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clients of the center of drug services in prison Laxus o. s., currently located in prison Jičice or 

Stráž pod Ralskem.  

Results: The results show the importance of cooperation between NGOs and employees of 

the Prison Service. The workers in prison are those who most disseminate information on 

service availability NGOs in prisons. Drug users in prison may be included in the programs 

provided by the prisons where the biggest demand is for a drug-free zone and specialized 

departments. In the other way they can cooperate with the Centre for drug services in 

prison. The survey found that to the service entering already motivated clients. Clients 

entering to the program provided by the prison expect that will be provided intervention 



leading to a change in their life. Clients working with Center for drug users services in prison 

in most cases require mainly the counseling about addiction. An important finding of the 

research is that the current services offered by respondents in most cases are sufficient. 

Discussion and conclusion: Drug user’s services in prisons are important, but often neglected 

part of system of the care for drug user and need to be more focused, structured according 

to the specific needs of clients and support them in developing services. Make some more 

detailed and extensive research could help in the future to find some better types of 

services. 

 

Key words: 

• Addiction services in prison  • Addictive substances  • Penitentiary care              

• Substance users   • Custody • Prisons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seznam použitých zkratek 

BZ  Bezdrogová Zóna 

CDSV  Centrum Drogových Služeb ve Vězení 

ČR  Česká Republika 

GŘVS  Generální Ředitelství Vězeňské služby 

NL  Návyková Látka 

NNO  Nestátní Nezisková Organizace 

SARPO  Souhrnná Analýza Rizik a Potřeb Odsouzených 

SPO  Specializované Oddělení 

TK  Terapeutická Komunita 

VSČR  Vězeňská Služba České Republiky 

VTOS  Výkon Trestu Odnětí Svobody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1 Úvod 

Lidé užívající návykové látky dříve či později začínají žít způsobem života, který je často za 

hranou zákona. Někdy se sami zcela vědomě a aktivně účastní na páchání trestných činů a to 

například při obstarávání peněz formou krádeží, loupeží apod. V jiných případech se 

dopouštějí trestných činů i ne pro ně zcela vědomě, když třeba někomu návykovou látku 

podají, prodají apod. Tento způsob chování přímo předurčuje k tomu, že se tito lidé dostanou 

do výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody. Častokrát je to za jejich drogovou 

kariéru „první zastavení se a vystřízlivění“ z drogového způsobu života. Ve vězení mají poté 

čas se nad sebou a svým dosavadním životem zamýšlet, což je často motivuje ke vstupu do 

některého z programů, případně služeb v rámci penitenciární péče. 

Péče o uživatele návykových látek ve vězení je důležitou, nicméně často opomíjenou částí 

systému léčebné péče o uživatele návykových látek. Je obecně známo, že řada klientů 

ostatních služeb ze systému léčebné péče o uživatele návykových látek, si vězením prošla, 

případně jim vězení v minulosti hrozilo, či hrozí. Často není výjimkou, že se klienti s nějakým 

druhem péče o uživatele návykových látek setkávají právě až ve výkonu vazby, případně 

výkonu trestu odnětí svobody, což z adiktologických služeb ve vězení dělá důležitou startovní 

službu pro možné změny v životě klientů. 

Adiktologické služby ve vězení jsou specifické pro svůj rozsah služeb, kdy pokrývají potřeby 

aktivních uživatelů návykových látek, kteří ještě nejsou rozhodnutí pro úplnou abstinenci a do 

programů vstupují z různých motivací, ale také potřeby jedinců, kteří se rozhodnou svůj 

dosavadní život změnit a začít žít bez návykových látek a sociálně patologických jevů. 

Ve svém zaměstnání – Centru drogových služeb ve vězení, se setkávám s odsouzenými, kteří 

mají v životní anamnéze užívání návykových látek, a to v různém stádiu. Pracuji jak 

s experimentátory zkoušejícími návykové látky, kteří se do vězení dostali spíše v souvislosti 

s jinými sociálně patologickými jevy, ale i  problémovými uživateli a osobami, u kterých se dá 

diagnostikovat syndrom závislosti. U těchto osob již trestná činnost většinou souvisí 

s užíváním návykových látek. Tito lidé po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody nesou 

dvojité stigma – „kriminálníka“ i drogového uživatele – a tím se jejich resocializace a 

uplatnění se ve většinové společnosti značně komplikuje. 



2 
 

Tito lidé jsou často již v několikátém výkonu trestu odnětí svobody a uvádějí, že je pro ně 

proces integrace do společnosti hodně obtížný a několikrát v něm, i přes veškeré vynaložené 

úsilí spojené s návratem do společnosti, selhali. 

Cílem adiktologických služeb ve vězení a částečně i vězeňské služby je příprava klientů na 

začlenění se zpátky do společnosti. Toto se děje pomocí programů, služeb a jednotlivých 

intervencí poskytovaných odsouzeným. Těmito způsoby práce s odsouzenými se bude 

diplomová práce zabývat. Hlavní myšlenkou této diplomové práce je zjistit, jaké jsou 

možnosti a meze práce s uživateli návykových látek v rámci výkonu testu odnětí svobody a to 

jak ze strany vězeňské služby a jejich civilních zaměstnanců, tak i ze strany nestátních 

neziskových organizací, jako poskytovatelů adiktologických služeb ve věznicích. 
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2 Vězeňství v ČR 

Trest odnětí svobody je z historického hlediska poměrně novou institucí. Až do konce 

středověku bylo postihování porušení zákonů vykonáváno pouze tresty fyzickými, což v praxi 

znamenalo ublížení na zdraví, případně až zbavení života. 

Izolování pachatelů trestných činů se začalo objevovat až na přelomu 17. a 18. století, kdy byli 

pachatelé lehčích trestných činů zavíráni do obecních domů, které však zároveň sloužily i jako 

chudobince, starobince, nemocnice či ústavy pro chorobomyslné.  

Trest odnětí svobody podobající se trestu odnětí svobody, jak ho známe dnes, se objevil až 

v roce 1823, kdy byla založena první státní Svatováclavská trestnice se sídlem v Praze. 

Později v druhé polovině 19. století se začala budovat síť vězeňských zařízení v rámci 

příslušných soudních okresů, kdy vznikaly i tzv. justiční komplexy, které se skládaly ze soudní 

budovy a vazební věznice. K výkonu trestu odnětí svobody byly budovány státní trestnice.  

Po vzniku samostatného státu v roce 1918 nastala i přeměna českého vězenství, kdy došlo 

hlavně k třídění vězňů dle závažnosti trestné činnosti. 

Důležitým dokumentem v historii vězenství se stala Standardní minimální pravidla pro 

zacházení s vězni, vydaná v roce 1957.  V návaznosti na tento dokument byl v Československé 

socialistické republice vydán zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. Ten se 

stal základem pro následnou reformu tehdejšího vězeňství. Naopak výkon vazby nebyl 

v průběhu 70. ani 80. let upraven žádným zákonem. 

K zásadním změnám v českém vězeňství došlo po roce 1990, kdy v roce 1993 vznikla samotná 

Vězeňská služba České republiky, která zajišťuje výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody 

doposud (Horák, 2014). 

V České republice je momentálně 35 věznic, ve kterých je k červenci 2014 17 664 vězňů 

(Vězeňská služba, 2014).  
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Obrázek č. 1 - Rozložení věznic v České republice (VSCR, 2014)  

 

Odsouzení jsou dle závažnosti trestného činu a osobě pachatele zařazování do 4 různých typů 

věznic, a to: 

s do hledem (A), 

s dozorem (B), 

s ostrahou (C) a  

se zvýšenou ostrahou (D). 

V ČR také existují věznice pro mladistvé, kam jsou umísťovány osoby, které ještě nedovršily 

18let věku. Co se týče dalších zařízení, tak zde máme také detenční ústavy a vazební věznice 

pro vazebně stíhané. 

Vazební věznice slouží k zajištění osoby obviněného pro účely trestního řízení. Hlavním 

účelem pobytu ve vazební věznici je zabránit obviněnému, aby se vyhýbal trestnímu řízení 

nebo následnému trestu, aby mařil či ztěžoval provádění důkazů, případně ovlivňoval svědky, 

aby dokonal již započatý trestný čin nebo páchal další trestnou činnost. 

Účelem vazebních věznic je dočasné omezení osobní svobody obviněného na základě 

rozhodnutí soudu. Vazba se vyznačuje pouze zajišťovací funkcí, tzn., že není brána jako trestní 

sankce nebo prostředek nápravy. 
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Ve vazbě je odsouzený do té doby, dokud není pravomocně odsouzen, případně zproštěn viny 

anebo do doby, kdy pominou důvody vazby, případně uplyne-li stanovená doba (Vězeňská 

služba České republiky, 2013). 

Samotný výkon vazby zaštiťují tyto právní normy: 

- Zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů. 

- Vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Po pravomocném odsouzení obviněného k výkonu trestu odnětí svobody se odsouzení 

umísťují do jednotlivých věznic a jsou fakticky zbaveni svobody. 

Dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb. kterou se vydává řád výkonu trestu 

odnětí svobody je v jednotlivých věznicích odlišný přístup k odsouzeným: 

Věznice s dohledem 

V této věznici se odsouzení mohou pohybovat bez omezení. Pokud jsou zaměstnáni, tak 

zpravidla mimo věznici a po splnění svých pracovních povinností jim může být umožněn volný 

pohyb i mimo věznici. Co se týče návštěv, tak ty jsou jim umožněny bez přítomnosti 

zaměstnance věznice. Osobám v tomto typu věznice může také být povoleno opuštění 

věznice, a to až na 24 hodin. Toto jim může být povoleno ředitelem věznice jednou za 14 dní. 

Věznice s dozorem 

V tomto typu věznice se odsouzení pohybují většinou organizovaně pod dohledem 

zaměstnance, avšak je na řediteli věznici, zda povolí volný pohyb uvnitř věznice. Pokud 

odsouzení pracují, tak pracují na nestřežených pracovištích mimo věznici. Jednotlivým 

odsouzeným lze povolit volný pohyb na pracoviště. Je také možné, aby odsouzení absolvovali 

nějakou zájmovou akci mimo věznici, avšak pod dohledem. Pokud přijede odsouzenému 

návštěva, tak probíhá většinou bez dohledu. Je také možno ředitelem věznice povolit 

opuštění věznice, a to až na dobu 24 hodin. 

Věznice s ostrahou 

Pohyb po věznici tohoto typu je organizován a je vždy pod dohledem zaměstnance. Výjimka 

může být udělena pouze na plnění pracovních povinností. Odsouzení pracují zpravidla uvnitř 

věznice nebo na střežených pracovištích mimo věznici, kde je nad nimi vykonáván dohled 
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vězeňskou stráží. Co se týče návštěv, tak ty jsou realizovány pod dohledem zaměstnance. Ve 

výjimečných případech může být také povoleno opuštění věznice, a to až na dobu 24 hodin. 

Věznice se zvýšenou ostrahou 

V prostorách věznice se odsouzení bez výjimky pohybují organizovaně pod dohledem 

příslušníka. Odsouzení v tomto typu věznice smí pracovat uvnitř věznice nebo v celách. Při 

pracovní činnosti je nad nimi vždy vykonáván dohled. Návštěvy jsou pod dohledem 

příslušníka. Je možné ve výjimečných případech povolit opuštění věznice až na 24 hodin 

(Vězeňská služba České republiky, 2013). 

Při samotném nástupu do výkonu trestu odnětí svobody člověk neztrácí jen fyzickou 

svobodu, ale také své zaměstnání a tím tedy svou profesní roli, dále roli člena rodiny případně 

partnera, kdy rodina toto stigma a odloučení nezvládne a zavrhne ho. V neposlední řadě 

člověk ztrácí také své vědomosti, dovednosti a návyky a často získává nové zkušenosti, které 

se ne vždy slučují s řádným životem (Vágnerová, 2004). 

„Hlavním cílem trestu odnětí svobody je výchovné působení na pachatele trestného činu, 

dosažení změny struktury v jeho chování žádoucím způsobem a jeho zdárná reintegrace do 

intaktní společnosti.“ (Vězeňská služba ČR, 2010) 

Aby bylo výše uvedeného cíle dosaženo, je nutné na odsouzené ve výkonu trestu odnětí 

svobody působit obecnými výchovnými metodami, metodami zacházení s vězni, ale také 

speciálními metodami zaměřenými na individuální i skupinovou formu práce s odsouzenými. 

Stěžejním nástrojem realizace těchto speciálních metod jsou programy zacházení, které 

zahrnují působení na odsouzeného v pracovních, vzdělávacích, zájmových a speciálních 

aktivitách. 

Výkon trestu odnětí svobody je upraven v následujících normách: 

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

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Tento zákon upravuje výkon trestu odnětí svobody ve věznicích a ve zvláštních odděleních 

vazebních věznic. Konkrétně upravuje například typy věznic, zařazování odsouzených do 

jednotlivých typů věznic, práva a povinnosti odsouzených, zacházení s odsouzenými, 

propuštění z VTOS apod. 
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- Vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Tato vyhláška stanovuje, jakým způsobem jsou odsouzení do VTOS přijímání, přemísťováni a 

propuštěni, dále zajišťování práv odsouzených a jejich sociálního postavení, realizaci 

programu zacházení a zaměstnání odsouzených, zajištění pořádku a bezpečnosti v místech 

výkonu trestu, prostředky k dosažení pořádku a kázně, účast nestáních subjektů na 

naplňování účelu trestu, výkon ochranného léčení během výkonu trestu atd. 

Dalšími normami, které souvisí s vězeňstvím, jako takovým jsou například: 

- Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 

předpisů.  

Trestní řád je základním právním rámce pro postup orgánů ve výkonu vazby a trestu odnětí 

svobody, upravuje podmínky vzetí do vazby, samotné nařízení trestu, přerušení výkonu 

trestu, ale i podmíněné propuštění. 

- Nařízení vlády č. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob 

zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Tímto nařízením je stanoveno odměňování odsouzených za práci, jsou zde stanoveny základní 

složky odměny, odměňování práce přes čas, ve svátek, v noci, příplatek za práci ve ztíženém 

prostředí apod. 

- Vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu 

odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a 

chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

V této normě jsou stanoveny například srážky za výživné, na výkon rozhodnutí soudu 

případně orgánů státní správy, kapesné, úložné apod. 

- Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve 

věcech mládeže a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Odnětí svobody u mladistvých, vazba mladistvých, výkon rozhodnutí jsou úkony, které 

upravuje tento zákon. 
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- Zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zde je stanoveno zajištění výkon zabezpečovací detence, umisťování do detenčních ústavů, 

práva a povinnosti chovanců, odměny a kázeňské tresty, opatření k zajištění bezpečnosti 

apod. 

- Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

V něm jsou definovány trestní sankce, výkon trestu odnětí svobody, podmíněné propuštění 

z výkonu trestu odnětí svobody apod.  

Důležité je také zmínit samotný vnitřní řád věznice, který je v podstatě nejznámějším a 

nejdostupnějším předpisem pro odsouzené. Vnitřní řád věznic má pro všechny věznice stejné 

znění, lišit se může pouze v přílohách, kde jsou konkrétně stanoveny, například ordinační 

hodiny lékaře, časový harmonogram dne apod. 

Trest odnětí svobody je také upraven na mezinárodní úrovni, a to proto, že se přímo dotýká 

práv a svobod člověka. V následujícím textu budou uvedeny dokumenty upravující 

problematiku dodržování lidských práv obecně, protože některá jejich ustanovení můžeme 

vztáhnout i na ukládání či výkon trestu.  

- Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (1966) 

- Všeobecná deklarace základních lidských práv a svobod (1948) 

- Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení. 

- Evropská úmluva proti zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo 

trestání. 

- Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod.  

Tyto dokumenty vymezují lidská práva každé osoby včetně vězněných osob a tyto osoby se 

pak mohou na tyto dokumenty odvolávat a případně se mohou se svými stížnostmi obracet 

na mezinárodní instituce. 

Dále existují i dokumenty speciální: 

- Standardní minimální pravidla OSN pro zacházení s vězni (1957).  
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Hlavními oblastmi, kterým se tato pravidla věnují, jsou právo na svobodu myšlení, právo na 

svobodné vyznání víry, právo na přiměřenou životní úroveň a právo na zdravotní péči.  

- Evropská vězeňská pravidla (1987). 

V tomto dokumentu je řešeno organizační a personální zabezpečení věznic, praxe zacházení 

s vězni, dodržování humánních podmínek pro výkon trestu odnětí svobody apod. 
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3 Vliv vězeňského prostředí 

Nástupem do výkonu vazby případně výkonu trestu odnětí svobody se obviněnému, případně 

odsouzenému ze dne na den naprosto změní život. Z často nestrukturovaného života se stává 

život plně strukturovaný s minimální možností prosazování vlastních zájmů a aktivit. 

Vězeňské prostředí má striktní řád, který musejí odsouzení dodržovat. Ten je nastaven jak 

zvenku, tedy vězeňskou službou, tak i samotnými odsouzenými mezi sebou. Tato pravidla jsou 

od obecných pravidel soužití ve společnosti spíše rozdílná, aby se zde člověk uplatnil, tak 

potřebuje umět jiné vzorce chování (Vágnerová, 2004). 

