metody cvičení morálních dovedností a návyků (předpokládají vysvětlení -  ukázku -
dodržování požadavků),
metody hodnocení mravního jednání.

Když neužívají racionálních argumentů, mají působit především na citovou stránku 
vychovávaného jedince :

Pochvala -  jakožto uznání pozitivního činu a dosaženého úspěchu dává 
vychovávanému jedinci mravní zadostiučinění, posiluje jeho sebedůvěru a vytváří snahu
o zpevnění dané formy činnosti a daného úspěchu.

Trest - nesmí mít funkci zastrašení nebo odplaty. Chápeme jej jako výraz záporného 
hodnocení určitého postoje nebo činu vychovávaného jedince. Je zdůvodněn tam, kde není 
pochyby o úmyslném porušení kázně a kde se přesvědčování míjí úspěchem

Trest má však i záporné stránky, s nimiž je nutno počítat. Činí mnohdy 
vychovávaného jedince lhostejným, zaraženým nebo nenávistným ve vztahu k pedagogovi. 
Proto jej musíme používat s krajní obezřetností, může mít i opačný účinek. Trest je  také třeba 
uvést ve shodu s veřejným míněním skupiny. Kvalita trestu je nej rozmanitější podle věku 
jedince, instituce, v níž je vychováván, podle povahy přestupku i jejich frekvence.
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Základy forenzní psychologie

1. Základní pojmy: forenzní psychologie a její předmět, tématické 
okruhy forenzní psychologie

Psychologie je využívána v různých oblastech lidské činnosti, např. při řízení a vedení 
lidí, v průmyslu, v reklamě, v politice, v letectví i kosmonautice, ve vzdělávacích institucích, 
samozřejmě i ve vězeňství.
Pro pracovníky VS je důležitá především forenzní psychologie, zejména jedna z jejích 
součástí, kterou je  psychologie penitenciámí neboli vězeňská.
Forenzní psychologie se zabývá chováním a prožíváním člověka v situacích, když se setkává 
s uplatňováním práva, tedy když je právu podrobován -  je  obviněný, podezřelý, odsouzený, 
právo vykonává -  je  soudce, policista, pracovník VS, účastní se právního úkonu - je  svědek, 
oběť, postižený.

Častou chybou je, že se poslání forenzní psychologie zužuje pouze na oblast práva 
trestního. Forenzní psychologie však v současné době nalézá své uplatnění i v civilním 
soudnictví, např. při rozhodování soudce o svěření dětí do péče při rozvodu manželství, ve 
sporech o dědictví apod.

Forenzní psychologie patří do skupiny aplikovaných psychologických disciplín. Patří 
tedy mezi ty obory psychologie, které se zabývají psychologickými aspekty různých oborů 
lidské činnosti, zkoumají je a ovlivňují. Sám název „forenzní“ souvisí s latinským slovem 
„fórum“- náměstí. Tam se v době Římské říše konaly veřejné soudní spory.

Forenzní psychologie zkoumá tyto aspekty: vznik delikventního chování, vznik 
vlastního trestného činu, jednání po trestném činu, dopadení, dokazování trestné činnosti, 
problematiku výslechu, vazby, soudního řízení, problematiku výkonu trestu odnětí svobody, 
problematiku procesu korektivního, nápravného působení, problematiku pozitivních 
i negativní důsledků věznění, začlenění do společnosti po výkonu trestu.

Je to široká oblast zájmu, proto se forenzní psychologie dále dělí. Sochůrek 
v učebních textech „Vybraná témata z forenzní psychologie pro pracovníky 
vězeňství“vydaných v roce 2003 uvádí na straně 7. a 8. následující členění:

„Kriminologická psychologie představuje samostatnou a specifickou součást forenzní 
psychologie, neboť zasahuje do oblasti další vědy -  kriminologie. Ta se zabývá především 
kriminalitou jako takovou, jejími obecnými příčinami, důsledky, prevencí, charakterem, 
tříděním apod. Kriminologická psychologie se zabývá kriminálním jednáním z hlediska 
osobnosti pachatele, motivací trestného činu i osobností oběti. Významnou pozici dobývá 
i psychologický rozbor osobnosti a chování obětí...

