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Graf č. 4 : Styk odsouzeného s rodinou 

N = 20  

Graf č. 5 : Člen rodiny, s nímž se odsouzený zařazený v terapeutické bezdrogové zóně 
stýká nejčastěji N = 41 
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Na otázku číslo 4, v níž se ptáme, jestli se dotazovaný stýká s rodinou, odpověděli 

všichni respondenti. Odpověď ,,ANO“ zvolilo 90 % (18) odsouzených, odpověď ,,NE“ 10 % 

(2) dotazovaných. Pokud respondent odpověděl na otázku ANO, následovala další otázka,  ve 

které odsouzený uvádí, s kým je ve styku. Respondenti měli možnost v této otázce označit 

více možných odpovědí (z tohoto důvodu počítáme N = 41, viz údaj nad grafem). Z odpovědí 

je patrné, že nejčastěji jsou odsouzení ve styku s rodiči, konkrétně s matkou. Tato možnost 

byla uvedena celkem 13x ze 41 odpovědí, což činí 32%. Možnost „s otcem“ byla uvedena  

12x ze 41 odpovědí, tedy 29 %. Se sestrou se podle dotazníku stýká 10 respondentů, což z 

celkových 41 odpovědí znamená 25%. Další možností bylo zaškrtnout styk s  dcerou, což  se 

stalo 3x (7 %). Stejné procento evidujeme i u styku s manželkou.  Poslední nabízenou 

možností bylo udržování kontaktu se synem, tuto možnost však nezvolil ani jeden  z 

dotazovaných. Z odpovědí na tuto otázku vyplývá, že většina odsouzených je ve styku s 

rodinou, nejčastěji s jedním z rodičů. Jejich odpovědi jsou názorně zobrazeny v grafech  č. 4 a 
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Graf č. 7 : Nejčastěji zneužívaná návyková látka 

N = 59 

Další otázka číslo 6, na kterou odpověděli všichni respondenti, se zaměřuje  na 

nejčastěji zneužívané návykové látky. Nejčastější odpovědí byl pervitin – tato látka byla 

uvedena ve 20 případech z 59, což činí 34 %. Dalšími označenými látkami byly THC  (27% -

16 z 59 odpovědí), heroin (13%) a kokain (7%). Možnost „jiné“ kromě toho zvolili  

4 respondenti, což činí 7%, a jako příklad uváděli Durman, LSD, Braun, Subutex.  

Ze získaných odpovědí vyplývá, že nejčastěji zneužívanou návykovou látkou byl pervitin  a 

nejméně zneužívanou látkou byl kokain. Respondenti na tuto otázku měli možnost označit 

více možností (z toho důvodu je výše u grafu uvedeno N = 59). Výsledky odpovědí na tuto 

položku dotazníku jsou v grafické podobě uvedeny v grafu č. 7. 
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Graf č. 9 : Bezdrogová zóna jako pomoc ze závislosti na návykových látkách 

N = 20 

Na otázku číslo 7, na kterou odpověděli všichni respondenti, se ptáme odsouzených, 

jestli jim pomáhá terapeutická bezdrogová zóna v léčbě ze závislosti na návykových látkách,   

60 % (12) dotazovaných zvolilo odpověď ANO a 40 % (8) odpovědělo NE.  

Z dotazovaných 60 % (12) odsouzených, kteří uvedli, že jim bezdrogová zóna pomáhá v léčbě 

ze závislosti na návykových látkách, uvedlo v otázce č. 9, kde se ptáme, jestli budou 

pokračovat v užívání návykových látek po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, uvedlo 

9 odsouzených, že nebude, 2 odsouzení, že neví a 1 odsouzený uvedl, že bude pokračovat  v 

užívání návykových látek. Z odpovědí na tuto otázku vyplývá, že více jak polovina 

odsouzených, 60 % (12) je přesvědčena o tom, že jim pobyt v terapeutické bezdrogové zóně 

může pomoci v léčbě závislosti. Mezi odpovědi odsouzených patřili např. možnost  si o 
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problému popovídat, kterou uvedli (3) odsouzení, zamyslet se nad životem, kterou uvedl (1) 

odsouzený, čas bez drog uvedlo (5) odsouzených a možnost čistý uvažovat o dalším životě 

uvedli (2) odsouzení. Výsledek uveden v grafu č. 9. 
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Graf č. 10 : Léčba před nástupem a během výkonu trest odnětí svobody 