Konkrétní rizika a negativní úkazy pro jedince ve vězení mohou být: 

 hrozba demoralizace vězňů samotných,  

 pobyt ve vězení je brán hlavně jako donucovací prostředek, což v odsouzeném 

posiluje například lhostejnost, otrlost nebo podlézavost, 

 kromě vymanění se z nevhodných sociálních vztahů dojde i k přetrhání sociálních 

vztahů užitečných – tedy například s rodinou,  

 sociální stigmatizace bránící resocializaci zpět do společnosti,  

 narušení volních vlastností vězňů, kdy odsouzení jsou vedeni k nesamostatnosti,  

 může se objevit růst komplexů méněcennosti, 

 růst zadluženosti  

 je zde vysoké nebezpečí získání přenosných chorob. 

Někteří penelogové, penitenciární psychologové a penitenciární pedagogové proto pokládají 

podmínky výkonu trestu odnětí svobody za desocializační a nevedoucí k návratu 

odsouzeného zpět do společnosti (Hendrych, 2010). 

Velkou překážkou právě při resocializaci je adaptace na prostředí věznice. Tato adaptace 

ovlivňuje hodnoty, normy i standardy chování jedince. (Blackburn in Vágnerová, 2004). 

Nepříznivé působení a délka pobytu ve věznici má na resocializaci nesporný vliv. Čím déle 

pobyt trvá, tím je resocializace a návrat do dříve nastavených sociálních rolí obtížnější, ne-li 

často nemožný (Štěrba, 2009). 
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Při dlouhodobějších pobytech ve vězení se objevují změny některých osobnostních vlastností, 

které se zdají být dočasné. Jedná se hlavně o zvýšení hostility, a to jak k sobě samému, tak i k 

ostatním, narůstá míra introverze, často se objevuje prohloubení celkového nezájmu a 

případně zhoršení emoční nepohody (Blackburn in Vágnerová, 2004). 

Vytržení ze sociálního prostředí jedince a jeho vsazení do strukturované instituce plné dalších 

nedobrovolně přítomných jednotlivců klade nároky na schopnosti jedince se takovéto situaci 

přizpůsobit. Adaptace na vězeňské prostředí se nazývá prizonizace. 

Prizonizace se skládá ze dvou hlavních částí, které jsou institucionalizace a ideologizace. 

 Institucionalizace 

Institucionalizaci se až na výjimky nevyhnou všichni uvěznění. Je to výsledek adaptace na 

vysokou organizovanost života. Výsledkem této adaptace bývá ztráta samostatnosti.  

Při návyku na tento způsob života je pro odsouzeného velice těžké se navrátit do běžného 

života bez striktních pravidel a kontroly (Černíková, 2008). 

 Ideologizace 

Odsouzený přijme normy a pravidla vězeňského systému za své. Mění se tím i celý hodnotový 

systém člověka. Stává se pak, že i přes to, že je vězeňský systém zaměřený na resocializaci, tak 

často dochází spíše k výměně informací a dovedností o možnostech další trestné činnosti. 

Často je také ukazatelem přijetí vězeňské kultury přijetí specifického vězeňského argotu, 

který dokresluje odlišnost skupiny (Sochůrek, J., 2007). 

Vliv vězeňského prostředí na osobnost člověka je nesporný, při zbavení osobní svobody a 

vsazení jedince do uměle vytvořené komunity osob s historií asociálního chování je téměř 

nevyhnutelná změna chování, ale možná i celkové osobnostní struktury daného individua. Při 

pobytu ve věznici se jedinec musí přizpůsobit několika rovinám, a to rovině právní danou 

zákony, nařízeními a vnitřními směrnicemi, rovině zaměstnanců vězeňské služby, kteří dbají 

na dodržování norem, rovině civilních zaměstnanců, snažících se o výchovu a pomoc při 

následné socializaci zpět do společnosti, ale je zde také rovina, kterou tvoří ostatní 

odsouzení. Tato rovina má svá specifika, hierarchii a chod a často ovlivňuje jedince ze všech 

rovin nejvíce, ale bohužel často také nejdestruktivněji. 



12 
 

4 Uživatelé návykových látek a výkon trestu odnětí svobody 

4.1 Uživatelé NL ve VTOS v Evropských zemích 

V posledním desetiletí zaznamenala Evropa nárůst velkosti vězeňské populace. V roce 2010 

bylo dle odhadů ve vězeních v členských státech Evropské unie dohromady 635 000 vězňů. 

Uživatelé návykových látek tvoří převážnou většinu vězeňské populace v Evropských zemích. 

Zkušenosti s nelegálními návykovými látkami jsou u vězeňské populace mnohem vyšší. Užití 

některé z návykových látek alespoň jednou v životě uvedlo poměrně vysoké procento 

odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody. Konkrétně se toto procento pohybovalo od 16 

% (Rumunsko) do 79% (Velká Británie, Wales a Nizozemsko). Nejčastěji užívanou látkou je 

konopí, jehož celoživotní prevalence se pohybuje mezi 12 – 70%. Druhou nejčastěji užívanou 

návykovou látkou je kokain, kdy se prevalence pohybuje kolem 6 – 53%. Zkušenost s užíváním 

amfetaminů se pohybuje od 1 – 45%. U heroinu je tato míra od 15 – 39%.  

Mnoho odsouzených po nástupu do VTOS s užíváním NL skončí nebo ho omezí, jiní užívají 

dále, ale přejdou na jiné látky. Někteří z uživatelů také začnou užívat až ve VTOS (EMCDDA, 

2012). 

4.2 Uživatelé NL ve VTOS v České Republice 

Dlouhodobým trendem v České republice je zvyšující se počet stíhaných, ale i odsouzených 

osob za drogové trestné činy. Díky tomuto trendu se ve věznicích objevuje i stále více 

odsouzených, kteří mají zkušenost s návykovými látkami (Národní protidrogová centrála, 

2013).  

V roce 2012 bylo 18, 4 tisíc trestných činů spácháno pod vlivem návykových látek. V celkové 

statistice je to přes 15% objasněných trestných činů. Z tohoto čísla bylo 16,1 tisíc trestných 

činů spácháno pod vlivem alkoholu a 2,3 tisíc pod vlivem nealkoholových drog. Toto číslo 

může být ve skutečnosti jistě i vyšší, protože ne vždy je intoxikace na pachateli trestného činu 

jednoznačně rozpoznatelná a pachatelům trestných činů se neprovádějí pokaždé testy na 

přítomnost NL (Mravčík a kol., 2013). 
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To, zda bude vzorek od pachatele toxikologicky vyšetřován na přítomnost návykových látek, 

souvisí s mnoha faktory. Nejčastěji záleží na závažnosti spáchaného činu, na zkušenosti 

operativy a technických pracovníků i vyšetřovatelů, jejich pohotovosti, informovanosti, 

aktivitě apod., často závisí i na zvyklostech daného regionu a finanční situaci jednotlivých 

okrsků (Samková & Pivnička, 2002).  

Z výše uvedených čísel vyplývá, že počet osob se zkušenostmi s NL ve věznicích stoupá a 

uživatelé NL se ve věznicích stávají naprosto majoritním společenstvím. Jako každá jiná 

společnost sdružená nějakým společným jmenovatelem, tak i tato „drogová společnost“ má 

své specifické potřeby. 

Ve věznicích v posledních letech pravidelně probíhá dotazníkové studie zaměřující se právě 

na uživatele návykových látek. Poslední z těchto studií proběhla na konci roku 2012. Výběrový 

soubor tvořilo 2000 osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Respondenti byli vybírání dle 

náhodného výběru z celkem 20 716 osob ze všech tehdy 36 věznic v ČR. Data byla sbírána 

pomocí dotazníků a těch bylo vyplněno 1641. Návratnost dotazníků byla 82%.  

Konkrétní podobu užívání NL mezi vězeňskou populací nabízí tabulka č. 1.  

Tabulka č. 1 – Dotazníková studie pro uživatele NL ve věznicích 2012 (Národní monitorovací 

středisko pro drogy a drogové závislosti & Generální ředitelství vězeňské služby ČR, 2013) 

  Respondenti Poznámka 
Zkušenost s 
nelegální NL 
někdy v životě 50% 

Konopné látky (39,1%), pervitin nebo amfetaminy (36%), extáze (18,9 
%), halucinogenní houby (16,1%), LSD (14,7%), kokain (13, 6%), 
heroin (13, 2%), sedativní léky (16,5) 

I. V. aplikace 
alespoň 1 x 
v životě 28,5% 

  
  
  
  
  

I. V užití ve 
VTOS 6,7% 
Problémové 
užívání 25,9% 
Léčba před 
nástupem do 
VTOS 9,1% 
Substituční 
léčba 3,9% 

 

Dané výsledky jsou již takto poměrně vysoké, ale je třeba se zamyslet i nad tím, že mohou být 

zkreslené, a to směrem ke snižování čísel, protože mezi vězni stále panuje obava z toho, že by 
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díky svým odpovědím mohli mít kázeňské problémy nebo případně obtíže při jednání o 

podmínečném propuštění.  

Když výsledky tohoto výzkumu srovnáme s výsledky prevalence užívání NL v obecné populaci, 

tak je naprosto jednoznačné, že mají vězni mnohem vyšší zkušenosti se všemi nelegálními 

drogami (Mravčík a kol., 2013). A právě proto je nutné se na tuto skupinu uživatelů NL 

zaměřit více a věnovat se jejich resocializaci zpět do společnosti, případně alespoň šířit harm 

reduction osvětu, aby byla zajištěna co nejvyšší ochrana společnosti. 

Ve srovnání s Evropskou vězeňskou populací jsou stejně jako v ostatních zemích uživatelé NL 

ve věznicích majoritní společnosti. V celoživotní prevalenci se v ČR i Evropských zemích 

objevuje na prvním místě užívání THC. Jako další NL se v Evropských zemích objevuje kokain, 

kdežto v ČR metamfetamin a amfetaminy.  Rozdílná míra je také v prevalenci heroinu, kdy 

v ostatních evropských zemích je jeho prevalence podstatně vyšší. Toto vychází i z celkového 

užívání NL ve společnosti, kdy v ČR je obecně užívanější pervitin než heroin a ve zbytku 

Evropských zemí je to naopak.  

Další údaje o počtu uživatelů návykových látek ve vězení jsou získávány především z vyšetření 

praktickými lékaři ve věznicích a z orientačních toxikologických testů. Viz následující tabulky.  

Tabulka č. 2 ošetření/vyšetření praktickými lékaři (Generální ředitelství Vězeňské služby ČR, 

2013 in Výroční zpráva ve stavu ve věcech drog) 

Počet ošetření/vyšetření Užívání NL v anamnéze 

412 928  11 463  

 

Tabulka č. 3 - Orientační toxikologické testy (Mravčík a kol., 2013) 

  
Počet 
testů 

Pozitivní 
na NL Návyková látka 

Osoby nastupující 
do VTOS 11115 

4754 
(43%) 

THC (2021), pervitin (1144), benzodiazepiny (401), opiáty 
(166), polymorfní užívání (909) 

Osoby pobývající 
ve VTOS 12207 

530 
(4%) 

THC (234), pervitin (188), benzodiazepiny (45), polymorfní 
užití (47), alkohol (34) 

 

Z předešlých čísel vyplývá, že ve věznicích se momentálně nachází cca 50% jedinců 

s předchozí zkušeností s NL – tato zkušenost se nachází v různých fázích, tedy od 

jednorázového užití, přes experiment, problémové užívání až po závislost. Toto číslo je 
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poměrně vysoké. Uživatelé NL jsou tedy nejpočetnější skupinou ve vězení a právě proto je 

velmi důležité se na tuto skupinu zaměřit více, zjistit, jaké jsou její potřeby, zda a případně o 

co tato skupina stojí a co by jí mohlo do budoucna pomoci.  

Ve výkonu trestu odnětí svobody můžeme rozeznávat 4 skupiny odsouzených dle jejich 

vztahu k návykovým látkám: 

1) Odsouzení, kteří se před uvězněním nikdy s návykovou látkou nesetkali a nechtějí 

žádnou z návykových látek okusit ani ve výkonu trestu odnětí svobody.  Tito odsouzení 

většinou nemají žádnou poruchu osobnosti nebo jiné psychické obtíže. Jejich 

kriminální kariéra bývá velice krátká nebo jsou ve vězení pro svůj první trestný čin. 

2) Vězni, kteří doposud neměli žádnou zkušenost s návykovými látkami. Je avšak 

pravděpodobné, že by ve výkonu trestu odnětí svobody mohli drogu použít k úniku od 

vězeňského života, případně by mohl být ovlivněn ostatními spoluvězni. 

3) Odsouzení, kteří v minulosti zkušenosti s návykovými látkami mají a chtěli by 

s užíváním návykových látek přestat. Toto jejich rozhodnutí vychází z jejich vnitřní 

motivace. 

4) V poslední skupině jsou uživatelé návykových látek, kteří je před uvězněním zneužívali 

a nehodlají přestat ani ve vězení a ani po jeho absolvování (Gajdošíková, Miovský, 

Sochůrek, 2003). 

Z pohledu užívání návykových látek není potřeba intenzivně intervenovat pouze s první 

skupinou, kde jsou odsouzení, kteří užívání návykových látek striktně odmítají. Ostatní 

skupiny mají svá specifika a bezesporu je přímo nutností s nimi pracovat. Ve všech skupinách 

bude třeba specifický přístup. V případě druhé skupiny se bude jednat hlavně o prevenci 

užívání NL, které by mohli začít konzumovat jako únik od života ve VTOS nebo jako způsob 

zařazení se do určité subkultury. Třetí skupina jsou motivovaní odsouzení, s kterými se 

momentálně pracuje ve VTOS nejvíce a většina programů pro drogové uživatele je určena 

právě jim. Naopak čtvrtá skupina aktivních uživatelů návykových látek je často opomíjena, a 

to i přes svou velkou potřebu terciární prevence formou harm reduction.  

Zajímavým jevem u uživatelů drog ve VTOS je, že jedinci jsou v podstatě nedobrovolně 

dotlačeni k abstinenci, kterou však ve velice krátké době přijmou za své rozhodnutí a snaží se 

přemýšlet o svém životě dále. Tento tlak na jedince vychází ze strany instituce, ale je ještě 
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často umocňován tlakem okolností. Okolnosti v tomto případě představuje uvědomění si, že 

byli zbaveni osobní svobody právě následkem užívání NL. Častý je také tlak nejbližších osob, 

kdy se jedinci často připomíná, že díky NL skončil ve VTOS. Tato abstinence potom nevychází 

z vnitřního přesvědčení a z vnitřní motivace a člověk není pro změnu životního stylu pevně 

rozhodnut a i maličkost ho může z jeho nastolené cesty „vykolejit“. Na první pohled by se 

mohlo zdát, že pobyt ve vězení je pro uživatele NL spásnou životní etapou, kdy stačí pouze 

přeměnit vnější motivaci na vnitřní, avšak pobyt ve vězení s sebou nese další jevy, jako je 

například adaptace na vězeňský systém, což vede ke vzdálení se od života většinové 

společnosti. Vězeň svými pobyty ve výkonu trestu odnětí svobody prohlubuje svou 

delikventní identitu a prohlubuje tím svou sociální exkluzi. 

Motivovanost klienta ke změně je již dlouhodobě vnímána jako zásadní prvek ovlivňující 

léčbu drogové závislosti. Motivace má tři hlavní rozměry, a to je uvědomění si problému, 

touha po pomoci a připravenost k léčbě. Často se stává, že právě ve vězení dojde k první části 

motivace, tedy k uvědomění si problému, ale další dvě složky motivace chybí, což se může 

v budoucnu projevit selháním při abstinenci (Bradley, Douglas & Douglas, 2009). 
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5 Možnosti práce s uživateli návykových látek z pohledu 

vězeňské služby 

5.1 Cíle poskytování služeb ve VTOS a vazbě 

Práce s odsouzenými v rámci výkonu trestu nebo obviněnými ve výkonu vazby směřuje 

k resocializaci vězně po propuštění z VTOS zpět do společnosti. V rámci co nejefektivnější 

pomoci je třeba osobám zbavených osobní svobody pomoci postupně nalézat hodnotné a 

smysluplné alternativy k jejich dosavadnímu stylu života, který byl doposud většinou 

neutěšený, neúspěšný a vedoucí zpět do vězení (Hála, 2007). 

5.2 Problematika poskytování služeb ve VTOS a vazbě 

Studie zkoumající léčebné potřeby uživatelů drog, kteří se nacházejí ve vězení, naznačila, že 

odsouzení potřebují širokou paletu terapeutických služeb a že existující nabídka léčebných 

služeb ve věznicích ve značné míře neodpovídá jejich potřebám (Belenko a Peugh, 2005).  

Problémy s poskytováním účinné léčby ve věznicích jsou podobné těm, se kterými se lze 

setkat při léčbě závislých v jiném prostředí. Stejně jako u programů mimo vězeňské prostředí 

je i zde důležitá doba strávená v programu, jeho dokončení a přítomnost následné péče. 

(Gossop, 2009). 

Stávající nabídka pro uživatele NL ve VTOS je již delší dobu stabilní a jasně zaštítěná normami 

o VTOS. Jejich konkrétní podobu nabídne následující text. 

5.3 Adiktologické služby ve vězení v Evropských zemích 

Léčba drogové závislosti je ve vězeňské prostředí zaměřena na stabilizaci zdraví odsouzených 

a snižování konzumace NL ve věznicích.  

Evropské věznice přistupují k léčbě několika přístupy, obecně se dá hovořit o 3 hlavních 

přístupech – viz tabulka č. 4. 
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Tabulka č. 4 – Přístupy k léčbě v evropských zemích (EMCDDA, 2012) 

Nízko intenzivní léčba 

Poradenství. 

