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Abstrakt diplomové práce: 

Východiska: Penitenciární péče o uživatele návykových látek je doposud nedostatečně 

diskutovaným tématem a to i přes to, že mnoho uživatelů návykových látek má s pobytem ve 

výkonu trestu odnětí svobody zkušenost a mnohdy je to jediné období během drogové 

kariéry, kdy má uživatel čas se zastavit a přemýšlet nad svým dosavadním a případně 

budoucím způsobem života. 

Cíl: Cílem diplomové práce bylo zjistit, co je uživatelům návykových látek v rámci 

penitenciární péče nabízeno za služby případně intervence a poté ověřit, zda se potkávají 

s konkrétními individuálními potřebami respondentů. 

Použité metody: Teoretická část práce využívá analýzu dokumentů. V praktické části jsou data 

získána kvalitativním výzkumem – analýzou potřeb. Tato analýza probíhala ve formě 

semistrukturovaného interview. 

Výzkumný soubor: Výzkumný soubor tvořilo 37 respondentů (mužů). Respondenti byli klienti 

Centra drogových služeb ve vězení Laxus o. s., momentálně se nacházející ve výkonu trestu 

odnětí svobody ve  Věznicích Jiřice nebo Stráž pod Ralskem. 

Výsledky: Výsledky ukazují důležitost spolupráce NNO a civilních zaměstnanců vězeňské 

služby, kdy právě zaměstnanci ve věznicích jsou ti, co nejvíce šíří informace o dostupnosti 

služeb NNO působících ve věznicích. Uživatelé NL ve věznici se mohou zařadit do programů 



poskytovaných věznicemi, kdy největší zájem je o bezdrogové zóny a specializovaná oddělení, 

nebo mohou spolupracovat s centrem drogových služeb ve vězení. V rámci výzkumu bylo 

zjištěno, že do služeb vstupují již motivovaní klienti přemýšlející nad svou zakázkou. Klienti 

vstupující do programu poskytovaného věznicí očekávají, že mu budou poskytnuty intervence 

vedoucí k nějaké změně dosavadního života. Klienti spolupracující s CDSV ve většině případů 

vyžadují hlavně poradenství z oblasti závislosti. Důležitým zjištěním výzkumu je, že 

respondentům stávající nabídka služeb ve většině případů zcela vyhovuje. 

Diskuse a závěry: Služby pro uživatele NL ve vězeních jsou důležitou, nicméně často 

opomíjenou součástí systému léčebné péče u uživatele návykových látek a je potřeba se na 

ně více zaměřit, strukturovat je dle konkrétních potřeb klientů a podporovat je v rozvoji 

služeb. K tomuto by mohl do budoucna pomoci i podrobnější a rozsáhlejší výzkum zaměřený 

na potřeby uživatelů NL ve věznicích. 
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