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Přílohy 
 

Příloha č. 1: Časový rozvrh dne obvinění vnitřní řád 

 

Časový rozvrh dne  

  

Pracovní dny:  

06.00 hod. - budíček  22 

06.00 - 06.15 - početní prověrka stavu vězňů  

06.15 - 06.25 - osobní hygiena  

06.25 -07.00 - snídaně  

07.00 - 08.00 - ranní kontrola cel /hlášení k lékaři, k zubnímu lékaři, předávání žádostí o 

přemístění, o návštěvu, o  

balíčky, o pohovory se sociálními pracovnicemi, s funkcionáři věznice, zapůjčování 

právních předpisů, her  

apod., žádosti preventivně výchovné, vzdělávací, zájmové a sportovní programy  

08.00 - 11.15 - vyřizování požadavků z ranní kontroly cel, výdej horké vody na zalití 

čaje a kávy, úklid cel, osobní  

volno, vycházky, výměna knih, výdej nákupů, výměna ložního a osobního prádla, 

oděvu a obuvi, koupání  

obviněných, soupis nákupů, realizace preventivně výchovných, vzdělávacích, 

zájmových a sportovních  

programů  

11.15 - 12.15 - oběd  

12.15 - 16.15 - osobní volno, vycházky, výměna knih, výdej nákupů, výměna ložního a 

osobního prádla, oděvu a obuvi,  

objednávka tisku, výdej horké vody na zalití čaje a kávy, přemisťování obviněných, 

koupání obviněných,  

soupis nákupů, realizace preventivně výchovných, vzdělávacích, zájmových a 

sportovních programů  

14.00 - 16.00 - výdej balíčků a korespondence  

16.15 - 17.00 - početní prověrka stavu vězňů  

16.30 - 17.30 - večeře  



18.00 - 18.30 - početní prověrka stavu vězňů  

17.30 – 22.00 - osobní volno, úklid cel, osobní hygiena, příprava na večerku, / pokud 

následuje den pracovního volna  

nebo klidu je tato doba posunuta až do 23.00 hod. 23,00 hod.  

22.00 hod. - večerka / pokud následuje den pracovního volna nebo klidu je večerka 

posunuta na 23,00 hod.  

   

Dny pracovního volna a klidu :  

07.00 hod. - budíček  

07.00 - 07.10 - osobní hygiena,  

07. 10-08.00 - snídaně, početní prověrka stavu vězňů  

08.00 - 11.15 - úklid cel, osobní volno, vycházky, výdej horké vody na zalití čaje a 

kávy, realizace preventivně  

výchovných, vzdělávacích, zájmových a sportovních programů  

11.15 - 12.15 - oběd  

12.15 - 16.30 - osobní volno, vycházky, výdej horké vody na zalití čaje a kávy, realizace 

preventivně výchovných,  

vzdělávacích, zájmových a sportovních programů  

16.30 - 17.00 - početní prověrka stavu vězňů  

16.30 - 17.30 - večeře  

18.00 - 18.30 - početní prověrka stavu vězňů  

17.30 - 23.00 - osobní volno, úklid cel, osobní hygiena, příprava na večerku / pokud 

následuje pracovní den je tato doba  

zkrácena do 22,00 hod.  

23.00 hod. - večerka / pokud následuje pracovní den je večerka posunuta na 22,00 hod.  

   

 Sledování TV je povoleno denně od budíčku do večerky, vyjma doby nutné k 

provedení početní prověrky stavu  

vězňů a doby vyhrazené k provedení úkonů zaměstnanci VS ČR (např. technické 

prohlídky, důkladné prohlídky, opravy v  

celách apod.).  

  

  



 V době po večerce je sledování TV v majetku vazební věznice povoleno pouze se 

souhlasem vedoucího oddělení  

výkonu vazby. Sledování TV ve vlastnictví obviněných po večerce je povoleno za 

splnění podmínek uvedených v čl. 14, odst.  

1 tohoto vnitřního řádu. 