Krátkodobá léčba prováděná v ambulantním režimu ve 

vězeňském prostředí. 

Středně nebo vysoko 

intenzivní léčba 

Lůžková zařízení (s podáváním léků nebo bez) - typickým 

zástupcem jsou terapeutické oddíly. 

Středně nebo dlouhodobé 

substituční léčby  Metadonová substituce nebo substituce buprenorfinem. 

5.3.1 Detoxikace 

V mnoha zemích stále ještě nejvíce používaný přístup pro léčbu opiátové závislosti ve vězení. 

Konkrétní stav klienta je vždy hodnocen lékařem. Pacienti jsou většinou farmakologicky 

podporováni. Některé věznice mají i speciální oddělení pro detoxikaci.  

5.3.2 Nízko intenzivní léčba – poradenství 

Tento typ léčby je nejpoužívanějším a v různých formách přítomen ve všech vězeňských 

systémech Evropských zemí.  

Příklady intervencí používaných v těchto programech jsou: psychologické poradenství, 

krizová intervence, motivační rozhovory, poradenství ohledně abstinence, prevence relapsu, 

harm reduction intervence apod. Používané postupy jsou zejména kognitivně behaviorální a 

sociálně výchovné intervence, vzdělávací a informační programy.  

Tento typ služby bývá poskytován často i NNO, konkrétně v 8mi z 25, jedná se o tyto státy: 

Řecko, Itálie, Anglie, Nizozemí, Dánsko, Malta, Chorvatsko, Francie. 

5.3.3 Středně intenzivní léčba 

Sem spadají rezidentní léčby na specializovaných oddílech. Tento druh léčby má ve věznicích 

již dlouhodobou tradici. Tyto programy fungují podobným způsobem jako rezidenční 

programy v běžné společnosti. 

Používanými intervencemi ve střednědobé léčbě jsou: kognitivně behaviorální přístup 

s psychologickými intervencemi, které pomáhají rozvíjet dovednosti nutné k životu bez NL. 

Strategie zahrnují prevence relapsu, identifikování vysoce rizikových situací a vzorců užívání 

NL, identifikaci dysfunkčního myšlení, řízení emocí a řešení problémů. Některé programy 
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jsou založeny na bázi terapeutických komunit. V některých věznicích se používá 12ti krokový 

přístup vycházející z koncepce Anonymních alkoholiků. 

5.3.4 Substituční léčba  

Substituční léčba je prováděna ve všech členských státech EU a je považována za hlavní 

přístup v léčbě závislosti na opioidech. 

5.3.5 Programy výměny jehel 

Tyto programy existují pouze v 5ti zemích EU (Německo, Španělsko, Lucembursko, 

Portugalsko a Rumunsko) a to v odlišných podobách. Zavádění výměnných programů do 

věznic je doporučováno mezinárodními organizacemi a expertními skupinami, ale čelí velice 

silné opozici, protože jsou často vnímány jako intervence v rozporu s cíly vězení jako 

bezdrogového prostředí. Zajímavé je, že v některých zemích jsou místo injekčních stříkaček, 

které jsou zakázané, distribuovány silné dezinfekční přípravky, aby se zabránilo přenosu 

krevně přenosných infekcí – např. Dánsko, Francie, Litva, Rakousko, Finsko, Velká Británie a 

Norsko (EMCDDA, 2012). 

5.3.6 Předvýstupní programy 

Zaměřeny bývají na vězeňskou populaci obecně. Důležitá je spolupráce mezi službami uvnitř 

vězení a se službami mimo  něj - hlavní cíl je zajistit hladký přechod do komunitní péče. 

V zemích, kde neziskové organizace pracují i v rámci VTOS je přechod a podpora klienta při 

odchodu z VTOS snadnější 

5.4 Programy v ČR pro uživatele návykových látek ve vězení 

Součástí Výroční zprávy o stavu ve věcech drog je také podkapitola věnující se výkonu trestu 

odnětí svobody. V rámci této kapitoly je každoročně také mapována nabídka služeb pro 

uživatele drog ve vězení. 

„Prevence, léčba závislostí a minimalizace rizik možného poškození v důsledku užívání drog 

jsou ve vězeňských podmínkách realizovány prostřednictvím poraden drogové prevence, 

bezdrogových zón, specializovaných oddělení a programů spolupracujících NNO“ (Mravčík a 

kol., 2013, s 123). 
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5.4.1 Poradny drogové prevence 

Poradny drogové prevence fungují ve všech věznicích. Poradny drogové prevence poskytují 

informační servis a individuální poradenství. Většinou má tuto poradnu na starosti jeden 

z psychologů popřípadě jiných civilních zaměstnanců ve věznici. Poradny drogové prevence 

často spolupracují s centry adiktologických služeb ve vězení a nezřídka kdy mívají podobné 

složení klientely. 

5.4.2 Bezdrogové zóny 

Bezdrogové zóny se standardním či terapeutickým zacházením nabízejí ucelenější a 

intenzivnější program.  

Hlavním účelem bezdrogové zóny se standardním zacházením je motivovat odsouzené 

k abstinenci a dodržování bezdrogového režimu. Samozřejmostí je také snaha o co největší 

minimalizaci rizik vnesení návykové látky. Pracovníci bezdrogových zón pečlivě vybírají, koho 

na bezdrogovou zónu přijmou – hlavním kritériem je nebýt ve výkonu trestu odnětí svobody 

za páchání primární drogové kriminality a v rámci výkonu trestu odnětí svobody nemít 

kázeňský přestupek za užívání návykových látek. V r. 2012 fungoval tento typ oddělení v 31 

věznicích.  

Bezdrogové zóny s terapeutickým režimem přijímají pouze uživatele návykových látek. 

Program se skládá z terapeutických aktivit, které jsou poměrně intenzivní. Program si 

většinou klade za cíl budování motivace k nastoupení do léčby, a to ať již v průběhu pobytu 

ve vězení nebo po výstupu z něj. 

5.4.3 Specializovaná oddělení 

Specializovaných oddělení pro léčbu závislostí fungovalo v roce 2012 dohromady 11.  

Dobrovolná léčba se poskytovala v 7mi z nich. Všechna oddělení se věnují jak léčení 

protialkoholnímu, protitoxikomanickému, tak i léčení patologického hráčství (Mravčík a kol. 

2013). 

Specializovaná oddělení jsou realizována v souladu s modelem terapeutické komunity, což je 

zvláštní forma intenzivní skupinové psychoterapie, kde spolu klienti žijí a kromě skupinových 

sezení sdílejí další společný program, což umožňuje, aby do tohoto modelu promítali 

problémy ze svého vlastního života. Důležitou rolí komunity je i umožnění zpětné informace o 
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maladaptivním chování, podněcování získání náhledu na vlastní problémy a na vlastní podíl 

na vytváření těchto problémů. Komunita má také umožnit korektivní zkušenost a podporovat 

nácvik odlišných způsobů chování (Richterová Těmínová, Kalina, Adameček in Kalina 2008). 

Kromě specializovaných oddělení orientovaných pouze pro léčbu závislosti existují i 

specializovaná oddělení pro poruchy chování a poruchy osobnosti, kde se často objevují i 

odsouzení se závislostní problematikou, a to ať již jako s komorbiditou nebo samostatně. 

5.4.4 Substituční terapie 

Substituční terapie je poskytována lékaři v 10ti věznicích. Jedná se o substituční terapii opiátů 

za pomocí metadonu. Do substituční terapie nelze vstoupit jen z vlastního uvážení, ale 

důležitou podmínkou je, že klient již na svobodě na substituční léčbu docházel, a to ať 

k psychiatrovi nebo do některého ze substitučních center. 

5.4.5 Detoxifikace 

Detoxifikace není ve věznicích moc častá. Odsouzení buď již nedobrovolně sami vyabstinovali, 

například v cele předběžného zadržení a následně na vazbě, anebo svůj odvykací stav zvládali 

ve výkonu trestu odnětí svobody svépomocí. Detoxifikace jako taková byla prováděna ve 4 

věznicích a naprostou většinu pacientů tvořili uživatelé opiátů.  

Přehled Adiktologických služeb poskytovaných věznicemi zobrazuje následující tabulka. 
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Tabulka č. 5 – Adiktologické služby poskytované věznicemi (Koňák, 2014) 

Adiktologická služba Věznice 

SPO pro VT odsouzených s 
poruchou osobnosti a 
chování, způsobenou 
užíváním NL ve věznici 
s DOZOREM Ostrov, Nové Sedlo, Všehrdy 

SPO pro VT odsouzených s 
poruchou osobnosti a 
chování, způsobenou 
užíváním NL ve věznici 
s OSTRAHOU Bělušice, Kuřim, Nové sedlo, Plzeň, Příbram 

SPO pro VT odsouzených s 
poruchou osobnosti a 
chování, způsobenou užívání 
NL ve věznici se ZVÝŠENOU 
OSTRAHOU Valdice 

SPO pro výkon ochranného 
léčení protialkoholního a 
léčení pro patologické 
hráčství ve věznici 
s DOHLEDEM Opava (ženy) 

SPO pro výkon ochranného 
léčení protitoxikomanického, 
protialkoholního a léčení 
patologického hráčství ve 
věznici s DOZOREM Opava (ženy), Opava (muži),  

SPO pro výkon ochranného 
léčení protitoxikomanického, 
protialkoholního a léčení pro 
patologické hráčství ve 
věznici s OSTRAHOU Heřmanice, Opava (muži) 

SPO pro výkon ochranného 
léčení protitoxikomanického 
ve věznici s OSTRAHOU Rýnovice 

SPO pro výkon OL 
protitoxikomanického ve 
věznici s DOZOREM Znojmo 

Bezdrogové zóny se 
standardním zacházením 

Bělušice, Brno, Břeclav, České Budějovice, Heřmanice, Horní 
Slavkov, Hradec Králové, Jiřice, Karviná, Kynšperk, Liberec, 
Litoměřice, Mírov, Nové Sedlo, Odolov, Olomouc, Opava, Oráčov, 
Ostrava, Ostrov, Pardubice, Praha - Pankrác, Praha - Ruzyně, 
Praha - Ruzyně - Řepy, Příbram, Rapotice, Rýnovice, Stráž pod 
Ralskem, Světlá nad Sázavou, Teplice, Valdice, Všehrdy 

Bezdrogové zóny s 
terapeutickým zacházením Kuřim, Příbram, Vinařice, Znojmo 

Substituční léčba (zřízeno 
substituční centrum) * 

Brno, Břeclav, Kuřim, Litoměřice, Opava, Ostrava, Praha - Pankrác, 
Praha - Ruzyně, Příbram, Rýnovice 

Detoxifikace ** 
Brno, Břeclav, Kuřim, Litoměřice, Opava, Ostrava, Praha - Pankrác, 
Praha - Ruzyně, Příbram, Rýnovice 

Poradny drogové prevence Všechny věznice 

* V Břeclavi a Praze – Ruzyni nebyla v posledních letech léčba prakticky poskytována 

** Detoxifikace byla v posledním roce prováděna pouze v Brně, Kuřimi, Praze – Pankráci a 

Praze - Ruzyni 
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5.5 Spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi  

Spolupráce s některou z neziskových organizací se stává běžnou součástí chodu věznice. 

V roce 2012 s neziskovou organizace spolupracovalo 22 věznic. 9 z těchto věznic s neziskovou 

organizací vykazovalo intenzivnější spolupráci, kdy nezisková organizace uskutečnila 10 a více 

návštěv věznice za rok. Ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody bylo v roce 2012 

v kontaktu s některou z nestátních neziskových organizací v kontaktu celkem 3660 osob 

(Mravčík, 2013). 

Kromě neziskových organizací je také možnost spolupracovat s dalšími organizacemi, jako 

jsou například státní organizace – zde se jedná hlavně o probační a mediační službu a o 

sociální kurátory. V neposlední řadě je také možnost navázání spolupráce s církví nebo 

náboženskou společností (Vyhláška č. 345/1999). 

Nabídka služeb pro uživatele NL ve vězení je dlouhodobě stabilní. Konkrétní podoby 

programů si každá z věznic nastavuje sama a tak se od sebe mohou v závislosti na 

pracovnících, zvyklostech, stupni ostrahy, zázemí, ale i obecných zvyklostech drobně lišit. 

Co se týče konkrétních programů pro uživatele NL ve věznici, tak je zde snaha o prevenci 

v rámci poraden drogové prevence. Dále je tu zastoupena snaha o nastolení motivace 

k abstinenci v rámci bezdrogových zón. Je tu přítomna i možnost léčby ve VTOS ve formě 

specializovaných oddělení, naopak zde naprosto chybí jakékoliv služby z palety harm 

reduction služeb a případně ze služeb doprovázejících klienta nepřetržitě po VTOS, kde je 

jedinec nejvíce ohrožen a nejvíce zranitelný. Tyto služby se snaží suplovat neziskové 

organizace, které do věznic dochází, avšak tato centra nespolupracují se všemi věznicemi 

v ČR, případně není v jejich kapacitách ani poslání spolupracovat naprosto se všemi klienty ve 

věznicích. 

Samotná existence specializovaných programů a služeb pro uživatele NL je velice přínosná, 

avšak je také důležité zaměřit se na jejich dostupnost, kapacitu, způsob šíření informací o 

možnostech těchto služeb apod.  

5.6 Nástroje pro působení na uživatele návykových látek ve vězení 

Hlavním cílem výkonu trestu odnětí svobody je ochrana společnosti prostřednictvím 

reintegrace pachatele. „Je uplatňován princip snižování rizika recidivy a princip restorativní 
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justice – obnova narušeného sociálního stavu s aktivní účastí dotčených osob a odborníků“ 

(Vězeňská služba, 2013). 

Pro posouzení pravděpodobnosti opětovného selhání odsouzeného začala vězeňská služba 

používat od listopadu 2012 nový nástroj: souhrnnou analýzu rizik potřeb odsouzených 

(SARPO). SARPO je jako standardní nástroj pro hodnocení odsouzených používán od dubna 

doku 2013. Posuzování pravděpodobnosti opětovného selhání odsouzeného se děje na 

základě výpočtu: 

 Statického rizika z údajů o kriminálním chování (věk, pohlaví, začátek trestné činnosti, 

počet odsouzení apod.). 

 Dynamického rizika vyhodnocujícího celkem 48 rizikových faktorů v sedmi základních 

životních oblastech (vztahy, bydlení, zaměstnání, finanční situace či postoje apod.). 

 Odhadu způsobené újmy a specifikace potencionálních obětí na základě analýzy 

trestné činnosti. 

 Vyhodnocení motivace a sebehodnocení odsouzeného. 

 Vyhodnocení protektivních faktorů. 

Výstupy z těchto výpočtů jsou vyjadřovány pomocí komplexní zprávy. 

Tento nástroj se snaží o rozdělení odsouzených na osoby, které jsou spíše režimově 

ovlivnitelné a na osoby, které jsou více narušené se sociálně patologickými charakteristikami 

a potřebují odlišný přístup.  

Základní myšlenkou SARPO je investovat zvláštní úsilí především do těch odsouzených, u 

kterých má takové úsilí šanci vést ke změně a povede ke snížení nebezpečnosti pro 

společnost.  

V praxi je při nástupu odsouzeného do VTOS vypracována tzv. komplexní zpráva, která slouží 

ke zpracování programu zacházení. Při hodnocení odsouzených používají zaměstnanci 

metody dle svého profesního zařazení, standardní zdroje informací, jako je spisová 

dokumentace, vězeňský informační systém, rozhovor, pozorování apod. Díky zavedení SARPO 

se pro ně řada formálních úkonů zjednodušila. SARPO využívá objektivní i subjektivní metody 

hodnocení. Objektivní metody jsou realizovány za pomoci výpočtu rizik podle stanovených 

vzorců – výsledky jsou potom shrnovány na škále rizik na nízké, střední, vysoké a velmi 
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vysoké. Subjektivní metody představují odborné úsudky a odhady hodnotitelů. Závěrečným 

výstupem jsou interpretace míry rizik vzhledem k osobě odsouzeného, zjištění aktuálního 

stavu a navržení konkrétního postupu ke snižování míry rizik (Jiřička, Petras, Hůrka & Drahý, 

2013). 

Paralelně s nástrojem SARPO se ještě neproškoleným personálem může používat 

penitenciární diagnóza zachycující bio-psycho-socio-duchovní stav. Co toto hodnocení 

obsahuje je shrnuto v následující tabulce. 

Tabulka č. 6 – Oblasti hodnocené penitenciární diagnózou (Hála, 2007) 

Základní oblasti hodnocení Obsah hodnocení 

Základní data o osobě 
odsouzeného Trestný čin, uložený trest, předchozí tresty, soudní trestání 

 
Rizikovost - sexuální/agresivní trestné činy 

Lékařská doporučení 
Zdravotní rizika ve vztahu k práci, vzdělávání, sportovním 
aktivitám 

Anamnéza 
Užívání alkoholu, návykových látek, hraní hazardních her, 
sociální problémy 

Psychologická 
charakteristika 

Obecně, postoj ke spáchanému trestnému činu a uloženému 
testu 

Risk assessment 
Vyhodnocení nebezpečí, rizik, problémů, obtíží, které by 
mohli bránit neintegraci 

   - zvýšené riziko recidivy násilné trestné činnosti 
   - nepřekonaná závislost na NL 

  
 - nezaměstnanost v důsledku nepřítomnosti kvalifikace, 
praxe  

 

Hlavním nástrojem působícím na osobnost odsouzeného po jejím zhodnocení je individuální 

program zacházení. 