Kriminalistická psychologie se zabývá taktikou vyšetřování, osobou pachatele, 
svědka, psychologickými otázkami výslechu a výpovědi(věrohodnost, taktika výslechu), 
znaleckou činností psychologa, psychologickým profilováním, osobností vyšetřovatele 
a spojenými problémy.

Soudní psychologie. Tato disciplína se zabývá ...,tím , co se děje v soudní síni 
a aktéry soudního projednávání. Častým omylem je  omezovat působnost této disciplíny jen na 
trestní řízení. Úloha soudce a dalších zúčastněných včetně znalců (psychologa, psychiatra, 
lékaře apod.) je  významná i při rozhodování o svěření dětí do péče při rozvodu rodičů, 
psychologicky náročnou úlohu má soudce často i ve sporech o majetek, dědictví apod.
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Významnou součástí soudní psychologie je samozřejmě zkoumání osobnosti soudce a jeho 
rozhodovacího procesu.

Penitenciámí psychologie se zabývá psychologickou problematikou věznění člověka, 
jeho adaptací, prožíváním,psychologickými aspekty zacházení s vězněm včetně aplikace 
psychologických metod, penitenciámí diagnostikou (zařazování odsouzených do skupin), 
vhodností pracovního zařazení vězně, expertízou pro posouzení možného podmínečného 
propuštění, interakcí vězeň -  personál, psychologickým výběrem personálu apod. Nedílnou 
součástí je  rovněž snaha psychologa naplnit to, co anglo-americká penologie shrnuje pod 
pojem harm réduction -  minimalizace negativních dopadů věznění na psychiku člověka.

Penitenciámí psychologie tvoří rozsáhlou a odborně velmi složitou problematiku, 
zahrnující a shrnující řadu poznatků psychologických disciplín od diagnostiky přes skupinové 
a další metody působení až po krizovou intervenci a další vysoce specializované úkony.

Postpenitenciární psychologie zahrnuje problematiku osob po ukončeni výkonu 
trestu odnětí svobody a jejich začleňování do společnosti penitenciámí (vězeňské) 
psychologie:

Předmětem zájmu penitenciámí (vězeňské) psychologie je skupina osob pobývajících 
ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětím svobody. Dále jsou to pracovníci vězeňské 
služby, kteří výkon vazby nebo výkon trestu odnětí svobody zajišťují, život v pracovních 
kolektivech, profesionální výběr, interakce s osobami odsouzenými a ve vazbě - vzájemné 
vztahy.

Studuje dění ve skupinách odsouzených a obviněných -  sociálně patologické 
působení, atmosféru, prevenci negativních vlivů neformálních skupin.
Otázky vnitřní diferenciace ve věznicích a vazebních věznicích jsou významnou součástí 
práce vězeňského psychologa.

Vězeňský speciální pedagog úzce spolupracuje s vězeňským psychologem. Je proto 
potřebné vybavit ho znalostmi z oblasti forenzní psychologie, aby spolupráce těchto dvou 
specialistů byla ještě efektivnější.

2. Osobnost ve forenzním kontextu

2.1.1 Patogenní činitelé vnitřní a vnější, možné příčiny páchání trestných činů

Jestliže někdo spáchá závažný trestný čin, zajímá většinu lidí především, co provedl, 
jaké má jeho čin důsledky. Hledisko společenské nebezpečnosti bývá zohledněno při ukládání 
trestu. Zároveň je však přihlíženo k osobnosti pachatele, k jeho  chování a jednání za určitých 
situací, ke způsobu uspokojování jeho potřeb, k jeho  postojům a hodnotovému systému. Je 
třeba zkoumat a poznat vlastnosti a rysy jeho osobnosti, temperament, volní složky a velice 
důležité je zjištění jeho inteligenčního kvocientu.