 

Příloha č. 2: Kázeňské odměny a tresty 

 

Čl. 37 Kázeňské odměny  

  

(1) Udělení odměny podle § 45 ZVTOS je plně v kompetenci zmocněných zaměstnanců  

věznice; o udělení odměny odsouzení nežádají.   

(2) Vychovatel má právo udělovat tyto odměny:  

a) pochvalu,  

b) mimořádné zvýšení doby trvání návštěv během jednoho kalendářního měsíce až na 5  

hodin,  

c) povolení jednorázového nákupu potravin a věcí osobní potřeby odsouzenému, který  

jinak tyto nákupy nemůže provádět,  

d) zvýšení kapesného nejvýše o jednu třetinu na dobu jednoho měsíce,  

e) rozšíření osobního volna na sportovní, kulturní nebo jiné zájmové aktivity až na dobu  

1 měsíce.   

(3) Speciální pedagog má právo udělovat vedle odměn uvedených v odstavci 2 tyto 

odměny:  

a) zvýšení kapesného nejvýše o jednu třetinu na dobu dvou měsíců,  

b) věcnou nebo peněžitou odměnu až do výše 300,- Kč.   

(4) Vedoucí oddělení výkonu trestu má právo udělovat odměny uvedené v odstavcích 2 

a 3,  

přičemž kapesné může zvýšit nejvýše o jednu třetinu na dobu tří kalendářních měsíců  

a věcnou nebo peněžitou odměnu může udělit až do výše 600,- Kč.   

(5) Ředitel věznice má právo udělovat odměny podle ZVTOS v plném rozsahu.   

(6) Má-li zaměstnanec za to, že by odsouzeným měla být udělena vyšší odměna, než 

jakou  

má právo udělit, postoupí věc tomu zaměstnanci, který je oprávněn takovou odměnu  

udělit.  



  

Čl. 38 Kázeňské tresty  

  

(1) Ukládání kázeňských trestů je plně v kompetenci zmocněných zaměstnanců věznice.   

(2) Vychovatel má právo ukládat tyto kázeňské tresty:  

a) důtku,  

b) snížení kapesného nejvýše o jednu třetinu až na dobu jednoho kalendářního měsíce, 

 

Příloha č. 3: Informovaný souhlas 

Informovaný souhlas 

Dobrý den, 

v rámci své diplomové práce na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy 

provádím případovou studii týkající se českého vězeňství a jeho schopnosti naplňovat 

veřejný zájem. V této souvislosti bych Vás ráda požádala o spolupráci. Cílem této studie 

je proniknout do hloubky dané problematiky, ověřit si a porozumět atributům reálného 

naplňování politiky týkající se vězeňství. Není Vaší povinností odpovědět na všechny 

otázky, naopak je zcela na Vás, jaké informace a zkušenosti sdělíte.  

 Vaše odpovědi budou zpracovány v rámci této diplomové práce a nebudou 

použity k žádným jiným účelům. Vážím si Vaší ochoty spolupracovat a budu důsledně 

respektovat jakékoli omezení, které pro využití tohoto dokumentu uložíte. 

Zvolte, prosím, jednu z následujících možností.  

 Souhlasím, aby byl dokument pro účely výzkumného zpracování použit bez 

zvláštních úprav; jako celek a jako interní materiál ho netřeba anonymizovat. 

V případě, že jeho části budou citovány v publikovaných materiálech, lze uvádět 

mé jméno. 

 Souhlasím, aby byl dokument pro účely výzkumného zpracování použit bez 

zvláštních úprav; jako celek a jako interní materiál ho netřeba anonymizovat. 

Pokud jeho části budou v souvislosti s mým jménem citovány v publikovaných 

materiálech, chci takový text předem autorizovat. 



 Souhlasím, aby byl dokument pro účely výzkumného zpracování použit bez 

zvláštních úprav; jako celek a jako interní materiál ho netřeba anonymizovat. 

Nepřeji si však, aby bylo v souvislosti s případnými citacemi tohoto dokumentu 

v publikovaných materiálech uváděno moje jméno. 

 

ÚDAJE O RESPONDENTOVI 

jméno: ……… 

 

Příloha č. 4: Scénář rozhovoru 

Kdo…………. 