5.6.1 Program zacházení 

Program je zpracováván na základě komplexní zprávy o odsouzeném při jeho nástupu do 

výkonu trestu odnětí svobody. Každý program zacházení obsahuje jasně formulovaný cíl 

působení na odsouzeného, metody zacházení s odsouzeným a způsob a četnost hodnocení.  

Program zacházení obsahuje pracovní aktivity, speciálně – výchovné aktivity, vzdělávací 

aktivity, zájmové aktivity a utváření vnějších vztahů. Program zacházení je vytvářen za 

spolupráce s odsouzeným – není to tedy jen program, kde by bylo odsouzenému něco 
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nařizováno, ale on sám se aktivně podílí na jeho formě. (Zákon č. 169/1999 Sb. o výkonu 

trestu odnětí svobody). 

Programy zacházení se vyhodnocují zpravidla jednou za dva měsíce ve věznici s dohledem a 

dozorem a ve výstupních odděleních věznic s ostrahou a se zvýšenou ostrahou. Jednou za tři 

měsíce ve věznicích s ostrahou a jednou za šest měsíců ve věznicích se zvýšenou ostrahou 

(Vyhláška č. 345/1999 Sb.). 

Jednotlivé aktivity programu zacházení nalezneme v následující tabulce. 

Tabulka č. 7 – Aktivity programu zacházení (Vězeňská služba, 2013) 

 

5.6.2 Další dílčí možnosti působení na odsouzeného v rámci výkonu 

trestu odnětí svobody 

Jednou z možností, jak motivovat odsouzené ke změně svého chování jsou například odměny 

a jako odstrašující mohou fungovat tresty uložené v rámci výkonu trestu odnětí svobody. 

Přehled odměn a trestů je uveden v následující tabulce. 

 

 

 

 

 

 

Aktivity Charakteristika 

Pracovní Není možné poskytnout zaměstnání všem žadatelům o něj – kapacitní důvody 

  
Pracovně zařazení mají výhody - finance, splácení dluhů, subjektivní zrychlení 
trestu, styk s jinými osobami 

  
Zaměstnání realizováno u podnikatelů, střediskem hospodářské činnosti věznic, na 
vnitřním provozu věznice, denní studium ve věznici 

Speciálně – 
výchovné Individuální X skupinové 

  Pedagogická a psychologická působení vedená odborníky 

  
Nejčastěji na tzv. specializovaných odděleních pro odsouzené se specifickými 
potřebami - hlavně s poruchami osobnosti 

Zájmové Dle možnosti věznice např. posilovna, ping pong, fotbalové turnaje apod.  
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Tabulka č. 8 – Odměny a tresty pro odsouzené (Vyhláška 345/1999, § 57 a 58) 

Odměny 

Pochvala 

Mimořádné zvýšení doby trvání návštěv během jednoho kalendářního měsíce až na 5 hodin 

Povolení jednorázového nákupu potravin a věcí osobní potřeby odsouzenému, který jinak tyto 
nákupy nemůže provádět 

Zvýšení kapesného nejvýše o jednu třetinu až na dobu 3 kalendářních měsíců 

Věcná nebo peněžitá odměna až do výše 1 000 Kč 

Rozšíření osobního volna na sportovní, kulturní nebo jiné zájmové aktivity až na dobu 1 měsíce 

Povolení opustit věznici až na 24 hodin v souvislosti s návštěvou nebo s programem zacházení 

Přerušení výkonu trestu 

Tresty 

Důtka 
Snížení kapesného nejvýše o jednu třetinu až na dobu 3 kalendářních měsíců 

Zákaz přijetí jednoho balíčku v kalendářním roce 

Pokuta až do výše 1 000 Kč 

Propadnutí věci 

Umístění do uzavřeného oddělení až na 28 dnů, s výjimkou doby stanovené k plnění určených 
úkolů programu zacházení 

Celodenní umístění do uzavřeného oddělení až na 20 dnů 

Umístění do samovazby až na 20 dnů 

Odnětí výhod vyplývajících z předchozí kázeňské odměny  

 

Nikde není stanoveno, za co přesně se odměny udělují, je to vždy na zaměstnancích věznice – 

není to jednoznačně nárokovatelná věc. Na rozdíl od trestů, které se ukládají při jasně 

porušených nařízeních. 

5.7 Konkrétní možnosti práce s trestanými 

Při snaze o nápravu trestaných se používá speciálně pedagogická a psychoterapeutická práce. 

Je to práce velice náročná, protože se zdá, že více záleží na osobnostním nastavení 

odsouzeného než na velikosti snahy personálu. Pro účinnost intervencí je důležitá přítomnost 

pocitu viny a chápání trestu jako důsledku vlastního jednání.  

Jako vhodná metoda pro práci s odsouzenými se osvědčuje behaviorální a kognitivní 

psychoterapie, kdy behaviorální techniky se zaměřují na rozpoznání nevhodných vzorců 

chování a na nácvik vhodnějších variant. Naopak kognitivní techniky se zaměřují na změny na 

úrovni myšlení, uvažování a pochopení mechanismů, jež mohou vést k recidivě. 

Pedagogická práce s odsouzenými se snaží o eliminaci rizikových faktorů. Jedná se o širokou 

paletu intervencí. Jedním z nejdůležitějších a asi nejviditelnějších je vzdělání, které je u 
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odsouzených často naprosto nepřítomné a získání vzdělání může zvýšit jejich šanci získat 

zaměstnání a tím si zvýšit svůj socioekonomický status (Vágnerová, 2004). 

Celkově se jako jedinou šancí pro efektivní resocializaci odsouzených uživatelů návykových 

látek zdá strukturovaná abstinenčně orientovaná léčba, protože samotný izolace jejich 

závislostní chování nezmění.  

Celkově je drogová a alkoholová závislost společností odmítána a uživatelé návykových látek 

obtížně shánějí zaměstnání, což je nepřímo nutí stát se kriminálníky. Stává se z toho potom 

začarovaný kruh, z kterého je velice těžké vystoupit (Wróbel, n. d.). 
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6 Nestátní neziskové organizace pracující ve vězení 

6.1 Nestátní neziskové organizace v Evropských zemích 

Nestátní neziskové organizace působí v Evropských zemích hlavně v tzv. nízkointenzivní 

léčbě, kdy nestátní nezisková organizace dochází do jednotlivých věznic a poskytují zde 

hlavně individuální konzultace. Nejčastěji používané postupy jsou zejména kognitivně 

behaviorální přístup, sociálně výchovné intervence a informační programy. Konkrétní 

intervence používané v těchto programech jsou například: psychologické poradenství, 

krizová intervence, motivační rozhovory, poradenství ohledně abstinence, prevence relapsu, 

harm reduction intervence apod. (EMCDDA, 2012). 

6.2 Nestátní neziskové organizace v České Republice  

V České republice existují momentálně 4 hlavní nestátní neziskové organizace věnující se 

uživatelům NL ve vězení. Přehled jejich působení nabízí následující tabulka. 

Tabulka č. 9 – Působení NNO ve věznicích (Laxus, Sananim, Podané Ruce, CPPT, n. d.) 

NNO Místo působení 

LAXUS, o. s. Jiřice, Rýnovice, Stráž pod Ralskem, Valdice, Odolov, Pardubice 

  Vazební věznice Liberec, Vazební věznice Hradec Králové 

  Světlá nad Sázavou 

Sananim, z. ú.  Opava, Plzeň, Praha-Ruzyně, Světlá nad Sázavou, Vinařice 

Podané ruce, o. s.  
Kuřim, Znojmo, Rapotice, Světlá nad Sázavou, Vazební věznice 
Brno, Olomouc, Mírov, Heřmanice 

CPPT, o. p. s. Plzeň, Oráčov  

 

Dle Národního monitorovacího střediska (2013) pracovali v roce 2013 ve věznicích i další 

neziskové organizace, avšak ne v takovém rozsahu. Jednalo se například o:  Magdalena, o. p. 

s. (Příbram), Modrý kříž v ČR, o. s. (Heřmanice), Most k naději, o. s. (Bělušice), Point 14, z. s. 

p. o. (Drahenice), Renarkon, o. p. s. (Heřmanice), Ripas, o. s. (Hradec Králové) a White light, 

o. s. (Nové Sedlo, Bělušice).  
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„Léčba závislosti ve výkonu trestu odnětí svobody pomáhá při přechodu z kriminálního 

chování k návratu zpět do společnosti“ (Justice policy institute, 2008). 

Nestátní neziskové organizace věnující se závislostní oblasti se snaží pokrýt komplexní systém 

služeb a i proto se poslední dobou více rozvíjí péče o klienty ve vazbě a výkonu trestu odnětí 

svobody.  

Pobyt ve vězení je často příležitostí k zastavení se a k zamyšlení se nad svým dosavadním 

životem a místem k navázání kontaktu se službou pro uživatele drog v intramurálních 

podmínkách. Klient má možnost využívat nabízených služeb a dále pracovat na své zakázce 

(Richter, Škvařilová, 2003). 

6.3 Zařazení v systému léčebné péče 

Jak vyplývá z možností poskytovaných služeb dle Speciálních standardů obecné způsobilosti 

(2013), tak adiktologické služby ve vězení jsou velice širokospektrální službou zahrnující 

intervence od poradenství z oblasti terciální prevence po léčebné intervence vedoucí k 

abstinenci po VTOS. Adiktologické služby vězení lze v systému léčebné péče ukotvit jako 

služby terénní, kdy pracovník za klientem dojíždí do jeho momentálního místa pobytu. 

Dostupnost péče pro klienty ve vězení je mnohem nižší než v běžné společnosti. Některé 

služby nejsou ve věznicích vůbec dostupné. Nejdiskutovanější nedostupnou službou jsou 

například výměnné programy pro injekční uživatele drog, které nemohou existovat, protože 

je stále přítomné tvrzení, že ve věznicích jsou návykové látky zakázány a tudíž se tam ani 

nemohou dostat (Jargus, 2003). 

6.4 Historie NNO ve vězení 

Zatímco ostatní složky systému léčebné péče o uživatele návykových látek se začaly rozvíjet 

již od roku 1990, tak drogové služby ve vězení se v tuto dobu vůbec nerozvíjely. První náznaky 

počínající spolupráce s věznicemi se děly ke konci devadesátých let, a to hlavně přes 

pracovníky nízkoprahových zařízení, kteří si s odsouzenými nejprve dopisovali a postupně je i 

navštěvovali v rámci řádných návštěv. 

Teprve po roce 2000 se začalo polemizovat nad vznikem samostatných center působících 

v rámci neziskových organizací ve věznicích. Nejprve v roce 2002 vznikl program Práce 

s klienty v konfliktu se zákonem v Olomouci v rámci Podaných rukou. Dále v roce 2005 vznikl 
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samostatný program Drogové služby ve vězení v rámci Laxusu a nakonec bylo v roce 2006 

založeno Centrum osob v konfliktu se zákonem pod Sananimem. Všechna tři centra pracují 

v pozměněné podobě doposud a řadí se mezi programy vykazující nejvyšší počet návštěv a 

jednotlivých výkonů ve věznicích (Podané ruce, Laxus, Sananim, n. d.). 

6.5 Specifika adiktologických služeb ve vězení 

Velkým přínosem nestátních neziskových organizací ve vězení je efekt externisty, kdy klienti 

více důvěřují osobám, které nejsou součástí vězeňského systému a nemůžou jim 

„potenciálně“ uškodit například formou kázeňských trestů apod. Adiktologické služby ve 

vězení hrají také významnou roli jako mezičlánek mezi věznicemi a návaznými službami ze 

systému léčebné péče. 

Adiktologické služby ve vězení poskytují služby uživatelům všech typů psychoaktivních látek 

(legálních i nelegálních) a patologickým hráčům. Služby jsou poskytovány ve vazebních 

věznicích, věznicích a i po výkonu trestu odnětí svobody. Práce je specifická tím, že musí 

obsáhnout široké plénum služeb. Dle potřeby klienta a jeho postavení na kole změny mu 

mohou být poskytovány jak intervence ze všech oblastí poradenství, tak i případná terapie.  

Délka kontaktu, frekvence jednotlivých konzultací a náplň spolupráce vychází z individuálních 

potřeb klienta. Specifičnost také záleží na tom, zda je klient ve výkonu vazby nebo výkonu 

trestu odnětí svobody (Libra a kol., 2012). 

6.5.1 Spolupráce s klienty během vazebního stíhání 

Spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi ve vězeních je dobrovolná a je tedy na 

klientovi, zda do služby vstoupí. Klient bývá po vzetí do vazby často v krizovém stavu – po 

delším období drogového způsobu života nastává náročné vystřízlivění spojené s možností 

hodnocení svého dosavadního počínání. Klienti mívají omezený nebo vůbec žádný kontakt se 

svými blízkými, což často nesou velice obtížně.  

 Komplikujícím faktorem spolupráce s adiktologickými službami ve vězení je nejasná a těžko 

předpověditelná doba jejich pobytu ve vazbě. 

Tyto faktory determinují práci s klienty, kdy je třeba se zaměřit na práci „tady a teď“ a v co 

nejkratší době řešit klientovi momentální požadavky, otázky, případně potřeby. 
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6.5.2 Spolupráce s klienty během výkonu trestu odnětí svobody 

U klientů ve výkonu trestu odnětí svobody je jednoznačná výhoda jasně definovaná doba 

výkonu trestu a tedy přítomnosti ve vězení (Gabrhelíková Müllerová, 2008). 

Klienti ve výkonu trestu odnětí svobody se od sebe významně liší svou zakázkou. Někteří 

užívají návykové látky a je tedy potřeba se zaměřit hlavně na strategie z oblasti harm 

reduction služeb, tedy na předávání informací, edukaci, motivování k bezpečnějšímu způsobu 

užívání, případně abstinenci, někdy je také potřeba použít metody krizové intervence.  

Jiní klienti se rozhodnou pro změnu svého dosavadního životního stylu a těm je poskytována 

široká škála služeb vedoucí k jejich resocializaci zpět do společnosti. Jedná se například o 

zprostředkování kontaktu na návazné instituce, finanční poradenství, poradenství týkající se 

práce a bydlení apod. 

6.6 Vstup do služby 

Klient se o službě může dozvědět několika způsoby: 

 Informace obdržel z jiného zařízení před uvězněním, 

 dozvěděl se od zaměstnanců věznice, 

 dozvěděl se díky personálu nestátní neziskové organizace v rámci 

propagace služby, 

 dozvěděl se díky informačním letákům ve věznici, 

 dozvěděl se od spoluvězňů. 

Do služby se klient může přihlásit přímo oslovením neziskové organizace, případně 

prostřednictvím civilního personálu věznice, který vyslovený zájem o službu vyřídí 

pracovníkům adiktologických služeb ve vězení. Vstup klienta do služby je jeho zcela 

dobrovolné rozhodnutí a ke vstupu není potřeba žádné doporučení. Klienti s blížícím se 

koncem trestu případně blížící se možností podání žádosti o podmínečné propuštění jsou 

přijímáni přednostně (Pracovníci Laxus o. s., 2013). 

6.7 Spolupráce s klientem 

V rámci prvního kontaktu s klientem jsou předány základní informace o službě, jsou 

vysvětlena práva klienta a princip služby, dále jsou také získávány základní anamnestické 

údaje, které jsou v průběhu kontaktů průběžně doplňovány.  
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Po navázání kontaktu a získání základních informací o klientovi je třeba zhodnotit klientův 

stav a stanovit spolu s ním individuální plán péče, kde kromě objektivních skutečností jsou 

primárně důležité vyjádřené potřeby a přání klienta (Libra a kol., 2013).  

„Individuální plán péče a psychosociální intervence je třeba stanovovat po řádném 

zhodnocení potřeb klienta“(Roberts a kol., 2007). Celou spolupráci zaštiťuje dohoda o 

spolupráci s klientem, která může být i v ústní podobě, avšak při dlouhodobější spolupráci je 

lepší mít dohodu stanovenou písemně. 

Péče o klienta je po celou dobu monitorována a je pravidelně hodnocena tzv. klíčovým 

pracovníkem, který má daného klienta na starosti (Libra a kol., 2013). 

6.8 Ukončování služby 

Ukončování služby je v podstatě plánováno již od počátku kontaktu. Důležité je vést dialog 

s klientem o jeho představě ukončení služby. Může se stát, že klient vyhledá službu jen pro 

konkrétní akutní potřebu ve věznici, kdy po jejím vyřešení již se službou být v kontaktu dále 

nechce – služba je pak přerušena s nabídkou možnosti znovukontaktování služby v případě 

potřeby.  

Nejstandardnější ukončení služby je plánované propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, 

kde má pracovník s klientem většinou dostatek času na plánování intervence po klientově 

propuštění. Nepříjemnou avšak ne výjimečnou situací je přeřazení klienta do jiné věznice, 

kdy kontakt končí i navzdory rozpracovanému individuálnímu plánu. Tyto situace se dají řešit 

přejitím na korespondenční kontakt, případně předáním klienta pracovníkovi pracujícímu 

v jiné věznici (Libra a kol., 2013). 

6.9 Intenzita 

„Zkušenosti ze všech oblastí systému léčebné péče ukazují, že vyšší účast na sezeních 

predikuje lepší výsledky (Simson, 2004 in Gossop, 2009). Kromě kvantity poskytovaných 

služeb je důležitý i rozsah poskytovaných služeb.  

