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Abstrakt 

 Tato bakalářská práce se věnuje problematice resocializační funkce výkonu trestu 

odnětí svobody v České republice. Nejprve pojednává o vývoji chápání účelu trestání, 

popisuje současné teorie o jeho potenciálních funkcích, vymezuje legislativu, která 

stanoví účel výkonu trestu odnětí svobody, a seznamuje s postojem veřejnosti k této 

problematice. Dále představuje negativní jevy, které komplikují snahy o nápravu 

odsouzených, a samotné aktivity nazvané programy zacházení, za jejichž pomoci je 

resocializační funkce výkonu trestu odnětí svobody realizována. V další kapitole se pak 

zaměřuje na to, jaké existují způsoby měření účinnosti nápravy vězňů. V poslední části 

je představen realizovaný výzkum, jež je postaven na dotazování odlišných aktérů 

v rámci triangulace, aby byly zachyceny různé pohledy jednotlivých účastníků na plnění 

resocializační funkce výkonu trestu odnětí svobody. 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the problematic of re-socialization function of 

imprisonment in the Czech Republic. First, discusses the development of understanding 

of the purpose of punishment, describes current theories about its potential function, 

defines the legislation that sets out the purpose of imprisonment and introduces the 

public's attitude towards this issue. It also discusses the negative aspects that complicate 

attempts to remedy convicted as imprisonment process and possible stigmatization and 

the activity called treatment programs, for whose assistance is re-socialization function 

imprisonment realized. The next chapter then focuses on ways to measure the 

effectiveness of the remedy of prisoners, the discussion and their predictive value and 

frequency. The last part presents the realized survey, which is based on interviews with 



   

different people in the triangulation to capture different views of individual participants 

and prisons in the issue of performance re-socialization function imprisonment. 
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1. Vymezení předmětu zkoumání a strukturace 
výzkumného tématu  
 

 Počet vězněných osob představuje v České republice stabilně vysoké číslo, což 

vybízí k otázce, jak tito lidé žijí po opuštění výkonu trestu. Aby se nestali recidivisty, 

musí projít resocializačním procesem. Resocializací se chápe proces, jenž má dotyčného 

napravit, tedy změnit jeho dosavadní socializaci, která - objektivně souzeno – byla 

neúspěšná, tj. dotyčný se si neosvojil předpokládané žádoucí role, sociální normy ani 

hodnoty. Resocializace je tedy jakousi opětovnou socializací. V případě opuštění 

odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody se pak jedná zejména o proces, kdy se má 

tento pachatel trestného činu opětovně zařadit do společnosti a žít řádným způsobem, 

což je označováno pojmem reintegrace. To, jak proces resocializace bude probíhat, 

závisí především na třech skutečnostech: jedná se o adaptaci dotyčné osoby ve 

společnosti, její ochotu přijmout jiné hodnoty, akceptovat sociální normy, autority 

apod.; dále pak o to, jak moc je nové sociální prostředí odlišné od toho před nástupem 

trestu odnětí svobody a nakonec o nastavení sociálního systému, tedy v jaké míře je 

společnost trestaným osobám otevřena, či uzavřena. S resocializací a reintegrací vězňů 

se pojí i otázka efektivity fungování nápravného zařízení a programů zacházení (tj. 

resocializační programy realizované v průběhu výkonu trestu odnětí svobody – tedy ve 

věznicích), stigmatizace a sociálního vyloučení zejména z trhu práce.       

 

2. Teoretická východiska 

 Resocializace je pojem značně široký, neboť není využíván pouze v oblasti 

vězeňství, ale i v mnoha oblastech běžného života, což zapříčiňuje, že neexistuje jeho 

jediná definice. Velmi úzký vztah má ale téměř vždy s reintegrací, která představuje 

znovuzačlenění jedince do společnosti. Výše bylo zmíněno, co resocializace v kontextu 

této práce znamená, představme si proto nyní další koncepty, se kterými je spjata. 

Pokud resocializace osob po opuštění věznice není úspěšná, může velmi snadno dojít 

k sociálnímu vyloučení. První zmínka o sociálním vyloučení padla ve Francii v 70. 

letech 20. století, odkud se posléze rozšířila do Velké Británie a od 90. let tento pojem 

běžně používá i Evropská unie. Dnes je sociálním vyloučením chápáno vyloučení ze 

sociálních, politických a ekonomických aktivit společnosti, a sociálně vyloučený 



   

jedinec tak stojí mimo normální fungování společnosti, žije na jejím okraji. Často si pak 

osvojuje takové vzorce jednání, které jsou v rozporu s cíli majoritní společnosti, či 

těchto cílů nemůže dosahovat legálně (v našem případě má pak takový jedinec zvýšenou 

pravděpodobnost recidivy). Uplatňovány jsou dnes na sociální vyloučení především tři 

pohledy. Jedná se o redistribuční, který v sociálním vyloučení vidí důsledek negativních 

sociálních jevů, kterými jsou zejména nerovnosti, pojí se tedy úzce s konceptem 

chudoby; dalším je pohled etický, který představuje sociální vyloučení jako důsledek 

kriminálního chování a morálního úpadku a konečně pohled integrační, jehož optikou se 

sociální vyloučení rovná vyloučení z pracovního trhu. Všechny tyto pohledy se vztahují 

k oblasti resocializace osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody – takoví lidé 

se mnohdy pohybují na hranici chudoby, vyloučeni jsou z normálního plnohodnotného 

života díky své kriminální minulosti, oblast ekonomického života (zaměstnanosti) 

nevyjímaje. Ve velkém procentu případů pak dochází ze strany společnosti 

k diskriminaci a stigmatizaci daných jedinců, což opět stěžuje situaci těch, jež by se rádi 

do společnosti zapojili a žili spořádaným způsobem. Opakem sociální exkluze je 

sociální začleňování, které je označením právě toho procesu, kdy se sociálně vyloučený 

jedinec snaží zapojit zpět do společenských aktivit a dostát sociální integrace neboli 

soudržnosti, která vyjadřuje již stabilizované sociální vztahy a participaci jednotlivců na 

cílech a hodnotách společnosti. K sociálnímu vyloučení dochází ve většinovém počtu 

případů spojením vnějších a vnitřních příčin, což je u bývalých vězňů zřejmé. Sociální 

vyloučení se týká několika oblastí: ekonomické, kulturní, sociální (v užším slova 

smyslu představuje omezený sociální kapitál jedince redukovaný pouze na vazby 

s lidmi nacházejícími se v podobné situaci), prostorové a konečně symbolické. 

Symbolické vyloučení je označením stigmatizace vyloučeného jedince, kdy společnost 

tomuto člověku přiřkne určité charakteristiky, které nemusí být pravdivé, ale ve svém 

důsledku pravdivé jsou, neboť je na tohoto člověka pohlíženo tak, jako by pravdivé 

skutečně byly. Tato oblast sociálního vyloučení se úzce pojí právě s bývalými vězni a 

v České republice v podobné míře s Romy. Z uvedeného je zřejmé, že hrozba sociálního 

vyloučení visí nad každým, kdo si trest za své činy odpykal a před nímž se opět otevírá 

život na svobodě.        

 



   

3. Cíle bakalářské práce 

 Cílem mé práce je analyzovat současnou situaci v oblasti resocializace a 

reintegrace osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody v České republice. To 

znamená, jaké mají tyto osoby možnosti (a v jaké míře je využívají); jaké problémy se 

s těmito procesy pojí; jaké podpory, či naopak diskriminace se tyto osoby od státu a 

společnosti dostávají; jaké organizace se touto problematikou zabývají a jak fungují; 

jakou míru účinnosti vykazují nápravná zařízení u nás ve srovnání s dalšími státy; jak 

moc jsou v praxi využívány programy zacházení, popř. zda lze určit jejich efektivnost a 

konečně oblast legislativy. Jaká legislativní opatření jsou v této problematice přijata, 

jaké jsou plány a strategie, jaké kompetence mají v této souvislosti nadnárodní 

organizace (EU) a jak se k této otázce staví, jaké je právní zakotvení programů 

zacházení apod.   

 

4. Výzkumné otázky a hypotézy  

Jaké resocializační a reintegrační programy jsou v České republice využívány? 

Jaký je zájem ze strany vězňů o nepovinné resocializační a reintegrační programy? 

Jak vysoké je v České republice procento recidivistů oproti jiným státům? 

Jaké legislativní změny by v této oblasti dle odborníků měly být přijaty a jaká opatření 

naopak resocializaci vězňů napomáhají? 

Kdo nebo co má důležitý vliv na jedince po opuštění výkonu trestu odnětí svobody? 

Je v České republice zřejmá diskriminace těchto osob? 

Jak složitý je návrat vězněných jedinců na trh práce? 

Jaké programy zacházení jsou v České republice v praxi využívány a jaká je výše jejich 

finanční náročnosti? 

Existují alternativní tresty, které mohou plnohodnotně nahradit trest odnětí svobody? 

Dá se v tato otázka paušalizovat? 

Je v procesu resocializace a reintegrace důležitější vnitřní náhled každého konkrétního 

vězně, nebo vnější vlivy (stát, společnost, okolí)?    

 

 



   

5. Metody a prameny 

 Výzkum, který budu provádět, bude mít kvalitativní podobu. Bude postaven 

především na rozhovorech s aktéry, kteří jsou v této problematice zainteresováni a to 

pokud možno z různých úhlů pohledu. Mělo by se proto jednat z oblasti státní správy o 

pracovníky probační a mediační služby, dále o zaměstnance úřadů práce a pracovníky 

Institutu pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP), kteří mají možnost připomínkovat 

návrhy legislativních opatření v této oblasti, čímž se mohou spolupodílet na jejich 

vytváření. Dalšími lidmi, jejichž názory považuji pro účely své práce za přínosné, a 

s nimiž bych tudíž chtěla rozhovory realizovat, jsou psychologové alespoň tří věznic. Ti 

budou vybráni tak, že jich zkontaktuji co největší množství, a z nich (pokud jich bude se 

spoluprací souhlasit více, tak náhodným výběrem) tři vyberu. To, do jaké míry se mi 

podaří rozhovory se jmenovanými aktéry provést, bude záviset na jejich ochotě se mnou 

spolupracovat. Dalším zainteresovaným, jehož chci do svého výzkumu zařadit, je 

jednoznačně příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Praha (CSSP), jež se – 

kromě jiného – zabývá právě resocializačními a reintegračními programy pro osoby po 

propuštění z trestu výkonu odnětí svobody. V tomto případě předpokládám vysokou 

míru ochoty pracovníků daného oddělení. Nakonec chci do výzkumu samozřejmě 

zapojit hlavní aktéry – propuštěné vězně, které chci kontaktovat metodou nabalování 

sněhové koule (prvotně kontaktuji ty, které sama znám, poté je poprosím o kontakty na 

další), a pak takové, na něž mě odkážou právě pracovníci CSSP. Rozhovory budou mít 

polostrukturovanou podobu, tj. vymezím okruhy témat, o kterých budu chtít 

s dotazovanými mluvit, připravím si proto vlastní škálu otázek, dále ale nechám i 

každému z nich prostor dodat co, co bude v daném kontextu považovat za důležité 

zmínit.       

 

6. Předpokládaná struktura bakalářské práce 

1) Úvod 

2) Teoretická východiska 

3) Metody 

4) Deskriptivní část 

5) Analytická část 

6) Závěry 
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Úvod 

Výkon trestu odnětí svobody představuje nejtvrdší sankční opatření, které 

česká legislativa může pachateli trestného činu uložit. Proto je třeba se ptát, 

jaký je rozdíl mezi trestem odnětí svobody a alternativními sankcemi 

(připomeňme například podmínečný trest, trest domácího vězení, trest veřejně 

prospěšných prací apod.)? Veškerá opatření mají jednoznačný účel, a to sice 

potrestat nějakým způsobem pachatele trestného činu za zločin, kterého se 

dopustil. Zároveň mají plnit i odstrašující funkci, aby obyvatelům příslušné 

země bylo ukázáno, že na neplnění platných zásad, norem a zákonů se doplácí, 

tedy že policie a judikatura odvádí svou práci řádným a vyžadovaným 

způsobem. To, v čem se výkon trestu odnětí svobody (dále jen „VTOS“) liší, je 

jeho nápravná funkce v rámci cíleného každodenního působení na daného 

pachatele. Není jen způsobem potrestání za spáchanou trestnou činnost, VTOS 

by měl působit individuálně a s jasným cílem na odsouzené i v tom smyslu, 

aby snižoval riziko opakování trestné činnosti; aby pachatele napravil za 

využití cíleného jednání vůči odsouzenému organizovaného s přihlédnutím 

k osobnostním charakteristikám daného jedince tak, aby bylo plnění VTOS 

z hlediska jeho nápravné funkce v maximální míře využito. Jedná se tedy o tzv. 

resocializační funkci, kdy touto funkcí rozumíme snahu učit odsouzené 

akceptovat platné zákony a vyznávat hodnoty, které přijímá majoritní 

společnost. A právě touto problematikou, plněním účelu trestu z hlediska jeho 

resocializační funkce, se bude zabývat práce, kterou vám nyní předkládám. 

Nejprve bude objasněno, co vše patří do zkoumané problematiky a proč 

je důležité jí věnovat pozornost, následně po vytyčení výzkumných cílů a 

otázek bude čtenář seznámen se základy vývoje chápání účelu trestání 

s důrazem kladeným právě na funkci nápravy. Zjistíme, jakou funkci VTOS 

ukládá přijatá legislativa a jaký názor v této souvislosti zastává veřejnost. Poté 

budou představeny negativní jevy VTOS působící v rozporu s resocializačním 

úsilím stejně tak jako samotné nápravné aktivity směřující k nápravě 

odsouzeného. Představeny budou také dvě možnosti, kterými lze v současnosti 
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měřit účinnost nápravné funkce VTOS, včetně výskytu jejich současné 

aplikace v praxi. Nakonec bude podrobněji představen samotný výzkum, jeho 

metody a výsledná zjištění reflektující informace poskytnuté nápravnými 

zařízeními a evaluaci resocializačních procesů uvnitř VTOS několika 

konkrétními aktéry.   

Zároveň je ještě třeba zmínit, že se tematika práce oproti původně 

předkládanému projektu částečně změnila, respektive upřesnila. To se stalo 

z několika důvodů: v první řadě problematika byla vymezena příliš obsáhle, 

neměla jasné zakotvení, zaměřovala se jak na resocializaci během VTOS, tak 

po propuštění odsouzeného. Vzhledem k tomu, že je tato práce veřejněpoliticky 

orientovaná a že v oblasti postpenitenciární péče není legislativně přijato vícero 

opatření, která se orientují výhradně na resocializaci, rozhodla jsem se věnovat 

„pouze“ resocializačním probíhajícím ve VTOS. Mimo to proces nápravy 

odsouzeného probíhá především ve VTOS, péče po propuštění je pro 

odsouzeného spíše dobrovolná a zajišťovaná převážně neziskovými 

organizacemi a soukromými subjekty. 

Vymezení zkoumané problematiky 

V první řadě je třeba upřesnit, co je v tomto kontextu pod pojem resocializace 

myšleno. Definic slova resocializace existuje mnoho, uvedu proto tu, která se 

přímo váže právě k problematice nápravy odsouzených pachatelů trestné 

činnosti. Čepelák resocializaci vymezuje jako pojem, který ve vězeňském 

kontextu značí nápravnou či druhotnou socializaci odsouzených, u nichž 

dřívější socializace nebyla úspěšná buď z důvodu určitých nedostatků a 

nežádoucích podmínek při jejím formování (tzv. deficitní socializace), nebo z 

důvodu „socializace naruby“, kdy byl jedinec socializován skrze normy a 

hodnoty, které jsou v rozporu s normami legitimními ukotvenými v platných 

právních předpisech (tzv. socializace deviantní)1. Může být také chápána jako 

výchovné působení na jedince, jenž spáchal trestný čin, s cílem jeho 

                                                 
1Čepelák, J. Penitenciární psychologie. 1. díl. Praha: Správa sboru nápravné výchovy, 1982. 

str. 2  
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opětovného zařazení do života společnosti v mezích zákona bez dalšího 

páchání trestné činnosti2. K pojmu resocializace se také těsně váže užší pojem 

reintegrace, kdy jím „myslíme znovuzačlenění jedince do společnosti3.“ 

 Resocializaci a reintegraci odsouzených považuji za značně 

problematický a mnoha okolnostmi komplikovaný proces, a aby byl úspěšný, 

je třeba mu věnovat dostatek pozornosti. Protože jsou ale odsouzení 

specifickou skupinou, v předvolebních heslech a cílech, na něž se politici 

zaměřují, jim povětšinou není věnována taková míra pozornosti, kterou lze 

shledat za uspokojující4, neboť není předkládán ucelený koncept, jenž by byl 

předně a jednoznačně orientován právě na problematiku resocializace a 

reintegrace těch, kteří si VTOS prošli. Navzdory tomu ovšem nutno 

konstatovat, že v obecné rovině vězeňství a trestního práva jsou snahy o změny 

zřetelné. Aby mohl ale onen koncept zaměřený výhradně na zefektivnění 

možností resocializace odsouzených existovat a být praktikován, byla by 

nezbytná celospolečenská podpora ze strany veřejnosti. Přitom se právě 

majoritní společnost nezdá být diskuzi o této problematice nakloněna, což 

může být způsobeno i tím, že společnost nezastává jednotný názor, co je 

vlastně prvotním účelem VTOS, v době finanční krize navíc může být každá 

další finanční podpora hrazená z veřejných prostředků podrobena kritice právě 

daňovými poplatníky, zejména v případě, jsou-li výdaje omezovány v jiných 

oblastech, např. v oblasti sociální péče (redukce sociálních dávek, zastavení 

valorizace starobních důchodů apod.). Z uvedeného tak může vyvstat otázka, 

                                                 
2 KRAUS, Jiří a Věra PETRÁČKOVÁ. Akademický slovník cizích slov: [A-Ž]. Praha: 

Academia, 1995, 836 s. ISBN 80-200-0982-5. str. 660 
3
 BIEDERMANOVÁ, Eva a Michal PETRAS. Možnosti a problémy resocializace vězňů, 

účinnost programů zacházení. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 

2011. 98 s. Studie. ISBN 978-80-7338-115-8. Dostupné z: http://www.ok.cz/iksp/docs/390.pdf 

str. 10. 
4 S výjimkou některých politiků, kteří se této problematice sami věnují. Posledním příkladem 

takové političky byla kandidátka v předčasných volbách do PS 2013 za stranu TOP 09 JUDr. 

Monika Krobová Hášová, mezi jejímiž třemi hlavními předvolebními cíli bylo „vytvořit 

legislativní podmínky pro práci vězňů ve výkonu trestu“. [Převzato z předvolebního programu 

dostupného na vyžádání u autorky.] Pozoruhodnou roli v této otázce zastává někdejší poslanec 

David Rath, jenž strávil sám po dobu více než jednoho roku ve vazební věznici Litoměřice a 

Ruzyně v oddílu výkonu vazby, a který během této doby vypracoval několik návrhů na změnu 

zákona v oblasti vězeňství, při čemž byl takřka po celou dobu ostře sledován médii. 

http://www.ok.cz/iksp/docs/390.pdf
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proč by společnost vlastně měla mít na podpoře resocializace odsouzených 

zájem? 

 Je třeba si uvědomit, že až na téměř nepatrný zlomek odsouzených 

doživotně, který k 28. únoru 2014 činil v českých věznicích 0,31 %5, se většina 

odsouzených vrátí do života běžné společnosti, nelze tedy bez výhrad přijímat 

domněnku, že právě „nás se tato problematika netýká“. Odsouzení nejsou 

jednotkou oddělenou od zbytku společnosti; ačkoli mnohdy u nich může 

docházet ke stigmatizaci ze strany majoritní veřejnosti, pachatelé trestných 

činů žijí mezi námi, což je skutečnost postavená na samotných základech 

demokracie. A právě stigmatizace vyvolává další komplikace a nikterak 

nepřispívá k nápravě pachatele – záměrné vyčleňování odsouzených, kteří již 

byli propuštěni z VTOS, z trhu práce a dalších aktivit charakteristických pro 

soudobou společnost, zřetelná absence sociálních vazeb apod. jsou skutečnosti 

vedoucí k problému, kdy si odsouzený není schopen zajistit finance na živobytí 

legálním způsobem, a může být proto sveden k opakování páchání trestné 

činnosti, což zpětně není v zájmu - troufám si říct - žádného občana, který žije 

řádně dle platných zákonů. Důvodem, proč by tak společnost neměla opomíjet 

problematiku nápravy odsouzených, je zejména její vlastní bezpečnost a otázka 

financování. Co se původně mohlo zdát veřejnosti jako zatěžkávající výdaj, 

může se při pohledu zpět ukázat jako ekonomicky efektivní krok, neboť 

s každým úspěšně resocializovaným, který trestnou činnost neopakuje a 

nevrací se do VTOS, jsou snižovány výdaje ze státního rozpočtu na chod 

nápravných zařízení6. Vždyť právě VTOS je nejdražším sankčním opatřením. 

                                                 
5VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY. Informace: o stavu a složení vězněných osob 

ve vazebních věznicích a věznicích Vězeňské služby České republiky za měsíc Únor 2013. 

Měsíční statistické hlášení [online]. 10. 3. 2014, č. 2 [cit. 2014-03-27]. Dostupné z: 

http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/M%C4

%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD%20statistick%C3%A9%20hl%C3%A1%C5%A1en%C

3%AD%20/2014/MSH02-2014.pdf, kapitola V 
6VS ČR uvádí, že za rok 2010 činily průměrné náklady na jednoho vězně 308 790 Kč. Převzato 

z: Základní údaje: Náklady na vězně v roce 2010. In: Vězeňská služba České republiky 

[online]. 26. 4. 2011 [cit. 2014-04-01]. Dostupné z: 

http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/PDF/prezentace%20VS%20%C4%8CR/11-

04-26%20VS%20%C4%8CR%20vseobec%20WEB.pdf 

http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/M%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD%20statistick%C3%A9%20hl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20/2014/MSH02-2014.pdf
http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/M%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD%20statistick%C3%A9%20hl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20/2014/MSH02-2014.pdf
http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/M%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD%20statistick%C3%A9%20hl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20/2014/MSH02-2014.pdf
http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/PDF/prezentace%20VS%20%C4%8CR/11-04-26%20VS%20%C4%8CR%20vseobec%20WEB.pdf
http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/PDF/prezentace%20VS%20%C4%8CR/11-04-26%20VS%20%C4%8CR%20vseobec%20WEB.pdf
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V neposlední řadě je úroveň vězeňského systému jednou z oblastí 

celkového hodnocení, jak se česká společnost vypořádala s přechodem k 

demokratickým principům z totalitních poměrů, které zde panovaly do roku 

1989; tedy jak se vyrovnala s přestupem z tehdy represivního systému 

k postupné modernizaci. Princip humánnosti a akceptování základních lidských 

práv je mimo jiné jedním z měřítek úrovně svobodné společnosti.  