Kdy………….. 

Kde………….. 

„Demografické“ otázky 

Pozice………………… 

Jak dlouho zde pracujete?......................................... 

Proč právě tato práce, práce ve vězeňsví?......…………………….. 

Otázky přímo na danou profesi 

Jak vypadá Vás běžný pracovní den? 

Můžete si vybrat, s kým budete pracovat? 

Mlčenlivost? 

Kolik na Vás připadá vězňů? 

Veřejný zájem 

Z listiny: 

Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí 

Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu 

zacházení- šikana? 

Svoboda náboženského vyznání 

Ochrana lidí v okolí? 

Petiční právo, právo svobodně se vyjadřovat- Měli jste tu vzpoury? Hladovky? 

Ochrana zdraví 

Národní a etnické menšiny 

Právo na práci - kde mají vězni možnost pracovat? 



Vzdělání 

Umělecké vyjádření- výstavy? 

Jaká je ochrana zaměstnanců? 

Právo na spravedlivou odměnu za práci a uspokojivé pracovní podmínky 

Účel trestu-myslíte si, že je zachována zásada: 

Zákonnosti 

Humanity 

Přiměřenosti 

Individuálního přístupu 

Ochrany zájmu poškozených osob 

 

Co vy osobně považujete za veřejný zájem ve vztahu k vězeňství? Za účel trestu 

Aktéři 

Spolupráce s občanskými sdruženími? 

Soukromý sektor? 

Problémy 

Co vy osobně považujete za největší probém? 

Kdybyste měl/a neomezený rozpočet, co byste změnil/a? Kam by finanční prostředk 

měly jít? 

 

 

Příloha č. 5: Manuál pro kódování České vězeňství- NADPISY (tabulka) 

Název proměnné Název Hodnoty   

Název článku text xxx   

        

Název proměnné Formát Hodnoty    

číslo nadpisu číslo xxx   

        

Název proměnné Formát Hodnoty   

Rok datum RRRR   

        



Název proměnné Formát Hodnoty    

číslo časopisu číslo xxx   

        

Název proměnné Formát Hodnoty  Název hodnoty 

Ladění článku Kód 0 Negativní 

    1 Pozitivní 

    2 Neutrální 

        

Název proměnné Formát Hodnoty  Název hodnoty 

Typ Kód 1 Rozhovor 

    2 

Dokument (koncepce, návrh, 

projekt) 

    3 Recenze 

    4 Vyhodnocení, výzkum, analýza 

    5 Očima odsouzených 

    6 Konference, seminář 

    88 jiné 

    99 Nelze ani zakódovat 

        

Název proměnné Formát Hodnoty  Název hodnoty 

Smysl a účel testu, vězeňství (Priority) Kód 1 Ano 

Restriktivní funkce vězení   0 Ne 

Nápravná funkce, reintegrace, 

resocializace, život po vězení, služba 

společnosti       

Bezpečnost společnosti       

Alternativní tresty (domácí vězení, 

prospěšné práce, parole)       



Vzdělávání zaměstnanců, cvičení       

Personalistika, péče o zaměstnance       

Vzdělávání vězňů       

Zaměstnávání vězňů       

Programy zacházení, zacházení s vězni 

(komunikace apod.)       

Speciání terapie       

Občanští zaměstnanci       

Detence       

Finance, rozpočet       

Prevence       

Závislí-Drogy(Protidrog.politika, 

opatření),alkohol       

Bezpečnost-zlepšení technických 

parametrů       

Děti ve věznici/Děti vězněných 

rodičů/Rodina       

Média       

Trestní politika       

Mladiství ve vězení       

Vězenkyně       

Problém/Rizika       

Podmínečné propuštění s doholedem       

Probace a mediace       

Zdravotní péče (zdraví, nemoci)       

Vysoký/Zvyšující se počet vězňů       

Málo zaměstnanců       

Korupce, hospodářská kriminalita       



Šikana/Násilí       

Útěky, nepokoje       

Hodnocení současné situace statistiky, 

výzkumy       

Legislativní změny       

Personální změny       

Kynologie       

SARPO       

VIS       

Nedostatečná kapacita       

Zvyšování kapacit (nová zařízení)       