Samozřejmě, že poznání osobnosti pachatele nezmímí důsledky jeho trestného 
jednání, může však být velice důležitá z hlediska prevence jeho další možné trestné činnosti 
a může být vodítkem při jeho realizaci.

Člověk, který spáchá trestný čin, může být zcela normální osobností, může však jít i o 
sociálně narušeného jedince

Názory na podstatu zločinnosti se v průběhu historického vývoje pohybovaly od 
názoru, že člověk se zločincem rodí (tzn. přeceňování vlivu dědičnosti) až po názor, že 
z člověka dělá zločince společnost a její špatný vliv (přeceňování sociálních vlivů).
V současné době chápeme vývoj lidské osobnosti jako biologicky i sociálně podmíněný, takže 
se pohybujeme někde uprostřed těchto názorů. Vlivy, které negativně působí na vývoj 
osobnosti, můžeme rozdělit zhruba do dvou částí. Jsou to patogenní činitelé vnitřní 
a patogenní činitelé vnější.
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Mezi patogenní činitelé vnitřní řadíme vlivy dědičné jako je zvýšená vnímavost 
organismu vůči patologickým podnětům, dědičné přejímání sklonů k asociálnímu či 
antisociálnímu jednání, faktory psychologické a biologické, což je temperament, typ nervové 
soustavy, nevyrovnanost, snížená úroveň rozumových schopností, disharmonický vývoj 
osobnosti. Dále sem patří všechny nedostatečně kompenzované defekty i defekty nejmenší 
intenzity, které vedou k pozdějšímu vzniku defektivity: v mládí -  specifické poruchy učení, 
smyslové defekty menšího rozsahu a intenzity ( zvláště ty nepoznané, které mohou delší dobu 
skrytě patogenně působit). Patří sem i faktory psychopatologické -  neurotické založení 
a orientace jedince, lehká mozková dysfunkce, psychózy a poruchy osobnosti.

Mezi patogenní činitelé vnější řadíme negativně působící vlivy rodinného prostředí: 
neúplná rodina, rozvodové stavy, krutosti vůči dětem i sobě navzájem a alkoholismus rodičů, 
nesprávné výchovné postupy, nedostatečné citové zázemí, pokusy o znovuvytvoření rodiny 
s „nevhodným“ partnerem, vlivy školy : nesprávné výchovné postupy i zásahy některých 
učitelů, nedostatek spolupráce s rodinou, pozdní zachycení potíží, záporné vlivy žákovského 
kolektivu, neřešenou šikanu atd.

Patří sem i mimoškolní oblast: negativní vzory chování, závadové party, působení 
sdělovacích prostředků: filmy s drastickou tematikou, násilí, agrese, kdy krvavé scény mohou 
vytvářet a posilovat agresivní rysy osobnosti, citovou lhostejnost až otupení, převrácení 
hodnot, někdy mohou být pochopeny jako „instruktáž“ .

V neposlední řadě sem patří působení vlivu závislostí -  drogové, alkoholové 
a ostatních .

2.2 Typy osobnosti pachatele trestných činů :

Podle Čírtkové a Červinky existují určité typy pachatelů trestné činnosti. Dělí je na typ 
socializovaný, neurotický, psychopatický, mentálně nedostačivý a psychotický. Určitý typ 
osobnosti páchá trestné činy charakteristické povahy.

Socializovaný (normální) typ -  nevymyká se běžnému typu osobnosti, je 
předvídatelný, čitelný ve svých emocích i chování, svědomí je utvořené, reakce na spáchaný 
trestný čin je odpovídající běžným představám ( lítost, smutek, obavy o další životní dráhu, 
otřesené sebevědomí, úzkostné očekávání reakce o k o lí...)
Chybí výrazné známky narušenosti.