 Na důležitost a naléhavost toho, že je třeba věnovat pozornost 

resocializaci a reintegraci odsouzených, poukazuje i vývoj vězeňské populace: 

srovnáme-li počty odsouzených ve všech typech věznic od roku 1993 do roku 

2013, zjišťujeme, že v meziročním porovnání došlo čtrnáctkrát k navýšení 

počtu odsouzených a pouze pětkrát k jeho snížení; celkový přehled najde 

čtenář v příloze č. 1. Pro názornost uveďme několik konkrétních čísel: zatímco 

v roce 1993 bylo odsouzených 8 757 osob, v roce 2003 jich bylo 13 868 (to 

znamená za první desetiletí sledovaného období nárůst o více než 5 000 

odsouzených) a roku 2012 se jednalo dokonce o 20 429 osob (což už je nárůst 

o dalších více než 6 500 odsouzených). Záměrně jsem uvedla statistiku za rok 

2012, nikoli 2013, neboť k 1. 1. 2013 jsme mohli zaznamenat vyhlášení 

amnestie tehdejším prezidentem České republiky Václavem Klausem, která se 

podílela na posledním snížení počtu vězňů (a taktéž nejvýraznějším za 

sledované období) – v roce 2013 bylo odsouzených ve VTOS 14 337, nižší 

počet jich byl předtím nejblíže přesně o deset let dříve7. Odborníci ale důrazně 

                                                 
7 Údaje platné vždy k 31. 12. daného roku. Převzato z:  

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY. Ročenka Vězeňské služby České republiky 2000 

[online]. Praha: Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky, březen 2001, 65 s.[cit. 

2014-03-29]. Dostupné z: 

http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/Statisti

ck%C3%A9%20ro%C4%8Denky/Ro%C4%8Denka%202000.pdf, str. 9 

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY. Ročenka Vězeňské služby České republiky 2002 

[online]. Praha: Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky, březen 2003, 65 s.[cit. 

2014-03-29]. Dostupné z: 

http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/Statisti

ck%C3%A9%20ro%C4%8Denky/Ro%C4%8Denka%202002.pdf, str. 9 

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY. Statistická ročenka Vězeňské služby České 

republiky za rok 2013 [online]. Praha: Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky, 

2014, 159 s.[cit. 2014-04-26]. Dostupné z: 

http://vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/Statistick%C

3%A9%20ro%C4%8Denky/Rocenka_2013.pdf, str. 134 

http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/Statistick%C3%A9%20ro%C4%8Denky/Ro%C4%8Denka%202000.pdf
http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/Statistick%C3%A9%20ro%C4%8Denky/Ro%C4%8Denka%202000.pdf
http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/Statistick%C3%A9%20ro%C4%8Denky/Ro%C4%8Denka%202002.pdf
http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/Statistick%C3%A9%20ro%C4%8Denky/Ro%C4%8Denka%202002.pdf
http://vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/Statistick%C3%A9%20ro%C4%8Denky/Rocenka_2013.pdf
http://vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/Statistick%C3%A9%20ro%C4%8Denky/Rocenka_2013.pdf
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varují, že takto jednorázové řešení nemusí být efektivní, ba naopak se jedná 

pouze o krátkodobé řešení (odhad upozorňuje, že do dvou let se počty 

odsouzených opět stabilizují na původních hodnotách); pro potřeby 

dlouhodobě připomínaného problému přeplněnosti věznic by měly být přijaty 

dlouhodobější koncepty zaměřené na změnu samotné trestní politiky8. Výzkum 

Rady Evropy z roku 2011, jehož se účastnilo 47 zemí, v této souvislosti nadále 

ukazuje, že jsme týž rok byli na osmé příčce v počtu vězňů na 100 000 

obyvatel, jenž činil 220 osob, při čemž průměr byl 154 vězňů9. To znamená, že 

jsme měli odsouzených ve VTOS o bezmála 43 % více (při přepočtu na 100 

000 obyvatel – pozn. aut.). 

 Máme-li tato data shrnout, došlo za posledních dvacet let k nárůstu 

osob nacházejících se ve VTOS až o více než 100 %, větší snížení počtu jsme 

mohli pozorovat až minulý rok díky amnestii a v komparaci s ostatními 

zeměmi Evropy stojíme na relativně předních příčkách v počtech vězeňské 

populace. Situace tedy není ideální a kromě důležité otázky, jak tito lidé žijí po 

opuštění věznice, je nasnadě ptát se taktéž na to, co k tomuto nárůstu vede.  

Vrátíme-li se k jedné z odborných studií, hlavní příčiny spočívají 

nejvýznamněji v následujících dvou skutečnostech: prvotním faktem je, že 

vzrostla pravděpodobnost toho, bude-li pachatel dopaden, druhým důležitým se 

projevila také skutečnost, že pachatelé trestných činů jsou nyní častěji 

potrestáni nepodmínečným trestem. Zajímavostí se jeví být skutečnost, že míra 

kriminality klesá (v opačném případě by tedy problém kapacitních možností 

věznic byl ještě palčivější) a že přijatá trestní politika přispívá k dalšímu 

navýšení počtu osob ve VTOS10. 

                                                 
8
 DUŠEK, Libor. Kde hledat příčiny přeplněných věznic. In: Institut pro demokracii a 

ekonomickou analýzu: Krátká studie. [online] 1. 8. 2012, č. 4, s. 13 .[cit. 2014-04-26]. 

Dostupné z: http://idea.cergeei.cz/documents/kratka_studie_2012_04.pdf , str. 12 
9 Počet vězňů na obyvatele v Evropě dle průzkumu Rady Evropy roste. In: České noviny 

[online]. 2011 [cit. 2014-03-20]. Dostupné z: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pocet-veznu-

na-obyvatele-v-evrope-dle-pruzkumu-rady-evropy-roste/933983 
10 DUŠEK, Libor. Kde hledat příčiny přeplněných věznic. Institut pro demokracii a 

ekonomickou analýzu: Krátká studie. 1. 8. 2012, č. 4, s. 13. Dostupné z: 

http://idea.cergeei.cz/documents/kratka_studie_2012_04.pdf, str. 1 

http://idea.cergeei.cz/documents/kratka_studie_2012_04.pdf
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pocet-veznu-na-obyvatele-v-evrope-dle-pruzkumu-rady-evropy-roste/933983
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pocet-veznu-na-obyvatele-v-evrope-dle-pruzkumu-rady-evropy-roste/933983
http://idea.cergeei.cz/documents/kratka_studie_2012_04.pdf
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Ze zhodnocení příčin nárůstu osob ve VTOS vyplývá, že větší míra 

objasňování trestných činů je dozajista chvályhodným a pozitivním jevem, 

diskutabilním se ovšem zdá být častější odsuzování pachatelů trestných činů 

k VTOS v době, kdy legislativa již přijala vícero možností alternativních 

sankcí. A právě zjištění, že k této skutečnosti dochází, by mělo jít „ruku 

v ruce“ s vývojem opatření, která napomáhají odsouzenému v návratu do 

života běžné společnosti a k přijetí etablovaných hodnot – VTOS v součinnosti 

s takovými opatřeními a jejich správným a zkušenostmi prokázaným 

praktickým prováděním pak naplňuje svoji nápravnou, respektive 

resocializační funkci v mezích, jež jsou státem a (měly by být) společností 

vyžadovány.     

Cíl práce 

Jelikož je vědecký výzkum v České republice zaměřený na tematiku 

resocializace, potažmo reintegrace odsouzených pouze málo obsáhlý ve 

srovnání s jinými vyspělými státy, smyslem této bakalářské práce má být 

zejména seznámení čtenáře s danou problematikou jakožto celkem a poukázání 

na skutečnost, že je třeba se této problematice věnovat. 

 Cílem práce je zmapovat současnou situaci v oblasti resocializace 

odsouzených během VTOS v České republice, a to na úrovni legislativy a 

veřejněpolitických dokumentů, v jednotlivých věznicích a z perspektivy 

vybraných aktérů, se specifickým důrazem na efektivitu resocializačního 

procesu. To obsahuje analýzu toho, jak významnou roli hraje v českém 

systému vězeňství resocializační funkce VTOS a jak je realizována. Nápravné 

snahy během VTOS jsou ukotveny v tzv. programech zacházení (dále jen 

„PZ“), proto bude pozornost zaměřena zejména na ně; na zhodnocení toho, jak 

se v České republice PZ praktikují, jaké problémy se s jejich prováděním ve 

věznicích a vazebních věznicích11 pojí a jaká je jejich účinnost. Záměrem je i 

ukázat, jakým způsobem se k jejich praktické realizaci a k možnostem, jak 
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resocializační snahy zefektivnit, staví různí aktéři a jak evaluují účinnost 

současného stavu resocializačních snah. 

 Jelikož je toto zkoumání značně složité a obsáhlé, musím jako autorka 

hned v úvodu čtenáře informovat, že vlastní výzkum zaměřený na resocializaci 

odsouzených během VTOS je proveden na základě finančních a časových 

možností mé osoby, jakožto jediné autorky výzkumu. Další omezení plyne i ze 

samotného charakteru věznice, která je totální institucí. Totální institucí se 

chápe byrokraticky řízená organizace, která neustále působí na své členy, a 

ovlivňuje tak celý jejich život tím, že kontroluje téměř veškeré oblasti jejich 

života12. Je místem, které se po určitý čas stává bydlištěm i pracovištěm pro 

větší počet lidí, jež mají společné to, že jsou „odříznuti“ od zbytku 

společnosti13. Řád a běžný chod totální instituce (zejména pak věznice) je tak 

podřízen interním pravidlům, k nimž není jednoduché získat přístup. Šetření v 

této oblasti je tedy komplikováno jeho uzavřeností vůči veřejnosti, a aby mohla 

být detailně probádána, žádá si hlubší výzkum větších rozměrů. Realizované 

šetření je tedy značně poznamenáno zmíněnými omezeními, a je proto vhodné 

pro další, navazující rozpracování dané tematiky. 

Výzkumné otázky 

1. V jaké míře je v českém právním systému resocializace jako funkce 

VTOS vymezena? 

2. Jaké resocializační procesy probíhají uvnitř VTOS? 

3. Existují rozdíly v realizaci resocializačních aktivit mezi jednotlivými 

věznicemi v ČR? 

4. Jakým způsobem je hodnocena účinnost nápravného působení na 

odsouzené ve VTOS? 

                                                                                                                                 
11 V této práci již nadále nebude uváděno dělení nápravných zařízení na věznice a vazební 

věznice. Pod pojmem věznice tak budou dále souhrnně myšleny oba tyto typy, neboť pro účely 

této práce není podstatné je rozlišovat.  
12 KELLER, Jan. Sociologie byrokracie a organizace. Praha: Sociologické nakladatelství, 

1997. 191 s. Základy sociologie. ISBN 80-85850-15-X. str. 125 
13 WEINSTEIN, Raymond M. Goffmanˈs Asylums and the Social Situation of Mental Patients. 

Orthomolecular Psychiatry [online]. 1982, roč. 11, č. 4, s. 267-276 [cit. 2014-05-07]. Dostupné 

z: http://www.orthomolecular.org/library/jom/1982/pdf/1982-v11n04-p267.pdf, p. 268 

http://www.orthomolecular.org/library/jom/1982/pdf/1982-v11n04-p267.pdf
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5. Jaké jsou výsledky této evaluace? 

6. Jaké jsou problémy ztěžující nápravné snahy ve VTOS? 

7. Jak nápravnou funkci VTOS hodnotí expert? 

8. Jak nápravnou funkci VTOS hodnotí odsouzený? 

9. Jak nápravnou funkci VTOS hodnotí zaměstnanec Vězeňské služby 

ČR? 

Zvolená metodologie 

 

V rámci zmiňovaných omezení se v šetření ukázalo jako vhodné šetření typu 

výzkumu na základě smíšeného modelu. Tento model v sobě zahrnuje 

kombinaci kvantitativního a kvalitativního šetření uvnitř jednotlivých fází 

výzkumu, liší se proto sběr dat, jejich analýza i získané poznatky.14 Pro sběr 

dat byla v případě kvantitativní části výzkumu využita metoda dotazníku 

rozeslaná formou žádosti o poskytnutí informací na základě zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, veškerým stávajícím 

věznicím v České republice, kterých v současnosti funguje třicet pět. Z tohoto 

počtu na žádost kladně bez vyžádání finanční úhrady za vyhotovení služby 

odpovědělo deset věznic. V kvalitativní části se na základě 

nepravděpodobnostního výběru informačních partnerů jednalo o formu 

interview lišící se na základě typu dotazovaného aktéra; celkem jsem provedla 

rozhovory se dvěma experty, jedním zaměstnancem Vězeňské služby ČR (dále 

jen „VS ČR“) a jedním odsouzeným. Několik původně oslovených 

potenciálních informačních partnerů odmítlo po počátečním souhlasu se 

spoluprací účast na šetření. Bližší podrobnosti o provedeném výzkumném 

šetření včetně výsledných zjištění budou uvedeny v kapitole 4 Realizovaný 

výzkum. 

 

 

                                                 
14HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, 

408 s. ISBN 80-7367-040-2. Str. 60-61 
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1 Účel výkonu trestu odnětí svobody 

Nejprve je třeba upřesnit si, jakou funkci má trest obecně vlastně plnit, neboť 

ačkoli se to může zdát jasné, existuje v současnosti vícero potenciálně 

stěžejních teorií o tom, jaký je jeho hlavní význam. A proto je nutné zjistit, ke 

kterým z nich se skrze legislativní opatření český právní systém přiklání a zda 

panuje soulad mezi tímto systémem a míněním samotných občanů. Důvody, 

které vedly k přijetí určitých funkcí VTOS a trestání samotného, lépe osvětlí 

nástin vývoje chápání účelu trestání. 

1.1 Nástin vývoje chápání účelu trestání 

Navzdory tomu, že je dnes VTOS nejtvrdším a hojně využívaným sankčním 

opatřením (vynechme teď trest smrti, jehož legitimnost si upravuje každý stát 

odděleně, při čemž v České republice přijat není), nebylo tomu tak vždy. Roku 

1670 bylo přijato nařízení upravující obecné formy vykonávání trestu, jehož 

podstatnou část tvořily fyzické tresty. Ještě v 18. století byl využíván trest (a 

zároveň prostředek využívaný k doznání pachatele) mučení a veřejné popravy. 

Formy mučení a popravy souvisely s činem, jenž daný jedinec spáchal, proto 

existovalo mnoho jejich různých druhů (např. pokud jedinec něco ukradl, 

mohla mu být uříznuta příslušná ruka; veřejná poprava mohla být provedena 

např. upálením, vyříznutím jazyka a upálením zaživa, lámáním těla v kole, 

setnutím hlavy aj.), které jsou z pohledu dnešního hodnocení kruté; trestání se 

obracelo k tělu pachatele spíše než k jeho duši a jeho účelem byla odplata za 

spáchané činy.  

Od konce 17. st. se tyto tresty začaly rozvolňovat a postupně se přijatá 

„ekonomie trestání“ jevila jako procházející krizí. Reformátoři té doby tak 

přišli s kritikou právě oné „ekonomie trestání“, kdy mířili zejména proti 

skutečnosti, že na jedné straně stojí zástupce jurisdikce, žalobce a soudce stejně 

jako samotný panovník, při čemž každý uvedený drží v rukou neadekvátně 

velkou a nekontrolovatelnou moc, která je používána vůči prakticky 

bezbrannému obžalovanému. Cílem reformy trestního práva tak mělo být jiné 

rozložení moci tak, aby nebyla příliš koncentrována do zmíněných 
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privilegovaných složek státu, avšak aby zároveň nebyla příliš roztříštěna – 

měla by být schopna součinnosti a fungovat účinněji jako jedno těleso, jeden 

celek. Aby mohlo být tohoto cíle dosaženo, je podmínkou princip humánnosti, 

neboť právě veřejné popravy a mučení poukazovaly na neomezenou moc 

panovníka a státního aparátu na straně jedné a na vždy připravenou 

nezákonnost ze strany lidu na straně druhé15. Z toho můžeme vyvodit 

skutečnost, že téměř až do konce 18. století byly hlavními funkcemi trestání 

odplata za spáchaný zločin a výstražné odstrašení zbytku společnosti od 

vykonávání trestné činnosti; nápravě pachatele nebyla věnována pozornost.   

 Právě od této doby se začaly objevovat konkrétní návrhy, jakým 

způsobem trestání reformovat, aby bylo účinné a přitom bylo postaveno na 

principu humánního zacházení s pachatelem. Za jednoho z prvních 

osvícenských filozofů, který změny prosazoval a navrhl konkrétní principy, na 

nichž mají být forma a účel trestu postaveny, je považován Cesaro Becarria 

žijící v 18. st., jenž napsal dílo „O zločinech a trestech“ (1764). Becarria byl 

přesvědčen, že trestněprávní předpisy mají být založeny na racionálním 

smýšlení, nikoli na víření vášní, a této racionalitě má odpovídat i podoba trestu. 

Ve svých kriminologických teoriích ukazuje příklady, za jejichž pomoci lze 

udržet bezpečnost společnosti, jako je zatýkání, soudní slyšení, zadržení, 

uvěznění a prevence kriminality. Zákony mají být jasné a jednoduše 

formulované, aby byly srozumitelné, soudci by měli být nestranní a tresty se 

musí prošetřovat rychle a ukládat s jistotou, že je daný jedinec spáchal. Důraz 

má být kladen též na prevenci kriminality, jíž lze předcházet za pomoci 

určitých zásad, než na její následné trestání. Toť několik zásadních pravidel, 

kterými by se měl trestní a právní systém dle Becarria řídit, aby bylo docíleno 

účinnosti trestu16. Na Beccaria následně navazovali další reformátoři a 

uvěznění jakožto druh trestání se postupně začal rozšiřovat. 

                                                 
15

FOUCAULT, Michel. Dohlížet a trestat: Kniha o zrodu vězení. Praha: Dauphin, 2000, 427s. 

ISBN 80-860-1996-9. Str. 33-140 
16Cesare Beccaria. In: College of Criminology & Criminal Justice [online]. November 2005 

[cit. 2014-04-01]. Dostupné z: http://www.criminology.fsu.edu/crimtheory/beccaria.htm  

http://www.criminology.fsu.edu/crimtheory/beccaria.htm
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Význačnou osobností, která se později zasadila o změny přímo 

v poměrech věznic, byla Elizabeth Fry. Ta roku 1813 navštívila věznici 

v Newgate, díky čemuž se seznámila s podmínkami, v nichž odsouzení žijí. Ty 

ji vyděsily natolik, že se stala první reformátorkou v oblasti vězeňství a taktéž 

bojovnicí za práva vězněných žen (orientovala se tehdy výhradně na vězněné 

ženy). Elizabeth Fry využila svých kontaktů s členy vysoké společnosti, a když 

viděla podmínky, v nichž ve věznici v Newgate ženy s dětmi žijí, informovala 

o tom vnější svět, a dokonce založila Asociaci pro zlepšení podmínek žen 

v Newgate (dále jen „Asociace“). Ta si kladla za cíl zajistit oblečení a 

zaměstnávání vězněných žen, seznámit je s náboženským učením a probudit v 

nich píli a takové návyky, které povedou k poslušnosti ve věznici a které si 

udrží i po jejím opuštění. Poměry ve věznici Newgate byly následně upraveny 

právě na základě těchto změn, po kterých Asociace volala. Na rozdíl od 

ostatních raných reformátorů tak přinesla Elizabeth Fry konkrétní a explicitně 

formulovaná pravidla pro činnost nápravných zařízení17, jež znamenaly 

významný posun v chápání trestání. VTOS tímto započal, byť jakkoli 

implicitně, své snahy o nápravu vězněných namísto samotného principu 

izolace. 

 U nás se začalo zaměstnávání a vzdělávání vězňů rozvíjet až koncem 

19. století v době habsburské monarchie, kdy odsouzení byli nuceni vykonávat 

práci, která jim byla přidělena, a ti, jenž byli nedostatečně vzdělaní, se museli 

zúčastňovat praktikovaného vyučování. Nucené pracovní oddíly pro odsouzené 

byly poté ustanoveny 27. 10. 1945 a přetrvávaly i během dob komunistického 

režimu, kdy nejtěžší práci vykonávali zejména političtí vězni. 1. 8. 1965 byla 

v důsledku mezinárodního tlaku přijata minimální pravidla pro zacházení 

s odsouzenými navrhovaná OSN a možnostmi převýchovy odsouzených se 

zabýval Výzkumný ústav penologický, jenž byl ale v 80. letech opět zrušen, 

čímž byla zastavena výzkumná činnost zajišťující významné odborné 

poznatky. Po pádu komunismu došlo k reorganizaci a humanizaci struktury 

                                                 
17Elizabeth Fry. In: The Howard League for Penal Reform [online]. 2014 [cit. 2014-04-15]. 

Dostupné z: http://www.howardleague.org/elizabethfry/  

http://www.howardleague.org/elizabethfry/
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vězeňství. Vznikem samostatné České republiky započala svou činnost i VS 

ČR namísto dosavadního Sboru nápravné výchovy (SNV); 3. 8. 1999 pak 

nabyl účinnosti Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, 

v němž jsou již akceptována Evropská vězeňská pravidla, a který je s určitými 

obměnami (se změnou souvisejících zákonů) platný dodnes18. 

1.2 Vymezení obecných konceptů účelu trestání 

v soudobé společnosti 

Podle Novotného se Zapletala se v současnosti ustálily v obecné rovině 

následující koncepty pojednávající o smyslu trestání:  

1. Retributivní  teorie chápe trest jako odplatu za spáchaný zločin, při 

čemž druh trestu má být úměrný trestné činnosti, již pachatel vykonal; 

soudce, jenž o trestu rozhoduje, se ale musí držet přijatých norem a 

zákonů, nesmí tedy porušovat lidská práva pachatelů, jeho rozhodování 

tak není zcela libovolné. 

2. Podle teorie odstrašení má trest dvě hlavní funkce plynoucí ze 

samotného názvu: odradit jak odsouzeného od páchání další trestné 

činnosti, tak odradit od tohoto jednání i další jedince ve společnosti. Její 

stoupenci někdy usilují o exemplární trest (tj. výstražný trest, jehož 

významem obvykle bývá posílení právě generální prevence), kteréhož 

dopady jsou ovšem diskutabilní (na jedné straně představuje velkou 

výstrahu pro zbytek společnosti, na druhou stranu tím trest nemusí být 

spravedlivý, jeho míra nemusí odpovídat závažnosti spáchaného 

skutku). Odstrašující účinek má mít i „nálepkování“ odsouzeného, kdy 

je pachatel skrze odsouzení pro zbytek společnosti „ocejchován“ 

nálepkou jedince páchajícího trestnou činnost. Kritika ale tvrdí, že 

rozhodnutí spáchat zločin je důsledkem interakce mnoha ukazatelů, 

nelze tedy spoléhat pouze na to, že samotné odstrašení postačí, neboť 

                                                 
18KÝR, Aleš. Historie vězeňství. In: Vězeňská služba České republiky [online]. 16. 2. 2010 [cit. 

2014-05-12]. Dostupné z: http://vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/informacni-servis/historie-

104/historie-vezenstvi 

http://vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/informacni-servis/historie-104/historie-vezenstvi
http://vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/informacni-servis/historie-104/historie-vezenstvi
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nevíme, jak důležitou roli ve spáchání trestného skutku hrají všechny 

určující faktory. 