Oprava, modernizace, úprava       

Samostatnost věznic       

Oběť       

Kde vězni pomáhají       

Duchovní péče (VDP)       

Reforma vězeňství       

Spolupráce (s NGO, mateřské školky, 

armáda, s IKSP jen 1)       

Projekty (např.:odborná knihovna)       

Novely       

Věznice (současný stav, budoucnost, co 

se u nich děje)       

Umění, tvořivost ve věznici       

Každodenní život ve věznici       

Soukromá vaznice, PPP       

Vazba       

 



Příloha č. 6: Manuál pro kódování České vězeňství- TÉMATA (tabulka) 

Název proměnné Formát Hodnoty    

číslo záznamu číslo xxx   

      Název Hodnoty   

Název vydání text xxx   

        

Název proměnné Formát Hodnoty    

číslo vydání číslo xxx   

        

Název proměnné Formát Hodnoty   

Rok datum RRRR   

        

Název proměnné Formát Hodnoty    

Uzávěrka vydání datum 

DD.MM.RRR

R   

        

Název proměnné Formát Hodnoty    

Počet stran číslo xxx   

        

Název proměnné Formát Hodnoty  

Název 

hodnoty 

O1_Úvodník generálního ředitele Kód 1 Ano 

O2_Dokument   0 Ne 

O3_Názor novináře       

O4_Vězeňská služba       

O5_Zacházení s vězni       

O6_Alternativy       



O7_Postpenitenciární péče       

O8_Ze zahraničí       

O_8 Typ/osobnost pachatelů       

O9_Historie       

O10_Recenze       

O11_Lidská práva       

O12_PP s dohledem, Parole       

O13_Vzdělávání personálu       

O14_Reportáž       

O15_Zdravotnická služba       

O16 Numismatika       

O17_Péče o zaměstnance       

O18_detence       

O19_Probace a mediace (služba)       

O20_Zaměstnávání vězňů       

O21_Zájmová činnost       

O22_Útěky vězňů       

O23_Sexuální delikvence       

O24_Práce s personálem       

O25_Zacházení  s mladistvými       

O26_Kriminalita dětí/Mládeže       

O27_Justice a trestní politika       

O28_Kriminologie       

O29_Logistika       

O30_Faleristika       

O31_Psychologie       



O32_VS a Veřejnost       

O33_Heraldika       

O34_Bezpečnost věznic       

O35_Trestní zákon-novely       

O36_Povodeň       

O37_Drogy       

O38_(Mezinárodní)konference       

O39_Rozvoj, Vývoj českého vězeňského systému       

O40_(Vazební) věznice       

O41_Visegrádské čtyřka       

O42_Duchovní péče, náboženství       

O43_Zdravotní péče       

O44_Humanizace vězeňství       

O45_Prevence       

O46_Organizovaný zločin       

O47_Korupce-protikorupční opatření       

O48_Političtí vězni       

O49_Sport       

O50_Účel trestu (seriál věznice nejsou jen mříže, nejsou 

jen izolace)       

O51_Opravy,rekonstrukce, nové objekty, oddělení       

O52_Odborná knihovna       

O53_Stav, kvaita vězeňství       

O54_ Nedostatek zaměstnanců       

O55_Počet vězňů roste       

O56_Finance       

O57_Reintegrace       



O58_Soukromá věznice, sektor       

O59_Výkon vazby       

 

Příloha č. 7:Všechny nadpisy k veřejnému zájmu- České vězeňství (tabulka) 