Rozsah poskytovaných služeb zaštiťují Standardy odborné způsobilosti, případně Metodika o 

spolupráci s NNO ve vězeních. Kvantita poskytovaných služeb záleží na možnostech věznice, 

kapacitě daného programu neziskové organizace, ale především také na konkrétní dohodě 

s klientem. 
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6.10 Odborná péče 

Jako u ostatních složek léčebné péče o uživatele návykových látek, tak i u adiktologických 

služeb ve vězení je snaha o jejich sjednocení a nastavení vysoké úrovně poskytovaných 

služeb. Toto se děje pomocí standardů odborné způsobilosti, které na podzim roku 2013 

prošly jednou z posledních revizí formou pilotních certifikací. Od roku 2014 by mělo začít již 

klasické hodnocení center a jejich služeb pomocí standardních certifikací (RVKPP, 2013). 

6.11 Služby poskytované klientům 

Dle metodiky Zajištění protidrogových služeb ve vězení nestátními neziskovými (n. d.) 

organizacemi musí každá NNO nabízet tzv. obligatorní služby, do kterých se řadí vstupní 

zhodnocení stavu klienta, informační servis, sociální práce, právní poradenství, individuální 

poradenství a terapii (předléčebné poradenství, předvýstupní poradenství, práce s motivací) 

a korespondenční práci. 

Dále mohou NNO nabízet i doplňkové služby, jako například skupinové poradenství a terapii, 

edukativní programy, sociálně materiální pomoc, práci s rodinou apod. 

Ve srovnání se Standardy odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující 

adiktologické odborné služby (2013) chybí ve standardech od GŘVS prevence relapsu, 

krizová intervence a širší pojetí poradenství. 

Jednotlivé poskytované služby představují následný výčet: 

6.11.1 Poradenství 

„Týká se zdravotního a psychického stavu klienta, zdravotních a sociálních rizik spojených 

s užíváním drog a minimalizace těchto rizik, možnosti léčby, rehabilitace a sociální 

reintegrace, informací o léčebných a jiných odborných zařízeních, získávání motivace a 

doporučování do příslušných zařízení“ (Libra a kol., 2012). 

Poradenství je proces, kde odborník poskytuje klientovi nebo skupině klientů podporu nebo 

vedení. Hlavním cílem této intervence je pomoc k lepšímu vedení vlastního života, 

autonomie klienta.  

Cílovou skupinou poradenství jsou uživatelé návykových látek v různém stupni užívání 

návykových látek – ať již jako experimentátoři, problémoví uživatelé či závislí jedinci. Tyto 
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osoby se také nacházejí v různém stupni motivace, očekávání a požadavků od poradenské 

služby (Broža, 2003). 

Poradenství není jen jednorázovou záležitostí, ale jedná se o proces, které má dané kroky: 

1) Navázání vhodného vztahu 

Navazování vztahu začíná vždy již prvním kontaktem a důležité jsou kromě 

dovedností poradenského pracovníka i neverbální a blíže nespecifikovatelné a 

neovlivnitelné okolnosti, jako například sympatie, antipatie, přenosy, protipřenosy 

apod.  

2) Vytvoření produktivního způsobu společné práce 

Dalo by se říci, že jde o „naladění se“ na jednu pracovní vlnu, kdy je společným cílem 

řešení konkrétních problémů nebo otázek.  

3) Odkrývání nových pohledů na problém 

Kromě pouhého sdílení problému je dobré se snažit klientovi snažit pomoci najít i 

další pohledy na daný problém a tím mu otevřít další a lepší možnosti řešení.  

4) Podpora pro realizaci 

Přejít od slov k činům může být pro klienta někdy nepřekonatelný problém a 

poradenský pracovník mu tento přechod může usnadnit právě podporou. 

5) Zvládání náročných situací 

Každý klient přichází s odlišným životním příběhem a s jiným problémem. Je třeba 

zvládat nové, nečekané a obtížné životní situace klienta a nedochází tedy k vymknutí 

se kontroly ani poradci ani klientovi (Kalina, 2013). 

Poradenství můžeme rozdělit do několika oblastí: 

Tabulka č. 10 – Dělení poradenství (Kolektiv autorů, 2006) 

Druhy poradenství Obsah 

Obecné 
poradenství Řešení aktuálních problémů, zvyšování kompetencí klienta 

Strukturované 
poradenství Základem je individuální plán dle potřeb klienta 

Garantský 
rozhovor 

Rozvoj konkrétních schopností a dovedností klienta, probrání naplňování 
léčebného plánu  

 

Standardní podoba poradenství je složena ze čtyř kroků: nejprve se určí problém, jsou 

mapovány možné příčiny a hledají se východiska z něj; dále jsou poskytovány informace o 

dalších možnostech řešení, navazujících institucích, kontaktech apod.; dále nastupuje krok 

rozhodování a volba následných kroků – toto je stěžejní krok k předání zodpovědnosti 
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klientovi; nakonec je klient podporován v rozhodnutí a posiluje se jeho motivace v setrvání u 

řešení problému (Broža 2008 in Kalina). 

Příklady poradenství v adiktologických službách ve vězení 

Dle metodiky CDSV Laxus o. s. (2013) poskytují pracovníci zejména tyto poradenství: 

 Právní poradenství 

Právní poradenství je poskytováno hlavně formou předávání informací například ohledně 

podmíněného propuštění a uloženého dohledu, podmínky dohledu apod., dále ohledně 

dalšího trestní řízení případně odsouzení, o hrozící exekuci, o kontaktu s dětmi, o odvolání 

jako řádném opravném prostředku, případně dovolání jako mimořádném opravném 

prostředku. Velice častým tématem jsou také změny legislativy a orientace v nich.  

Pracovník by měl být schopen poskytnout základní poradenství ve všech těchto oblastech a 

poskytnout tak pomoc při praktickém řešení konkrétních problémů. Jde-li o specifickou 

zakázku přesahující aktuální možnosti pracovníka, kontaktuje pracovník příslušné instituce a 

odborníky a zjistí možnosti řešení dané situace. Tyto informace poté předá klientovi a je mu 

dále nápomocen při řešení jeho situace. 

 Poradenství vztahy 

Vztahy jsou velice širokou oblastí, která je pro odsouzené často hodně významná. Vztahy se 

svými blízkými a rodinou do značné míry ovlivňují zařazení odsouzeného zpět do běžného 

života po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Cíle tohoto poradenství se liší dle 

individuálních potřeb klienta. Obecnými cíli mohou být motivace k obnově narušených nebo 

zpřetrhaných vazeb s blízkými, podpora při zvládání odloučení od rodiny, příprava na život 

s blízkými po propuštění a vyrovnání se s událostmi, které se v rodině odehrály 

v nepřítomnosti odsouzených.  

Konkrétně jde například o tyto témata: vztahy s partnerem/partnerkou, vztahy s rodiči, 

chybějící sociální kontakty, kontakt s dětmi, nekvalitní sociální vazby, které mohou klienta 

ohrožovat po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a v neposlední řadě také úmrtí 

v rodině v době nepřítomnosti klienta.  
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Spektrum témat je mnohem širší a pracovník musí umět reagovat na aktuální situaci klienta, 

a to klade vysoké nároky nejen na odbornou erudici pracovníku, ale také na osobnostní 

vyzrálost a schopnost empatie. 

 Poradenství zaměstnání 

Nalezení a udržení zaměstnání je jedním z důležitých předpokladů pro resocializaci. Řada 

klientů má nízké vzdělání a nulové pracovní zkušenosti, a proto je pro ně shánění zaměstnání 

velice obtížné. Důležitou složkou poradenství ohledně zaměstnání je udržení, případně 

nalezení motivace k zaměstnání.   

Zejména odsouzení, kteří jsou ve výkonu trestu odnětí svobody již delší dobu, mohou mít 

zkreslenou představu o pracovním trhu a vlastním uplatnění na něm nebo o finančním 

ohodnocení. Je proto úkolem pracovníka zprostředkovat klientovi reálný obraz současného 

trhu práce a vhodně usměrňovat jeho představy. Dále je nutné zmapovat klientovu 

dosaženou kvalifikaci, počet, délku a celkovou kontinuitu pracovních zkušeností a zároveň je 

dobré klienta edukovat i o způsobech změny nebo zvýšení kvalifikace. 

V souvislosti s poradenstvím týkající se zaměstnání je nezbytné s klientem aktivně pracovat 

na schopnosti vytvořit životopis a motivační dopis pro potencionálního zaměstnavatele.  

Významným tématem je také problematika, kde a jak hledat práci. Zde se pracovník zaměřuje 

zprvu na samotný Úřad práce, jako na instituci, která má klientovi primárně sloužit ke 

zprostředkování zaměstnání, případně k finanční pomoci díky dávkám v hmotné nouzi. Poté 

je důležité s klientem probrat další možnosti pro hledání práce, jako jsou: pracovní agentury, 

bývalý zaměstnavatel, inzeráty, internet, neformální společenské kontakty, zaměstnavatel 

v rámci výkonu trestu, personální agentury, organizace zaměřující se na práci s klienty po 

výstupu z trestu odnětí svobody, přímé oslovování potencionálních zaměstnavatelů, 

sledování regionálního tisku apod. 

Klientům je také přínosné předávání informací o konkrétních možnostech průběhu pohovoru 

o pracovní pozici, a to jak od základních zásad, jako jsou základy slušného chování, 

vystupování apod. až po konkrétní dotazy, které se u pohovoru mohou objevit.  
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 Poradenství finance  

Finanční stabilita a hospodaření s penězi je velice důležité téma, které klienti většinou nikdy 

předtím neřešili. Během svého života v podstatě nehospodařili s financemi, pouze s nimi 

manipulovali pro okamžité uspokojení své potřeby. Nutností je také klienty edukovat o 

každodenních úkonech, jako je vyplňování složenky, případně založení a manipulace 

s bankovním účtem, který v naprosté většině nikdy nevlastnili, ale cítí potřebu pro jeho 

založení do budoucího života po propuštění.  

Hospodaření s financemi úzce souvisí s tématem dluhů. Zde je důležité zmapování věřitelů a 

výše dlužných částek, vysvětlení možností řešení své situace včetně předání informací a 

potřebných šablon například na splátkový kalendář, žádost o pozastavení splácet dlužnou 

částku, žádost o osobní bankrot apod.  

Je třeba myslet na to, že tento druh poradenství může být pro klienty značně náročný až 

nemotivující a proto je potřeba postupovat systematicky a podporovat klientovu motivaci 

k řešení situace. 

Poslední druh poskytovaného poradenství, je trochu sporný – dle metodiky GŘVS by se 

adiktologické služby ve vězení harm reduction intervencím věnovat neměly, avšak dle 

Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů služeb je harm reduction poradenství 

důležitou složkou poradenského procesu. Dle mého názoru je třeba zde uvést pro informaci i 

tento druh poradenství, který v praxi spadá pod poradenství týkající se NL. 

 Harm reduction poradenství 

Jedná se o poradenství zaměřené na minimalizaci rizik spojených s užíváním návykových 

látek. Ve vězeňském prostředí je práce specifická vzhledem k nemožnosti výměnného 

programu v rámci věznice. Harm reduction tedy probíhá hlavně formou předávání informací. 

Harm reduction zaměřené na infekční nemoci je realizováno více méně u všech klientů, a to 

hlavně z důvodů specifičnosti vězeňského prostředí, které je samo o sobě velice rizikové 

(Minařík a kol., 2013). 

Ve vězeňské populaci je prevalence HIV, sexuálně přenosných infekcí, hepatitidy B, 

hepatitidy C a tuberkulózy u vězněných osob dvakrát až desetkrát vyšší. V některých 

případech může být dokonce až padesátkrát vyšší než v běžné populaci. Harm reduction 
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poradenství by se mělo zaměřit na informace, osvětu a komunikaci o možnostech přenosu 

infekčních chorob a to jak ve vězení, tak i po výstupu z něj (WHO, UNODC, UNAIDS, 2007). 

Poradenství týkající se infekčních chorob se snaží dosáhnout snížení rizika infekce 

jednotlivých chorob a jejich přenosů. K těmto účelům jsou předávány informace, a to jak o 

možnostech přenosů a jejich prevenci a o významu výsledků vyšetření na infekční nemoci. 

Klientům je také nutné vysvětlit, co je rizikové chování a jak lze toto chování minimalizovat 

(Jedlička a kol., 2007). 

Praktické předávání informací o chorobách je nejvhodnější předávat při mapování jejich 

rizikového chování. Je dobré s klientem mluvit o tom jak dlouho injekčně užívá a zda sdílí 

náčiní potřebné k aplikaci návykové látky. Tyto informace dále podrobněji rozebíráme a 

klienta se ptáme, zda se rizikově choval v posledním roce, v posledním měsíci, případně 

kolikrát. Důležité je také zeptat se proč k tomu to došlo případně v jakých situacích. Zda ví, že 

někdy použil náčiní potřebné k aplikaci po někom, kdo je HIV nebo VHC pozitivní apod. 

Kromě krevního přenosu je samozřejmě bezpodmínečně nutné s klientem mluvit o ostatních 

formách nákazy a případném snižování rizika – tedy hlavně o zásadách bezpečného sexu, 

případně o poranění o cizí jehlu apod. (Peterašová in Jedlička a kol., 2007). 

 Předvýstupní poradenství  

Předvýstupní poradenství obsahuje všechny výše uvedené druhy poradenství, jen je již 

konkrétněji směřováno na život po propuštění z VTOS. Hlavními tématy pro řešení, se 

v konzultacích stávají bydlení, hledání zaměstnání, trávení volného času a samotná struktura 

dne, případně delšího časového úseku. 

Toto poradenství je velice důležitou součástí služby. Dle délky trestu je u různých klientů 

poskytováno různě dlouho před plánovaným výstupem z trestu odnětí svobody (Libra a kol., 

2013). 

6.11.2 Motivační rozhovory 

Motivace je takový stav, který člověku pomáhá aktivizovat a tvarovat chování. Tento stav je 

vnímán jako vědomá touha (Atkinson a kol., 2003). 

Z adiktologického hlediska, je motivace je jedním z faktorů, které ovlivňují úspěšnost léčby. 

(Kalina a kol., 2001, heslo „motivace“).  
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Motivační rozhovory jsou vnímány spíše jako jeden z poradenských stylů než jako samostatná 

léčebná intervence. Právě u klientů ve výkonu trestu odnětí svobody nebo vazbě jsou 

důležitou součástí jednotlivých konzultací, kdy se poradenský pracovník snaží o zvnitřnění 

vnější motivace klienta (Gossop, 2009). Motivovat se klienti mohou různým směrem, a to ať 

již k intervencím harm reduction, k léčbě, k udržování motivace ke změně životního stylu 

nebo k vytrvání v ní. (Dobiášová, Kalina, Broža, 2008).  

Motivační rozhovory pomáhají klientům poznat svůj problém a něco s ním udělat. Motivační 

rozhovor pracuje s ambivalencí, snaží se o její překonání a pomůže tak klientovi nastartovat 

proces změny. Pracovník nepřijímá odpovědnost za změnu, ale ponechává jí klientovi. Cílem 

je klientovi napomoci posílit jeho vnitřní motivační zdroje, kdy výsledná změna vychází 

z klientova postoje a jeho rozhodnutí (Miller & Rollnick, 2002). 

Motivační rozhovory se dají použít v různých druzích kontaktu – v individuálním i ve 

skupinovém. Je také nedílnou součásti diagnostického rozhovoru (Nešpor, K., 2003). 

Hlavním cílem motivačních rozhovorů je dosažení změn. Tyto změny jsou směřovány k 

„lepšímu“ životu, tedy k bezpečnějšímu, úspěšnějšímu a šťastnějšímu životnímu stylu. Je 

důležité s klientem rozklíčovat problémové oblasti jeho života, a to hlavně z jeho pohledu a 

v návaznosti na to si společně stanovit cíle. Cíle se mohou týkat čehokoliv, co je momentálně 

klientem vnímáno jako důležité. Samotný motivační trénink souvisí s orientací na hledání 

řešení problému. (Dobiášová, Kalina, Broža, 2008). 

U motivačních rozhovorů je dobré, když pracovník ví, kde se na kole motivace dle Prochasky a 

DiClementa klient nachází, protože přístupy ke klientovi a jeho cílům se dle postavení na kole 

změny liší. 
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Obrázek č. 2 – Kolo změny dle Procházky a DiClemanta (Socialwoerktech, n. d.) 

 

1) Prekontemplace 

Pokud se klient nachází v tomto stádiu motivace, tak není příliš účinné snažit se 

klienty motivovat k abstinenci nebo jiné závažnější intervenci. Nejdůležitějším úkolem 

při spolupráci s klientem je udržení kontaktu – tedy udržení motivace ke kontaktu. 

V tomto stádiu je vhodné klientovi nabídnout intervence harm reduction. 

2) Kontemplace 

V této fázi klienti nejčastěji vyhledávají odbornou pomoc – právě pro ně je motivační 

rozhovor velice důležitý. Poradenský pracovník v tomto stádiu udržuje nerozhodného 

klienta směrem ke změně, avšak je důležité i realistické zhodnocení motivace klienta – 

překotné rozhodnutí nemívají dobrý konec, a klient je zbytečně vystaven zklamání ze 

selhání. 

3) Rozhodování 

Klient je již odhodlán svou dosavadní situaci změnit a potřebuje od pracovníka 

podporu při vytváření cílů a strategií ke změně. Je důležité společně najít postup, 

který bude přijatelný, dostupný, správný a efektivní. 