3. Rehabilitační teorie zase vymezuje jediný přijatelný účel trestu, a to 

ten, že výkon daného trestu má odstranit příčiny, které odsouzeného ke 

spáchání trestného činu přivedly, pomocí kvalifikovaného zacházení 

s daným jedincem. Její funkcí je tedy náprava. Cílené zacházení 

s odsouzenými zaměřené na resocializaci vyžaduje vysoce odbornou 

úroveň personálu, na praktickou realizaci těchto postupů je stejně 

důležité vynaložit i dostatečné finanční prostředky umožňující 

praktikování tohoto jasně směřovaného zacházení. Přes veškeré 

požadavky je tato koncepce pořád určující v některých vyspělých 

státech (např. USA a evropské státy). Mimo jiné má být tato funkce i 

jedním z účelů probačních činností a postpenitenciární péče. V rámci 

této teorie by měl při rozhodování o zvolení určitého druhu trestu 

rozhodčí soud brát ohled na informace o samotné trestné činnosti, o 

pachateli a důvodech, které ho k jejímu páchání vedly, a stejně tak by 

měl uvažovat o veškerých možnostech spravedlivého a přiměřeného 

trestu, jímž může být taktéž alternativní trest oproti trestu odnětí 

svobody. To si vyžaduje určitou míru individualizace při posuzování 

trestní odpovědnosti každého konkrétního pachatele. 

4. Eliminační teorie usiluje především o dodržování principu izolace 

odsouzeného od majoritní společnosti. Tato izolace má stejně jako 

teorie odstrašení dva účely: jednak právě skrze ni odsouzený pociťuje 

újmu plynoucí z trestu, jednak je nejefektivnější formou ochrany a 

bezpečnosti zbytku společnosti. Za vyšší stupeň izolace považují 

stoupenci koncepce např. vyhoštění pachatele z dané země. Hlavní 

instrument pro izolaci pachatele teorie nachází ve VTOS bez ohledu na 

finanční náklady státu s ním spojené a na to, že odsouzený bude opět 

propuštěn. 

5. Pro restituční neboli kompenzační teorii je hlavním účelem náhrada 

škody oběti trestnému činu a to nejen v otázce finančního vyrovnání. 
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S touto teorií se úzce pojí realizace mediace, což je dobrovolný dialog 

mezi pachatelem a obětí trestného činu, jeho cílem má být jejich 

konsensus v tom, jakým způsobem budou škody oběti kompenzovány. 

Princip mediace vyzdvihuje taktéž tzv. restorativní justice, mezi jejímiž 

hlavními principy je ukotvena myšlenka, že cílem nemá být potrestání 

či náprava pachatele, nýbrž jeho aktivní podílení se na odstraňování 

vzniklé škody a následků z trestné činnosti plynoucích, pakliže má na 

tom oběť zájem a závažnost spáchaného skutku nevyžaduje klasický 

proces trestního řízení. Restorativní justice v sobě spatřuje nový trend, 

za jehož pomoci lze vyřešit nárůst kriminality a problémy, které jsou 

v trestní politice obvykle diskutovány (např. přeplněnost vězeňských 

zařízení či malá účinnost klasických ukládaných trestů). Kritici tvrdí, že 

v této koncepci není věnována potřebná pozornost důležitosti 

bezpečnosti společnosti. 

Výše zmíněné teorie jsou ovšem „ideálními modely“, čistými typy, při 

čemž trestní politiky je často kombinují. Poté hovoříme o smíšených teoriích 

postavených na různých cílech trestání reflektujících především společenskou a 

politickou situaci.19 A k jaké teorii se tedy v současnosti přiklání český systém 

trestání? Aby bylo možné na tuto otázku s určitostí odpovědět, je třeba se ještě 

seznámit se základními ustanoveními týkajícími se VTOS, třebaže důležitými 

se mohou jevit i jiné zákony věnující se trestní politice, neboť pro účely této 

práce jsou právě ustanovení upravující VTOS stěžejní20. 

1.3 Účel výkonu trestu odnětí svobody v současném 

českém právním systému 

V poslední době došlo k určitým legislativním změnám. Dříve platný Zákon 

140/1961 Sb., trestní zákoník, jenž v § 23 samostatně stanovil účel trestu, k 1. 

10. 2010 pozbyl platnosti a nahradil ho Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 

                                                 
19NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL, a kol. Kriminologie. 2., přepracované vyd. Praha: 

ASPI, 2004, 451 s. ISBN 80-7357-026-2. Str. 213-222 
20 Z důvodu  nejsou uváděna všechna související legislativní opatření. 
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který tento účel již explicitně samostatně neupravuje. Proto je třeba hledat 

vymezenou funkci VTOS mimo předpisy trestního zákoníku. Upřesnění 

významu VTOS poskytuje právní Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu 

odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, jenž v § 1 uvádí: „ 

(1) Účelem výkonu trestu odnětí svobody (…) je prostředky stanovenými tímto 

zákonem působit na odsouzené tak, aby snižovali nebezpečí recidivy svého 

kriminálního chování a vedli po propuštění soběstačný život v souladu se 

zákonem, chránit společnost před pachateli trestných činů a zabránit jim v 

dalším páchání trestné činnosti.“ V §2 můžeme nalézt ještě informaci, že: „ (2) 

S odsouzenými ve výkonu trestu se musí jednat tak, aby bylo zachováno jejich 

zdraví, a pokud to doba výkonu trestu umožní, podporovaly se takové postoje a 

dovednosti, které odsouzeným pomohou k návratu do společnosti a umožní 

vést po propuštění soběstačný život v souladu se zákonem.“ 

Z toho je zřejmé propojení funkcí jak rehabilitační teorie, tak teorie 

eliminační. Co se týče funkce nápravné, měla by být realizována, „pokud to 

doba výkonu trestu umožní“, což v praxi znamená, že základní činnost 

směřující k nápravě, PZ, není aplikována v případě, kdy je odsouzenému 

uložen VTOS (nebo jeho zbytek) v maximální délce tři měsíce21. V případě 

uložení trestu delšího než je zmiňovaná lhůta, musí být tedy plněna 

resocializační funkce VTOS, již vymezuje přijatá legislativa. Funkce teorie 

odstrašení je zde vyjádřena pouze implicitně, a to slovy „zabránit jim (myšleno 

pachatelům – pozn. aut.) v dalším páchání trestné činnosti“. Tato formulace 

poukazuje jak na to, že pachateli bude zabráněno v nezákonném jednání tím, že 

bude izolován, tak i na předpoklad, by ho VTOS měl odradit už svou povahou 

omezující člověka v mnoha směrech, zejména ovšem v tom smyslu, že po dobu 

jeho trvání nemůže žít plnohodnotný život. Že má VTOS zajišťovat ochranu 

společnosti, odrazovat od páchání trestné činnosti ostatní členy společnosti, a 

současně napravit pachatele dokládá i to, jak účel VTOS definuje VS ČR: 

                                                 
21

ČESKO. Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých 

souvisejících zákonů. In Sbírka zákonů ČR, ročník 1999, částka 58, § 1-2. Dostupné na: 

<http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=47912&recShow=1&fulltext

=&nr=169~2F1999&part=&name=&rpp=15#parCnt> [cit. 2014-04-10]. ISSN 1211-1244.   

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=47912&recShow=1&fulltext=&nr=169~2F1999&part=&name=&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=47912&recShow=1&fulltext=&nr=169~2F1999&part=&name=&rpp=15#parCnt
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„Účelem VTOS je chránit společnost před pachateli trestných činů, zabránit 

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

řádný život, a tím působil výchovně i na další členy společnosti22.“ Funkci 

VTOS tedy stanovuje podobným způsobem jako zmiňovaný právní předpis, 

ovšem dodává, že má odsouzený po svém propuštění jít příkladem zbytku 

společnosti, což posiluje resocializační účel trestu. Z uvedeného je zřejmé, že 

dvěma nejdůležitějšími funkcemi, jak je stanovuje legislativa, je náprava 

pachatele trestné činnosti a jeho izolace odůvodněná zejména bezpečností 

společnosti.   

1.4 Účel výkonu trestu odnětí svobody očima české 

veřejnosti 

Aby VTOS mohl v požadované míře plnit deklarované funkce, musí být 

zajištěny takové okolnosti toto plnění umožňující. Ponecháme-li pro tuto chvíli 

v pozadí ekonomické aspekty praktického fungování vězeňských zařízení, je 

nezbytná politická a celospolečenská součinnost, jak bylo naznačeno v úvodu 

práce. Politici mohou tuto součinnost vyjadřovat pomocí úprav legislativních 

přepisů a opatření vedoucích k plnohodnotnému realizování vytyčených účelů 

a otevřenou diskuzí směřující k vyššímu zájmu společnosti o tuto oblast a 

společnost pak může pomoci právě svým kladným přístupem k naplňování 

cílů, jež jsou pro VTOS stanoveny. 

Nalézt odpověď na otázku, jak se k této věci staví česká veřejnost, není 

jednoduché a dobrým prostředkem, jak ji zjistit, se jeví metoda výzkumného 

šetření veřejného mínění. Z tohoto důvodu jsem hledala podobně zaměřená 

šetření a výsledkem je nález výzkumu realizovaného roku 2008 společností 

Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM), jehož se zúčastnilo 1028 

respondentů, což můžeme hodnotit jako dostatečně reprezentativní vzorek. 

Výzkum sledoval názory dotázaných jak na funkci VTOS, tak na podmínky, 

                                                 
22 Výkon trestu odnětí svobody. In: Vězeňská služba České republiky: Věznice Karviná 

[online]. 18. 4. 2012 [cit. 2014-05-12]. Dostupné z: http://www.vscr.cz/veznice-karvina-

77/vykon-vezenstvi-614/vykon-trestu-odneti-svobody-3572 

http://www.vscr.cz/veznice-karvina-77/vykon-vezenstvi-614/vykon-trestu-odneti-svobody-3572
http://www.vscr.cz/veznice-karvina-77/vykon-vezenstvi-614/vykon-trestu-odneti-svobody-3572
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v nichž je praktikován. Šetření bralo v potaz dvě základní funkce VTOS, tedy 

účel izolace a převýchovy pachatelů, a respondenti se měli rozhodnout, k jaké 

z nich se spíše přiklánějí. 

Srovnání ukázalo, že s rozdílem několika procent se ukázal jako 

převažující účel izolace (naprostý souhlas bez jakýchkoli výhrad s funkcí 

izolace projevilo 13 % dotázaných, s nápravnou funkcí jich bylo 9 %; celkově 

31 % pak projevilo souhlas spíš s účelem izolovat odsouzeného, 25 % se kloní 

naopak spíš k jeho nápravě). Výsledky taktéž ukázaly, že 41 % dotázaných 

nemá jasnou představu o směřování účelu VTOS, což dokazují odpovědi na 

středu škály neznačící ani souhlas, ani nesouhlas se zadanými funkcemi. 

Zajímavým se jeví zjištění, že pouze 50 % těch, kteří se přiklání spíš k účelu 

převýchovy pachatele, by všem odsouzeným povolilo korespondenci s lidmi 

zvnějšku (v měřítku všech respondentů se pak jedná o pouhých 42 %). Přitom 

právě kontakt se sociálním světem mimo věznici je důležitý, aby si odsouzený 

zachoval komunikaci i s lidmi mimo „vězeňskou subkulturu“, což zvyšuje 

šanci na jeho úspěšnou reintegraci do většinové společnosti po propuštění23. 

Obdobně se k tomu staví i legislativa, která mezi PZ vymezuje taktéž i oblast 

cílenou na utváření vnějších vztahů (více v kapitole 2.2.3 Programy zacházení 

aplikované v českých věznicích). Respondenti se však navzdory jejich skepsi 

ohledně korespondence shodli v největším počtu na tom, že by při 

potenciálním uvěznění jich samých měli největší strach z odloučení od rodiny a 

přátel (uvedlo to 78 % z nich)24. Je proto paradoxní, že ačkoli by měli ze ztráty 

kontaktu se svými blízkými největší obavy, ani ne polovina z nich souhlasí 

s aktuálním opatřením, kdy má každý odsouzený nárok na „dopisování“ 

                                                 
23

VESELSKÝ, Michal. Názory veřejnosti na funkci výkonu trestu odnětí svobody. In: 

Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. [online]. 31. 3. 2008 

[cit. 2014-04-04]. Naše společnost. Dostupné z: 

http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a3495/f3/100769s_ob80331.pd

f, str. 1-4 
24

VESELSKÝ, Michal. České vězeňství viděné optikou veřejného mínění. Naše společnost 

[online]. 2009, č. 1, s. 13 [cit. 2014-04-04]. Dostupné z: 

http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c3/a3985/f11/Veselsk%C3%BD,

%20Michal.%20%C4%8Cesk%C3%A9%20v%C4%9Bze%C5%88stv%C3%AD%20vid%C4

%9Bn%C3%A9%20optikou%20ve%C5%99ejn%C3%A9ho%20m%C3%ADn%C4%9Bn%C3

%AD.pdf, str. 6 

http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a3495/f3/100769s_ob80331.pdf
http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a3495/f3/100769s_ob80331.pdf
http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c3/a3985/f11/Veselsk%C3%BD,%20Michal.%20%C4%8Cesk%C3%A9%20v%C4%9Bze%C5%88stv%C3%AD%20vid%C4%9Bn%C3%A9%20optikou%20ve%C5%99ejn%C3%A9ho%20m%C3%ADn%C4%9Bn%C3%AD.pdf
http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c3/a3985/f11/Veselsk%C3%BD,%20Michal.%20%C4%8Cesk%C3%A9%20v%C4%9Bze%C5%88stv%C3%AD%20vid%C4%9Bn%C3%A9%20optikou%20ve%C5%99ejn%C3%A9ho%20m%C3%ADn%C4%9Bn%C3%AD.pdf
http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c3/a3985/f11/Veselsk%C3%BD,%20Michal.%20%C4%8Cesk%C3%A9%20v%C4%9Bze%C5%88stv%C3%AD%20vid%C4%9Bn%C3%A9%20optikou%20ve%C5%99ejn%C3%A9ho%20m%C3%ADn%C4%9Bn%C3%AD.pdf
http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c3/a3985/f11/Veselsk%C3%BD,%20Michal.%20%C4%8Cesk%C3%A9%20v%C4%9Bze%C5%88stv%C3%AD%20vid%C4%9Bn%C3%A9%20optikou%20ve%C5%99ejn%C3%A9ho%20m%C3%ADn%C4%9Bn%C3%AD.pdf
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v libovolné míře s libovolnými adresáty. Pokud se tedy vrátíme k původní 

otázce, jaký účel má podle Čechů VTOS plnit, dle dostupného výzkumu není 

možnost jednoznačné odpovědi, větší převahu má ale princip izolace než snaha 

o výchovné působení. 

Výzkum zaměřený na zjištění názorů veřejnosti na základní aspekty 

trestní politiky provedl o rok později i Institut pro kriminologii a sociální 

prevenci (dále jen „IKSP“), jehož se formou osobního dotazování zúčastnilo 

1692 komunikačních partnerů. Nepojednával o tom, jaké funkce by měl VTOS 

plnit, spíše se zaměřuje na to, co si česká společnost myslí o plnění či neplnění 

stávajících funkcí. 55 % dotázaných respondentů zastává názor, že VTOS 

odsouzené nenapraví, naopak je spíše přimkne k nelegálnímu způsobu žití i po 

jejich propuštění (s tímto výrokem vůbec nesouhlasilo pouhých 11 % 

dotázaných). Zajímavé je, že i přes tuto domněnku by 40 % respondentů vůbec 

neumožnilo odsouzené podmínečně propustit. V tomto šetření se dále v otázce 

postojů na funkci trestání dotazovaní rozdělili do tří skupin. Nejpočetněji 

zastoupená skupina retributivců (42 %) vyjádřila zájem na zpřísňování trestů, 

kdy v nich vidí především odplatu za spáchaný zločin, a stejně tak i na větší 

pozornosti přikládané obětem trestných činů. Institucionalisté (36 %) si oproti 

tomu myslí, že způsob, jakým bude s pachateli trestné činnosti zacházeno, je 

výhradně v moci státu, ovšem v praxi není vykazována taková efektivita, 

kterou vyžadují. Poslední skupina nihilistů (22 %) nevěří v oblasti vězeňství 

žádnému opatření; odsouzení se podle nich ve VTOS nevychovají k řádnému 

způsobu života a ukládané tresty jsou neadekvátně mírné. 

Šetření poukazuje na rozpor mezi praxí uplatňované trestní politiky a 

představami občanů25, což může být způsobeno tím, na základě jakých zdrojů 

občané České republiky své představy utváří. Podle jiného průzkumu IKSP je 

na první příčce televize, přední místa dále v následovném pořadí obsadil tisk a 

rozhlas. Jedná se tedy o přijímání informací především od masmédií, což je 

nebezpečné zejména z toho důvodu, že informace uveřejňované tímto 
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způsobem nejsou objektivní ani reprezentativní a jsou předkládány podle klíče, 

který upřednostňuje senzaci před pravdivostí zprávy, neboť přední motivací 

zveřejňovaných informací je hlavně zisk. Tato skutečnost vede ke zkresleným 

představám o daném stavu kriminality a trestní politiky a má negativní dopad 

na společnost26. Monitoring médií v oblasti vězeňství za rok 2012 shrnuje: 

„(…) míra objektivity informací je v jistém směru závislá na typu média. 

V některých případech byla znát snaha o zvýšení atraktivity tématu jeho 

bulvarizací, což bylo zřejmé z již samotného názvu článku. V takovém případě 

pak uveřejněné informace neměly hlubší informační hodnotu27.“ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                 
25 ZEMAN, Petr et al. Veřejnost a trestní politika [online]. Praha: Institut pro kriminologii a 

sociální prevenci, 2011. 153 s. [cit. 2014-04-06]. Studie. ISBN 978-807-3381-134. Dostupné z: 

http://www.ok.cz/iksp/docs/388.pdf, str. 7, 81, 93, 103-106 
26VEČERKA, Kazimír. Občané o kriminalitě a prevenci: závěrečná zpráva z výzkumu 

veřejného mínění [online]. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2007. 112 s. 

[cit. 2014-04-06]. Studie. ISBN 978-807-3380-571. Dostupné z: 

http://www.ok.cz/iksp/docs/332.pdf , str. 26 
27 Monitoring médií v oblasti vězeňství za rok 2012. In: Český helsinský výbor [online]. 4. 4. 

2013, s. 7 [cit. 2014-04-06]. Dostupné z: 

http://helcom.cz/w/wpcontent/uploads/2013/07/monitoring_vezenstvi.pdf, str. 6 

http://www.ok.cz/iksp/docs/388.pdf
http://www.ok.cz/iksp/docs/332.pdf
http://helcom.cz/w/wpcontent/uploads/2013/07/monitoring_vezenstvi.pdf
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2 Možnosti a omezení výkonu trestu odnětí 

svobody z pohledu jeho resocializační funkce 

Z předešlé kapitoly je zřejmé, že funkce resocializace dnes vedle izolace 

pachatele a bezpečnosti společnosti zastává v plnění VTOS stejně důležitou 

roli. V této kapitole tedy bude čtenáři představeno, pomocí jakých procesů je 

tato funkce realizována. Zároveň ale existují i ty skutečnosti, které snahy o 

nápravu a úspěšné začlenění odsouzeného do běžného života po jeho 

propuštění ztěžují. Mnohdy tyto nežádoucí jevy působí doslova v rozporu 

s deklarovanými funkcemi, je proto i jim třeba věnovat dostatečnou pozornost 

při stanovení principů VTOS a tvorbě resocializačních aktivit. Z tohoto důvodu 

je s nimi čtenář obeznámen na počátku kapitoly. 

2.1 Negativní jevy a dopady výkonu trestu odnětí 

svobody 

VTOS ze své povahy působí na jedince v něm se ocitající na jednu stranu 

značně desocializačně – trest odnětí svobody v řádu let způsobí, že si 

odsouzený navykne na řád vězeňského zařízení, což ztěžuje reálné vnímání 

toho, jak funguje „život venku“. Vězeň si zvykne na režim, při němž je vše do 

detailu naplánované, kdy ví, že v určitý čas vždy dostane stravu, vypočten je 

přesně i čas určený ke spánku, práci apod. To pro něj znamená určitou jistotu, 

základní potřeby jsou zajištěny, aniž by se o to sám musel jakýmkoli způsobem 

zasadit. Černíková o tom hovoří jako o „narušení volních vlastností vězňů. 

Vězni mají vše bezstarostně zajištěno, nejsou nuceni se samostatně rozhodovat, 

učí se pasivně podřizovat, předstírat poslušnost a pokrok ve své „převýchově“ 

atd28.“ Když je odsouzený následně propuštěn, musí si vše zařídit sám 

obstaráním vyžadovaných dokladů počínaje a zajištěním si bydlení, práce a 

obnovením žádoucích sociálních vazeb konče. Tento systém pak může 

odsouzenému připadat komplikovaný a zcela jiný, než na který si již zvykl; i 

                                                 
28 ČERNÍKOVÁ, Vratislava et al. Sociální ochrana: terciární prevence, její možnosti a limity. 

Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, 244 s. Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-807-3801-380. Str. 115 
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proto se můžeme setkat s těmi odsouzenými, kteří tvrdí, že ve VTOS jim 

v podstatě nic moc nechybí, nemusí nic zařizovat a je o ně postaráno. Přijetí 

této pasivní role tedy nevede odsouzeného k soběstačnosti, ba naopak. Kromě 

toho tu je ještě problematika centralizace pachatelů trestné činnosti v jednom 

místě. Někdy se hovoří o tzv. „vězeňské subkultuře“, kdy právě tento název 

v sobě skrývá onen fakt, že se mezi vězni utvářejí určité vazby a vztahy 

zajišťující jejich předávání informací, mohou se tak jeden od druhého učit 

novým věcem v oblasti nelegální činnosti a mohou zároveň přijímat i 

nežádoucí vzorce chování (riziko „favorizace a glorifikace asociálních a 

antisociálních forem chování“29). Právě z toho důvodu je důležité, aby 

odsouzení udržovali kontakt i s lidmi z vnějšku, jež pravděpodobně uznávají 

hodnoty odlišné od hodnot přijatých vězeňskou populací. Tyto jevy v sobě 

skrývá pojem prizonizace.  

2.1.1 Prizonizace 

Prizonizací se rozumí souhrnně proces, při němž se vězeň adaptuje na život ve 

vězení, osvojuje si normy vystupující v rozporu s normami právně legitimními, 

což vede k možnosti zvýšení rizika, že se daný jedinec nebude schopný 

úspěšně reintegrovat do života běžné společnosti. Prizonizace obsahuje dvě 

složky: institucionalizaci a ideologizaci. 

Institucionalizace vyjadřuje adaptaci odsouzeného na přísně 

dodržovanou organizaci života ve VTOS, jejímž výsledkem bývá u většiny 

vězňů ztráta jakékoli aktivity. Vězni pak předstírají to, co je od nich 

vyžadováno, tedy hlavně poslušnost, a vytváří domněnku nápravy. 

Institucionalizace jednoduše přispívá k osvojení si způsobu života ve věznici. 

Všeobecně tento stav vyhovuje především kriminálním recidivistům, u prvotně 

vězněných spíše bývá zřetelný odpor vůči této institucionalizaci. Tento odpor 

však mívá pro „konfliktní vězně“ nepříjemné následky ze strany spoluvězňů, 

ale i ze strany zaměstnanců nápravného zařízení, neboť jím „narušuje“ 

bezproblémový průběh VTOS.  