číslo 

nadpisu Název Rok 

1 Vězeňství je sociální službou společnosti 2000 

58 

Trestní politika je záležitostí všech občanů rozhovor s JUDr. Janou 

Chalupovou 2000 

77 Jenou z hlavních priorit je práce s personálem 2001 

80 Velký spánek (zamyšlení nad pojmem svobody a její ztráty) 2001 

81 Slušné vězení 2001 

93 Splňuje vězení svůj účel? 2001 

94 O stavu trestní justice a zejména vězeňství 2001 

110 Stejné problémy, různá řešení 2002 

223 Povinnost sama o sobě nemotivuje 2003 

233 Smysl a cíl trestu z pohledu státu 2003 

254 Kvalitní vězeňství, důležitý předpoklad bezpečné společnosti 2004 

270 V českých budějovicích o duši vězně 2004 

277 O českém vězeňství u kulatého stolu 2004 

287 Věznice nabízí šanci 2004 

308 Úctu k životu prokazujeme dobrými mravy 2005 

314 

Jen v bezpečných věznicích lze provádět kvalitní programy zacházení s 

odsouzenými 2005 

321 Nad aktuálními úkoly vězeňské služby 2005 

325 Věznice není jen izolace 2005 

340 Bezpečná věznice je věcí všech zaměstnanců 2005 

359 Nad aktuálními otázkami českého vězeňství 2005 



362 Věznice musí být především bezpečná 2005 

375 Bezpečnost věznic není v rozporu s humánním pojetím výkonu trestu 2006 

382 

Rozhovor: Bezpečnost věznic není v rozporu s humánním pojetím 

výkonu trestu 2006 

394 Několik poznámek DYNAMICKÁ BEZPEČNOST 2006 

404 Prioritou je profesionalita 2006 

436 Preferuji odpovědnost a pořádek 2006 

582 Vězení není pomsta  2008 

599 Lidé místo zdí v ČR 2009 

635 Věznění mladistvých:přísnost a porozumění 2009 

714 Zločin a trest na Plzeňsku  2010 

715 Trní v očích  2010 

806 Zrcadlo jako nástroj teroru i vykoupení  2010 

819 Jaká bude budoucnost českého vězeňství? 2011 

821 Co si přejí vězňové od zlaté rybky?  2011 

850 Stát nám musí vytvořit podmínky pro plnění zákonných povinností 2011 

898 I ve vězení se dají dělat pěkné a užitečné věci 2012 

904 Soudobě vězeňství je postaveno na odbornějším přístupu k vězňům 2012 

906 

Mým cílem je, aby naši lidi mohli být pyšní na to, že pracují u VS ČR 

(GŘ dohnal) 2013 

 

Příloha č. 8: Manuál pro kódování mediálních zpráv (tabulka) 

Název proměnné Formát Hodnoty Název hodnoty 

Název článku text xxx   

        

Název proměnné Formát Hodnoty Název hodnoty 

Datum DD.MM.RRRR DD.MM.RRRR   



        

Název proměnné Formát Hodnoty Název hodnoty 

Zdroj text xxx Právo 

        

Název proměnné Formát Hodnoty Název hodnoty 

Typ zdroje kód 1 Tištěné periodikum 

    2 Internetový zdroj 

        

Název proměnné Formát Hodnoty Název hodnoty 

strana číslo xxx   

        

Název proměnné Formát Hodnoty Název hodnoty 

Ladění článku Kód 0 Kritický 

    1 Pochvalný 

    2 Neutrální 

        

Název proměnné Formát Hodnoty Název hodnoty 

Zmíněno české 

vězeňství/Věznice Kód 1 Ano 

    0 Ne 

        

Název proměnné Formát Hodnoty Název hodnoty 

Vazba Kód 1 Ano 

    0 Ne 

        

Název proměnné Formát Hodnoty Název hodnoty 

Výkon trestu Kód 1 Ano 



    0 Ne 

        

Název proměnné Formát Hodnoty Název hodnoty 

Zmíněni Kód 1 Vězni/Odsouzení 

 

  2 Ministerstvo spravedlnosti 

 

  3 Ministr spravedlnosti 

    4 Vláda/Premiér 

    5 Senátoři 

    6 Vězeňská služba České republiky 

    7 Generální ředitelství VS ČR 

    8 Soudy 

    9 Věznice 

    10 Zaměstnanci věznice 

    11 Ředitel/vedení věznice 

    12 Český Helsinský výbor 

    13 

Rada pro vězeňství ministryně 

spravedlnosti 

    14 

Nejvyšší státní zástupce/Státní 

zastupitelství/zástupce 

    15 Obce/Kraje 

    16 Soukromý sektor 

    17 Občan/Občané 

    18 Stát 

    19 

Poslanec/Poslankyně/Poslanecká 

sněmovna 

    20 

Probační a mediační služba ČR 

(konknrétní zam.) 