Spáchaný čin spíše vybočuje z dosavadní životní dráhy, motivace je průhledná 
a pochopitelná (situační tlaky, nedbalostní pozadí, původně nezřetelné zákonné důsledky 
chování, potlačení představy o kriminální povaze jednání a s tím související absence pocitu 
nekalosti a nepravosti).

Neurotický typ -  osobnost pachatele je nápadná tím, že se v ní vyskytují větší nebo 
menší neurotické poruchy (zvýšená úzkostnost, dráždivá slabost, neurovegetativní poruchy, 
depresivní ladění, hysterické reakce, nutkavé vtíravé představy a úkony atd). Typické je: věk 
mladistvého a mladého, původ většinou ze středních sociálních vrstev s dobrým materiálním 
zajištěním.

Kriminální jednání bývá důsledkem nevyřešených emocionálních konfliktů nejčastěji 
v rodině a bývá zpravidla protestem proti rodině.

Trestný čin se vyznačuje amatérským provedením, zanecháním zřetelných stop, 
chaotickým útěkem z místa činu, má často neúčelový či neinštrumentálni charakter jednání 
(krade, aniž by odcizené předměty potřeboval nebo po nich toužil - kleptomanie, prostituuje, 
aniž by byl odkázán na tento zdroj příjmů)...

Delikvence z pocitu viny: jedinec vnitřně strádá výčitkami svědomí za svou třeba 
i domnělou špatnost do té (neurotické) míry, že se dopustí nekalého jednání. Po spáchaném
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činu (přestupku) se pachateli uleví, zejména když byl přistižen a může tak být konečně 
potrestán. Neuvědomovaný pocit viny tím, že přišla sankce, mizí.

Delikvence z frustrované potřeby uznání: kdo se cítí být izolován a přehlížen svým 
sociálním okolím, může provést i závažný trestný čin jen proto, aby na sebe upoutal 
pozornost, která mu byla dlouho odepřena.

Psychopatický typ: u tohoto typu pachatele se předpokládá značný podíl zvláštnosti 
osobnosti na kriminálním jednání.
Psychopat (člověk s poruchou osobnosti) je jedinec projevující se svéráznými, nápadnými 
a zvláštními způsoby chování a prožívání (pro laiky podivín).
Psychopatie je relativně trvalá porucha (odchylka) osobnosti, tzn., že některé vlastnosti, které 
běžně v osobnosti nacházíme, u psychopata chybí (anetická psychopatie se vyznačuje 
vymizením vyšších citů) nebo jsou až příliš intenzivní (agresivní psychopatie -nadměrně 
vystupňovaná agresivita, explozivní psychopatie -  přílišná výbušnost).

Sociopatie je označení pro ty formy psychopatie, které se projevují odmítáním, 
nerespektováním a porušováním různých sociálních a právních norem. Je to deviantní 
socializace, kdy jedinec vyrůstá v prostředí, které uznává vlastní deviantní (odklonné) normy.

V kriminální populaci asi 30 % psychopatů, u recidivistů je procentuální zastoupení 
mnohokrát vyšší.
Mentálně nedostačivý typ se vyznačuje nízkou inteligencí pachatele, primitivní osobností, 
jeho trestná činnost nebývá promyšlená, je jednoduchá, přímočará (násilná trestná činnost, 
sexuální útoky na nepřiměřené objekty (děti, zvířata), při skupinové trestné činnosti 
vykonává, co druzí vymyslí.
Rozpoznatelnost: jednoduché vyjadřování, omezená slovní zásoba, není schopen vysvětlit a 
pojmenovat své pohnutky.

Psychotický typ -  pachatel je  psychotik. Páchá většinou násilné trestné činy. Na první 
pohled je spáchaný čin nápadný svou bizardností, nesrozumitelností a mnohdy výjimečnou 
brutalitou. I motivace je nápadně nečitelná, zvrácená, nepochopitelná normálními měřítky.