                                                 
29Tamtéž. 
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Ideologizace zase znamená, že odsouzený přijímá ony zmiňované 

normy, ale i hodnoty a postoje vytvořené vězeňskou subkulturou, a už tím 

dochází k jeho desocializaci. Problém je zejména v tom, když vězeň na místo 

jejich předstíraného a relativně povrchního akceptování plynoucího ze zájmu 

žít ve věznici bez zbytečných problémů a konfliktů tyto normy a postoje přijme 

za své, identifikuje se s nimi. Kolektivy vytvářené odsouzenými jsou zatíženy 

psychickými problémy, abnormalitou chování, různými druhy závislostí jejich 

členů a dalšími nepříznivými jevy, které vytváří desocializační vlivy působící 

na každého člena těchto kolektivů. Nositelé prizonizace pak neblaze působí na 

ostatní odsouzené, jež se jí do té doby ještě nepodvolili, ovšem zároveň je 

chování těchto nositelů z pohledu vězeňského personálu takřka 

bezproblémové. Institucionalizaci nicméně podléhá menší počet odsouzených 

než ideologizaci; někteří se proti ní dokonce explicitně distancují, zatímco 

v případě institucionalizace to tak zřejmé nebývá30. 

V souvislosti s tímto obecně známým jevem prizonizace zůstává 

poměrně diskutabilním krok toho času pověřené vlády. Premiér Jiří Rusnok 2. 

8. 2013 představil schválené programové prohlášení vlády, v němž mimo jiné o 

vězeňství prohlásil, že se chce zasadit o jeho další humanizaci a především 

zvyšování účinnosti systému vězeňství skrze redukci čtyř instancí věznic na 

pouze dva typy. Odůvodněním byl „větší prostor pro stálé zaměstnávání 

odsouzených“, čímž se tito odsouzení mohou ve větší míře podílet na 

uhrazování vzniklých škod31. Prakticky by toto opatření znamenalo, že VTOS 

budou vykonávat společně pachatelé méně závažných trestných činů 

s pachateli těch více závažných, což tedy nemusí s všeobecnou platností 

znamenat zvýšení efektivity VTOS vzhledem k výše popisovanému jevu. 

Kromě všudypřítomného rizika prizonizace doprovází VTOS i další 

negativní jevy, mezi nimiž je např. tzv. „druhý“ život vězňů obsahující aktivity 

typu okrádání spoluvězně, vymáhání si sexuálního styku, zastrašování apod., 

                                                 
30 Tamtéž. Str. 119-121 
31 Programové prohlášení vlády Jiřího Rusnoka. In: Vláda České republiky [online] 2. 8. 2013 

[cit. 2014-04-01]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tema/programove-

prohlaseni-vlady-cr-109326/ 

http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tema/programove-prohlaseni-vlady-cr-109326/
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tema/programove-prohlaseni-vlady-cr-109326/
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zvýšená hrozba šikany, jednání vedoucí k sebepoškozování, ba dokonce 

k sebevraždě a problém výskytu a užívání drog32. Tyto jevy jsou veřejnosti 

běžně známé a je třeba jednat tak, aby byly v co nevětší možné míře 

redukovány, ovšem jejich charakter tkví spíše ve zpříjemňování si VTOS, než 

že by už svou podstatou vystupovaly proti resocializační funkci VTOS. Proto 

tyto jevy nebudou v textu dále diskutovány, jejich popis a analýza by 

vyžadovaly více prostoru, než který by jim zde bylo možné věnovat. 

2.1.2 Stigmatizace a teorie nálepkování 

 

To, že se ve VTOS objevují negativní jevy, nejspíš nikoho nepřekvapí. 

„Vězeňská subkultura“ funguje na základě mechanismů zcela odlišných od 

běžného života, není proto nepochopitelné, že se při shromažďování velkého 

množství pachatelů trestné činnosti objevují i ty prvky, které jsou v běžné 

společnosti odsouzeníhodné. Jaký dopad má tedy na odsouzeného už ona 

skutečnost, že byl uvězněn? Zanechává VTOS na život odsouzeného nějaký 

negativní dopad i po jeho propuštění? 

 U každého odsouzeného má VTOS praktický důsledek v tom smyslu, 

že se po propuštění musí opět adaptovat do prostředí, které mu během trvání 

VTOS bylo víceméně cizí. Musí zařizovat věci potřebné k normálnímu 

fungování, mezi kterými nechybí hledání práce, bydlení, obnovení či narovnání 

vztahů s rodinou a přáteli, v případě dlouhodobých trestů odnětí svobody může 

odsouzeného překvapit i společenský pokrok a vývoj, jehož byl po dobu svého 

trestu neúčastněn, a který vyžaduje přizpůsobení se neznámým věcem. 

V některých případech odsouzený musí navíc řešit své závazky, které po dobu 

VTOS plnit nemohl (např. splacení dluhů, které měl ještě před nástupem do 

vězení či které plynou právě z požadavku úhrady určitých pohledávek spjatých 

s VTOS). Plnění těchto důležitých náležitostí ale mnohdy komplikuje 

stigmatizace odsouzeného ze strany společnosti.  

                                                 
32 Černíková je ve svém díle popisuje podrobněji, více např. tam: ČERNÍKOVÁ, Vratislava et 

al. Sociální ochrana: terciární prevence, její možnosti a limity. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, 244 s. 

Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-807-3801-380. Str. 125-142 
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Sociologické pojmoví vymezuje v této souvislosti podle J. Hohmeiera a 

E. Goffmana stigmatizaci jako předsudek, který vede k připsání záporných 

vlastností danému jedinci, kdy mu jsou tyto charakteristiky přivlastněny na 

základě předešlých událostí33. V případě odsouzených k VTOS tento předsudek 

plyne právě z faktu, že dotyčný musel spáchat nepřípustný zločin, který ho 

dovedl až do vězení, a že je mu tedy toto prostředí známé. Ten, kdo 

stigmatizuje, nepřijímá tím možnost nápravy odsouzeného. Nejzřetelněji je to 

vidět z běžné praxe – při nástupu do drtivé většiny zaměstnání včetně těch 

manuálních je zaměstnavatelem vyžadován rejstřík z výpisu trestů, samozřejmě 

čistý. Je-li v něm nalezen záznam, zaměstnavatel může v odůvodněných 

případech34 jedince jako zaměstnance nepřijmout. Průzkum společnosti LMC 

např. ukázal, že 50 % firem nepřijímá osoby, které neprokázaly bezúhonnost. 

Oproti tomu pouze 15 % firem osvědčení o trestní bezúhonnosti nepožaduje35.  

V případě, že se odsouzený s odmítavým přístupem ze strany 

zaměstnavatele setká již poněkolikáté, vede ho to k otázce, může-li se do 

společnosti za předpokladu vlastního zájmu opravdu úspěšně zařadit. Pokud se 

mu to nepodaří, existují dvě nejčastěji zmiňované možnosti: opakování trestné 

činnosti (kriminální recidiva) nebo pasivní přijímání sociálních dávek, při čemž 

tato nečinnost může daného jedince opět dostat až na okraj společnosti (ačkoli 

nutně ne opět do VTOS), kdy bude sociálně vyloučen36. Jeví se být pozitivním 

jevem, že v dnešní době existují určité organizace a projekty věnující se 

výhradně zaměstnávání právě této skupiny osob. Např. nezisková organizace 

                                                 
33 Goffman, E. a Hohmeier, J. in SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR. Sociální deviace, 

sociologie nemoci a medicíny. Vyd. 2., uprav. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 116 s. 

Sociologické pojmosloví. ISBN 80-858-5003-6. Str. 83 
34 Podle zákoníku práce je osvědčení o bezúhonnosti povinné u těch profesí, jejichž povaha 

tuto bezúhonnost vyžaduje. U profesí jiných by měl zaměstnavatel uvést důvod požadavku 

rejstříku z výpisu trestů. 
35 Výsledky samotného šetření se mi nepodařilo nalézt v žádné formální podobě výzkumné 

zprávy apod., proto jsou jeho výsledky převzaty ze sekundárního zdroje www.práce.cz. 

Převzato z: Záznam v rejstříku = jistá nezaměstnanost. In: Prace.cz [online]. 2013 [cit. 2014-

04-14]. Dostupné z: http://www.prace.cz/poradna/aktuality/detail/article/zaznam-v-rejstriku-

jista-nezamestnanost/ 
36 Sociální vyloučení neboli exkluze znamená vyloučení postižené osoby z participace na 

politických, společenských, ekonomických a kulturních aktivitách běžných pro majoritní 

společnost daného státu. 

http://www.práce.cz/
http://www.prace.cz/poradna/aktuality/detail/article/zaznam-v-rejstriku-jista-nezamestnanost/
http://www.prace.cz/poradna/aktuality/detail/article/zaznam-v-rejstriku-jista-nezamestnanost/
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Rubikon v rámci probíhajícího projektu „Najdu si své pracovní místo“ nabízí 

pracovní pozice výhradně pro osoby s kriminální minulostí, v dohledaném 

případě se jedná o pozici úklid, metař, popelář na území Prahy37. V souvislosti 

s tím jsem se v rámci vlastního výzkumu rozhodla jednat s expertem, který se 

podílí na kurzu zaměřeném na vzdělávání a zaměstnávání odsouzených; více o 

projektu bude uvedeno v kapitole 4.2.2 Zjištění plynoucí z rozhovorů s experty. 

Je otázkou, je do jaké míry je problematická skutečnost, že podobné projekty 

uskutečňují právě neziskové organizace a firmy ze soukromého sektoru38 

namísto přímé formy podpory ze strany státu, v jehož vlastním zájmu je snažit 

se o maximální redukci míry kriminální recidivy. 

Se stigmatizací a záměrným vylučováním odsouzených 

z ekonomických a společenských aktivit se pojí tzv. etiketizační teorie neboli 

teorie nálepkování39. Hlavní tezi v ní zaujímá myšlenka, že je postiženému 

jedinci přiřazena určitá nálepka, která není objektivního charakteru, nýbrž je 

vlastností veřejností jednoduše přisouzenou. „Etiketizační teorie poukazuje 

přímo i nepřímo na třídní a skup. podmíněnost posuzování konkrétních forem 

soc. chování: některé skupiny jsou a priori soc. předurčeny k tomu, aby jejich 

chování bylo etiketizováno přísně, jiné naopak k tomu, že jejich chování je 

posuzováno velmi tolerantně40.“ Je nesjpíš zřejmé, do jaké skupiny se řadí 

odsouzení. Teorie tak v souvislosti s probíranou tematikou nepojednává v první 

řadě o kriminálním aktu, ale o tom, kdo bude za kriminálníka označen. 

Nebezpečí pak spočívá v Thomasově teorému, který je teorií o sebenaplňujícím 

se proroctví. V našem kontextu to znamená, že přisoudíme-li odsouzenému po 

jeho propuštění z VTOS i nadále nálepku kriminálníka a bude-li s ním následně 

dle toho zacházeno, může tuto roli přijmout a plnit očekávání z ní plynoucí. 

Zvyšovat toto riziko prostřednictvím stigmatizace či přidělením určité nálepky 

                                                 
37RUBIKON CENTRUM. Úklid, Metař, Popelář. In: Jobs.cz [online]. 14. 4. 2014 [cit. 2014-

04-15]. Dostupné z: http://www.jobs.cz/pd/669835956/?rps=233&section=positions 
38 V mnoha případech za využití prostředků z evropských a dalších fondů (jako v tomto 

případě). 
39 Stejně často je označována jako „labelling theory“. 

http://www.jobs.cz/pd/669835956/?rps=233&section=positions
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se tak samotné společnosti, která tyto konstrukce vytváří, nemusí vůbec 

vyplatit. 

2.2 Resocializační procesy realizované ve výkonu trestu 

odnětí svobody 

Nežádoucí prvky ve VTOS je třeba v co největší míře eliminovat, je-li jedním 

z vymezených účelů tohoto trestu pachatele napravit. Institucionalizace (viz 

výše) předkládá určitý paradox: na jedné straně stojí vymezení řádu života, na 

nějž mnohdy odsouzení nebyli před VTOS zvyklí a který jim má přinést právě 

základní návyky, jež je mají připravit na budoucí život po propuštění, na druhé 

straně ale toto jasné vymezení každodenního života nepřipouštějící žádné, byť 

ani malé odchylky svádí vězně k přijetí pasivity a nesamostatnosti. Proto nelze 

očekávat, že tento princip sám o sobě odsouzeného napraví, ba dokonce 

připraví na jeho soběstačný život po propuštění, jak jej ustavuje zákon. Je proto 

třeba stanovit taková opatření, která budou působit výlučně výchovně, 

nápravně, resocializačně a reintegračně. V českém systému vězeňství je 

stěžejní snaha o nápravu odsouzených ukotvena v PZ, jejichž základní cíle a 

vymezení ustavuje zákon.  

2.2.1 Základní legislativní vymezení programů zacházení 

Legislativa PZ vymezuje jako metodu zacházení, jejímž smyslem je dosáhnout 

vytyčených individuálních cílů, jež jsou pro jednotlivé odsouzené konkrétně 

formulovány na základě posouzení délky VTOS, osobnostních charakteristik a 

důvodů, které odsouzeného k páchání trestné činnosti přivedly. Za jejich 

pomoci má být odsouzený veden k tomu, aby byl schopen žít řádným a 

samostatným způsobem života. Výběr PZ, kterých se odsouzený může účastnit, 

zajišťuje věznice na základě toho, jaké nabízí41 a jaké považuje za vhodné pro 

                                                                                                                                 
40 SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR. Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny. Vyd. 

2., uprav. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 116 s. Sociologické pojmosloví. ISBN 80-

858-5003-6. Str. 84 
41 Vyvstává proto otázka, zda veškeré věznice nabízí stejnou škálu PZ, či zda se situace 

v jednotlivých věznicích liší. Více informací o této problematice v kapitole 4 Realizovaný 

výzkum. 
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konkrétního jedince na základě jeho komplexní zprávy sestavené ze zjištění 

různých materiálů shrnující jeho osobnostní charakteristiky42. 

 V případě, že si odsouzený nevybere žádnou alternativu PZ, je mu 

stanoven minimální program; pokud si ovšem vybere alespoň některé dílčí 

části PZ, má větší pravděpodobnost zařazení do výhodnější ze „tří propustných 

skupin vnitřní diferenciace“. V první skupině se nachází ti odsouzení, jež plní 

zvolený PZ aktivně a splňují i další povinnosti plynoucí z vnitřního řádu 

VTOS; do druhé jsou zařazeni ti, kdož nemají zřetelně proaktivní přístup 

k plnění dohodnutého PZ a dalších povinností; ve třetí se pak ocitají vězni, 

kteří PZ odmítají, či jej neplní, nevykonávají své povinnosti nebo jejich 

chování není v souladu s vnitřním řádem věznice. Diferenciační skupiny mají 

být motivačním faktorem pro odsouzené, aby PZ plnili, a pokud tak činí a 

neprojevují další známky maření VTOS, plynou jim z toho určité odměny jako 

např. přerušení VTOS v délce až 20 dnů za jeden rok43. 

2.2.2 Zásady pro úspěšnou implementaci programů 

zacházení 

PZ má být aktivitou vedoucí k rozvoji těch schopností a dovedností 

odsouzeného, které směřují k vytváření žádoucích sociálních vazeb; měla by 

zjistit kriminální ukazatele, jež odsouzeného přiměly ke spáchání trestného 

činu, míru rizika opakování kriminální recidivy a pravděpodobnost 

potenciálního narušování vnitřního řádu bezpečnosti VTOS s cílem regulace 

těchto rizik a faktorů. Má taktéž podněcovat plnohodnotné zájmové činnosti 

vězněného, které směřují k efektivnímu využívání volného času a k pochopení 

co možná nejúčinnějších možností nápravného působení. Na základě těchto 

oblastí je vytvářen individuální program, jenž je každému odsouzenému 

                                                 
42

 ČESKO. Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých 

souvisejících zákonů. In Sbírka zákonů ČR, ročník 1999, částka 58, §41. Dostupné na: 

<http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=47912&recShow=1&fulltext

=&nr=169~2F1999&part=&name=&rpp=15#parCnt> [cit. 2014-04-10]. ISSN 1211-1244.  
43 Tamtéž, §56. 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=47912&recShow=1&fulltext=&nr=169~2F1999&part=&name=&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=47912&recShow=1&fulltext=&nr=169~2F1999&part=&name=&rpp=15#parCnt
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předkládán, charakterizovaný jako ucelený zdroj jasně zacíleného působení na 

daného jedince.  

Aby mohly být ony PZ praktikovány, věznice musí nabídnout vhodné 

prostory pro jejich plnění, postačující materiální zázemí, bezpečnost uvnitř 

zařízení, funkční řád podléhající přijatým legislativním opatřením, dostatečný 

počet kvalifikovaných pracovníků a dostupnost adekvátního množství 

jednotlivých aktivit, jakožto i praktického provádění hodnocení účinnosti 

těchto aktivit44. V českém vězeňském systému problém vyvstává především 

z nedostatečného financování (to komplikuje materiální zázemí vězeňských 

zařízení stejně jako zaměstnávání potřebného množství pracovníků 

specializovaných na PZ) a je otázkou, do jaké míry je evaluována ona samotná 

účinnost nastolených programů, jež bude diskutována v následující kapitole. 

Výzkumy jiných vyspělých států zaměřené na zkoumání toho, co se 

prokázalo jako slibné, poukazují na další podmínky, které musí být splněny, 

aby PZ byly úspěšné: je to podpora jak ze strany společnosti, tak tvůrců této 

politiky a odborníků, kteří přesně vědí, jaké cíle mají PZ plnit; dále zapojení 

osvědčených teoretických konceptů nevyjímaje ty věnující se postpenitenciární 

péči; využití standardizovaných posouzení rizik a potřeb45, aby mohlo dojít 

k přiřazení odpovídajícího programu odsouzenému; znalost příčin vedoucích 

odsouzeného k páchání trestné činnosti a aplikace prokázaných programů 

směřujících k přípravě odsouzeného na život ve společnosti; rozpoznání 

schopností a stylu, jakým se odsouzený učí, s nimiž má být aplikovaný PZ 

v souladu; implementace těch PZ, jež vykázaly účinnost, dobře vyškoleným 

personálem a taktéž jejich evaluace, aby byla neustále zajišťována požadovaná 

kvalita46. 

 

                                                 
44 ČERNÍKOVÁ, Vratislava et al. Sociální ochrana: terciární prevence, její možnosti a limity. 

Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, 244 s. Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-807-3801-380 s. 152-154 
45 Nově je v ČR postupně zaváděn nástroj SARPO (Souhrnná analýza rizik a potřeb 

odsouzených), u kterého již proběhla pilotáž, ale není ještě plošně implementován. 
46 GORNIK, Mark. Moving from Correctional Program to Correctional Strategy: Using Proven 

Practices to Change Criminal Behavior. In: Journal on Community Corrections [online]. April 

2002 [cit. 2014-04-07]. Dostupné z: http://static.nicic.gov/Library/017624.pdf, p. 2 

http://static.nicic.gov/Library/017624.pdf
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2.2.3 Programy zacházení aplikované v českých věznicích 

 

PZ se skládá z pěti okruhů činností vedoucích k nápravě odsouzeného, do 

nichž patří oblast pracovních, vzdělávacích, speciálně výchovných a 

volnočasových aktivit. Posledním okruhem je oblast utváření vnějších vztahů. 

Do pracovních aktivit (a tudíž do procenta zaměstnanosti odsouzených 

dané věznice) se zařazuje jak klasické zaměstnávání osob ve VTOS, které čítá 

práci uvnitř věznice zajišťující její chod či vlastní výrobu a zaměstnávání 

vězňů soukromými subjekty, tak pracovní terapie, jejichž náplň legislativa 

nespecifikuje. Pokud je odsouzený práceschopný a zdravotně způsobilý, je 

povinen, jestliže ho věznice zařadí do práce, tuto práci vykonávat. V případě, 

že tak neučiní, považuje se to za porušení povinností. Výjimkou je případ, kdy 

odsouzený odstoupí od dřívějšího souhlasu s prací u soukromého subjektu; to 

není považováno za odmítnutí práce. Nad pracovní činností vězňů vykonávané 

v prostorách věznice a mimo ni je uzákoněn dohled pracovníka VS ČR, 

nicméně odsouzený může být zařazen také do pracovního oddílu, jenž není 

střežený, a to v případě, kdy se očekává, že této skutečnosti nezneužije47. Výše 

odměny je závislá na tom, do jaké ze tří klasifikačních skupin pracovního 

zařazení daná činnost spadá. Základní výměra pro práci, k níž není potřeba 

odborného vzdělání, činí v současnosti 4 500 Kč; zbylé dvě skupiny mají tuto 

výměru o polovinu až jednonásobek vyšší, neboť zpravidla vyžadují určitou 

kvalifikaci48. Další informace o zaměstnávání odsouzených jsou uvedeny 

v kapitole 4.2.1 Zjištění plynoucí z informací poskytnutých věznicemi a 

nejčastěji uváděné pracovní pozice odsouzených v rámci výzkumu najde čtenář 

v příloze 4. 

                                                 
47 ČESKO. Vyhláška č. 345/1999 Sb., Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu 

trestu odnětí svobody. In Sbírka zákonů ČR, ročník 1999, částka 110. Dostupné na: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=48255&fulltext=345~2F1999&nr=&par

t=&name=&rpp=15#local-content [cit. 2006-04-10]. ISSN 1211-1244.  
48 ČESKO. Nařízení vlády č. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených 

osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody. In Sbírka zákonů ČR, ročník 

1999, částka 112. Dostupné na: 

<http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=48281&fulltext=365~2F1999&nr=&p

art=&name=&rpp=15#local-content> [cit. 2008-04-10]. ISSN 1211-1244. 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=48255&fulltext=345~2F1999&nr=&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=48255&fulltext=345~2F1999&nr=&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=48281&fulltext=365~2F1999&nr=&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=48281&fulltext=365~2F1999&nr=&part=&name=&rpp=15#local-content
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Druhou oblastí PZ jsou vzdělávací aktivity. Ty jsou realizovány 

zejména skrze odloučená pracoviště středního odborného učiliště, učiliště a 

odborná učiliště. Ve věznicích, kde tato pracoviště a učiliště nejsou zřízena, 

nahrazuje vzdělávání odsouzených oddělení VTOS. Věznice je povinna 

zajišťovat odsouzeným, kteří jsou zařazeni do vzdělávání, adekvátní podmínky 

pro studium. Jestliže odsouzený takto dokončí určité vzdělání, nesmí být 

z žádných materiálů patrné, že jej vykonal ve VTOS.49 

Český helsinský výbor (ČHV) zhodnotil stav vzdělávání vězňů v ČR na 

počátku nového milénia vcelku kladně, chválil VS ČR za přístup, který ke 

vzdělávání odsouzených a jeho možnostem v rámci šetření projevila. To, co 

se ukázalo jako negativum, jsou nerovné podmínky jednotlivých věznic 

v realizaci oficiálního vzdělávání50, „nižší“ postavení studujícího odsouzeného 

vůči zaměstnanému v tom smyslu, že studující oproti němu nedostává za svou 

činnost finanční odměnu, nedostatečné vybavení určitých knihoven a 

skutečnost, že někteří odsouzení projevili v rámci zákona zájem o ty formy 

vzdělávání, které nebyly prakticky možné, neboť je daná věznice nenabízela 

(např. vysokoškolské studium)51. Do vzdělávacích aktivit v rámci plnění PZ 

věznice kromě oficiálního vzdělávání zařazují např. práci na PC, 

kinematografický a hudební kroužek, výuku cizích jazyků a češtiny, přírodopis, 

zeměpis, dějepis, pěstování rostlin a zeleniny, akvaristiku, základy pravidel 

silničního provozu, práci se dřevem, stolování a vaření a finanční gramotnost52. 