    21 Zahraniční komentář 



    22 Rada Evropy 

    23 Kancelář ombudsmana 

    24 Advokáti 

    25 Rada vlády pro lidská práva 

    26 Odborníci 

    88 Jiné 

        

Název proměnné Formát Hodnoty Název hodnoty 

Kdo promlouvá (přímá 

citace) Viz. Zmíněni Viz. Zmíněni Viz. Zmíněni 

        

Název proměnné Formát Hodnoty Název hodnoty 

Zmíněn veřejný zájem Kód 1 Ano 

    0 Ne 

        

Název proměnné Formát Hodnoty Název hodnoty 

Kdo zmiňuje veřejný 

zájem Viz. Zmíněni Viz. Zmíněni Viz. Zmíněni 

        

Iniciace-Nuance postojů 

aktérů politiky     

 

Název proměnné Formát Hodnoty Název hodnoty 

Problém?  Kód 1 Ano 

    0 Ne 

        

Název proměnné Formát Hodnoty Název hodnoty 

Kdo to říká? Viz. Zmíněni Viz. Zmíněni Viz. Zmíněni 

        



Název proměnné Formát Hodnoty Název hodnoty 

Kde je problém? Kód 1 Finance 

    2 Přeplněnost věznic 

    3 Osobnost vězně 

    4 Zadluženost vězňů 

    5 

Nedostatečná zaměstnanost 

vězňů 

    6 Nevyhovující podmínky ve věznici 

    7 Vysoký počtu vězňů na obyvatele 

    8 

Nedostatečné využívání 

alternativních trestů 

    9 

Nedostatečně kavlifikovaný 

personál ve věznici 

    10 Nezájem ze strany státu 

    11 Nezájem ze strany veřejnosti 

    12 

Pomalé soudnictví/Přetíženost 

soudů 

    13 Podhodnocení zaměstnanci VS 

    14 Nedostatek zaměstnanců 

    15 Recidiva 

    16 Nadužívání institutu vazby 

    17 Novela zákona 

    18 Příliš mírné podmínky pro vězně 

    19 

Porušování řádu věznice( šikana, 

mobilní telefony, drogy, vzpoury) 

    20 Korupce 

    21 Vězni-cizinci; Ruskojazyčná mafie 

    22 Mediální skandalizace 



    88 Jiné 

        

Název proměnné Formát Hodnoty Název hodnoty 

Nutnost změny  Kód 1 Ano 

    0 Ne 

        

Estimace-navžení cílů a 

variant řešení     

 

Název proměnné Formát Hodnoty Název hodnoty 

Jaká změna Kód 1 rozšíření kompetencí věznice/VS 

    2 Změny ve financování 

    3 Zvýšit zaměstnanost vězňů 

    4 Zpřísnění podmínek ve věznici 

    5 Výstavba nových zařízení 

    6 Soukromý sektor (výstavba věznic) 

    7 Ukládání alternativních trestů 

    8 Zrychlení práce soudů 

    9 Novela zákona 

    10 Zvýšení počtu zaměstnanců VS 

    11 Adekvátní rozřazování vězňů 

    12 

Zlepšení podmínek pro 

zaměstnanci VS 

    13 Reforma justice 

    14 Zvýšení bezpečnosti 

    15 

Humanizace 

vězeňství/Resocializace 

    16 Prevence 

    17 
Změna systému věznic ze 4 na 2 



stupně 

    88 Jiné 

        

Název proměnné Formát Hodnoty Název hodnoty 

Kdo ji má zavést Viz. Zmíněni Viz. Zmíněni Viz. Zmíněni 

        