Tato typologie dělí pachatele podle běžných psychopatologických skupin. Stejné 
duševní poruchy a nemoci se vyskytují v celé populaci. Bylo by mylné chápat uvedené 
duševní abnormity jako rozhodující, fatální vnitřní příčiny, které motivují jedince ke spáchání 
trestného činu.(Čírtková, Červinka, 1994)

3. Motivace ve forenzním kontextu

3.1 Hlavní druhy lidské motivace

Rozborem motivace kriminálního jednání se snažíme najít odpověď na otázku, proč se 
jedinec zachoval tak, jak se zachoval.

Mezi hlavní druhy lidské motivace řadíme motivace vlastní, motivace vnější 
(předmětné), motivace ztracenou (zmařenou).

Cílem motivace vlastní je  samotný výkon činnosti, který sám o sobě člověku přináší 
uspokojení, subjektivní „ zisk“(hra, sport...).

U motivace vnější ( předmětné ) je  cílem je dosažení nějakého předmětného cíle, který 
člověku přinese uspokojení, zatímco takto motivovaná činnost je  jen prostředkem (z amatéra 
se stane profesionál -  živí se tím).

Když hovoříme o motivaci ztracené (zmařené), míníme tím tu skutečnost, že člověk 
v důsledku neúspěšných „ ztrátových“ zkušeností s výkonem nějaké činnosti ztratil naději, že 
by mu mohla přinést původně očekávané uspokojení. Tím ztratil i motivaci v ní dále 
pokračovat nebo jí příště vykonávat, (učení ve škole: nejprve žáka baví, pak obtěžuje a nudí
- žák se neučí).
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3.2 Hlavní druhy příčinné orientace

Příčinná orientace (atribuce) je převládající směr vnímání či přisuzování příčin 
událostem ve vlastním životě, na jehož základě pak člověk vnímá i možnosti svého vlivu na 
ně. Rozlišujeme vlastní příčinou orientaci, vnější příčinou orientaci a neosobní příčinou 
orientaci.

U vlastní příčinné orientace člověk vnímá příčiny událostí ve svém životě převážně ve 
vlastním počínání, jež může přímo řídit (lze se poučit ze svých chyb).

U vnější příčinné orientace člověk vnímá příčiny událostí ve svém životě převážně 
v počínání druhých lidí, jež může ovlivnit jen nepřímo, svým chováním vůči nim (má pocit 
závislosti na druhých, podléhá manipulacím, je přesvědčen, že druzí mají moc).

Při neosobní příčinné orientaci člověk vnímá příčiny událostí ve svém životě převážně 
v činitelích mimo lidskou vůli - vlastní i cizí, jež nemůže ani on sám ani druzí ovlivnit (úkaz 
naučené bezmoci, depresivní či bezúčelně agresivní stavy).

Zajímavá je např. odlišná formulace popisu stejné události : 
vlastní příčinná orientace: „zaspal jsem “ 
vnější příčinné orientace : „on mi ujel autobus, tak jdu pozdě“ 
neosobní příčinné orientaci : „nedalo se to stihnout“

3.3 Situace ovlivňující utváření osobní příčinné orientace a jejich následné projevy

Rovněž různé situace, které člověk prožívá se dají v kontextu orientace osobnosti 
rozdělovat, a to podle vlivu situací samých na utváření typu osobní příčinné orientace.

Tyto situace rozlišujeme na situace regulující a informující, situace vyžadující 
a ovládající a na situace nereagující a rozmarné.

Situace regulující a informující jsou takové situace, které v člověku vyvolávají pocit, 
že pouze na jeho počínání záleží, reakce okolí vnímá jako informace o žádoucích nebo 
nežádoucích výsledcích jeho činů. Nepřipisuje jim  význam reakcí trestajících nebo 
odměňujících.

Situace vyžadující a ovládající jsou takové situace, které člověk vnímá s pocitem, že 
záleží především na požadavcích okolí. Podle toho, jak požadavky plní či neplní, okolí jej 
odměňuje či trestá. Člověk následně prožívá pocit uspokojení nebo frustrace.