 Dalším druhem jsou speciálně výchovné aktivity, jejichž významem je 

působit na odsouzené odborným personálem za využití různých terapeutických 

činností a poskytování sociálně právního poradenství. Dílčí aktivity zahrnují 

                                                 
49 ČESKO. Vyhláška č. 345/1999 Sb., Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu 

trestu odnětí svobody. In Sbírka zákonů ČR, ročník 1999, částka 110, §46. Dostupné na: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=48255&fulltext=345~2F1999&nr=&par

t=&name=&rpp=15#local-content [cit. 2006-04-10]. ISSN 1211-1244. 
50 Tj. ukončeného osvědčením či jiným dokladem. 
51 Vězeňský tým Českého helsinského výboru. In: Český helsinský výbor: Projekt "Právo na 

soudní a jinou právní ochranu v detenci - Monitoring a ligitace" [online]. 2003 [cit. 2014-07-

04]. Dostupné z: www.helcom.cz/download/vezen03/002vzdel.doc   2003 
52Převzato z informací poskytnutých věznicemi; více o jejich získání v kapitole 4 Realizovaný 

výzkum. 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=48255&fulltext=345~2F1999&nr=&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=48255&fulltext=345~2F1999&nr=&part=&name=&rpp=15#local-content
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také činnosti přispívající k lepšímu ovládání agresivity53. Mezi speciálně 

výchovné aktivity patří např. komunitní setkávání, psychosociální, 

pedagogické a právní poradenství, psychologické techniky a výcvik, skupinové 

a individuální terapie, poradenství drogové prevence, kurz společenského a 

právního minima, společenské dění, antistresový program, program pro 

nezaměstnané, etiketa aj.54    

Čtvrtou oblast tvoří zájmové neboli volnočasové aktivity. Účelem těchto 

činností je především podpora a rozvoj žádoucích schopností a dovedností 

odsouzeného, popřípadě i jeho vědomostí55. Měly by tedy odsouzeného naučit 

efektivně využívat volný čas, aniž by páchal trestnou činnost. Věznice mezi 

tyto činnost řadí sportovní hry a další sportovní kroužky jako je kondiční 

cvičení, stolní tenis, kroužek společenských her, relaxační aktivity, zájmovou 

uměleckou činnost, kroužek šipek, kvízy, hádanky a křížovky, modelářství,  

keramika a další56. 

 Posledním druhem dílčích aktivit PZ je oblast utváření vnějších vztahů. 

V rámci této oblasti je podporován sociální styk především s rodinou, 

nestátními neziskovými organizacemi a zaměstnavatelem. Sociální styk 

s blízkými odsouzeného je uskutečňován v rámci návštěv věznice, které se 

konají ve dvou možných intervalech – buď se jedná o jednu návštěvu měsíčně 

v délce trvání tří hodin, nebo o dvě návštěvy měsíčně po 14 dnech v trvání 90 

minut. Kromě osobní návštěvy mají odsouzení ve VTOS neomezenou možnost 

korespondence, jejíž obsah je zaměstnanci VS ČR kontrolován 57.   

 

 

                                                 
53 ČESKO. Vyhláška č. 345/1999 Sb., Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu 

trestu odnětí svobody. In Sbírka zákonů ČR, ročník 1999, částka 110, §36, čl. 5. Dostupné na: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=48255&fulltext=345~2F1999&nr=&par

t=&name=&rpp=15#local-content [cit. 2006-04-10]. ISSN 1211-1244.  
54Převzato z informací poskytnutých věznicemi; více v kapitole 4 Realizovaný výzkum. 
55 ČESKO. Vyhláška č. 345/1999 Sb., Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu 

trestu odnětí svobody. In Sbírka zákonů ČR, ročník 1999, částka 110, §36, čl. 6. Dostupné na: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=48255&fulltext=345~2F1999&nr=&par

t=&name=&rpp=15#local-content [cit. 2006-04-10]. ISSN 1211-1244.  
56 Převzato z informací poskytnutých věznicemi; více v kapitole 4 Realizovaný výzkum. 
57 Tamtéž. 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=48255&fulltext=345~2F1999&nr=&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=48255&fulltext=345~2F1999&nr=&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=48255&fulltext=345~2F1999&nr=&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=48255&fulltext=345~2F1999&nr=&part=&name=&rpp=15#local-content
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3 Měření účinnosti nápravy odsouzených 

k výkonu trestu odnětí svobody 

3.1 Míra kriminální recidivy 

Klasickým měřítkem pro to, jaká je účinnost v otázce resocializace a 

reintegrace odsouzených, bývá míra kriminální recidivy. Autoři knihy Základy 

kriminologie a trestní politiky k tomu uvádějí: „Kriminální recidiva, její četnost 

a vývoj, může sloužit jako kritérium účinnosti intervenčních aktivit společnosti 

(výkonu trestu odnětí svobody, programů zacházení na svobodě či 

alternativních trestů)58.“ Černíková dokonce uvádí, že je míra recidivy 

nejčastěji aplikovaným ukazatelem pro evaluaci efektivity VTOS59. Pokud tedy 

kriminální recidivu chápeme jako toto hodnotící kritérium, počítá se obvykle 

období dvou let od propuštění z VTOS či od ukončení resocializačních 

programů probíhajících po propuštění60.  

V první řadě si ale pojďme upřesnit, jak zde pojem kriminální recidiva 

budeme chápat, neboť je předkládáno více možností jeho vysvětlení i v běžně 

dostupných statistikách. Pro účely této práce není podstatné rozlišovat 

pachatele-recidivisty podle toho, jakou trestnou činnost a z kolika oblastí 

klasifikačních druhů trestných činů páchají; kriminální recidivu vymezíme ve 

dvou směrech, a to konkrétně: a) v širším kontextu trestněprávního pojetí, kdy 

jí rozumíme opakování páchání trestné činnosti jedním pachatelem, při čemž 

trestná činnost byla orgány činnými v trestným řízení odhalena znovu poté, co 

byl daný jedinec již alespoň jedenkrát pravomocně odsouzen; b) v užším 

penitenciárním neboli penologickém pojetí, kdy se jedná o opakované páchání 

trestné činnosti jedincem, který byl už alespoň jedenkrát pravomocně odsouzen 

                                                 
58

 KUCHTA, Josef a Helena VÁLKOVÁ. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2012, xxviii, 636 s. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-807-4004-

292. Str. 401 
59 ČERNÍKOVÁ, Vratislava et al. Sociální ochrana: terciární prevence, její možnosti a limity. 

Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, 244 s. Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-807-3801-380. Str. 155 
60

 KUCHTA, Josef a Helena VÁLKOVÁ. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2012, xxviii, 636 s. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-807-4004-

292. Str. 401 
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k VTOS61. Zmíněná pojetí budou čtenáři představena z toho důvodu, aby si byl 

schopen udělat představu o vývojovém trendu v oblasti kriminální recidivy a 

mohl porovnat, jaký podíl zaujímají recidivisté jak v obecném smyslu 

opětovného odsouzení k jakémukoli trestu, tak k opakovanému uložení VTOS. 

 Nejprve je tedy nutné poznamenat, že kriminální recidiva nemusí být 

selháním funkce VTOS62, neboť existují i ti odsouzení, které lze označit 

pojmem nenapravitelní – u těchto jedinců je značně složité, ne-li nemožné přijít 

na takové postupy, které budou fungovat s ohledem na jejich psychobiologické 

předpoklady; mimo to může být problematické tyto osoby vůbec rozpoznat63. 

Problém vzniká i ve chvíli, kdy recidivisté páchají „jen“ méně závažné trestné 

činy, pro něž zákon dovoluje uložení VTOS v maximální délce několika let. 

Nebylo by tedy spravedlivé přičítat vinu pouze systému instituce vězeňství, 

musí se věnovat pozornost taktéž osobnostním charakteristikám pachatele. 

Z pohledu druhého je ovšem míra kriminální recidivy významným ukazatelem, 

podle nějž se mnohdy porovnává efektivita resocializace odsouzených napříč 

různými státy. Jaký vývojový trend tedy lze zaznamenat v oblasti kriminální 

recidivy v České republice? 

 Vraťme se k trestněprávnímu vymezení kriminální recidivy, který 

stanoví, že odsouzený byl již alespoň jedenkrát odsouzen za úmyslně spáchaný 

trestný čin k jakémukoli typu trestu. Tohoto pojetí využívá Policie ČR v ní 

zveřejňovaných statistikách64. Jelikož uveřejněné statistiky Policie ČR nenabízí 

náhled do údajů recidivy od roku 1989, ani od vzniku samostatné České 

republiky, nýbrž až od počátku nového milénia, budeme sledovat vývoj právě 

od roku 2000. Tohoto roku se míra recidivy ještě držela tři desetiny procenta 

pod 30% hladinou, o rok později se navýšila na 31,9 % a v roce 2002 byl 

nárůst ještě o mnoho vyšší – recidivisté tvořili 39,3 %. Od následujícího roku 

                                                 
61 NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL, a kol. Kriminologie. 2., přepracované vyd. Praha: 

ASPI, 2004, 451 s. ISBN 80-7357-026-2. Str. 128 
62 Zaměřujeme-li se na ty odsouzené, kteří již byli alespoň jedenkrát ve VTOS. 
63 Navíc není konkrétně definováno, jaké procento recidivistů je ještě únosné, a jaké již 

poukazuje na systémové selhání sankčních opatření.  
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procento stíhaných recidivistů nekleslo doposud pod 42 %. V meziročním 

srovnání došlo od počátku sledované doby pouze dvakrát ke snížení míry 

recidivy a od roku 2010 můžeme sledovat permanentní navyšování podílu 

recidivistů: uvedeného roku se jednalo o 47,48 % recidivistů ze všech 

stíhaných osob, v roce 2011 se procento navýšilo na 48,46 %, následujícího 

roku jsme mohli již zaznamenat míru 49,97 % a minulý rok se dokonce jednalo 

o nadpoloviční většinu stíhaných (52,63 %). Nejnovější zveřejněné údaje 

počítané od 1. 1. 2014 do 28. 2. 2014 hovoří o 54,35 % recidivních pachatelů65. 

Vývoj tedy naznačuje v meziročních srovnáních pomalý, avšak relativně stálý 

nárůst počtu recidivistů, a pokud budeme věřit prognózám odborníků 

zmíněným v úvodu, které uváděly, že do dvou let od vyhlášení plošné amnestie 

se počty odsouzených opět usadí na původní hodnotě, lze očekávat, že do roku 

2015 míra recidivy ještě vzroste. 

Nyní se však pojďme podívat na kriminální recidivu z pohledu, kdy ji 

chápeme jako opětovné odsouzení pachatele k VTOS, při čemž jím prošel již 

alespoň jedenkrát. Tohoto penitenciárního vymezení využívá VS ČR. Z dat 

uváděných výše totiž nelze vyčíst, kolik procent recidivistů již prošlo VTOS a 

kolik z nich dostalo trest jiný, např. podmíněný, nelze tedy údaje chápat tak, že 

např. v roce 2010 bylo přímo ve VTOS 47,48 % recidivistů. Proto pojďme 

v souvislosti s tematikou práce zaměřující se na VTOS uvést přesnější data. 

Je důležité zmínit fakt, že do roku 2005 uváděla VS ČR ve své výroční 

zprávě i informace o složení vězeňské populace na základě rozeznávání 

skutečnosti, zda byl daný pachatel již potrestán (k jakémukoli trestu), odsouzen 

k VTOS (případně kolikrát; jedenkrát až pětkrát a více), či se jedná o 

prvotrestaného. Tyto údaje nebyly mezi léty 2006-2010 k dispozici, od roku 

2011 však opět můžeme ve Statistické ročence VS ČR nalézt alespoň údaje, 

zda byl odsouzený k VTOS již odsouzen, či nikoli. Budeme tedy sledovat 

                                                                                                                                 
64 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky 

v roce 2009. Ministerstvo vnitra České republiky [online] 2010 [cit. 2014-04-08]. Dostupné z: 

www.mvcr.cz/soubor/zprava-komplet-2009-pdf.aspx ,str. 8 
65 Procento vzniklo přepočítáním z konkrétních počtů uváděných na webu www.policie.cz 

v záložce statistiky. Jednotlivé přehledy převzaty z: Kriminalita. Policie České republiky 

[online]. 2014 [cit. 2014-04-02]. Dostupné z: http://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx  

http://www.mvcr.cz/soubor/zprava-komplet-2009-pdf.aspx
http://www.policie.cz/
http://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx
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vývoj od roku 2000 stejně, jako tomu bylo v případě předchozího chápání 

kriminální recidivy. Tohoto roku se míra recidivistů ve VTOS ještě držela pět 

desetin procenta pod hranicí 60 %, od následujícího roku až do roku 2005 se 

pohybovala v rozmezí 60,51 % až 61,57 %. Po další čtyři léta není vývoj znám, 

dá se ale předpokládat, že nenastal významnější nárůst (či úbytek), neboť 

v roce 2011 dosahovala přibližně 63 %66. O rok později stoupla o jedno 

procento a ze Statistické ročenky VS ČR lze vyčíst, že minulý rok už bylo 

recidivních pachatelů ve VTOS dokonce 70,86 %67. Pro lepší představu: roku 

2013 bylo ve VTOS 14 284 odsouzených, skupinu recidivistů z toho tvořilo 

10 121 osob. 

 Co ze statistik Policie ČR a VS ČR tedy lze vyvodit? Ačkoli se podíl 

recidivistů již dříve odsouzených k různým formám trestů v posledních letech 

více méně drží na hranici kolem 50% ze všech stíhaných, podíl recidivistů 

opakovaně se ocitajících ve VTOS byl např. minulý rok ještě téměř o 20 % 

vyšší. Většinový podíl recidivistů odsouzených poněkolikáté k VTOS ze všech 

těchto osob poukazuje na to, že nápravná funkce VTOS se nejeví jako 

dostačující. Že by totiž takový počet odsouzených byl nenapravitelný, není 

pravděpodobné, a pokud by tomu tak bylo, neustálé střídání života „venku“ a 

ve vězení představuje celospolečenskou hrozbu vzhledem k tomu, že procento 

doživotně odsouzených ve srovnání s procentem recidivistů v penitenciárním 

pojetí je naprosto zanedbatelné. 

                                                 
66

 Vývojové tendence českého vězeňství v roce 2011. BIEDERMANOVÁ, Eva. Analýza 

trendů kriminality v roce 2011. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2012, s. 26-

37. Studie. ISBN 798-80-7338-127-1. Str. 28-29 
67 VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY. Ročenka Vězeňské služby České republiky 

2012 [online]. Praha: Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky, 2013, 65 s.[cit. 

2014-04-01]. Dostupné z: 

http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/Statisti

ck%C3%A9%20ro%C4%8Denky/Ro%C4%8Denka%202012.pdf , str. 84; a 

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY. Statistická ročenka Vězeňské služby České 

republiky za rok 2013 [online]. Praha: Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky, 

2014, 159 s.[cit. 2014-04-26]. Dostupné z: 

http://vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/Statistick%C

3%A9%20ro%C4%8Denky/Rocenka_2013.pdf , str. 96 

http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/Statistick%C3%A9%20ro%C4%8Denky/Ro%C4%8Denka%202012.pdf
http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/Statistick%C3%A9%20ro%C4%8Denky/Ro%C4%8Denka%202012.pdf
http://vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/Statistick%C3%A9%20ro%C4%8Denky/Rocenka_2013.pdf
http://vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/Statistick%C3%A9%20ro%C4%8Denky/Rocenka_2013.pdf
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3.2 Měření efektivity programů zacházení 

Hodnocení účinnosti VTOS v ohledu resocializace odsouzených je v praxi 

velmi komplikované a v České republice prozatím jen málo probádané, 

přemýšlíme-li nad jeho jinými formami, než je výpočet míry recidivy. VTOS 

svou resocializační neboli nápravnou funkci plní zejména prostřednictvím PZ, 

tudíž je nasnadě evaluovat VTOS právě na jejich základě. Ale právě s tím se 

v podmínkách České republiky pojí podle Institutu pro kriminologii a sociální 

prevenci (dále jen „IKSP“) několik zásadních problémů: standardizované PZ 

pod odborným vedením jsou vyvíjeny teprve v řádu posledních několika let, a 

proto nemůžeme předběhnout fázi, která je zavádí do praxe; tedy fázi, kdy se je 

učíme realizovat. Ověřování toho, co se ukáže být efektivní, může přijít až 

následně, neboť důležité je v tomto smyslu zkoumání dlouhodobé, jež v České 

republice prozatím nebylo realizováno. Ve vyspělých zemích je situace jiná; 

diskuze, výzkumy a literatura zabývající se tím, jaké programy efektivně 

zabraňují dalšímu páchání trestné činnosti, jsou značně široké – u nás byl vývoj 

odlišný zejména díky komunistickému režimu, jehož pozůstatkem se i nadále 

zdá být velký důraz kladený na bezpečnostní rizika, který tak komplikuje snahy 

o moderní postupy typu zavádění intervenčních programů, které jsou prověřeny 

a zacíleny na skutečně úspěšnou resocializaci vězňů. 

 I přes všechny okolnosti ztěžující aplikaci výzkumů, jež by mohly 

přinést validní výsledky, můžeme dnes sledovat snahy o jejich zavádění. 

Významným se v těchto podmínkách jeví být zejména výzkumné šetření z roku 

2010, jež provedl právě IKSP. Studie nese název Možnosti a problémy 

resocializace vězňů, účinnost programů zacházení a je koncipována 

následovně: zkoumány byly dvě skupiny odsouzených po 148 osobách ze 14 

českých věznic, při čemž jedna skupina absolvovala před ukončením VTOS 

standardizovaný program Zastav se, Zamysli se a Změň se (dále jen „3Z“), a 

druhá nikoli. Cílem pak bylo zjistit, zda se uvedený program ukáže být 

efektivní. Metoda analýzy zjištění byla postavena na základě srovnání míry 

recidivy u obou příslušných skupin (ve smyslu, zda se poté v době 6-8 měsíců 
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od propuštění informační partner znovu ocitl ve výkonu vazby či trestu odnětí 

svobody). 

Zjištění ukázala, že účast na programu 3Z sama o sobě nepotvrzuje 

hypotézu, že bude shledána nižší míra recidivy po propuštění u těch, kteří 

program absolvovali: menší procento recidivy bylo naopak zjištěno ve skupině, 

která programem 3Z neprošla (ve sledovaném období od propuštění každého 

konkrétního odsouzeného bylo ve výkonu vazby nebo již ve VTOS 43 % těch, 

kteří se programu účastnili, a 38% těch, kteří se ho neúčastnili; zároveň bylo 

zjištěno, že přibližně v době půl roku od propuštění páchání trestné činnosti 

opakovalo 10,6 % absolventů programu a 6,5 % těch respondentů, jež se 

s programem vůbec neseznámili)68. Jelikož je tato studie v současnosti jediným 

významnějším výzkumným šetřením provedeným v České republice 

zaměřeným výlučně na problematiku účinnosti programu zacházení, a je 

zároveň běžně dostupná veřejnosti, rozhodla jsem se v rámci vlastního 

výzkumu dotázat i samotných vězeňských zařízení, jakým způsobem PZ 

hodnotí. Výsledky budou uvedeny v kapitole 4.2.1 Zjištění plynoucí 

z informací poskytnutých věznicemi. 

 Výsledky šetření IKSP tedy nepoukázaly ani v tomto případě na 

příznivější vliv resocializačních snah během VTOS, než jaký vykazuje míra 

recidivních pachatelů opakovaně odsouzených k VTOS. Ani z tohoto, v našich 

podmínkách jedinečného, výzkumu tedy nelze konstatovat fakt, že je 

aplikovaný standardizovaný program účinný. Obecně se k efektivitě PZ staví 

kriticky i členka IKSP PhDr. Alena Marešová: „Většina programů zacházení je 

(…) formální a jejich základním účelem je opravdu vyplnit čas vězně, když 

chybí zaměstnání – suplují tak absenci práce a jsou jediným opatřením proti 

nudě, která však zpravidla vítězí i nad nimi69.“  

                                                 
68 BIEDERMANOVÁ, Eva a Michal PETRAS. Možnosti a problémy resocializace vězňů, 

účinnost programů zacházení. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 

2011, 98 s. Studie. ISBN 978-807-3381-158. Dostupné z: http://www.ok.cz/iksp/docs/390.pdf  

, str. 5-7 Tamtéž, str. 5-7, 76-79 
69 MAREŠOVÁ, Alena. O resocializaci ve vězeňství trochu jinak. In: Institut pro kriminologii 

a sociální prevenci [online]. Praha, 2012, s. 5 [cit. 2014-04-02]. Dostupné z: 

www.mvcr.cz/soubor/o-resocializaci-ve-vezenstvi-trochu-jinak-doc.aspx, str. 3 

http://www.ok.cz/iksp/docs/390.pdf
http://www.mvcr.cz/soubor/o-resocializaci-ve-vezenstvi-trochu-jinak-doc.aspx
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 Nedostatky v účinné realizaci PZ vidí i Český helsinský výbor, podle 

nějž jich je patrných hned několik: zákonem stanovený rozsah aktivit v rámci 

PZ neodpovídá skutečné praxi; nedostatečná pozornost je přikládána 

výchovným aktivitám a konceptu komunikace s vnějším sociálním světem, 

naopak příliš často jsou praktikovány kromě zaměstnávání pouze volnočasové 

aktivity, kdy ostatní aktivity nabývají pouze zmíněného formálního charakteru; 

na odsouzené není v potřebné míře působeno ve smyslu pochopení a uznání 

viny a přijetí odpovědnosti za své jednání. Chybí i žádoucí počet odborníků 

přímo ve věznicích, při čemž ti, kteří tam v současnosti funkci specialistů 

zastávají, mají v popisu práce jak přímé působení na vězně, tak i 

administrativu, jež je ovšem prováděna na úkor množství času věnovaného 

onomu působení70.  

To, že PZ a VTOS neplní svůj resocializační účel v optimální míře, 

deklaruje i současná vláda, která se v koaliční smlouvě na období 2013 – 2017 

zavázala k následujícímu: „Změníme trestní politiku s cílem omezit trestnou 

činnost i její recidivy. Je třeba posílit preventivní programy, zreformovat 

vězeňství, zefektivnit programy zacházení s odsouzenými, zajistit práci pro co 

největší počet vězňů, a tím řešit i jejich zadluženost71. 

 

 

 

 

 

                                                 
70

 VALEŠ, František. Vězeňství a trestní justice. In: Český helsinský výbor [online]. 2007 [cit. 

2014-03-27]. Dostupné z: http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2008030403 
71 Demokratický právní stát: Trestní právo a trestní politika. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. 

Koaliční smlouva mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013-2017 

[online]. 2013 [cit. 2014-04-09]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/assets/media-

centrum/dulezite-dokumenty/koalicni_smlouva.pdf, str. 24 

http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2008030403
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/koalicni_smlouva.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/koalicni_smlouva.pdf
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4 Realizovaný výzkum 

4.1 Předmět, cíl a metody výzkumu 

Předmětem výzkumu bylo zkoumání aktérů s problematikou resocializace 

během VTOS spjatými. Dotazovaní jakožto i zvolená metodologie byli 

rozděleni do dvou skupin dle kritéria rozdílné povahy informací, jež jsem od 

nich chtěla získat. První skupinu tvořily věznice, od nichž jsem se snažila zjistit 

věcné informace týkající se možností, které mají v otázce realizace a měření 

účinnosti PZ včetně zaměstnávání odsouzených. Druhou skupinu pak 

zastupovali aktéři, od nichž jsem se pokusila zjistit jejich osobní názory a 

postoje, které ke zkoumané problematice zaujímají.   