4) Jednání 

V této fázi jde už o realizaci konkrétní akce klientem. V tomto období je důležité s ním 

udržet kontakt, případně klienta vybavit takovými dovednostmi, aby v případě 

vypadnutí z léčby kontakt znovu s někým navázal. 
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5) Udržení změny 

Udržením změny pracovníkova práce nekončí, v této fázi je potřeba pracovat 

s prevencí relapsu a upevňování přiměřeného životního stylu. 

6) Relaps 

Pokud toto stádium nastane, tak nejdůležitější je zvládnout psychologickou reakci na 

selhání – syndrom porušení abstinence, užívání co nejrychleji zastavit a pokračovat 

v úsilí o změnu (Kalina 2013). 

6.11.3 Prevence relapsu  

Je nedílnou součástí práce s motivovanými klienty, ale i s klienty do budoucna 

nemotivovanými, avšak chtějícími abstinovat ve výkonu trestu odnětí svobody (Libra a kol., 

2012). 

Prevence relapsu je široká škála strategií používaných pro předcházení znovu užívání 

návykové látky. Používány jsou hlavně techniky kognitivní a behaviorální, kdy jde o program 

sebekontroly, který propojuje kognitivní intervence a postupy vedoucí ke zvnitřnění změny 

životního stylu s nácvikem behaviorálních dovedností. 

Prakticky jde hlavně o to, aby klienti odcházeli s dovednostmi identifikovat rizikové situace, 

předcházeli jim, případně je uměli bez negativních dopadů zvládnout. V případě nezvládnutí 

rizikové situace a uklouznutí (lapsu) je nutné klienta vybavit dovednostmi případně 

strategiemi, jak takovouto situaci zvládnout, aby se laps nerozvinul v relaps. V neposlední 

řadě jde také o to, aby si klient plně uvědomil svou vlastní roli – kdy on sám je největším 

odborníkem na svůj život a dokáže ho ovládat bez ohledu na vnější situace (Wanigaratne, 

2008).  

Dle Wanigaratne a kol. (2008) mohou být cíle globální změny životního stylu následující: 

 „ Identifikovat v životním stylu zdroje stresu. 

 Identifikovat a změnit nezdravé vzorce návyků. 

 Objevit pozitivní aktivity a začít se jim věnovat. 

 Naučit se efektivnější a uspokojivější náplni času. 

 Dospět k „umírněnému“ a „vyrovnanému“ životnímu stylu.“ 

Hlavní překážky, se kterými se klienti setkávají v rámci udržování abstinence, jsou tzv. vysoce 

rizikové situace. Tyto situace jsou pro každého člověka různé. Některé z nich jsou dokonce 
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konkrétní a specifické právě pouze pro jedinou osobu. Vysoce rizikové situace popisuje 

následující tabulka. 

Tabulka č. 11 – Vysoce rizikové situace (Kuda, 2008) 

Vysoce rizikové 
situace   

Negativní emoční 
stavy Nejvyšší míra rizika 

  Intrapersonální stavy: frustrace, vztek, úzkost, deprese, nuda… 

Interpersonální 
konflikty 

Konflikty působící zvenku: konfliktní vztahy s partnery, přáteli, rodinou, 
problémy v zaměstnání… 

Sociální tlak Přímý - setkání s drogovými známými 

  Nepřímý - plošná přítomnost skupiny, která NL užívá (Kuda, 2008) 

 

Možnosti práce s klienty v rámci prevence relapsu ukazuje následující tabulka. 

Tabulka č. 12 – Hlavní složky prevence relapsu (Kalina, 2013) 

 

6.11.4 Sociální práce  

Uživatelé návykových látek často mívají sociální problémy, které je potřeba řešit. Jedná se 

například bezdomovectví, nezaměstnanost, nízké vzdělání, chudoba, dluhy apod. V podstatě i 

samotné páchání trestné činnosti je druhem sociálního problému (Stewart et al., 2000).  

Sociální práce může být jednorázová v rámci jedné konzultace, může mít formu case 

managementu, případně může jít o nepřímou sociální práci v zájmu klienta. Sociální práce se 

zaměřuje hlavně na stabilizaci celkové sociální situace klienta a jeho schopnosti řešit své 

sociální problémy. Je dobré, když je sociální práce poskytována po dohodě s klientem 

v součinnosti s pracovníky věznice (Libra a kol., 2012). 

Složky prevence 
relapsu Obsah 

Psychoedukace Seznámení se s kolem změny a modelem relapsu 

  
Pomoc při orientaci v předcházejících zkušenostech s relapsy a budování 
strategií pro zvládání 

Zvědomování 
Mapování konkrétní předešlé zkušenosti, hledání rizikových/prerizikových 
situací 

Hledání alternativy 
Snaha o najití jiných možností řešení k dosavadním nefungujícím vzorcům 
chování, myšlení a životnímu stylu 

Tvarování chování, 
nácvik dovedností 

Například nácvik relaxace, plánování a sebehodnocení, trénink asertivity, 
techniky zaměřené na rozvoj sociální  

  inteligence a komunikace apod. 

Intervence k 
životnímu stylu 

Nevyvážený životní styl je velice rizikový - nutné věnovat pozornost 
nejlépe formou sociálního a jiného poradenství  
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6.11.5 Krizová intervence 

Postup sloužící ke zvládání aktuální krize klienta. Může mít formu jednorázového setkání, 

případně dlouhodobějších intervencí. Kontakt s klientem je směřovaný k rozklíčování příčin 

krizového stavu. Dále je poskytnuta cílená intervence zaměřená na zvládnutí obtíží, 

diagnosticko-terapeutickou rozvahu atd. (Kolektiv autorů, 2006). 

Krizová intervence patří mezi akutně potřebné postupy – není to tedy metoda záměrně 

používaná pracovníkem, ale odvíjí se od momentálního stavu klienta. Krizová intervence se 

používá jako soubor technik selektivně a strategicky užívaných pro okamžité a efektivní 

zacházení s lidmi, kteří akutně reagují na nadměrně náročné životní situace. Každý má 

subjektivní toleranci na určité události různě nastavenou, proto je nutné zdůraznit, že o 

krizovou intervenci se jedná v případě, že klient pociťuje subjektivní neodkladnost, 

naléhavost, úzkost, strach, pocity mimořádného omezení, bezvýchodnosti, zúžení života na 

předmět krize apod. 

Krizová intervence se zaměřuje na cíle aktuální a perspektivní. Aktuální cíle zahrnují uklidnění 

klienta, stabilizování jeho stavu, snížení nebezpečí, že se bude krize nadále prohlubovat. Co 

se týče perspektivních cílů, tak zde jde hlavně o nalezení možností strategií pro blízkou 

budoucnost, hledání možností dalších řešení apod. (Libra, 2003). 

Specifické znaky krizové intervence jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka č. 13 - Specifické znaky krizové intervence (Špatenktová, 2004) 

Okamžitá pomoc 
Pomoc by měla být poskytnuta co nejrychleji je to možné - obtížně 
naplňováno v praxi 

  
Pracovník se o krizi dozvídá z dopisu, od spoluvězně, případně na 
plánované konzultaci -) prostoj  

Redukce ohrožení Vytvoření emocionální podpory, zajištění pocitu bezpečí apod. 

  
Důležitost spolupráce s věznicí např. při dočasném, případně trvalém 
přemístění klienta jinam 

Koncentrace na problém 
"tady a teď" Důležitost toho, co klient momentálně prožívá a co je potřeba řešit 

Časové ohraničení Krizová intervence má své časové hranice-nemůže trvat do nekonečna 

Intenzivní kontakt 
Dle potřeb klienta a možnosti služby je dobré, aby byl kontakt co 
nejčastější 

  

Pro adiktologické služby ve vězení těžko naplnitelné, proto je důležitá 
spolupráce se zaměstnanci věznice, kteří mohou krizovou intervenci 
přebrat 

Strukturovaný, aktivní 
přístup 

Důležité rozpoznat, jaký z přístupů bude pro klienta nejvhodnější-od 
trpělivého empatického naslouchání až po direktivní zásah při ohrožení 
života nebo zdraví jedince 

Individuální přístup ke 
klientovi 

Každý krizi vnímá jinak - nutno přistupovat ke každému jako k individualitě 
se specifickými reakcemi na krizi a specifickými potřebami  
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Aktivity nejčastěji poskytovány v rámci krizové intervence jsou: „poskytnutí emocionální 

podpory a pocitu bezpečí, usnadnění komunikace, podpora ventilace emocí, konfrontace 

s realitou a eliminace tendencí k odmítání a zkreslování reality, identifikace 

„nejdůležitějšího“ problému, který je nutno řešit, odhalení skryté zakázky, zhodnocení 

dosavadních adaptačních mechanismů a využití efektivních adaptačních mechanismů, 

mobilizace zdrojů pomoci, vytvoření plánu pomoci“ (Špatenková, 2004, s. 17). 

6.11.6 Korespondenční práce  

Korespondenční práce je poskytována klientům, kteří jsou umístěni ve věznicích, kde 

nepůsobí žádná z neziskových organizací, případně stávajícím klientům adiktologických 

služeb, kteří nejsou momentálně fyzicky dosažitelní např. z důvodu pracovního zařazení 

apod. 

Korespondenční práce je specifická a obtížná z důvodu toho, že klienta pracovník nevidí a 

neslyší a je časově náročnější se na některé potřebné detaily doptávat (Libra a kol., 2013). 

6.11.7 Informační servis  

Informace jsou poskytovány pouze na základě výslovné žádosti klienta. Informace odpovídají 

povaze situace, stavu klienta a možnostem pracovníka. Informace se mohou týkat například 

bezpečnějšího užívání drog, zdravotní oblasti, sociální oblasti, právní oblasti apod. (Kolektiv 

autorů, 2006).  

6.11.8 Doplňkové služby 

Doplňkové služby jsou služby, které si každé centrum adiktologických služeb ve vězení může 

dosadit samo a tím si svou službu specifikovat (Libra a kol., 2013). 

Příklady doplňkových služeb uvádí následující tabulka. 

Tabulky č. 14 – Doplňkové služby adiktologických služeb ve vězení (Libra a kol. 2013) 

Edukativní programy Interaktivní program 

  Předávání informací z dané oblasti 

  Nácvik praktických dovedností 

  Předávání informačních letáků (Kolektiv autorů, 2006) 

Individuální psychoterapie V rámci vězeňského prostředí se prolíná s poradenstvím 

  
Cíl- vyléčení, úzdrava, úleva od příznaků, obnova normálního fungování a 
psychosociální adaptace, podpora růstu a zrání, překonání krize apod. 

Skupinová psychoterapie 
a poradenství 

Hlavním cílem je vytvoření náhledu od náhledu verbálního k náhledu 
produktivnímu (Kalina, 2013) 

Soc. materiální pomoc 
Jedná se například o hygienické pomůcky, ošacení, známky, obálky, tužky, 
bloky apod. (Libra a kol., 2013) 
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7 Shrnutí teoretické části 

Většina odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody má menší či větší zkušenosti 

s užíváním návykových látek, možná i proto je již delší dobu snaha o zdokonalování systému 

péče o uživatele návykových látek ve vězení. Momentálně je v České republice systém péče o 

uživatele NL ve VTOS pouze abstinenčně orientován a zaměřuje se na motivované klienty, 

kteří mají snahu se svým životem dále něco dělat. Do všech služeb poskytovaných v rámci 

penitenciární péče vstupují klienti dle svého uvážení a rozhodnutí – nikdo není nucen. Do 

některých typů služeb musí odsouzený ukázat i aktivní zájem a pro vstup do služby něco 

udělat – například napsat motivační dopis.  

V posledních letech nastává rozvoj spolupráce věznic s NNO, kdy NNO doplňují stávající 

služby poskytované věznicemi. Při spolupráci obou subjektů je snaha o zamezení dublování 

služeb a celkově o společnou spolupráci, kdy je pro oba subjekty na prvním místě zájem 

klienta a jeho život.  

O možnostech spolupráce a tomu, co vlastně klienti potřebují, vyžadují a využívají v rámci 

penitenciární péče od NNO a od zaměstnanců vězeňské služby se bude věnovat následující 

výzkumná část.  

 

  



47 
 

8 Výzkumná část 

V praktické části diplomové práce se věnuji vymezení konkrétních možností a mezí práce 

s uživateli návykových látek ve vazbě a výkonu trestu odnětí svobody. K nalezení těchto 

možností a limitů využívám kvalitativní formu výzkumu, konkrétně analýzu potřeb, díky které 

efektivně zmapuji dané oblasti. 

Kvalitativní výzkum volím proto, že bych se ráda pokusila problematiku popsat co nejpřesněji 

a chtěla bych pomocí ní zmapovat souvislosti a kontext daného tématu. Dalším z důvodů pro 

výběr kvalitativního výzkumu je samotné specifikum prostředí, kdy je ve věznicích relativně 

obtížné provádět kvantitativní výzkum v rámci diplomové práce tak, aby byl celkově validní 

(čas, rozložení věznic, jedna osoba na diplomovou práci apod.). 

Aby bylo možno popsat možnosti a meze práce s uživateli drog ve vězení, je nejprve potřeba 

analyzovat stávající nabídku jednotlivých služeb a poté ji porovnat s potřebami klientů. 

K tomuto nejlépe poslouží analýza potřeb. 

8.1 Analýza potřeb 

„Analýza potřeb je typem evaluace, která umožňuje identifikovat rozpor mezi aktuálním 

stavem a cílovými potřebami. Daný rozpor definuje vlastní potřebu a jeho podrobná analýza 

a evaluace vede k návrhu případné intervence.“ (Institut evaluací a sociálních analýz, 2011) 

Právě díky odhalení konkrétních potřeb budou nejlépe popsány možnosti a limity práce 

s uživateli drog ve vazbě a výkonu trestu odnětí svobody, což může do budoucna pomoci 

praktickým posunům v péči o uživatele návykových látek ve vazbě a výkonu trestu odnětí 

svobody. 

Potřeby 

Potřeby jsou motivy, konstrukty nebo síly podmiňující jednání člověka. Potřeby jako takové 

jsou pro jedince či skupinu žádoucí. Existuje několik druhů potřeb, nejzákladnější potřeby tzv. 

primární zahrnují potřeby biologické a fyziologické bez jejich naplňování by nebyla možná 

fyzická existence jedince. Do sekundárních potřeb patří potřeby sociální či kulturní. Tyto 

potřeby se vztahují k jedinci jako sociální bytosti a jsou více individuální. Mohou být 

diferencovány například podle sociálních pozic, objemu kulturního a ekonomického kapitálu.  
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Dle J. Bradshaw existují 4 druhy sociálních potřeb: 

1. Normativní 

- Tyto potřeby jsou určovány institucemi a profesionálními pracovníky v sociálních 

službách.  

2. Pociťované 

- Ty se objevují u objektů sociální práce.  

3. Vyjádřené 

- Jsou potřeby vycházející od objektu, ale i subjektů sociální práce.  

4. Komparativní 

- Tyto jsou definovány jako rozdíl v uspokojování sociálních potřeb mezi dvěma 

podobnými skupinami. 

Některé z potřeb jsou potřeby existenční, tedy nutné k fyziologickému přežití nebo spojené 

se základními biologickými potřebami. S těmito souvisí potřeby sociální, které souvisejí 

s životem člověka ve společnosti, institucionálními a kulturními formami života, v případě 

uživatelů služeb vůbec s možností participovat na společenském životě. Další potřeby, jako 

např. potřeba sebeaktualizace, souvisejí s rozvojem a perspektivami jedince, skupiny či celé 

organizace. Hlavními představiteli těchto potřeb jsou například potřeby vzdělávací. V sociální 

oblasti se všechny tři úrovně prolínají.  

Potřeby můžeme rozlišovat také dle svého nositele, dělíme je pak na potřeby individuální, 

skupinové a organizační. Pro analýzu potřeb je nejdůležitější individuální úroveň, která se 

zaměřuje právě na jedinečné a individuální potřeby vzhledem ke konkrétní životní situaci 

sociálního aktéra. Na tuto úroveň je důležité se zaměřit, protože právě subjektivně 

pociťované potřeby mohou být v rozporu s představami a cíli zadavatele či poskytovatele 

sociálních služeb nebo zcela mimo jejich možnosti (Topinka in Janoušková, Nedělníková 

(Eds.), 2008). 

8.2 Výzkumný problém 

Jaké jsou možnosti a meze práce s uživateli návykových látek v rámci výkonu trestu odnětí 

svobody a to jak ze strany vězeňské služby, tak i ze strany nestátních neziskových organizací. 



49 
 

8.3 Cíle výzkumu 

Cílem výzkumné studie je zjistit, co je uživatelům návykových látek v rámci penitenciární péče 

nabízeno za služby a intervence a poté ověřit, zda se potkávají s konkrétními individuálními 

potřebami respondentů. 

Pro potřeby výzkumu byla nejprve v rámci teoretické části diplomové práce zmapována 

nabídka služeb, programů a jednotlivých intervencí pro uživatele návykových látek ve vězení 

pomocí analýzy dokumentů souvisejících s daným tématem (zákony a literární zdroje).  

V praktické části diplomové práce jsou získány informace o klientech ve výkonu trestu odnětí 

svobody, kteří mají v anamnéze užívání návykových látek a spolupracují s Centrem drogových 

služeb ve vězení Laxus o. s.. Jedná se zejména o informace související s konkrétními 

individuálními potřebami klientů v rámci výkonu trestu odnětí svobody.  