Název proměnné Formát Hodnoty Název hodnoty 

 Co je cílem této změny Kód  1 Propracovanější systém 

    2 Snížení zátěže soudů 

    3 Prospěch nás všech 

    4 Snížení zadluženosti vězňů 

    5 Převýchova 

    6 Snížení přeplněnosti věznic 

    7 Zrychlení soudnictví 

    8 Snížení šikany 

    9 

Zlepšení podmínek pro 

zaměstnanci VS 

    10 Zvýšení bezpečnosti 

    11 Snížení nákladů pro VS ČR 

    12 Zvýšení zaměstnanosti vězňů 

    13 Snížení recidivy 

    14 Snížení počtu vězňů 

    88 Jiné 

        

Selekce-rozhodnutí- 

identifikace 

dominantního diskurzu   

 

 Název proměnné Formát Hodnoty Název hodnoty 



Bylo přijato nějaké 

rozhodnutí? (Ano 1, Ne 0) Kód 0 Ne 

    1 Ano 

        

Název proměnné Formát Hodnoty Název hodnoty 

Jaké rozhodnutí bylo 

přijato Kód 1 Novela zákona 

    2 Rozšíření kompetencí věznice 

    3 Reforma soudnictví 

    4 Zvýšení počtu zaměstnanců 

    5 

Spolupráce se soukromým 

sektorem 

    88 Jiné 

        

Název proměnné Formát Hodnoty Název hodnoty 

Kdy DD.MM.RRRR DD.MM.RRRR   

        

Název proměnné Formát Hodnoty Název hodnoty 

Kým Viz. Zmíněni Viz. Zmíněni Viz. Zmíněni 

        

Název proměnné Formát Hodnoty Název hodnoty 

Vnímání změny Kód 0 Pozitivní/K lepšímu 

    1 Negativní/k horšímu 

    2 Neutrální 

        

Název proměnné Formát Hodnoty Název hodnoty 

Kým je tak vnímána Viz. Zmíněni Viz. Zmíněni Viz. Zmíněni 

Evaluace-zhodnocení 
      



výsledků 

Název proměnné Formát Hodnoty Název hodnoty 

Kdo hodnotí Viz. Zmíněni Viz. Zmíněni Viz. Zmíněni 

        

Název proměnné Formát Hodnoty Název hodnoty 

Hodnocení výsledků Kód 0 Pozitivní/K lepšímu 

    1 Negativní/k horšímu 

    2 Neutrální 

 

 

Příloha č. 9: Všechny nadpisy k veřejnému zájmu- celostátní periodika (tabulka) 

číslo 

článku Název Datum 

1 Vězeňství a policii se musí přidat finance 12.1.2000 

2 Zákon o vězeňství musíme ještě zpřísnit 13.1.2000 

4 Vězeňství pouze izoluje 19.1.2000 

19 České vězeňství se snad dočká změn 1.11.2000 

20 Vězeňství jako ozdravný pobyt? 4.11.2000 

21 Vězeňství se pseudohumanizuje 13.11.2000 

22 Humanizující vězeňství jako stálá otázka 13.11.2000 

25 Ve vězeňství je málo kontroly 24.11.2000 

26 Vězeňství potřebuje pomoc politiků 13.12.2000 

27 

Skandinávský model vězeňství v našich podmínkách nepřichází v 

úvahu, říká Kamila Meclová 1.12.2001 

28 Vězeňství jako rukojmí 18.12.2001 

31 Rychetský: cílem je humanizace vězeňství 10.5.2003 



34 České vězeňství na rozcestí 6.4.2005 

40 Priority ODS pro oblast vězeňství 17.3.2006 

44 Nelidské zacházení v policii a vězeňství: nekonečný příběh? 13.7.2007 

55 Hrozí naprostý kolaps vězeňství! 9.7.2009 

58 Kolaps vězeňství aneb stará známá etuda 15.7.2009 

65 MÉDIA: Vězeňství u dominy 9.11.2011 

79 

Ombudsman Varvařovský: Připravované změny vzbuzují naději pro 

české vězeňství 11.11.2012 

83 Jen víc peněz pro vězeňství zastaví ponižující osobní prohlídky 9.8.2013 

 