 Jako cíle šetření byly stanoveny dva základní požadavky: zachytit, zda 

existují významné rozdíly v možnostech a omezeních vězeňských zařízení co 

se realizace a evaluace PZ se zaměřením na zaměstnávání osob během VTOS 

týče, či zda mají všechna tato zařízení stejné šance na uplatňování 

resocializačních snah a hodnotí je dle stejných kritérií. Druhým záměrem pak 

bylo zjistit, jak se k nápravným procesům popsaným věznicemi a legislativou 

staví vybraní jednotliví aktéři a jak tyto snahy o úspěšnou resocializaci a 

reintegraci odsouzených (k VTOS) hodnotí z vlastní perspektivy.   

Jak již bylo představeno v úvodu práce, šetření bylo provedeno za 

pomoci dvou metod. V první fázi se jednalo o kvantitativní dotazování všech 

věznic v České republice prostřednictvím rozeslané žádosti o poskytnutí 

informací, ve druhé pak bylo využito kvalitativní metody osobních rozhovorů 

s jednotlivými aktéry. Designem šetření je tak výzkum na základě smíšeného 

modelu, který kombinuje jak kvantitativní, tak kvalitativní metody, a pro nějž 

je charakteristické, že se použité metody vzájemně liší ve svých cílech, 

výsledcích, sběru i typu dat72. Jelikož každou z použitých metod doprovázela 

jiná omezení a další specifika, považuji za vhodné věnovat se jim blíže 

samostatně. 
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4.1.1 Žádost o poskytnutí informací 

První zvolenou metodou sběru dat byla žádost o poskytnutí informací na 

základě Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Tato 

forma byla využita z toho důvodu, že se jevila v podmínkách takto malého 

výzkumného šetření jako adekvátní vůči respondentům, kteří jejím 

prostřednictvím byli osloveni. Adresátem a informačním partnerem v tomto 

případě byly věznice v České republice. Těchto nápravných zařízení je v České 

republice v současnosti 35 fungujících, byly proto osloveny s žádostí o 

poskytnutí informací skrze emailovou a klasickou korespondenci. Obecná 

podoba rozeslaného dotazníku včetně formálních náležitostí vyplývajících ze 

zákona o svobodném přístupu k informacím je uvedena v příloze číslo 2. 

Otázky byly vždy formulované shodně ve stejném pořadí a jednalo se o otázky 

otevřené. K dotazníku byl připojen průvodní dopis seznamující věznice 

s účelem zaslané žádosti a s prosbou o zodpovězení položených otázek. Data 

byla zpracována za pomoci tematické a statistické analýzy. 

 Původním záměrem bylo získat informace od všech informačních 

partnerů, tedy veškerých věznic. Následně se ukázalo, že tento záměr není 

uskutečnitelný zejména z důvodu finančních omezení výzkumu. Po upravení 

formálních náležitostí prvotní zaslané žádosti, která neobsahovala – díky mé 

neinformovanosti – legislativou požadované informace73, byla po konverzaci 

s odborným zaměstnancem VS ČR mírně poupravena i formulace otázek a 

žádost byla zaslána ještě jednou, kdy již akceptovala výtky ze strany adresáta74. 

Otázky byly poleženy tak, aby dle mého názoru nezabralo jejich zpracování 

zaměstnancům VS ČR mnoho času, o požadovaných informacích jsem se 

domnívala, že si je sama věznice zpracovává pro své interní účely; tento můj 

předpoklad se ale ukázal jako lichý, neboť jsem se setkala s překvapivě nízkou 

návratností. Subjekt povinný reagovat na zaslanou žádost má dle vyjádření 

                                                                                                                                 
72 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, 

408 s. ISBN 80-7367-040-2. Str. 60-61 
73 V žádosti nebylo uvedeno datum narození a místo trvalého bydliště žadatele. 
74 Např. některé věznice požadovaly zaslání klasického dopisu namísto emailu. Některé 

emailové adresy se zase ukázaly jako neplatné či nebyly zveřejněny vůbec apod. 
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věznic ze zákona nárok na finanční úhradu za náklady spojené s vyřízením 

žádosti v případě, jedná-li se o „mimořádně rozsáhlé vyhledávání75“. Možnosti 

požadovat finanční kompenzaci tak využilo 23 nápravných zařízení, 10 dalších 

na žádost reagovalo kladně, tj. poskytly informace bez požadavku zaslání 

úhrady a 2 věznice žádost nekomentovaly; žadateli nebyla zaslána žádná 

odpověď navzdory skutečnosti, že zákon ukládá osloveným subjektům 

povinnost se k ní vyjádřit. Z nasyceného vzorku cílové skupiny tak jsou 

nakonec k dispozici pouze data necelé třetiny oslovených adresátů. 

 Ačkoli nebylo zamýšleným cílem evaluovat přístup věznic, odpovědi 

vyprodukovaly zajímavá zjištění právě v tomto směru. Po počátečním apelu na 

mou osobu, abych využila alternativní zdroje informací namísto 

administrativního zatěžování věznic, jsem i nadále trvala na platnosti žádosti a 

jejím zodpovězení. Jednotlivé věznice pak postupovaly značně odlišně – ačkoli 

průměrná požadovaná částka činila 738 Kč, objevila se i věznice, která za 

zpracování informací požadovala „pouze“ 200 Kč, ale také taková, která 

úhradu vyčíslila na rekordních 1950 Kč. Výčet jednotlivých reakcí a 

požadovaných částek spolu s uvedením konkrétní věznice si může čtenář 

prohlédnout v příloze č. 3. Je tedy s podivem, že za tytéž informace může jedna 

státní věznice požadovat bezmála až desetinásobek finanční náhrady ve 

srovnání s jinou státem zřizovanou věznicí. Celková částka, která byla 

věznicemi v součtu stanovena, činí 16 975, 80 Kč. V důsledku takto vysoké 

částky tedy výsledná data byla analyzována pouze od těch věznic, které 

informace zaslaly bez požadavku úhrady finančních nákladů. V případě jedné 

věznice se taktéž např. stalo, že po prvotní odpovědi s výzvou k uhrazení 

neuvedeného finančního obnosu věznice později požadované informace bez 

vyjádření z mé strany zaslala. 

Mimo otázku financování mne překvapil ještě další fakt, a to sice, že 

věznice posílaly mou žádost svým nadřízeným, a dokud nedostaly pokyn, že ji 

mohou zpracovat, neučinily tak. Lze tedy jen polemizovat, jaký důvod je 

k tomu vedl. Vzhledem k tomu, že jsou nápravná zařízení totální institucí, 

                                                 
75 Viz vyjádření věznic dostupných po vyžádání u autorky výzkumu. 
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mohla v tom hrát roli skutečnost, že nevěděly, jaké informace mohou (a chtějí) 

veřejnosti poskytnout; mohly taktéž mít strach z toho, že se jedná o určitou 

formu kontroly. Zajímavým se jeví také zákonný postup zpracování žádosti, 

kdy věznice žádost zpracuje a až na základě toho vyčíslí, jakou částku bude po 

žadateli vymáhat. Prakticky to znamená, že věznice dotazník zpracovaly, avšak 

z důvodu nedostatečných finančních prostředků z mé strany jakožto autorky 

výzkumu nebudou data nikterak využity. Čas věnovaný zodpovězení otázek tak 

nebude věznici uhrazen a práce zaměstnanců VS ČR, kteří se na tomto 

zodpovězení podíleli, ve svém důsledku zůstane bezvýznamná. V neposlední 

řadě byla taky zjištěna skutečnost, že v některých případech věznice (prostor 

vyhrazený k potrestání pachatelů trestných činů a jejich nápravě vedoucí 

k akceptaci zákonů a norem) nerespektuje platnou legislativu76, jestliže 

nepostupuje podle přijatého zákona, který jí ukládá povinnost reakce, ať už 

z důvodu neznalosti zákonů, či jejich vědomého porušování.   

 Během zpracovávání a rozesílání žádosti došlo k určité situaci, která 

mne donutila přemýšlet nad dalším směřováním výzkumu. Vysoce postavený 

zaměstnanec VS ČR mi nabídl, že mi poskytne určitá interní data (VS ČR), 

která nejsou běžně k dispozici, a zároveň domluví schůzku s odborníky na PZ. 

Nejprve jsem přirozeně s vděkem souhlasila, ovšem později začal onen 

informační partner více zasahovat do tematiky práce, např. uvedl, jakou 

strukturu by měla práce mít a na co by měla být zaměřena. V tu chvíli jsem 

tedy řešila dilema, zda si nechat pomoci a mít k dispozici vcelku nedostupná 

data, či od takto „těsné“ spolupráce spíše odstoupit a vystačit si s daty jinými. 

Rozhodla jsem se pro druhou možnost, neboť ve chvíli, kdy bych přijala 

náměty a návrhy zaměstnance VS ČR na směřování práce, míra objektivity 

výzkumu by tím pravděpodobně klesla. To plyne z faktu, že by došlo k selekci 

zkoumané problematiky zaměstnancem VS ČR, a data by pak byla vybrána 

tak, jak uzná za vhodné ze své pozice; záměrně by mohla být vyřazována ta, 

                                                 
76 V rámci tohoto výzkumu takto postupovaly dvě věznice, jak bylo uvedeno výše. 
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která poukazují na potenciální skutečnost, že něco nefunguje, pakliže tato data 

existují77.  

4.1.2 Rozhovor s aktéry 

Druhá metoda sběru dat, které jsem v šetření využila, bylo osobní dotazování 

zainteresovaných aktérů ve zkoumané problematice. Této metody jsem využila 

zejména z důvodu triangulace. Triangulace spočívá v tom, že se mísí různé 

druhy metod a dotazují se různí aktéři). Jejím cílem je vzájemná validizace 

použitých metod a přijetí různých perspektiv, z nichž na probíranou 

problematiku lze nahlížet. Zkoumáno je tedy více aspektů daného jevu, či 

dokonce více jevů jedné problematiky78. Dotazováním různých aktérů jsem se 

tak snažila obohatit data získaná kvantitativní metodou, zjistit informace, které 

nebyly z odpovědí věznic zřejmé, a získat náhled do zkušeností osob 

zainteresovaných ve zkoumané problematice. Aby výzkum dosáhl co největší 

míry objektivity a nebyl jednostranný dle požadavků triangulace, byli do 

výzkumu zařazeni ti aktéři, kteří na resocializační funkci VTOS nahlíží 

z odlišných pozic – odborníci, kteří ve VTOS realizují určité projekty, avšak 

nejsou zaměstnanci VS ČR; odsouzený, jenž VTOS absolvoval, a zaměstnanec 

VS ČR, který se ve věznici dennodenně nachází v rámci svého povolání. 

 V této fázi sběru dat se tak lišily konkrétní zvolené techniky rozhovoru 

dle toho, s jakým aktérem byl veden. Společné rysy ovšem měly všechny 

rozhovory ve dvou bodech: rozhovor byl polostrukturovaný, což znamená, že 

jsem vytvořila okruhy témat, jež mne v rámci šetření zajímaly, při čemž jsem 

ale ponechala informačnímu partnerovi možnost hovořit o svých zkušenostech 

či názorech tak, jak to pro něj bude přirozené; některá konkrétní témata a 

                                                 
77 I přes odmítnutí návrhů informačního partnera co se struktury a směřování práce týče, byl i 

nadále tento partner ochoten domluvit mi schůzku s experty na PZ, která se ovšem nakonec 

neuskutečnila. Tato nabídka mi byla sdělena ve chvíli, kdy byl generálním ředitelem VS ČR 

stále ještě Petr Dohnal, jenž byl ovšem v následujících dnech ze své funkce odvolán, při čemž 

byl do jeho pozice následně jmenován Pavel Ondrášek. Teoreticky je tak možné, že spolupráce 

nebyla realizována v důsledku organizačních změn, neboť konverzace s informačním 

partnerem ustala právě téhož týdne. Jedná se pouze o hypotetické usouzení autorky výzkumu, 

ze strany informačního partnera nebyl žádný oficiální důvod sdělen. 
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formulace otázek tak vznikaly až přímo v interakci našeho rozhovoru. Druhý 

společný rys spočívá ve výběru komunikačních partnerů, kterým byl 

nepravděpodobnostní výběr úsudkem79. Další náležitosti se pak odvíjely od 

každého individuálního případu. Za metodu analýzy dat byla zvolena tematická 

analýza. 

 Prvním dotázaným byl expert v oblasti vzdělávání a rekvalifikace 

odsouzených. Tento odborník se aktivně podílí na projektech uskutečňovaných 

ve věznicích, jejichž účelem má být zejména snazší zařazení odsouzeného na 

trh práce po jeho propuštění z VTOS. Tento polostrukturovaný rozhovor v sobě 

nesl prvky neformálního a narativního interview, kdy byla zadána pouze 

základní kostra témat, která byla žádoucí projednat, ovšem komunikačnímu 

partnerovi byla ponechána volnost v jeho vyprávění. Záměrem kombinace 

různých prvků byla zejména snaha o zachycení různých, byť mnohdy i 

odlišných informací, jejichž účelem bylo pochopení různých aspektů, které 

mohou na resocializační procesy působit a ovlivňovat je, ačkoli nejsou přímo 

spjaty s jejich realizací. To pak umožňuje z výpovědi přinést komplexnější 

informace o VTOS, nikoli pouze o PZ. Rozhovor trval přibližně hodinu a půl a 

mimo zjištění, která budou představena v kapitole 4.2.2 Zjištění plynoucí 

z rozhovorů s experty, přinesl ještě jednu referenci na dalšího experta, který se 

v současnosti podílí na realizaci zmiňovaných projektů. Rozhovor s tímto 

odborníkem tak přinesl další náhled do vymezené oblasti, byl postaven na 

stejných metodách jako v případě prvního dotazovaného a trval téměř stejně 

dlouhou dobu. Rozdíl zde spočíval především ve výběru respondenta – výběr, 

jak vyplývá z výše uvedeného, jako jediný proběhl metodou nabalováním 

(neboli snowball sampling) namísto výběru úsudkem.  

 Druhým informačním partnerem byl odsouzený. Jelikož se odsouzený 

dennodenně ocitá v praktickém fungování resocializačních procesů, usoudila 

jsem, že je žádoucí zachytit názor na projednávanou problematiku i z tohoto 

                                                                                                                                 
78 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, 

408 s. ISBN 80-7367-040-2. Str. 149 
79 Jedinou výjimku tvořil jeden odborník vybraný metodou snowball sampling. 
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úhlu pohledu. Koneckonců pro tyto osoby jsou programy tvořeny, věznice ve 

svých odpovědích na žádost o poskytnutí informací nahlíží na resocializační 

snahy a PZ kladně, ale je otázka, jak je přijímají právě sami odsouzení. 

Rozhovor byl jako v předešlých případech polostrukturovaný; podle toho, jak 

odsouzený odpovídal na předem připravené otázky, byly do diskuze zařazeny 

další doplňující a navazující témata. Délka interview čítala 50 minut. Zároveň 

je důležité zmínit, že rozhovor s odsouzeným byl uskutečnitelný pouze z toho 

důvodu, že se osobně známe; v jiném případě by bylo velice komplikované 

oslovit takového aktéra pomocí nějakého adekvátního výběru.  

 Posledním komunikačním partnerem byl zaměstnanec VS ČR na pozici 

strážného. Věznice ve formálních odpovědích s odvoláním na Zákon č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nikde explicitně neuvedly 

ani náznak toho, že by PZ byly nedostatečné, nefunkční či dokonce špatně 

prováděné, což je ale samozřejmě logické. Snažila jsem se proto zjistit názor 

konkrétního zaměstnance VS ČR na nápravné působení VTOS pod záštitou 

anonymity, abych zaznamenala i neoficiální stanovisko pracovníka, jenž vidí 

fungování VTOS, potažmo věznic každý den, a může tak na rozdíl od běžné 

populace nahlédnout do řádu věznice a sám do něj zasahovat, ačkoli se 

v resocializačních aktivitách neangažuje. Rozhovor probíhal metodologicky 

velice podobně rozhovoru s odsouzeným, jeho trvání bylo nejkratší 

z provedených interview, trvalo 20 minut. 

 I v této fázi výzkumu jsem se setkala s určitými omezeními. 

Komplikace plynuly zejména z toho, že několik účastníků po počátečním 

přislíbení účasti odmítlo spolupráci. V největší míře bylo odmítnutí spolupráce 

zjištěno mezi zaměstnanci VS ČR, kteří se odvolávali především na příslib 

mlčenlivosti, kterým se zavázali. Ze strany vysoce postavených pracovníků VS 

ČR mi taktéž byla nabídnuta spolupráce s interními experty na PZ, která taktéž 

nebyla nakonec uskutečněna, jak bylo zmíněno výše. Odmítavý přístup byl ale 

projeven i zástupcem příspěvkové organizace zabývající se mimo jiné činnosti 

i resocializačním a reintegračním programům po propuštění odsouzeného; a ani 

odsouzený v jednom případě několikrát nedodržel stanovený termín, kdy měl 
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být rozhovor realizován. Tento výzkum tak neobsahuje reprezentativní vzorek 

dotázaných, neklade si proto ambice na zobecnění získaných poznatků. Jedná 

se o jednorázové šetření, které má nastolit další otázky a témata, která by bylo 

vhodné dále zpracovávat tak, aby bylo zřejmé, jaké překážky stojí v cestě 

úspěšné resocializaci odsouzených a snižování míry recidivy u těch jedinců, 

kteří již prošli nejtvrdším sankčním opatřením v České republice, tedy VTOS. 

4.2 Intepretace závěrů 

Výsledky výzkumného šetření budou v této kapitole pro lepší přehlednost 

členěny na samostatné celky podle typu dotazovaného aktéra, souhrnný přehled 

bude diskutován v podkapitole 4.2.5 Shrnutí výsledných zjištění a v závěru 

práce. 

4.2.1 Zjištění plynoucí z informací poskytnutých věznicemi 

Věznice, které na žádost o poskytnutí reagovaly poskytnutím informacím bez 

dalších požadavků80, se k otázkám vyjadřovaly obdobným způsobem. Co se 

týče zaměření a obsahu PZ uváděly vždy81 všeobecné dělení aktivit PZ tak, jak 

je vymezuje zákon. Konkrétní aktivity, které do nich jednotlivé věznice 

zařadily, byly představeny v kapitole 2.2.3 Programy zacházení aplikované 

v českých věznicích. Tři věznice uvedly taktéž konkrétní počty jejich účastníků; 

10 nejnavštěvovanějších uvádím pro představu toho, co se v šetření ukázalo 

jako nejčastěji praktikované aktivity PZ, v následujících tabulkách82:  

Věznice Břeclav: 

POŘADÍ NÁZEV AKTIVITY POČET ÚČASTNÍKŮ 

1. Kondiční cvičení 81 

2. Kroužek PC 41 

3. Relaxační aktivity 36 

4. Čtenářský kroužek 33 

5. Zeměpisný kroužek; 

rukodělná činnost 

28 

                                                 
80 Mezi tyto věznice patří: Bělušice, Břeclav, České Budějovice, Kuřim, Mírov, Praha-Pankrác, 

Rapotice, Rýnovice, Valdice, Znojmo. 
81 Kromě věznice Znojmo, jež otázky zaměřené na PZ nezodpověděla. 
82 Uvedené aktivity včetně počtu jejich účastníků se vztahují ve všech třech tabulkách k datu 

15. 3. 2014. 
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6. Filmový kroužek 21 

7. Psychosociální 

poradenství 

16 

8. Nácvik pracovních 

dovedností; sportovní 

kroužek 

14 

9. Hudební kroužek; JOB 

CLUB 

10 

10. Komunikace 9 

 

Věznice Rapotice: 

POŘADÍ NÁZEV AKTIVITY POČET ÚČASTNÍKŮ 

1. Kroužek sportovních her 207 

2. Stolní tenis 163 

3. Kroužek filmového 

diváka 

158 

4. Anglický jazyk 116 

5. Rybářský kroužek 112 

6. Dřevo a stavby 77 

7. Sociálně právní 

poradenství 

62 

8. Zahrádkářský kroužek 55 

9. Setkávání drogově 

závislých 

54 

10. Kondiční cvičení 46 

 

Věznice Rýnovice: 

POŘADÍ NÁZEV AKTIVITY POČET ÚČASTNÍKŮ 

1. Pracovní výchova, 

komunitní setkání 

80 

2. Sociální poradenství 42 

3. Všeobecný vzdělávací 

kroužek 

36 

4. Vaření a stolování 32 

5. Skupinová práce 29 

6. Kroužek sportovních her 26 

7. Skupinová terapie 18 

8. Stolní tenis 16 

9. Šachový kroužek, 

keramický kroužek; 3Z 

12 

10. Malířská a modelářská 

aktivita 

8 
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Z těchto dat lze vyčíst, že v každém případě zastávalo minimálně pět z 

uvedených činností volnočasové aktivity, byli tedy odsouzenými navštěvovány 

s největší oblibou (např. věznice Rapotice: 741 zapsaných do zájmových 

aktivit oproti 309 zapsaných do ostatních aktivit). Otázkou zůstává, jak 

významný dopad na nápravu odsouzených právě tyto zájmové aktivity mají; 

jejich účelem má být naučit odsouzeného efektivně využívat volný čas, aby ho 

nesvádělo při pobytu na svobodě vrátit se k trestné činnosti (či určitému druhu 

závislosti), ovšem hlubší výchovné působení zaměřené na změnu postoje 

odsouzeného páchání k trestné činnosti není jejich cílem. 

Zajímavostí je také fakt, že se věznice v určitých aktivitách neshodly na 

tom, mezi jaké oblasti tyto aktivity patří. Zatímco např. věznice Rapotice 

zařadila zahrádkářský kroužek do zájmových aktivit, věznice Valdice ho 

označila za vzdělávací aktivitu; obdobně tomu bylo i v případě filmového 

kroužku. Je tedy otázkou, zda jsou nějakým způsobem standardizována určitá 

kritéria, podle kterých se jednotlivé aktivity přiřazují do konkrétních oblastí 

PZ. Legislativa tato kritéria neuvádí. 

Vzhledem k tomu, že některé věznice uváděly ohledně PZ pouze 

obecné informace, jiné vyjmenovaly konkrétní aktivity, není možné exaktně 

vyvodit, jaká je míra různorodosti těchto aktivit. Větší rozdíly nebyly 

prokázány ani v realizaci zvláštních programů před propuštěním, nicméně 

věznice Rapotice uvedla, že nedisponuje specializovanými programy na rozdíl 

např. od věznice Příbram, která má jako jedna z mála počítačové vybavení pro 

odsouzené před výstupem, kteří si za jeho pomoci hledají zaměstnání83. 

Z tohoto vyjádření lze usoudit, že možnosti nejsou zcela rovnocenné.  