Díky porovnání nabídky poskytovaných služeb z teoretické části a analýze potřeb v praktické 

části budou definovány možnosti a meze práce s uživateli drog ve vězení. Důležitým 

ukazatelem je hlavně to, zda se nabídka jednotlivých služeb a intervencí setkává 

s konkrétními potřebami a požadavky cílové skupiny.  

8.4 Výzkumné otázky 

1. Jaké možnosti péče o uživatele NL ve vězení klienti znají? 

2. Jakou formou se klienti o nabídce služeb ve vězení dozvěděli? 

3. Jaké intervence v rámci penitenciární péče již využili? 

4. Co od intervencí v rámci penitenciární péče očekávají? 

5. Jaké typy intervencí uživatelé návykových látek ve VTOS potřebují? 

6. Potřebovali uživatelé NL využít některou z jiných intervencí, které jim nebyly v rámci 

penitenciární péče poskytnuty? 

7. Koresponduje poptávka intervencí pro uživatele NL ve VTOS s nabídkou intervencí pro 

uživatele NL ve VTOS? 

8.5 Popis výzkumného souboru 

O účast ve výzkumné studii byli požádání všichni uživatelé návykových látek (klienti Centra 

drogových služeb ve vězení Laxus o. s.) spolupracující v individuálním kontaktu 
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s výzkumníkem (se mnou). Nikdo z oslovených klientů účast ve výzkumu neodmítl. Výzkumný 

soubor tvoří 37 klientů. 

Klienti byli oslovováni v rámci poradenské práce ve vězení, kdy s nimi byla domlouvána 

následná participace na výzkumu.  

Výzkumný vzorek respondentů byl vybírán záměrným výběrem – vybráni byli klienti, kteří 

měli v anamnéze užívání návykových látek a byli ochotni se výzkumu účastnit. Tímto výběrem 

bylo dosaženo pokrytí většiny klientů drogových služeb ve vězení Laxus o. s. v daných 

věznicích.   

Klienti drogových služeb ve vězení vstupují do kontaktu dobrovolně a jsou tedy více 

motivováni ke změně než zbytek vězeňské populace – dá se tedy usuzovat, že se také 

mnohem více zajímají o nabízené služby, než ostatní odsouzení. 

Vězeňská populace je velice specifická, proto bylo velmi důležité mít s klientem úspěšně 

navázaný poradenský vztah. Díky bezpečnému a důvěrnému poradenskému vztahu bylo 

zajištěno, že klienti přistupovali k výzkumu zodpovědněji a s vyšší mírou autenticity.  

8.6 Místa realizace výzkumu 

Účastníci kvalitativního výzkumu jsou klienti z věznice Jiřice a věznice Stráž pod Ralskem – 

v těchto věznicích je nejvyšší počet klientů spolupracujících s adiktologickými službami ve 

vězení. Obě věznice jsou profilovány pro pobyt odsouzených, kteří byli zařazeni do výkonu 

trestu odnětí svobody s dozorem a ostrahou.  

8.7 Pohlaví respondentů 

Obecně je v České Republice převaha mužských věznic. Výkon vazby a výkon trestu odnětí 

svobody žen je prováděn pouze ve věznicích v Opavě, Ostravě, Praze Řepích, Teplicích a 

Světlé nad Sázavou. Tyto věznice jsou demograficky vzdálené a vyjma věznice ve Světlé nad 

Sázavou s nimi Laxus o. s. nemá navázanou spolupráci. S věznicí ve Světlé nad Sázavou je 

spolupráce navázána velice krátkou dobu a intenzita návštěv je spíše sporadická, proto 

nebyla tato věznice zařazena do výzkumu. 

Výzkum byl tedy realizován pouze v mužských věznicích - jedná se tedy o generově 

homogenní skupinu. 
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8.8 Metody tvorby dat  

Data byla získávána formou semistrukturovaného rozhovoru. Nejprve jsem vytvořila 

strukturu rozhovoru, která sloužila jako předloha pro samotný rozhovor. Konkrétní struktura 

rozhovoru byla využita hlavně pro orientaci v osnově otázek, které byly pokládány 

jednotlivým respondentům.  

Strukturovaný rozhovor je typem rozhovoru při kterém nás zajímá zcela konkrétní věc, 

chceme minimalizovat rozpětí odpovědí u jednotlivých informantů a snadno jednotlivé 

odpovědi srovnávat. Soubor respondentů je poměrně homogenní, lze tedy předpokládat 

blízkost názorů, postojů, zkušeností a životního stylu (Miovský, 2006). 

Hendl (2005) uvádí, že návod k rozhovoru (struktura rozhovoru) obsahuje seznam otázek 

nebo určitých témat, které je zapotřebí v rámci rozhovoru probrat. Tento návod zajistí, že 

tazatel neopomene žádné ze zajímavých témat. Díky tomuto návodu si pak sám tazatel může 

zvolit, jakým způsobem a v jakém pořadí bude získávat informace. Při použití návodu také 

tazateli zůstává možnost přizpůsobení si formulace jednotlivých otázek dle konkrétní situace, 

případně intelektuální zdatnosti tázaného. Návod pomáhá tazateli udržet strukturu a 

zaměření interview, ale umožňuje tazateli také použít vlastní zkušenosti a představy. 

8.8.1 Rozhovor – interview 

S klienty Centra drogových služeb ve vězení byly vedeny rozhovory, které měly podobu 

strukturovaného interview, kdy respondentovi nebyly předkládány konkrétní možnosti a 

pouze uzavřené otázky, nebyl tedy limitován ve svých odpovědích. Naopak, mohl volně 

vytvářet vlastní odpovědi. Rozhovor probíhal v prostředí, kde standardně probíhají 

konzultace s klienty – většinou se jedná o kancelář civilního zaměstnance věznice, případně 

výslechová místnost, event. šlo o učebnu. Rozhovor probíhal s klienty, se kterými již delší 

dobu spolupracuji a ve většině případů tedy byl mezi pracovníkem (mnou) a klientem již 

navázán poradenský vztah, dovolující důvěrněji odpovídat na položené otázky. Rozhovor 

s respondentem nebyl nijak časově omezen. 

Při nejasnostech v odpovědích respondentů byli respondenti dotazováni dalšími otázkami, 

které vysvětlovaly nebo upřesňovaly odpovědi respondenta. Těmito dotazy bylo zajištěno, že 

tazatel respondentovi jednoznačně rozuměl. Výzkumník také mohl klást doplňující otázky, 

které pomohly téma hlouběji rozpracovat s ohledem na cíle a definované výzkumné otázky.  
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8.8.2 Průběh interview 

Klient byl před zahájením rozhovoru obeznámen s účelem rozhovoru a o jeho průběhu. 

Respondent se mohl vyjádřit, zda chce do výzkumu dobrovolně vstoupit, či nikoliv. V případě, 

že klient se svou účastí ve výzkumu souhlasil, bylo toto jeho svobodné rozhodnutí 

zaznamenáno do připraveného záznamového archu. 

8.8.3 Osnova strukturovaného interview  

Záznamový arch pro interview obsahuje 21 otázek. Interview je rozděleno na čtyři části. První 

část obsahuje některé obecné anamnestické údaje a informace, druhá část se týká obecných 

potřeb respondentů, třetí se věnuje otázkám ohledně činnosti a nabídky služeb Centra 

drogových služeb ve vězení Laxus o. s., a poslední pasáž se zabývá samotným vězeňstvím a 

věznicemi, resp. jejich nabídkou aktivit a služeb pro uživatele návykových látek. Viz příloha č. 

2. 

1. Část – obecné informace 

V této části jsou převážně uzavřené otázky zjišťující základní informace o respondentovi, jako 

je například věk, vzdělání, primární návyková látka. Otázka týkající se návykové látky je zde 

z důvodu potvrzení si zařazení respondenta do výzkumu – tedy ujištění se, že respondent je 

uživatelem návykových látek. Ostatní otázky, jako je věk a dosažené vzdělání jsou zde spíše 

pro dokreslení obrazu jednotlivých respondentů.  

2. Část – potřeby 

Část týkající se potřeb klientů obsahuje otevřené otázky zaměřené na obecně vnímané 

potřeby, které se nevztahují ani k vězeňské službě ani k drogovým službám ve vězení.  

3. Část – Centrum drogových služeb ve vězení 

Oddíl věnující se otázkám souvisejících s Centrem drogových služeb ve vězení obsahuje pouze 

otevřené otázky související konkrétně s tímto centrem. 

4. Část – věznice 

 Poslední pasáž interview obsahuje výlučně otevřené otázky a týká se pouze věznic a jejich 

služeb. 
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Pořadí otázek je logicky seřazeno dle nejvhodnější návaznosti, ale v průběhu hovoru může 

pořadí otázek výzkumník měnit. Do záznamového archu byly kromě samotných odpovědí 

zaznamenávány i další významné skutečnosti – například výrazná neverbální komunikace 

doprovázející odpověď respondenta. 

8.9 Metody zpracování dat 

Při fixaci kvalitativních dat byl používán strukturovaný záznamový arch, který jsem sestavila 

s pomocí převážně otevřených otázek – viz struktura interview v příloze. 

Tato metoda je vhodná vzhledem k specifickému prostředí věznice, kde jsem se pohybovala 

díky svému zaměstnání v CDSV, Laxus o. s. Ve věznicích tohoto typu ostrahy, nesmí být dle 

interního bezpečnostního řádu přítomno jiné záznamové zařízení než papír a tužka. Z tohoto 

nařízení lze výjimečně udělit výjimka, avšak pro potřeby diplomové práce mi toto privilegium 

nebylo umožněno. 

Výhodou záznamové metody pomocí tužky a papíru je nevyrušování klienta záznamovou 

technikou – ta totiž na klienty ve VTOS většinou působí negativně, může jim evokovat výslech 

a je tedy lepší se jí vyvarovat.  

Naopak nevýhodou může být to, že tazateli mohou uniknout malé, avšak významné detaily 

z důvodu pomalejšího zaznamenávání dat. Další nevýhodu vnímám v obtížném zachování 

očního kontaktu s respondentem, což jej může zneklidňovat, případně přerušovat jeho 

myšlenkové pochody. 

8.10 Analýza dat 

Data byla analyzována induktivní formou analýzy dat.  

Nejprve bylo třeba data systematizovat, k čemuž nám slouží: 

8.10.1 Transkripce 

V této části byl doslovně přepsán text ze záznamového archu do počítače.  

8.10.2 Redukce prvního řádu 

Text byl dále překopírován do tabulky v Excelu, kde byl již rozdělen na jednotlivé otázky, 

pokud byl text příliš složitý a zamotaný, byl zredukován na jednodušší sdělení. 
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8.10.3 Kódování dat 

V této části se prvotní data převádějí do datových segmentů, s nimiž je dále možné pracovat. 

Těmto segmentům jsou přiřazovány názvy. V této části je klíčové dobré porozumění obsahu, 

který respondent sděloval. 

Data byla zapisována do předem vytvořené tabulky v programu  Excel. Tato tabulka obsahuje 

21 X 37 položek (dle respondentů a počtu otázek). Do této tabulky byla po každém 

proběhlém rozhovoru zaznamenána data získaná rozhovorem. Po přípravě dat následovala 

metoda vytváření trsů. 

8.10.4 Metoda vytváření trsů 

Díky této metodě se shlukují (dávají do trsů) určité podobné výroky. Do skupin jsou 

zařazovány výroky, které se navzájem překrývají (jsou si podobné). Tímto procesem vznikají 

obecnější kategorie. Překryv může být různý, například časový, prostorový apod.. V mém 

výzkumu však jde pouze konkrétně o překryvy významové (Miovský, 2006). 

8.11 Etika kvalitativního výzkumu  

Etické aspekty kvalitativního výzkumu vycházejí hlavně z Ústavy České Republiky a Listiny 

základních práv a svobod, konkrétně jde o právo na zachování lidské důstojnosti, cti, pověsti a 

ochrany jména; právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním a 

zneužíváním osobních údajů a právo před neoprávněným zasahováním do soukromí. Dalším 

důležitým kodexem je také zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dále zákon č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění.   

Respondenti byli před započetím výzkumu seznámeni s průběhem, cílem a zveřejněním 

výsledků výzkumu. Do výzkumu vstupovali dobrovolně, věděli, že získaná data budou 

publikována anonymně. Respondent vyslovením souhlasu před započetím výzkumu souhlasu 

souhlasil se zpracováním a použitím rozhovoru v diplomové práci. Vyslovený souhlas byl 

zaznamenán na záznamovém archu určeném pro samotný rozhovor.  Respondentovi bylo 

zdůrazněno, že výzkum je anonymní, dobrovolný a jeho případné odmítnutí nebude mít 

žádný vliv na poskytované služby v rámci centra drogových služeb ve vězení. 

Sebraná data budou využita pouze pro akademické účely a nebudou k dispozici žádné další 

osobě kromě realizátorky výzkumu.  
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9 Vyhodnocení 

Vyhodnocení výzkumné studie obsahuje dvě části. První z nich je část spíše kvantitativně 

pojatá, kdy jde hlavně o přiblížení konkrétní podoby vzorku respondentů. Druhá část je 

založena na vyhodnocení semistrukturovaného interview. V textu vyhodnocovány jednotlivé 

otázky z interview dle stanovených výzkumných otázek. Ke každé výzkumné otázce jsou 

přiřazeny související otázky z provedeného výzkumu. Samotný záznamový arch používaný 

k realizaci výzkumu a tabulka obsahující všechny odpovědi respondentů jsou zařazeny 

v kapitole přílohy na konci diplomové práce. 

9.1 Charakteristika výzkumného souboru  

V první polovině roku 2014 bylo v rámci výzkumu k diplomové práci provedeno celkem 37 

rozhovorů s klienty Centra drogových služeb ve vězení Laxus o. s. z věznic Jiřice a Stráž pod 

Ralskem. Všichni dotazovaní byli muži.  

Průměrný věk respondentů je 31 let. Zajímavostí je, že i medián věku respondentů vychází na 

věk 32 let, což znamená, že polovina respondentů bylo mladších a druhá polovina 

respondentů byla starších než 31 let. Konkrétní věkové rozložení - viz tabulky č. 15 a 16. 

Tabulky č. 15 a 16 – Zastoupení respondentů v souboru dle věkuu 

Věk Respondenti 
 

Věk Respondenti 

21 2 
 

32 1 

22 1 
 

33 4 

23 4 
 

34 1 

24 1 
 

35 2 

25 2 
 

36 1 

26 2 
 

40 3 

28 4 
 

43 2 

30 1 
 

44 2 

31 3 
 

45 1 

 

Všichni účastníci studie mají absolvovanou základní školu. Pouze základní školu absolvovalo 

18 respondentů, 11 respondentů úspěšně dokončilo střední odborné učiliště bez maturity, 7 

dotazovaných úspěšně absolvovalo střední školu s maturitou a 1 účastník studie dostudoval 

vysokou školu – viz graf č. 1. 
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Graf č. 1 – Vzdělání respondentů 

 

 

Jako nejvíce užívanou návykovou látku uvedlo 20 respondentů pervitin, dále 5 respondentů 

uvedlo konzumaci alkoholu, 3 z dotazovaných užívají různé opiáty (jeden z nich pouze heroin) 

a čtyři účastníci studie kouří marihuanu. Někteří z dotazovaných uvedli konzumaci dvou 

návykových látek. Kombinace užívání pervitinu a marihuany se vyskytla ve 2 případech, 

konzumaci alkoholu a pervitinu uvedl 1 respondent a kombinaci pervitinu a opiátů se 

vyskytla také u jednoho z dotazovaných – viz graf č. 2. 

 

Graf č. 2 – Hlavní užívaná látka  
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Na otázku, po kolikáté se nacházejí ve výkonu trestu odnětí svobody odpovědělo jedenáct 

respondentů, že je to jejich první VTOS, jako druhý VTOS ho uvedlo 8 respondentů, po třetí je 

ve VTOS 9 respondentů, ve svém čtvrtém VTOS jsou tři respondenti a v pátém VTOS jsou 

momentálně 2 respondenti. Jako šestý a vícenásobný VTOS uvedli tento trest 4 účastníci 

studie – viz graf č. 3. 

Graf č. 3 – Výkony trestu odnětí svobody 
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Graf č. 4 – Výkon vazby 
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9.2 Výzkumné otázky 

9.2.1 Služby poskytované speciálně pro uživatele návykových látek 

ve vězení 

V této části hodnocení je zodpovězena výzkumná otázka č. 1, která zní následovně: 

Jaké možnosti péče o uživatele NL ve vězení klienti znají? 

Pro zodpovězení výzkumné otázky bylo nezbytné zjistit, jaký mají respondenti přehled o 

službách poskytovaných v rámci výkonu trestu odnětí svobody, případně výkonu vazby. 

K zjištění jejich přehledu posloužila následující otázka: 

Otázka č. 9: Jaké znáte služby/programy poskytované speciálně pro uživatele drog ve vězení? 

Nejvíce respondentů (29) uvedlo, že znají služby poskytované Laxus o. s.. Toto je samozřejmě 

způsobeno tím, že sami respondenti jsou klienti tohoto centra. Ostatní ze služeb již nebyly 

zmiňovány tak často.  

Další zmiňované služby/programy byly: bezdrogová zóna (9 respondentů). Specializované 

oddělení pro léčbu závislosti uvedlo 8 respondentů. 6 z účastníků studie odpovědělo, že 

nezná žádné ze služeb/programů poskytovaných uživatelům návykových látek v rámci vězení. 