N = 20

Na otázku číslo 8, na kterou odpověděli všichni respondenti se ptáme,   zda se 

odsouzení již někdy léčili ze závislosti na návykových látkách.  75 % (15) odsouzených 

odpovědělo, že ,,NE“, 25 % (5) dotazovaných odpovědělo, že se již někdy léčilo. 3 z 5 již 

léčených odsouzených se hodlají léčit i po propuštění výkonu trestu, zbylí  2 odsouzení se 

léčit nechtějí. Z výsledků je patrné, že většina dotazovaných se nikdy neléčila ze závislosti na 

návykových látkách. O léčení ze závislosti na návykových látkách uvažuje pouze 25 % (5) 

dotazovaných odsouzených. Výsledky odpovědí jsou názorně uvedeny v grafu č. 10. 
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Graf č. 11 : Užívání návykových látek po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody N 

= 20 

Následovala (opět všemi zodpovězená) otázka číslo 9, zda odsouzení hodlají 

pokračovat v užívání návykových látek po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. 

Odpovědi byly naznačeny v poznámce u grafu č. 9, nyní uveďme konkrétní čísla: Z 

dotázaných odpovědělo 45 % (9) odsouzených, že nechce pokračovat v užívání návykových 

látek, 50 % (10) odsouzených odpovědělo, že neví a 5 % (1) odsouzených odpovědělo,  že 

bude pokračovat v užívání návykových látek po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

Odsouzený, který odpověděl, že bude pokračovat v užívání návykových látek  po propuštění z 

výkonu trestu odnětí svobody, odpověděl na otázku č. 8, že se léčil  ze závislosti na 

návykových látkách. V otázce č. 6 odsouzený uvedl, že 8 a více let užíval pervitin, THC, 

hašiš, kokain heroin. Další možností, kterou v této otázce respondenti měli, bylo odůvodnění, 

kterého využilo 100 % (20) odsouzených. Jako odůvodnění odsouzení uváděli např.: „doufám, 

že ne, zkouším to poprvé“ uvedli (2) odsouzení, „mám to kolem sebe,  už nechci“ uvedl (1) 

odsouzený, „nechci brát kvůli rodině“ uvedl (1) odsouzený apod.  Zde stojí za pozornost 

srovnání s odpověďmi na předchozí otázku, z kterého vyplývá,  že většina odsouzených 

nechce pokračovat v užívání návykových látek, zároveň si ale většina dotazovaných nemyslí, 

že jim v tom pomůže pobyt v terapeutické bezdrogové zóně. Údaje  k otázce č. 9 uvádíme pro 

názornost v grafu č. 11. 
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Graf č. 12 : Léčba po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody 

N = 20 

V otázce číslo 10, na kterou odpověděli všichni respondenti, se ptáme,  zda se 

odsouzení hodlají léčit po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.  Z respondentů 

odpovědělo 75 % (15), že se nechce léčit, 15 % (3) odsouzených odpovědělo, že se chce léčit 

a 10 % (2) odsouzených odpovědělo, že neví, zda se bude léčit po propuštění  z výkonu trestu 

odnětí svobody. Další možností v této otázce bylo zdůvodnění odpovědi, které využilo 95 % 

(19) odsouzených a pouze jeden respondent tuto možnost nevyužil. Mezi odůvodněními 

odsouzení uváděli např.: „nemám čas“, „myslím, že terapeutická bezdrogová zóna mě vyléčí“, 

„mám na práci něco jiného“, „mám v tom jasno“.  Z odpovědí, které uvádějí dotazovaní, 

vyplývá, že se většina nechce léčit ze závislosti na návykových látkách  po propuštění z 

výkonu trestu odnětí svobody. Z důvodů, které k této otázce respondenti připojili, lze vyvodit, 

že tomu nechtějí věnovat čas po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, nebo že 

předpokládají, že jim k životu bez drog pomůže samotný pobyt  v terapeutické bezdrogové 
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zóně v průběhu výkonu trestu odnětí svobody, respektive vyjadřují přesvědčení, že boj se 

závislostí zvládnou sami. Údaje k otázce č. 10 jsou vyneseny do grafu č. 12. 
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Graf č. 16 : Náměty a připomínky 

N = 20

V otázce číslo 14, na kterou odpověděli všichni respondenti, jsme dali prostor  pro 

připomínky a náměty odsouzených. 65 % (13 odsouzených), neměl žádné náměty  ani 

připomínky. Možnost vyjádřit svoje náměty a připomínky využilo 35 % (7) odsouzených. 

Jako nejčastější náměty a připomínky odsouzení uváděli, např. jsem rád, že jsem tady, 

zlepšení způsobu nakupování, mírnější rozcvičky, lépe vybavená kuchyňka, více teplé vody  a 

více práce. Z šetření vyplývá, že odsouzení v terapeutické bezdrogové zóně jsou s materiálním 

vybavením a se systémem, který je na tomto oddíle, spokojeni. Odpovědi jsou znázorněny v 

grafu č. 16 
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