Věznice nejčastěji uváděly tzv. výstupní oddělení, jehož cílem je 

zejména příprava odsouzeného na propuštění a motivace odsouzeného, aby se 

zajímal o řešení vlastních problémů, a odvolávaly se na Zákon č. 169/1999 Sb., 

o výkonu trestu odnětí svobody, konkrétně na §41, který uvádí: „V rámci 

programu zacházení se pro odsouzené nezařazené do výstupního oddělení 

vytvářejí nejméně 3 měsíce před propuštěním podmínky pro soběstačný život v 
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souladu se zákonem a za tím účelem se aktualizuje program zacházení84.“ Bylo 

zmiňováno, že se jedná především o zařazení odsouzeného do samoobslužných 

a extramurálních85 aktivit a o poskytování sociálně právního poradenství. 

Zajímavé v této souvislosti je, že zákon hovoří o tom, že jsou v uvedenou dobu 

vytvářeny podmínky pro legální způsob života po propuštění odsouzeného, 

tento účel je totiž již v samotném vymezení všeobecných PZ bez přihlédnutí 

k tomu, jak dlouhý VTOS odsouzeného čeká; zda ho právě započal, či je těsně 

před propuštěním. 

 Další část žádosti se věnovala zaměstnávání odsouzených. Šetření 

ukázalo, že procento zaměstnaných odsouzených se v jednotlivých věznicích 

značně liší, při čemž k 31. 12. 2013 bylo průměrně v těchto věznicích 

zaměstnáno 45,4 % odsouzených86. Průměrná zaměstnanost konkrétních věznic 

k uvedenému datu byla následující: 

NÁZEV 

VĚZNICE 

POČET 

ODSOUZENÝCH 

PRACOVNĚ 

ZAŘAZENI – 

POČET 

PRACOVNĚ 

ZAŘAZENI - 

PROCENTO87 

Bělušice 434 161 37% 

Břeclav 153 50 32,7% 

České 

Budějovice 

84 52 61,9% 

Kuřim 469 180 38,4% 

Mírov 34288 215 62,9% 

Pankrác 507 220 43,4%89 

Rapotice 583 117 20,1% 

Rýnovice 458 309 67,5% 

Valdice 910 528 58% 

Znojmo 206 65 31,6% 

                                                                                                                                 
83 Samozřejmě přes off-line síť, kdy na počítačích nesmějí provádět libovolnou aktivitu. 
84 ČESKO. Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých 

souvisejících zákonů. In Sbírka zákonů ČR, ročník 1999, částka 58, § 41. Dostupné na: 

<http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=47912&recShow=1&fulltext

=&nr=169~2F1999&part=&name=&rpp=15#parCnt> [cit. 2014-04-10]. ISSN 1211-1244.  
85 Tj. aktivity, kdy se odsouzeným umožňuje nácvik sociálních dovedností mimo prostory 

věznice. 
86 Procento bylo vypočítáno klasickým aritmetickým průměrem z procenta zaměstnanosti 

jednotlivých věznic. 
87 Data jsou zaokrouhlena na desetinu procenta. 
88 Celkový počet odsouzených činil 359 osob, práceschopných jich bylo 342. 
89 Ačkoli věznice vykázala k uvedenému datu zaměstnanost 43,4 %, uvedla, že průměrná 

zaměstnanost činí 80,58 %.  

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=47912&recShow=1&fulltext=&nr=169~2F1999&part=&name=&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=47912&recShow=1&fulltext=&nr=169~2F1999&part=&name=&rpp=15#parCnt
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Nejnižší zaměstnanost byla zjištěna u věznice Rapotice (20,1 %) a nejvyšší 

v případě věznice Rýnovice (67,5 %)90; rozdíl je celých 47,5 %, což dokazuje, 

že možnosti zaměstnávání odsouzených jednotlivých věznic nejsou zdaleka 

vyrovnané. Průměrné procento zaměstnanosti k uvedenému datu poukazuje na 

omezené a nedostatečné možnosti zaměstnávání odsouzených ve VTOS.  

  Optimisticky se nicméně jeví skutečnost, že všechny věznice, které 

odpověděly na žádost, zaměstnávají odsouzené na pozicích, kdy se starají se o 

vnitřní provoz nápravného zařízení; 8 z 10 věznic k uvedenému datu uvedlo 

spolupráci se soukromými subjekty91. Nejčastěji zmiňované pracovní pozice a 

přehled dalších, které věznice uváděly, čtenář najde v příloze 3 spolu 

s poznatky o tom, které z věznic ne/spolupracují se soukromými subjekty.  

Významné poznatky přinesly odpovědi věznic v otázce měření účinnosti 

PZ. Ze zjištěných výsledků je patrné, že věznice postupují podobným 

způsobem: hodnocení PZ provádí především příslušný vychovatel, případně 

speciální pedagog, a je realizováno ve sledovaném období dvou měsíců 

v případě věznice typu s dozorem, v období tří měsíců v případě vězení 

s ostrahou. Ačkoli PZ obsahuje dílčí druhy aktivit, hodnoceno je jeho celkové 

plnění. Pokud odsouzený plní stanovený PZ, má věznice možnost jeho 

přeřazování v rámci vnitřních diferenciačních skupin, na jejichž základě může 

odsouzený získat určité výhody, jak bylo naznačeno v kapitole 2.2.1 Základní 

legislativní vymezení programů zacházení. 

Z informací, které věznice poskytly, je zřejmé, že evaluace PZ během 

VTOS je chápána jakožto hodnocení plnění závazků, ke kterým odsouzený 

přistoupil, nikoli jako hodnocení měření samotné účinnosti realizovaných PZ. 

To podporuje vyjádření věznice Bělušice, která kromě dalšího uvedla, že 

výsledným hodnocením je stručné vyjádření „PLNÍ, či NEPLNÍ“ (rozuměj 

dohodnuté povinnosti). Z toho lze vyčíst, že pokud odsouzený plní závazky, 

                                                 
90 Z toho je řádně zaměstnáno 169 osob, dalších 141 započítaných do procenta zaměstnanosti 

nemá nárok na finanční odměnu, jedná se totiž o brigádníky, studenty a účastníky různých 

terapií, kteří se do evidence zaměstnanosti běžně započítávají (v odpovědích ostatních věznic 

nebyly tyto skupiny rozlišovány). Pokud bychom uvažovali pouze nad jedinci, kteří za svoji 

práci dostávají mzdu, míra zaměstnanosti by se snížila na 36,7 %. 
91 Zmiňována byla i spolupráce skrze Středisko hospodářské činnosti. 
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které si prakticky sám zvolil z aktivit, které věznice nabízí, hodnocení je kladné 

(např. věznice Rapotice uvedla, že výsledky jsou ve většině případů velice 

kladné). Hodnocení plnění závazků během VTOS ale nemusí vypovídat o 

účinnosti přijatého programu, neboť odsouzený může mít důvod, proč je plnit – 

motivací se může stát skutečnost, že jakmile odsouzený povinnosti plní, může 

se ocitnout v lepší diferenciační skupině, což vytváří podmínky pro to, aby měl 

větší možnost, že bude soudem podmínečně propuštěn92. Nicméně fakt, že 

odsouzený plní dohodnuté povinnosti během VTOS, může mít vliv na to, zda 

bude povinnosti plnit i po propuštění.  

Věznice České Budějovice na otázku měření efektivity PZ odmítla 

odpovědět z důvodu, že se jedná o „interní informace“ a další dvě věznice se 

vyjádřily, že účinnost PZ nehodnotí. Věznice Mírov k tomu uvedla, že „dopad 

programu je ovlivněn hlavně způsobem jeho realizace ve smyslu kvality a 

integrity.“ Věznice Znojmo zase prohlásila, že efektivitu neměří z toho 

důvodu, že po propuštění odsouzeného nemá zpětnou vazbu. Můžeme se tedy 

domnívat, že měly-li by věznice tuto zpětnou vazbu (např. od probačních a 

mediačních pracovníků, sociálního kurátora či úřadů práce apod.), šla by 

efektivita v jejím pravém slova smyslu hodnotit lépe. Autoři knihy Basic 

education in prisons dokonce uvádí, že sledování chování jedinců po 

propuštění je nezbytné v případě, chceme-li dosáhnout stabilního pochopení 

v otázce toho, co se dlouhodobě vykazuje jako efektivní93. Takové opatření by 

tedy mohlo přispět k rozvoji porozumění toho, „co funguje“ přímo pracovníky 

VS ČR, ačkoli by jeho zavedení s sebou neslo další administrativní, personální 

a finanční zátěž. Na druhou stranu by ale takové opatření znamenalo další 

posun v modernizaci českého vězeňství. Paterová v díle Analýza a tvorba 

veřejných politik píše:  „Cíle jsou předjímané (očekávané) stavy, v nichž je 

vyjádřen budoucí efekt veřejné politiky. Ve správně stanovených cílech jsou 

                                                 
92 Na což poukazuje i vyjádření odsouzeného, viz kapitola 4.2.3 Zjištění plynoucí z rozhovoru s 

odsouzeným. 
93 UNITED NATIONS OFFICE AT VIENNA. Basic education in prisons. Vienna, Austria: 

United Nations, 1995. ISBN 92-113-0164-5.  
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formulovány nejen budoucí očekávané efekty, ale i kritéria pro evaluaci94.“ Jak 

vidno, v tomto případě kritéria hodnotící účinnost resocializačních procesů a 

činností během VTOS zcela zřetelně chybí; věznice uvažují pouze nad  

plněním/neplněním daných aktivit, z čehož jednoduše plynou buď odměny, 

nebo represe.   

4.2.2 Zjištění plynoucí z rozhovorů s experty 

První dotazovaný expert hodnotí PZ jako programy, které má význam 

realizovat. Svůj účel tak v jistém směru plní, na odsouzeného působí kladně, 

ale k požadované míře nápravy tyto programy v podobě, jak jsou nastoleny 

dnes, nejsou postačující hned ze dvou důvodů. Na základě svých zkušeností 

odborník zaznamenal nedostatek, na nějž upozorňují sami odsouzení, a kterým 

je zaměstnávání. Problém pak dle jeho názoru nespočívá v tom, že neexistují 

efektivní formy zaměstnávání odsouzených, ale k jejich realizaci je zřejmá 

laxnost ze strany věznic. Odborník to demonstroval na konkrétním případu: 

jakožto podnikatel, jemuž samotnému ze zaměstnávání odsouzených plynou 

určité výhody, měl zájem využít této pracovní síly, a proto začal jednat 

s věznicí o možnostech spolupráce. Trvalo jeden kalendářní rok, než byl proces 

věznicí schválen, ačkoli věznice nemusela vynakládat žádné finanční 

prostředky k tomu, aby spolupráce byla možná, neboť stroje potřebné k výrobě 

a kvalifikované „mistry“ byla firma ochotna dodat. Expert podobné situace 

hodnotí jako nevoli zaměstnanců VS ČR, kterým z toho plyne „práce navíc“, 

argumentují tak především dodržováním bezpečnostních pravidel. Zajímavostí 

pak ve směru zaměstnávání osob ve VTOS je, že odsouzení mohou zakládat 

odbory. 

Druhým problémem PZ je, že ačkoli jsou během VTOS aplikovány, po 

propuštění odsouzeného chybí opatření, která by odsouzeným pomohla 

úspěšně se zařadit do života běžné společnosti. Je to situace, kdy odsouzený 

dostane relativně malý finanční obnos, a nemá-li domluvené zaměstnání, musí 

                                                 
94

PATEROVÁ, Hana. Tvorba cílů a evaluačních kritérií. VESELÝ, Arnošt et al. Analýza a 

tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: Slon, 2007. ISBN 978-80-86429-
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se jít přihlásit na úřad práce. Pokud to propuštěný udělá hned v prvním 

okamžiku, kdy je to možné, administrativa umožňuje zaměstnat ho v době až 

tří měsíců od propuštění. Není tedy jasné, co tito lidé dělají onu čekající lhůtu, 

a vyvstává otázka, zda to vůbec někoho zajímá. Z kontaktu s osobami ve 

VTOS jsou dle experta nejčastěji uváděny právě odsouzenými následující 

hlavní nedostatky VTOS: nemožnost pracovat, nedostatek kontaktu s 

„normálními“ lidmi zvnějšku a ve věznicích, kde se tento jev objevuje, 

zabarvení čirého skla v oknech tak, aby byl znepřístupněn pohled ven. 

 Druhý expert taktéž shledává nedostatky v plnění PZ. Zaměstnávání 

odsouzených není v praxi realizováno stejně efektivně, jak jej uvádí oficiální 

statistiky, do kterých je totiž započítána i občasná práce pro vězně, nikoli 

pouze stálý pracovní poměr v odpovídající lhůtě. Komunikační partner se 

věnuje probíhajícím projektům personální vzdělávací společnosti DP WORK 

s.r.o. (dále jen „DPW“), jejichž smyslem je právě příprava na úspěšnou 

sociální a pracovní reintegraci odsouzených do většinové společnosti ještě před 

jejich propuštěním. Cílem je, že odsouzený, který projekt dokončí v souladu 

s podmínkami DPW, má větší pravděpodobnost na úspěšné zařazení se do 

běžného života na základě konkrétně formulované pomoci. „DPW počítá 

s pomocí účastníkům po propuštění z výkonu trestu, a to i po ukončení 

realizace projektu. Všem osobám bude poskytnuta pomoc při vyhledání 

zaměstnání. Vybraným účastníkům bude nabídnuto bezplatné ubytování do 

doby, než dojde k jejich umístění do zaměstnání (…)95.“ Obdobná opatření ze 

strany státu dle názorů obou odborníků chybí, což je problém, neboť 

dlouhodobé hrazení podobných projektů může soukromé subjekty finančně 

zatěžovat natolik, že je nebudou schopni nadále realizovat96.  

 

                                                                                                                                 
755. Str. 237 
95 Informace převzaty z materiálů poskytnutých informačním partnerem; po vyžádání je lze 

doložit.  
96 Zmíněné projekty jsou spolufinancovány z orperačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost Evropského sociálního fondu v ČR. 
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4.2.3 Zjištění plynoucí z rozhovoru s odsouzeným 

Odsouzený se obecně k PZ vyjádřil velice negativně. Dle jeho mínění se jich 

odsouzení účastní výhradně proto, aby jim z nich plynuly určité výhody, 

„každej to dělá jenom proto, aby se dostal co nejdřív ven“. Programy nejsou 

kvalitní, některé dokonce vedou sami odsouzení bez přispění odborného 

personálu a šíře nabízených aktivit PZ se v jednotlivých věznicích výrazně liší. 

Naopak pracovní zařazení hodnotí kladně, cení si možnosti být zaměstnán a 

práce, kterou během VTOS vykonával, ho naučila novým dovednostem, které 

před nástupem neovládal. I on sám uvedl, že možnosti práce se mezi 

jednotlivými věznicemi diametrálně liší, jak ukázala i data poskytnutá 

věznicemi. 

Je obvyklé, že se odsouzený naučí ve VTOS nějaké další kriminální 

činnosti, než kvůli které mu byl trest uložen. Běžná je i korupce mezi 

samotnými odsouzenými stejně jako mezi odsouzeným a zaměstnancem VS 

ČR a šikana. 

Na otázku, jak on osobně hodnotí systém českého vězeňství, odpověděl: 

„No tak ona Česká republika si hlavně nevytváří napravený, ta si vytváří 

recidivisty no. Ty si jdeš odpykat svůj trest a hodně lidí, hodně těch kluků 

vyleze a vlastně nemaj venku vůbec nic. (…) oni je v tom kriminále nic 

nenaučej, na nic je nepřipraví a ještě jim ani trochu nepomůžou, když je pustěj. 

To je prostě, ty lidi vylezou a znova se vrátěj ke svý trestný činnosti, protože ty 

lidi nemaj co jíst, nemaj kde spát, nemaj vlastně vůbec nic a každej nemůže 

spolíhat na rodinu, protože v kriminále hodně lidí na vás zapomene, a když už 

jste tam po několikátý, tak i ta rodina už vás trochu zavrhne.“97 

4.2.4 Zjištění plynoucí z rozhovoru se zaměstnancem 

Vězeňské služby ČR 

Zaměstnanec VS ČR na pozici strážného není účasten PZ, přesto jmenoval 

několik aktivit, které PZ čítají včetně možnosti zaměstnávání odsouzených. 

Navzdory tomu má ale za to, že VTOS neplní svoji resocializační funkci: „ 
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(…) ta náprava je tam naprosto minimální, spíš naopak (…).“ Na tom mají 

podíl zejména tři skutečnosti: jednak fakt, že odsouzení sami nemají ve většině 

případů zájem se napravit, dále že podmínky VTOS jsou moc mírné a taktéž že 

pracovníci VS ČR nejsou dostatečně finančně motivováni, aby svou práci 

odváděli co nejkvalitněji. Řešení pro účinnější fungování VTOS tak vidí právě 

ve třech skutečnostech: zavést alespoň minimální povinnou docházku 

odsouzeného do zaměstnání, ve velké míře omezit různé formy sociální 

komunikace s lidmi zvnějšku a možnosti trávení času během VTOS a zvýšit 

plat zaměstnancům VS ČR. Návštěvy a sociální styk by omezil především 

z toho důvodu, že odsouzeným jejich návštěvy nosí zakázané věci, neboť 

ačkoli kontroly provádějí čím dál přísněji, tak je možné, že se tyto předměty 

k odsouzenému stejně dostanou. Stejně jako odsouzený souhlasí s tím, že se 

jedinec ve VTOS může přiučit kriminální činnosti, kterou předtím neovládal, a 

připustil, že se příslušníci VS ČR někdy nechají od odsouzených uplácet. 

4.2.5 Shrnutí výsledných zjištění 

Získané poznatky lze shrnout do několika oblastí. Nebylo exaktně prokázáno, 

zda se možnosti jednotlivých věznic v otázce realizace PZ výrazně liší, neboť 

pouze minimum nápravných zařízení uvedlo konkrétní jednotlivé praktikované 

aktivity. Nicméně vyjádření věznice Rapotice týkající se výstupního oddělení 

na rozdíly upozornilo a odsouzený dle vlastních zkušeností rozdíly v realizaci 

PZ zaznamenal jako výrazné. 

V problematice měření účinnosti PZ bylo zjištěno, že věznice nehodnotí 

tuto účinnost, nýbrž plnění daného PZ, který má být předpokladem jeho 

efektivity. Jeden z expertů soudí, že PZ napomáhají úspěšné resocializaci 

odsouzených, ale chybí jejich zakončení po propuštění odsouzeného a není 

vůle k rozšiřování možností zaměstnávání odsouzených, druhý v nich 

nespatřuje větší přínos pro nápravu pachatelů trestné činnosti. Odsouzený se 

domnívá, že PZ mají nulový přínos pro život po propuštění, nepomáhají ke 

snazšímu zařazení odsouzeného do většinové společnosti; vězni je dle jeho 

                                                                                                                                 
97 S informačním partnerem jsme si po celou dobu rozhovoru tykali. 
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názoru plní z důvodu výhod z tohoto plnění plynoucích. Zaměstnanec VS ČR 

se vyjádřil, že problém spočívá v tom, že odsouzení nemají v drtivé většině na 

PZ žádný zájem, a i v případě, že by tyto programy byly efektivní, existují 

další aspekty, které snahy na nápravu odsouzených maří.  

 Zaměstnávání vězňů je dle všech dotázaných důležitou součástí VTOS. 

Zatímco experti v něm vidí důležitou složku resocializace, odsouzený si svého 

zaměstnávání váží z důvodu vyplnění času ve VTOS a možnosti, jak splatit 

dluhy. Zaměstnanec VS ČR by práci vězňů dokonce v minimální míře vymezil 

jako všeobecně povinnou, aby se odsouzení určitým způsobem podíleli na 

úhradě svého pobytu ve VTOS. Ačkoli jednotliví aktéři mají odlišné představy 

o tom, jakou funkci by zaměstnání během VTOS mělo přednostně plnit, 

jednoznačně se shodují na jejím kladném a významném přínosu. 

   V celkovém zhodnocení systému českého vězeňství převažovala u 

aktérů věznic a zaměstnance VS ČR pozitiva, ačkoli dle zaměstnance VS ČR 

není plněn nápravný účel VTOS. Zbylí dotázaní vidí však několik zásadních 

problémů, které se s praktickým fungováním VTOS pojí, a hodnotí ho tak spíše 

jako nefunkční. Společný zájem všech účastníků výzkumu spočíval 

v zaměstnávání vězňů, shoda panovala taktéž v názoru, že VTOS plní spíše 

bezpečnostní než resocializační funkci98. Odsouzený, expert a zaměstnanec VS 

ČR se taktéž shodli, že ve VTOS existují případy korupce, a to jak mezi 

samotnými odsouzenými, tak mezi odsouzenými a zaměstnanci VS ČR.¨ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
98 Mimo dotázaných věznic, které tyto funkce žádným způsobem neporovnávaly. 
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Závěr 

VTOS má v současnosti plnit dva zásadní cíle: jednak izolovat pachatele 

trestného činu, čímž je zajištěna bezpečnost společnosti, a snažit se ho zároveň 

napravit tak, aby v kriminálním jednání nepokračoval, čímž má být zajištěna 

bezpečnost společnosti do budoucna, až dojde k jeho propuštění. Funkci 

izolace odsouzeného VTOS dle mínění dotazovaných i veřejnosti splňuje, 

podle některých právě na úkor nápravy pachatele. Bezpečnostní prvky hodnotí 

zaměstnanec VS ČR jako neustále přísnější, odborníci mají za to, že důraz na 

ně kladený zpomaluje proces potenciálního zaměstnávání odsouzených novými 

soukromými subjekty. 

Resocializační funkce VTOS naopak nevykazuje účinnost, kterou by 

bylo možné považovat za uspokojující. Toto tvrzení podporuje vícero 

skutečností: míra kriminální recidivy pachatelů, kteří se opakovaně ocitají ve 

VTOS, je relativně vysoká, v posledních letech se pohybuje mezi 60-70 % a 

v současnosti je jedním z hlavních měřítek úspěšnosti VTOS. Právě recidivisté 

obvykle představují hrozbu pro prvně vězněné, neboť ve většině případů 

podléhají prizonizaci, a působí tak v tomto negativním smyslu na ostatní 

odsouzené. Zaznamenáván je také pomalý, avšak znatelný nárůst vězeňské 

populace, jejíž počet byl v posledních letech výrazně snížen pouze díky 

vyhlášení amnestie, při čemž předpoklady odborníků hovoří o tom, že toto 

řešení není z dlouhodobé perspektivy efektivní. 

Komplikace v úspěšné převýchově odsouzených způsobuje také 

nedostatek specializovaných zaměstnanců ve věznicích a v určitých případech 

spíše formální charakter PZ. Odsouzení si v největší míře vybírají zejména 

volnočasové aktivity, které ze všech dílčích oblastí PZ přispívají svou povahou 

nejmenší měrou k jejich nápravě. Nelze opomenout ani fakt, že PZ byly přijaty 

na základě zahraničních zkušeností, které jsou jistě ověřené, ovšem v praxi 

českého vězeňství nebyl zatím proveden žádný ucelený výzkum, který by 

potvrdil, či vyvrátil, zda se aplikují v našich podmínkách správně. Proveden 

byl pouze průzkum IKSP, který se zaměřoval na standardizovaný program 3Z, 
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nikoli na klasické, legislativou vymezené PZ. Mimo to zahraniční zkušenosti 

hovoří i o neopominutelném přínosu standardizované postpenitenciární péče, 

která dle odborníků v České republice zcela zřetelně chybí a suplují ji buď 

neziskové organizace, nebo soukromé subjekty za podpory evropských fondů. 