Situace nereagující a rozmarné, jsou takové situace, v nichž nelze spatřit příčinnou 
souvislost s tím, co člověk dělá, a tím, co se děje.

3.4 Varianty motivace trestného činu

Sochůrek cituje Ludmilu Čírtkovou, která uvádí tři základní varianty motivace 
trestného činu. Jde o následující rozdělení:
„Převážně instrumentální motivace: Jde v podstatě o instrumentální agresi, tedy pachatel 
použil násilí jako nástroj, prostředek k dosažení nějakého cíle nebo násilím odstraňoval 
překážku, která mu k dosažení cíle bránila. Takto postupují především pachatelé organizovaní
-  čin je promyšlen, pachatel má plán jeho provedení, ústupu, zakrytí stop., vytvoření alibi, 
jeho počínání není chaotické, dělá dojem věcnosti.

Převážně afektivní motivace: Typickými delikty, spadajícími do této kategorie jsou 
konflikty uvnitř partnerských vztahů. V popředí činu je  silný afekt -  láska, nenávist, 
zoufalství, strach. Cílem násilí je  pouze oběť nebo pomsta oběti (otec zavraždí vlastní dítě,
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aby se „pomstil“ matce apod. -  viz i stať o „šílených“ střelcích). Pachatel nemá žádný další 
plán. To se děje buď jako výsledek dlouhodobého konfliktu a napětí, tedy toho, co násilník 
a oběť spolu prožili, nebo vyplyne ze situace, vyhroceného konfliktu. Čin nese stopy 
chaotičnosti, vzteku a zloby pachatele.

Deviantní motivace: Pachatelé, patřící do této skupiny, mají nějakou duševní zvláštnost či 
poruchu, která výrazným způsobem ovlivnila jejich motivaci. Velmi často jde o sériové 
pachatele. Na tento typ lze zpravidla usoudit z toho, jakou oběť -  oběti si pachatel vybírá, jak 
s obětí manipuluje, jaké místo činu si vybírá apod.

L. Čírtková připomíná, že chceme-li pokud možno posuzovat motivaci objektivně, 
musíme mít na paměti, že:

tentýž motiv se může projevovat různými způsoby chování, 
totéž chování může mít různé motivy,
mnohé chování nemá přímou motivaci, ale uskutečňuje se na základě návyku nebo jako 
společenská konvence (zvyk).

I když motivace trestného činu, ostatně jako motivace jakéhokoliv chování, je  velmi 
důležitá při jeho posuzování, nelze jeho zkoumání omezit jen na ni. Musíme si být vždy 
vědomi, že jakýkoliv čin je souhrnem osobnostních, sociálních a situačních faktorů. Právu 
(trestu) podléhá nikoliv motivace trestného činu, ale trestné chování.“ (Sochůrek, 2003, 
s.21)

Při rozhodování o výši trestu soudce zvažuje motivaci trestného činu jako součást 
okolností, za kterých byl spáchán.

4. Psychologie oběti

4.1 Viktimologie, viktimizace, viktimnost 

Viktimologie
Vědní disciplína, součást kriminologie, zkoumající roli oběti trestného činu při jeho 

genezi, odhalování a stíhání.
Zabývá se též způsoby pomoci obětem trestných činů.

Viktimizace
Je proces přeměny potenciální oběti v oběť skutečnou. Svůj význam do určité míry má

i chování potenciální oběti.

Viktimnost
Je souhrn dispozic člověka stát se obětí trestného činu, závisejících na chování, 

psychických dispozicích, profesi atd.