Velkým problémem je také skutečnost, že není evaluována efektivita 

přijatých programů. Vězeňská zařízení ji totiž hodnotí pouze tím, že 

zaznamenávají, zda odsouzený dohodnuté povinnosti plynoucí z PZ plní, či 

neplní. Vzhledem k tomu, že odsouzenému z jejich plnění plynou určité 

výhody vedoucí až k větší pravděpodobnosti podmínečného propuštění, a může 

se tak jednat o pouhou stylizaci do určité role, nelze spoléhat na to, že takové 

hodnocení postačí ke zjištění, zda jsou opravdu účinné a zda si z nich 

odsouzený něco odnese i po svém propuštění. Věznice navíc nemají zpětnou 

vazbu po propuštění odsouzeného, nemají tedy ani data, ze kterých by mohly 

v měření účinnosti resocializační funkce VTOS vycházet. 

To, že náprava odsouzených ve VTOS nefunguje, si myslí většina 

společnosti, která se navíc domnívá, že pobyt ve VTOS odsouzeného spíše 

ještě víc „zkazí“; fakt, že se jeden vězeň od druhého může naučit další ilegální 

činnost, potvrdil i sám odsouzený, který přiznal, že i on sám toho byl 

účastníkem, a stejný názor zastává i zaměstnanec VS ČR. Na malou efektivitu 

VTOS poukazuje i vládnoucí politická elita prohlášením, že chce reformovat 

české vězeňství. Situaci nenapomáhá ani to, že veřejnost si názor na vězeňství 

tvoří především na základě informací poskytovaných médii, která mohou 

podávat zavádějící a nevyvážené zprávy, čímž si tvoří představy vzdálené 

reálné situaci, a zavádění nových PZ by tak pravděpodobně chápala pouze jako 

zmírňování trestu (který by naopak dle průzkumu veřejného mínění zpřísnila) 

placeného z peněz daňových poplatníků. Dle názoru dotázaných mohou 

úspěšné resocializaci odsouzených pomoci zejména pracovní příležitosti 

během VTOS. Odsouzený potvrdil, že ho zaměstnání naučilo novým věcem na 

rozdíl od PZ, které dle jeho názoru nemají vliv na úspěšnost zařazení se do 

společnosti po propuštění. 
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 Realizovaný výzkum přinesl i zajímavé, původně nezamýšlené zjištění 

týkající se ochoty věznic sdělovat informace. V tomto smyslu jsem byla jejich 

přístupem zklamána, neboť ačkoli jsem je požádala o poskytnutí informací na 

základě zákona o svobodném přístupu k informacím a uvedla, že se jedná o 

výzkumné účely, finanční částka, která byla za toto poskytnutí celkově 

vyžadována, činila bezmála 17 000 korun, které jsem prakticky nemohla 

uhradit. 10 věznic odpovědělo bez nároku na tuto finanční úhradu, což mne 

velice potěšilo, zároveň ale nedokážu pochopit, jak je možné, že někdo tuto 

žádost může zpracovat, někdo za ni požaduje relativně malý finanční obnos a 

jiná věznice může požadovat částku ve výši téměř 2 000 korun. Jedná se o 

velký nepoměr, který může svědčit pouze o dvou skutečnostech: buď 

zaměstnanci věznic pracují zcela odlišným způsobem, což vybízí k tomu ptát 

se, zda je tomu stejně i v případě praktického chodu nápravného zařízení; nebo 

jednoduše není ochota nechat veřejnost nahlédnout do toho, jakým způsobem 

VTOS funguje. Na druhou stranu nutno konstatovat, že věznice v těchto 

případech postupovaly zákonně, na rozdíl od těch, které se k žádosti vůbec 

nevyjádřily. Tyto věznice svojí nečinností jednaly v rozporu se zákonem a je 

otázka, jak mohou odsouzené přimět uznávat přijatou legislativu, pokud ji 

samy nerespektují.   

 Vytyčený cíl této bakalářské práce byl splněn. Hlavním významem bylo 

seznámit čtenáře s problematikou resocializační funkcí VTOS, evaluovat její 

efektivitu a ukázat, proč je důležité se této tematice věnovat. Byla popsána 

základní legislativa upravující resocializační snahy VTOS; zkoumána byla 

situace i v jednotlivých věznicích, ačkoli z důvodu finančních omezení 

nepřinesla zobecňující poznatky. Představeny byly názory komunikačních 

partnerů zvolených na základě principu triangulace, kteří se shodli především 

na tom, že VTOS plní spíše svoji izolační funkci namísto té nápravné. 

Resocializační funkce VTOS podle nich není dostatečně účinná.   

  I výzkumné otázky, které jsem si stanovila před provedením výzkumu, 

byly zodpovězeny. Resocializace jakožto funkce VTOS má v systému českého 

vězeňství své právní ukotvení, je dokonce jedním ze dvou nejdůležitějších 
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vytyčených účelů. Resocializační procesy (PZ) obsahují různé druhy aktivit, 

jejichž množství si odsouzený vybírá sám z dostupných možností těchto 

činností předložených věznicí; na základě šetření nelze ovšem ověřit, do jaké 

míry se možnosti realizace PZ v jednotlivých věznicích liší. Věznice vybírá 

aktivity vždy individuálně po posouzení různých hledisek vztahujících se 

k příčinám kriminálního jednání a osobnostním charakteristikách jedince. 

Účinnost PZ není v pravém slova smyslu během VTOS hodnocena, 

evaluováno je pouze plnění dohodnutých povinností, jehož výsledky se liší u 

každého jednotlivého odsouzeného. Nicméně jedna z věznic uvedla, že 

výsledky bývají „většinou velice kladné“, což ovšem může znamenat i určitou 

autostylizaci motivovanou výhodami, které plnění PZ přináší. Po propuštění z 

VTOS již věznice žádnou další evaluaci neprovádí. Obvyklým měřítkem 

efektivity VTOS bývá i míra kriminální recidivy, jejíž vývoj ukazuje na 

neustálé zvyšování podílu recidivních pachatelů, který k minulému roku činil 

více než 70 % všech osob ve VTOS. 

Problémy, které komplikují snahy o nápravu vězňů, plynou jak ze 

sociálních jevů prizonizace a případně následné stigmatizace99, tak 

z praktických nedostatků. Těmi se myslí především nedostatek možností 

zaměstnávání odsouzených, nepostačující postpenitenciární péče ze strany 

státu, neexistence průzkumů zaměřujících se na PZ, žádné měření účinnosti 

jejich účinnosti, nedostatečné financování apod. (viz výše). 

Z hodnocení nápravné funkce VTOS odborníky, odsouzeným a 

zaměstnancem VS ČR vyplývá, že se k ní staví skepticky. Zatímco jeden 

z odborníků přiznává přínos PZ v realizaci odsouzených, ale vidí další potíže, 

které účinnost těchto snah snižuje, druhý odborník, odsouzený i zaměstnanec 

VS ČR se domnívají, že VTOS svoji nápravnou funkci jednoznačně neplní100.    

Celkově si ovšem výzkumné šetření nemůže klást nárok na jakoukoli 

generalizaci. Kvalitativně dotázaných v tomto smyslu bylo příliš málo a stejně 

jako jeden odsouzený nemůže zastupovat názory všech odsouzených, ani jeden 

                                                 
99 Více informací v kapitole 2.1.2 Stigmatizace a teorie nálepkování. 
100 Více informací v kapitole 4.2 Interpretace závěrů. 
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zaměstnanec VS ČR nemůže podat informace zastupující postoje všech jejích 

pracovníků. Komplikace ve výzkumu způsobuje také omezená možnost 

komunikace s věznicemi. Po zaslání žádosti o poskytnutí informací věznice 

zpočátku váhaly, zda mi mají, či nemají vyhovět, a rozeslaly ji tak na Generální 

ředitelství VS ČR, aby se ujistily, jak mají postupovat101. Tento postup sám o 

sobě poukazuje na dvě potenciální skutečnosti: buď věznice přesně neví, na 

jaké informace se vztahuje Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, nebo se z nějakého důvodu zdráhají požadované informace 

poskytnout veřejnosti. Omezení v komunikaci se však netýkalo pouze věznic, i 

několik jednotlivých zaměstnanců VS ČR odmítlo účast na výzkumu 

s odvoláním na příslib mlčenlivosti a na obavy, že si nejsou jisti, co by mi 

případně mohli sdělit, a co nikoli. Vězení jakožto totální instituce tak prokázalo 

omezenou možnost kontaktu s vnějším světem, která ztěžuje výzkumné snahy.  

Na závěr si ještě dovolím představit čtenáři názor paní Marešové 

z IKSP, která se dlouhodobě věnuje problematice trestní politiky a českého 

vězeňství, jež se k tematice resocializace odsouzených k VTOS vyjádřila po 

svých letitých zkušenostech následovně: „Dnes však, právě po těch všech 

svých zkušenostech, nejsem přesvědčena, že správnost výběru závisí jen na 

účinnosti uplatňovaného penitenciárního (resocializačního) působení, na 

kvalitě personálu, na materiálním zajištění výkonu trestu apod. Je to vládnoucí 

špička společnosti, která určuje základní podobu trestní politiky, a tak 

radikálně ovlivňuje skladbu vězňů, ale i skladbu vězeňského personálu a také 

je radikálně mění a podřizuje potřebám právě převládajících mocenských 

názorů102.“ 

 

 

 

                                                 
101 Nakonec bez výzvy k úhradě odpovědělo 10 věznic z 35.  
102 MAREŠOVÁ, Alena. O resocializaci ve vězeňství trochu jinak. In: Institut pro kriminologii 

a sociální prevenci [online]. Praha, 2012, s. 5 [cit. 2014-04-02]. Dostupné z: 

www.mvcr.cz/soubor/o-resocializaci-ve-vezenstvi-trochu-jinak-doc.aspx , str. 2  

 

http://www.mvcr.cz/soubor/o-resocializaci-ve-vezenstvi-trochu-jinak-doc.aspx
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Summary 

Currently, imprisonment has to fulfill two main objectives: first, to isolate the 

offender , ensuring the safety of society, and try to rectify it at the same time so 

that the offender would not continue negotiations which has to ensure security 

of the company in the future when there is a release. Isolation function 

performs a convicted imprisonment in the opinion of the respondents and the 

public good, according to some at the expense of reforming the offender. 

Safety features evaluate employee prison as ever tighter, experts are of the 

opinion that the emphasis placed on them slows the process of employing 

convicts potential new private entities.  

Resocialising function imprisonment contrary, shows effectiveness 

which could be considered as satisfying. This statement is supported by several 

factors: the rate of criminal recidivism of offenders who repeatedly find 

themselves in prison is relatively high in recent years is between 60-70 % and 

currently is one of the main measures of success prison. It is precisely repeat 

offenders pose a threat for the first time in prison because in most cases receive 

imprisonment and act in this negative sense on other convicts. Recording is 

also slow but noticeable increase in the prison population whose number has in 

recent years significantly reduced only through amnesty, whereby assumptions 

experts talk about the fact that this solution is not effective in the long term. 

Complications in the successful reeducation of convicted causes a shortage of 

specialized staff in prisons and in some cases more formal nature of treatment 

programs when a conviction to the greatest extent chosen especially leisure 

activities of all sub-areas treatment programs contribute least to the extent of 

their remedy. We can not forget the fact that treatment programs were adopted 

on the basis of foreign experience which is certainly proven but in practice the 

Czech prison system has not yet been no comprehensive research to confirm or 

refute whether to apply our conditions correctly. In addition, this experience 

speaks about the benefits of standardized indispensable after-care which 

according to experts in the Czech Republic clearly missing a substitute for it 
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either nonprofit organizations or private bodies for the promotion of European 

funds. 

A major problem is the fact that it is not evaluated the effectiveness of 

the programs. Prison facilities it is evaluated only by the record if convicted 

agreed obligations of CA performs or fails to comply. Given that the convicted 

person of their gas filling certain advantages leading to a greater likelihood of 

parole and may thus be a mere styling in a role, you can not rely on the fact 

that such an assessment is sufficient to determine whether they are really 

effective and whether think of them sentenced something disastrous 

appearance after his release . That axle convicts in prison does not work, think 

most companies that also maintains that staying in prison convict rather more 

"doom"; the fact that a prisoner can learn from each other illegal activity, 

confirmed by the convict himself  who admitted that he himself was involved 

in this. The low efficiency of imprisonment points and the ruling political elite, 

stating that he wants to reform the Czech prison system. The situation is not 

helped by the fact that the public opinion on the prison system consists mainly 

based on the information provided by the media which can mislead and 

unbalanced reports, thereby forming ideas remote real situation and the 

introduction of new treatment programs would probably understood only as 

mitigation of sentence (which would on the contrary, according to an opinion 

poll tightened) paid by taxpayers' money . In the opinion of respondents are 

currently also important that the conviction during imprisonment work. 

Convicted confirmed that employed him learn new things unlike treatment 

programs which in his opinion have no effect on the success of inclusion into 

society after release.  

Realized research has brought interesting, originally unintended 

findings relating to prisons willingness to disclose information. In this sense, I 

was disappointed with their attitude as though I had asked for information on 

the basis of the Law on Free Access to Information and stated that this is a 

learning purposes, the financial amount for this provision was generally 
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required, amounted to nearly 17,000 crowns that I almost could not pay. 10 

prisons responded to this claim without financial compensation which I was 

very pleased at the same time but I can not understand how is it possible that 

someone can handle this request, someone asks for her relatively small amount 

of money and other prisons may require an amount equal to nearly 2,000 

crowns. This is a great disparity which may testify only about two things: 

either prison staff working in a completely different way which encourages to 

ask whether the same is true even if the practical operation of the correctional 

facility; or simply no willingness to let the public an insight into how the prison 

works. On the other hand, must be stated that prisons in these cases acted 

lawfully unlike those on the request not comment on it. These prisons by their 

inaction acted contrary to the law and the question is how can they get 

sentenced to recognize the adopted legislation if they do not respect 

themselves.   

Research questions that I have set before performing the research were 

answered, although one can not be established with certainty . Resocialization 

as a function of the prison system in the Czech prison 's legal anchoring is even 

one of the two most important purposes outlined. The process by which it is 

implemented are called treatment programs and contain different kinds of 

activities, the amount of the convicted person himself chooses from the 

available options such activities submitted by the prison. Prison always 

chooses these options individually after consideration of various aspects related 

to the causes of criminal behavior and personal characteristics of an individual  

The effectiveness of treatment programs is not in the true sense during 

imprisonment evaluated is only meeting the agreed obligations, the results vary 

from each individual case. However, one of the prisons said that the results are 

"generally very positive" but this can mean a self-stylizations motivated by the 

benefits that brings fulfillment treatment programs. After release of individual 

from imprisonment prisons have no further evaluation is not performed. The 

second measure of effectiveness usual prison is the rate of criminal recidivism 
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whose development shows a continuous increase in the proportion of recidivist 

offenders which last year amounted to more than 70 % of all persons in prison. 

Problems that complicate attempts to remedy prisoners derive both social 

phenomena imprisonment and any subsequent stigmatization and practical 

shortcomings. These include primarily the lack of qualified personnel and 

employment opportunities for inmates, inadequate after-care by the state, the 

lack of research focusing on treatment programs and their effectiveness etc. 

The evaluation of the corrective function prison experts, convicts and 

personnel of imprisonment follows that to her skeptical. While one 

acknowledges the contribution of experts in the implementation of treatment 

programs convicted but sees another problem that reduces the effectiveness of 

these efforts, the second expert, convicted by an employee of imprisonment 

believe that his prison corrective function clearly not met. Overall, however, 

research work can put a strain on any generalization. Qualitatively, respondents 

to this effect was too small and, as a convicted may not represent the views of 

all prisoners, not one employee of the Prison Service can provide information 

representing the position of all its employees. Because the return for 

quantitative polling prisons was less than originally expected not even in this 

case confidently answer the question of whether all the prisons of the same or 

different options in the realization of treatment programs.  
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Přílohy 

Příloha č. 1: Vývoj počtu osob odsouzených k VTOS mezi lety 1993 až 

2003 (tabulka)103 

 

ROK POČET ODSOUZENÝCH VE 

VTOS 

1993 8 757 

1994 9 925 

1995 11 508 

1996 12 973 

1997 13 824 

1998 14 942 

1999 16 126 

2000 15 571 

2001 14 737 

2002 12 829 

2003 13 868 

2004 15 074 

2005 16 077 

2006 16 179 

2007 16 647 

2008 18 100 

2009 19 371 

2010 19 449 

2011 20 541 

2012 20 429 

2013 14 357  

 

Zdroj: vscr.cz  

 

 

 

 

 

 

                                                 
103 Vždy se vztahuje k datu k 31. 12. daného roku. Jednotlivé údaje dostupné z: 

http://vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/informacni-servis/statistiky-a-udaje-103/statisticke-

rocenky-1218/  

http://vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/informacni-servis/statistiky-a-udaje-103/statisticke-rocenky-1218/
http://vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/informacni-servis/statistiky-a-udaje-103/statisticke-rocenky-1218/


   

 

73 

  

Příloha č. 2: Žádost o poskytnutí informací rozeslaná do všech věznic 

v České republice (dotazník) 

 

Adresát 

ŽÁDOST  

o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu  

k informacím 

Žádám o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu 

k informacím, a to informací a statistických údajů vzniklých při činnosti 

Vězeňské služby České republiky, ve stavu resp. počtech ke dni 31. prosince 

2013 (není-li v žádosti upřesněno jinak). O zaslání požadovaných údajů a 

informací žádám v zákonné lhůtě 15 dnů ode dne doručení žádosti (na 

uvedenou emailovou či doručovací adresu). 

Předmětem žádosti jsou následující otázky: 

1. Kolik osob ke dni 31. prosince 2013 vykonávalo ve vaší věznici trest 

odnětí svobody? 

2. Jaké programy zacházení byly v průběhu roku 2013 ve věznici 

realizovány, na co byly zaměřeny, jaký byl jejich charakter - obsah? 

Kolik odsouzených se těchto programů zúčastnilo? 

3. Které programy jsou realizovány v současnosti a kolik odsouzených je 

do nich k datu 15. března 2014 zařazeno?  

4. Realizuje věznice zvláštní programy zacházení, zaměřené na přípravu 

odsouzeného na návrat do občanského života po skončení výkonu 

trestu? Pokud ano, jaké to jsou a kolik odsouzených k datu 15. března 

2014 do nich bylo zařazeno? 

5. Jaký je kvalifikovaný odhad počtu odsouzených, kteří by měli být 

v nadcházející době (do konce I. pololetí 2014) propuštěni po skončení 

výkonu trestu odnětí svobody? 
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6. Jakým způsobem či na základě jakých kritérií je hodnocena efektivita 

realizovaných programů zacházení? Jaké jsou výsledky tohoto 

hodnocení?  

7. Jak jsou využívány možnosti zaměstnávání odsouzených osob (jaké 

druhy práce vykonávají)? Je při zaměstnávání odsouzených využívána 

spolupráce se soukromými firmami, společnostmi, jak a kterými apod.? 

8. Kolik odsouzených bylo ke dni 31. prosince 2013 zaměstnáno 

(zařazeno do práce) a jaké profese zejména (druh práce) odsouzení 

vykonávali? 

 

Touto podanou žádostí beru zpět již dříve zaslanou žádost o poskytnutí 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., která neobsahovala zákonem 

požadované identifikační údaje k mé osobě coby žadatelce o poskytnutí 

informací a adresu pro doručování. 

 

Děkuji za spolupráci a čas věnovaný podané žádosti. 

 

V Praze dne 18. března 2014 

 

Identifikační údaje: Anna Škarýdová, nar. XXX 

      Trvalý pobyt: XXX 

Adresa pro doručování: XXX 

Email: XXX 

 

 

 

¨ 
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Příloha č. 3: Reakce věznic na žádost o poskytnutí informací (tabulka) 

 
VĚZNICE  

BĚLUŠICE ODPOVĚZENO 
BŘECLAV ODPOVĚZENO 
HEŘMANICE 800 Kč 
HORNÍ SLAVKOV 758 Kč 
JIŘICE 600 Kč 
KARVINÁ 200 Kč 
KUŘIM ODPOVĚZENO 
KYNŠPERK NAD OHŘÍ 950 Kč 
MÍROV ODPOVĚZENO 
NOVÉ SEDLO 1000 Kč 
ODOLOV 225 Kč 
OPAVA 750 Kč 
ORÁČOV 780 Kč 
OSTROV NAD OHŘÍ 1 100 Kč 
PARDUBICE 425 Kč 
PLZEŇ 1 950 Kč 
PŘÍBRAM 800 Kč 
RAPOTICE ODPOVĚZENO 
RÝNOVICE ODPOVĚZENO 
STRÁŽ POD RALSKEM 800 Kč 
SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 800 Kč 
VALDICE ODPOVĚZENO 
VŠEHRDY 300 Kč 
VINAŘICE  800 Kč 
ZNOJMO ODPOVĚZENO 

 
VAZEBNÍ VĚZNICE  

BRNO 989, 80 Kč 
ČESKÉ BUDĚJOVICE ODPOVĚZENO 
HRADEC KRÁLOVÉ 848 Kč 
LIBEREC ŽÁDNÉ VYJÁDŘENÍ 
LITOMĚŘICE ŽÁDNÉ VYJÁDŘENÍ 
OLOMOUC 600 Kč 
OSTRAVA 400 Kč 
PANKRÁC ODPOVĚZENO 
RUZYNĚ 500 Kč 
TEPLICE 600 Kč 

 

 
ODPOVĚDI SOUHRNEM  

CELKOVÁ POŽADOVANÁ ČÁSTKA 16 978, 80 Kč 
VÝZEV K ÚHRADĚ 23 
BEZ VÝZEV K ÚHRADĚ 10 
NEREAGOVALO NA ŽÁDOST 2 
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Příloha č. 4: Pracovní pozice odsouzených ve VTOS (tabulka) 

 

 

 VNITŘNÍ PROVOZ 

VĚZNICE 

SOUKROMÉ 

SUBJEKTY 

Nejčastěji 

zmiňované 

pracovní pozice: 

 

 

 

 

 

Další uvedené  

pracovní pozice: 

 

 

pracovník úklidu, 

pracovník ve skladu, 

pomocná síla v kuchyni, 

knihovník, údržbář, 

obsluha kotelny, pomocná 

síla v administrativě, 

 pracovník v dílně, holič 

 

 

automechanik, instruktor 

odborného výcviku, 

jednoduché stavební práce, 

klempíř, kovář, krejčí, 

malíř, obuvník, pracovník 

v prádelně, projektant, 

příjemce vězňů, sanitář, 

skladník, pomocná síla ve 

stavební činnosti, zámečník 

Pomocná síla: ve výrobě, 

ve stavebnictví, v lese a 

zemědělství obecně, v 

třídění komunálního 

odpadu a lahví 

 

 

 

 

bandážista, brusič, 

dokompletař, krejčí, 

rohovač, vkladač vinutí, 

zámečnické práce 
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Příloha č. 5: Použité zkratky 

 

Asociace - Asociace pro zlepšení podmínek žen v Newgate 

CVVM – Centrum pro výzkum veřejného míněno 

ČHV – Český helsinský výbor 

IKSP – Institut pro kriminologii a sociální prevenci 

PZ – program zacházení 

VS ČR – Vězeňská služba České republiky 

VTOS- Výkon trestu odnětí svobody 

3Z – Zastav se, Zamysli se a Změň se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