4.2 Typologie obětí, klasifikace obětí

Oběť je  označení pro fyzickou osobou, která v důsledku trestného činu utrpěla újmu na 
životě, zdraví, majetku, cti nebo jiných právech. (Sochůrek,2003)
„Viktimologové, podobně jako vědci mnoha dalších oborů, vytvořili s cílem určitého členění 
obětí i jejich různé typologie. Podobně jako např. u typologií užívaných v psychologii, jejichž 
základem jsou různá východiska (Kretschmerova, Jungova, Hippokratova atd.)
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Pro širší představu studujícího a také proto, že typologické přístupy jsou často 
srozumitelné, i když zjednodušující, uvedeme dále nejčastěji používanou typologii podle 
významného viktimologa egyptského původu E.A. Fattha.
Typologie obětí podle interakce „oběť-pachatel“ v době kolem spáchání trestného činu. 
(Fattahova typologie). Rozlišují se:

zúčastňující se oběť -  trestnému činu předchází interakce mezi pachatelem a obětí, oběť 
ovlivňuje motivaci pachatele nikoliv zanedbatelným způsobem, pachatel a oběť se vzájemně 
znají (je tomu tak u většiny násilných trestných činů)

nezúčastňující se oběť -  oběť a pachatel se vzájemně neznají, před činem nedochází 
k interakci oběť- pachatel. Oběť začala vnímat až útok, neměla k dispozici nástupové 
ukazatele neboje nevnímala, nevěnovala jim  pozornost.

provokující oběť -  oběť se sama vystavila nebezpečné situaci tím, že ji vědomě či nevědomě 
podcenila nebo špatně odhadla pachatele. U těchto obětí (muži i ženy) jsou obvykle shledány 
výrazné viktimogenní faktory (osobnostní, behaviorální). Čírtková upozorňuje, že se 
s provokujícím chováním můžeme setkat i u jinak vyrovnaných sebeovládajících se osob, 
které jsou momentálně zatlačeny do kouta například nesnesitelným ponižováním.

latentní oběť -  u této oběti jsou obvykle přítomny všechny viktimogenní faktory. Oběť není 
obecně známá a to jak formálně (úřadu,policii), tak neformálně (spolupracovníci, známí atd.). 
Jde o oběti domácího násilí i sexuálního zneužívání a výzkumy na dospělých dokazují 
vysokou latenci těchto jevů v jejich životní historii z čehož vyplývá, že policejní a soudní 
statistiky zachycují pouze nepříliš vysoké procento této problematiky a to nejčastěji u velmi 
vyhraněných případů (těžká zranění oběti atd.).

nepravá oběť -  pachatel si spletl cíl útoku. Ve vztahu k postiženému můžeme hovořit o tom, 
že šlo o shodu nešťastných náhod, byl v nepravý čas na nepravém místě atd.

Klasifikace obětí
„Klasifikací oběti rozumíme jejich členění podle různých kritérií, která se liší se 

v podstatě úhlem pohledu na oběť nebo z titulu vědy, jejíž optikou se na oběť díváme. Přitom 
je velmi obtížné najít taková kritéria, která by jednoznačným a vyčerpávajícím způsobem 
rozčlenila systematicky oběti. Proto uvádíme několik dělení podle různých hledisek a autorů 
a upozorňujeme, že jejich kombinací s ohledem na každý jednotlivý případ můžeme zvýšit 
míru přesnosti viktimologické diagnózy oběti.

Přímá (primární) obět
Přímou (primární) obětí je  ten, kdo utrpí újmu přímo sám. (Je např. přepaden, zraněn, 

okraden, šikanován, neprávem vyhozen z práce, pomluven apod.). Primární oběť je  tedy 
individuálně určitelná.

Nepřímá (sekundární) oběť
Nepřímou (sekundární) obětí je  ten, kdo újmu sám přímo neutrpí, avšak osud primární 

obětí jako újmu intenzivně prožívá a pociťuje nebo na něho důsledek této újmy dopadá (rodič, 
partner nebo jiné blízké osoby, přátelé, známí apod.) Sekundárními obětmi se někdy mohou 
cítit i velké skupiny obyvatelstva, např. po spáchání nějakého zvláště brutálního trestného 
činu vůči členovi jejich skupiny (rasový útok apod.)
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Anonymní oběť
Anonymní oběť je individuálně neurčitelná, např. instituce, organizace apod. 

Konkrétní fyzická osoba není obětí přímo, ale zprostředkovaně. Např. při tzv. „vytunelování“ 
banky, daňovém úniku, apod. je  „vytunelována“ konkrétní finanční instituce, daňový únik je 
na úkor celé společnosti, ale jednotlivé oběti, konkrétní vkladatelé, klienti, občané jsou 
anonymní, neuchopitelní a nejsou cílem pachatele (to, že přijdou o své peníze ve 
vytunelované bance není útokem na jejich osobu, pachatel se nerozhoduje, že konkrétní banku 
vytuneluje proto, že v ní má konto konkrétní střadatel..“ (Sochúrek, 2003,s.l5)

4.3 Viktimogenní faktory

Tímto termínem označujeme vše, co jakýmkoliv způsobem souvisí s viktimizací.

L. Čírtková rozlišila faktory:
sociální -  povolání, patologie v rodině, sociální postavení (status a role) atd.
osobnostní -  „konstelace osobnostních vlastností, která činí jedince náchylným pro roli oběti
nikoli však univerzálně nýbrž pro konkrétní typ deliktů, např. podvodu, znásilnění, týrání
apod.
behaviorální -  rizikové a provokativní chování, pohyb po nebezpečných místech, v rizikové 
skupině nebo společnosti a apod.“( Sochůrek, 2003,s.20)
Za rizikové faktory chování oběti se dále se uvádějí:

pohyb po tmavých, málo frekventovaných a odlehlých místech (riziko zvyšuje
i pravidelný výskyt na těchto místech -  cesta domů, venčení psa, kondiční běhání atd.) 
navazování kontaktů s neznámými osobami zejména v restauracích a posléze jejich 
doprovod či dokonce vpuštění do bytu
vpuštění do bytu neznámých, byť na první pohled důvěryhodných osob (mohou se 
vydávat za pojišťovací agenty, elektrikáře, instalatéry, plynaře, pracovníky telefonních 
společností atd.)

- autostop 
opilost
špatné zabezpečení bytu, garáže, auta, domku

- vychloubání se vlastnictvím cenných předmětů, solventností atd.
- pohyb v rizikových skupinách (party, gangy), kde hrozí konkurenční boj, vyřizování 

účtu, msta atd.
- pohyb na hraně zákona nebo za ní (např. aktéři pochybných podnikatelských aktivit se 

stávají častými oběťmi vydírání) atd.
- agresivní, arogantní chování

V prevenci kriminality má viktimologie význam zejména osvětový a poradenský 
(informace o možnostech ochrany před různými typy trestné činnosti a o vhodném chování 
v kriminogenních situacích, resp. při napadení)
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5. Prevence kriminality

Druhy prevence

Rozeznáváme tři druhy prevence : sociální, situační a viktimologickou.

Cílem sociální prevence je  odvést člověka od myšlenky páchat trestnou činnost.
Cílem situační prevence je co nejvíce znesnadnit antisociální chování člověka.
Cílem viktimologické prevence je informovat (včas varovat) možné budoucí oběti, 

aby se včas a dostatečně chránily.

Členění prevence

Prevence se člení na prevenci primární, sekundární a terciární.
Prevence primární je zaměřena na co nej širší okolí. V oblasti sociální je  součástí 

elementární výchovy , která vysvětluje, co se má, nemá, smí nebo nesmí. V oblasti situační 
prevence je to základní ochrana majetku a zdraví. (Vědět o blízkých osobách, kde jsou, kdy se 
vrátí, kam šly, zamykat byt, auto...)

Prevence sekundární je  zaměřena na skupiny primárně rizikové. Je možno informovat 
o možném ohrožení či působit informací k odstrašení.

Cílem prevence terciární je zabránit opakovanému páchání trestné činnosti. Využívají 
se speciální postupy, individuální práce s člověkem, programy zacházení ve výkonu trestu 
odnětí svobody.(www.mvcr.cz)
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