Ostatní odpovědi nejsou nikterak významné, ale pro přehled jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

Tabulka č. 17 – Služby pro uživatele NL ve vězení 

Laxus o. s.  29 

Bezdrogová zóna 9 

Specializované oddělení pro léčbu závislosti 8 

Sananim, z. ú. 4 

Rubikon 3 

Drogová poradna 2 

Pohovor se sociální pracovnicí/psycholožkou 2 

3Z 1 

DP work 1 
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Vzhledem ke skutečnosti, že všichni účastníci výzkumu jsou zároveň klienty centra drogových 

služeb ve vězení, je zarážející skutečnosti, že 8 z respondentů neuvedlo, že tuto službu znají. 

Je zde možnost, že tento program berou zcela automaticky a neuvádějí ho proto nebo se 

můžeme domnívat, že na otázku nebyli plně soustředěni, případně chtěli mít dotazník rychle 

absolvován. 

Pouze 19 odpovědí se týkala některého z programů poskytovaných věznicí, což je poměrně 

překvapující vzhledem k tomu, že ve věznici respondenti tráví 24 hodin denně a mohlo by se 

tedy na první pohled zdát, že budou mít o vězeňském systému a jeho konkrétních 

možnostech mnohem podrobnější povědomí. 

Naopak pozitivně vnímám, že respondenti uvedli i další neziskové organizacích pracujících 

s vězeňskou klientelou – je tedy vidět, že neziskové organizace je potřeba integrovat do 

standardně nabízených služeb v rámci vězeňského systému. 

 

Shrnutí 

V popředí povědomí o službách/programech pro uživatele návykových látek ve vězení jsou 

především nestátní neziskové organizace. Z programů, které nabízí penitenciární systém 

klienti nejčastěji znají bezdrogové zóny a specializovaná oddělení. 

  

9.2.2 Způsoby získávání informací o službách v rámci vězení 

Další část výzkumné studie zodpovídá výzkumnou otázku č. 2, která zní: 

Jak se klienti o nabídce služeb ve vězení dozvěděli? 

Na tuto výzkumnou otázku se dá odpovědět pomocí dvou otázek pokládaných respondentům 

v rámci interview.  

Otázka č. 10: Jak jste se dozvěděl o možnosti individuální spolupráce s pracovníkem Centra 

drogových služeb ve vězení? 

75% respondentů (28) se o Centru drogových služeb ve vězení dozvědělo od civilního 

zaměstnance věznice. Konkrétně 14 z nich od speciálního pedagoga/pedagožky. Od 
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psychologa/psycholožky se o službě dozvědělo 10 účastníků studie a od vychovatele se o 

službě dozvěděli 2 respondenti. 

Od spoluvězně, který do služby sám dochází, se o službě dozvědělo 8 klientů, kteří pak 

následně o Centru drogových služeb ve vězení mluvili s některým z civilních zaměstnanců. 

Dalšími způsoby, jak se dotazovaní o službě dozvěděli, bylo z nástěnky, kde visel leták Centra 

drogových služeb ve vězení (2 respondenti), na tematické besedě se o službě dozvěděl 1 

respondent a 1 z účastníků výzkumu se o službě dozvěděl již před nástupem do výkonu trestu 

odnětí svobody a to díky kontaktnímu centru, kam docházel. 

 

Otázka č. 16: Mluvil s Vámi někdo o nabídce služeb pro uživatele drog v rámci VTOS? Kdo? 

Více než polovina dotazovaných (20) uvedla, že s nimi o nabídce služeb pro uživatele 

návykových látek ve vezení mluvil některý z civilních zaměstnanců věznice. Ve 12ti případech 

to byl psycholog/psycholožka, v 7 mi případech speciální pedagog/pedagožka a v jednom 

případě sociální pracovnice.  

S cca 40% respondentů nikdo o nabídce služeb nemluvil (15 respondentů). Dále jeden 

účastník studie uvedl, že se o nabídce služeb ve věznici dozvěděl od spoluvězně a jeden 

respondent uvedl, že neví, zda s ním někdo někdy na toto téma mluvil. 

 

Shrnutí 

Velice zajímavé je srovnání obou otázek, kdy z odpovědí vyplývá, že civilní zaměstnanci 

věznice s respondenty častěji mluví o nabídce služeb poskytovaných neziskovou organizací 

než o nabídce služeb, které by mohly poskytnout samotné věznice. Jako důležitou vidím také 

informaci, že o službách poskytovaných rámci VTOS se odsouzení také baví sami mezi sebou a 

předávají si zkušenosti a možnosti práce sami na sobě. 
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9.2.3 Využití jednotlivých intervencí v rámci penitenciární péče 

Pro odpověď na výzkumnou otázku č. 3: Jaké intervence v rámci penitenciární péče 

respondenti využili? Je zapotřebí rozebrat hned několik otázek z proběhlých interview. 

Otázka č. 17. Využíváte některou ze služeb/programů nabízených pro uživatele drog ve 

věznici? 

Co se týče programů/služeb nabízených věznicemi, tak 17 respondentů neužívá žádnou ze 

služeb. 8 z respondentů je momentálně zařazeno na specializovaném oddělení pro poruchy 

osobnosti, kde jsou sice zařazeny pro svou přidruženou poruchu osobnosti, ale primárně zde 

řeší svou závislost. Na bezdrogové zóně bez terapeutického režimu je zařazeno 7 

dotazovaných. Jako službu pro uživatele NL také 3 respondenti uvedli využívání pohovoru 

s psycholožkou a sociální pracovnicí. Jako další služby, které v rámci věznice využívají, uvedli 

respondenti drogové poradenství (1 respondent), DP work (projekt rekvalifikace v rámci 

věznice a zaměstnávání odsouzených po propuštění věznice) uvedl 1 respondent a program 3 

Z (Zastav se! Zamysli se! Změň se!) využívá 1 respondent. 

Otázka č. 18: Absolvoval jste některý z programů určených pro uživatele drog ve věznici? 

Který?  

Respondenti na tuto otázku odpovídali následovně: 18 z odpovídajících nikdy žádný program 

neabsolvovalo. Specializované oddělení pro poruchy osobnosti absolvovalo 8 respondentů, 

specializované oddělení pro léčbu závislosti absolvovalo 6 respondentů, na bezdrogové 

zóně byli někdy v životě umístěni 4 z respondentů. Jako program/službu pro uživatele NL ve 

věznici, který absolvovali, považují ještě 3 dotazovaní rozhovory s psycholožkou nebo 

sociální pracovnicí a jeden respondent uvedl i program pro zaměstnávání od personální 

agentury DP work. 

Otázka č. 12: O čem jste s pracovníkem Centra drogových služeb ve vězení nejčastěji mluvili?  

Nejčastěji respondenti na konzultacích s pracovníkem Centra drogových služeb ve vězení 

mluvili o návykových látkách. Ze všech účastníků výzkumu z nich o nich mluvilo 28, což 

představuje 75% dotázaných. Pod tento pojem spadají různé výroky. Jejich příklady uvedu 

v následujících citacích: 
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Citace 

„Jak se vyhnout tomu, abych zase začal brát, až vylezu z vězení.“ 

„Kam se můžu obrátit, když by se po výstupu pokazilo a že by bylo dobrý někam chodit raději 

hned po výstupu z vězení.“ 

„Rozebírali jsme to moje braní, co se dělo dřív, proč jsem vždycky začal znova brát a co můžu 

udělat proto, abych už zůstal čistej.“ 

Dalším často uváděným tématem konzultací byla práce. Tu uvedlo jako jedno z nejčastějších 

témat konzultací 15 respondentů. Nejčastěji se objevovala ve spojitosti s vytvářením 

životopisu, případně s procesem hledání práce – viz následující citace: 

Citace 

„Bavili jsme se o práci celkově, jako kde jí můžu sehnat, co k tomu potřebuju, jak se mám 

chovat na pracovním pohovoru a tak.“ 

„Dávali jsme do kupy můj životopis, abych měl větší šanci si najít nějakou normální práci.“ 

Dalším častým tématem konzultací byla rodina, kterou uvedlo 14 dotazovaných. Ti uváděli 

následující: 

Citace 

„Bavili jsme se o rodinných vztazích, mladší brácha taky bere a oni chtějí, abych mu šel 

příkladem a abych už se z toho dostal.“ 

„Bavili jsme o rodině, která už se mnou nechce mít nic společného, protože jsem zahodil i tu 

poslední šanci, co mi dali. Tak jsme se bavili, jak z toho do budoucna ven, aby se se mnou zase 

začali bavit.“ 

Sociální vztahy jsou dalším tématem, které se v odpovědích objevovalo. Jako častým 

tématem konzultací ho uvedlo 9 respondentů. Co se týče sociálních vztahů, tak zde šlo hlavně 

o známé z minulého způsobu života, tedy „drogové známé“, ale také o možnosti hledání 

nových přátel.  

Citace 

„Bavili jsme se hodně o drogových kamarádech, kteří vlastně nejsou kamarádi, o tom, jak se 

jim vyhnout, jak se s nima bavit apod.“ 
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„Bavili jsme se, jak se zkontaktovat se známými neuživateli, případně kde bych mohl najít 

nové přátele, protože ti staří drogový jsou pro mě hodně ohrožující.“ 

Často se v odpovědích objevovalo také téma léčby po VTOS (8 respondentů) a téma řešení 

dluhů (9 respondentů). Ostatní odpovědi nebyly zaznamenány ve větším počtu a jejich 

přehled ukazuje následující tabulka č. 15. 

Tabulka č. 18 – Témata konzultací 

Návykové látky 28 

Rodina 14 

Práce 13 

Sociální vztahy 9 

Léčba po VTOS 8 

Dluhy a finanční situace 9 

Můj život 7 

Bydlení  4 

Volný čas 2 

Zdraví 2 

Komunikace 1 

 

Otázka č. 15: Byl jste účastníkem některé ze skupinových aktivit Centra drogových služeb ve 

vězení? Případně jaké? Jak jste byl spokojen? Chybělo Vám něco? 

Kromě individuálních aktivit nabízí Centrum drogových služeb ve vězení i skupinové aktivity, 

kterých se mohou respondenti účastnit na svém oddíle ve věznici. Tato otázka mapuje, jak je 

tato služba využívaná, jaký je o ní zájem a zda je tato forma předávání informací přínosná.  

25 respondentů uvedlo, že nebylo účastníkem žádné ze skupinových aktivit Centra drogových 

služeb ve vězení.  Z těchto respondentů dále 4 uvedli, že by se takové aktivity rádi zúčastnili, 2 

respondenti neví, zda by chtěli takovouto aktivitu absolvovat. Zbytek, tedy 19 klientů by ani 

tento druh aktivity absolvovat nechtělo. Hlavními důvody jsou, že jim stačí individuální 

konzultace nebo, že v těchto aktivitách nevidí přínos, případně jim nejsou příjemné 

Z respondentů, kteří byli účastni skupinových aktivit jich 8 absolvovalo aktivitu na téma 

finanční stability a dluhového poradenství. Reakce na tuto edukativní skupinovou aktivitu 

byly ve všech případech kladné. Pro ilustraci uvedu některé hodnotící citace: 

Citace 

„Bylo to velmi přínosné, především po stránce informací a jejich podání.“ 
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„Bylo to zajímavé, dozvěděl jsem se nové informace.“ 

Bylo to dobře řešeno a vysvětleno, zdálo se mi to jasné a srozumitelné.“ 

Dalších 5 respondentů absolvovalo eduktativní besedu na téma udržitelná abstinence. 

Všichni z respondentů byli s průběhem skupinové aktivity spokojeni. Níže jsou uvedeny 

některé z reakcí respondentů: 

Citace 

„Líbilo se mi podání obecných informací, kdy na individuální konzultaci jsme pak rozebírali 

jednotlivé informace více do hloubky.“ 

„Beseda mi ukázala nový zajímavý pohled na abstinenci.“ 

2 z respondentů uvedli, že na nějaké skupinové aktivitě sice byli, ale nemůžou si vzpomenout, 

čeho se tato aktivita týkala. 

 

Shrnutí 

Intervence poskytované vězeňskou službou někdy v minulosti absolvovalo, případně u nich 

momentálně probíhají některé ze služeb, necelých 50% respondentů. Nejčastěji se jedná o 

bezdrogové zóny, specializovaná oddělení a to jak pro závislosti, tak pro poruchy osobnosti, 

drogové poradny, případně pohovory s civilními zaměstnanci věznice. 

Intervence poskytované Centrem drogových služeb ve vězení jsou již více konkrétní a naplňují 

více jednotlivé potřeby respondentů. V 75% využívají klienti poradenství ohledně návykových 

látek, kde pod toto poradenství spadá i prevence relapsu, motivační rozhovory apod. S tímto 

úzce souvisí i zprostředkování návazné léčby, které během konzultací řeší 25% respondentů. 

Dále 25% dotazovaných využívá poradenství týkající se sociálních vztahů.  Dluhy 

v konzultacích řeší také 25% účastníků výzkumu. 

Co se týče využívání skupinových aktivit, tak z celkového počtu respondentů někdy 

absolvovalo některou z aktivit cca 10% z nich. Skupinové aktivity byly na téma finanční 

stability a dluhového poradenství a na téma udržitelné abstinence. 

 



65 
 

9.2.4 Očekávání od intervencí v rámci penitenciární péče 

Výzkumná otázka č. 4: Co od intervencí v rámci penitenciární péče očekávají? 

Odpověď na tuto otázku mi pomůže objasnit, proč vlastně respondenti do služeb vstupují a 

co vidí jako přínosné. Odpovědi na tuto výzkumnou otázku popíši díky dvěma otázkám 

z interview. 

Otázka č. 11: Proč jste se rozhodl spolupracovat s Centrem drogových služeb ve vězení? 

K rozhodnutí spolupracovat s Centrem drogových služeb ve vězení dovedlo respondenty 

několik různých faktorů. Pro 13 z nich to byly návykové látky. Co se týče konkrétních příkladů 

odpovědí, tak ty poskytují následující citace: 

Citace 

„Protože jsem považoval a povazuji za důležité a přínosné o tom promluvit s někým, kdo se 

v drogové problematice nějakým způsobem vyzná.“ 

„Nejsem schopen sám řešit své užívání návykových látek. Pracovník mi může pomoci poradit, 

jak zvládat rizikové situace.“ 

„Potřeboval bych pomoci s chutěmi na drogy.“ 

„Chci pomoc s výběrem léčby po VTOS.“ 

Jako touhu po změně svého dosavadního života označilo motiv pro vstup do služby 13 

respondentů. Tito respondenti nedokázali konkrétně označit svou zakázku pro vstup do 

služby, ale cítili potřebu pro změnu a myslí si, že právě Centrum drogových služeb ve vězení 

jim s tím může pomoci. Příklady výroků vstupu do služby z důvodu potřeby změny uvádějí 

následující citace: 

Citace 

„Už chci žít normální život a chci proto udělat co nejvíc.“ 

„Uvědomil jsem si, že jsem dělal špatné věci. Když jsem vystřízlivěl, chtěl jsem s tím začít něco 

dělat.! 

„Už jsem starý – chci žít jinak, už mě to nebaví, už mám odfetováno.! 

„Chci změnit svůj život.“ 
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Další z důvodů vstupu do služby bylo pro 5 respondentů řešení dluhů a nepříznivé finanční 

situace. 4 účastníci výzkumu odpověděli, že je pro vstup do služby v podstatě dotlačily 

motivy zvenčí. Konkrétní příklady těchto motivů uvádí následující citace: 

Citace 

„Bylo mi to doporučeno pedagožkou/psycholožkou.“ 

„Kamarád mi říkal, že mám do služby vstoupit, že to pro mě bude dobré, že mi to pomůže, 

abych přestal pít.“ 

„Prý by se mi to mohlo hodit do života.“ 

Další z důvodů pro vstup do služby respondenti uváděli, že by chtěli pomoc s hledáním práce 

(2), 1 by chtěl pomoci se sociálními vztahy, 1 respondent do služby vstoupil z důvodu toho, 

že si chtěl popovídat s někým mimo věznici a 1 respondent neví, proč do služby vstoupil. 

Otázka č. 19. V čem Vám může, případně vám pomohlo, absolvování programu pro uživatele 

drog v rámci věznice? 

Z celkového počtu respondentů odpovědělo 12, že neví, s čím by mohlo absolvování 

programu pomoci. Dále 2 účastníci výzkumu odpověděli, že pomoci by mu nemohl s ničím. 

Ostatní respondenti odpovídali spíše nesourodě, proto příklady jejich odpovědí uvedu 

v následujících citacích: 

Citace 

„Podělím se s někým o své problémy a mohou mě nabídnout nějaké řešení té či oné situace.“ 

„ Na specializovaném oddělení je větší psychická pohoda. Po jeho absolvování budu mít určitě 

lehčí návrat do společnosti.“ 

„Může mi to pomoci do budoucna sehnat bydlení a práci.“ 

„Určitě mi může pomoci v osobním růstu. Můžu tady pro sebe něco udělat a tím se připravit 

na život venku.“ 

„ Je to dobré v tom, že mi uteče rychleji trest.“ 
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Shrnutí 

Od Centra drogových služeb ve vězení respondenti očekávají hlavně pomoc s řešením 

problémů s užíváním návykových látek, dále mají pocit, že vstupem do služby nastane nějaká 

změna v jejich životě, chtějí také pomoci s dluhy, hledáním práce apod.  

Očekávání od intervencí ze strany věznice respondenti ve skoro 40% nemají vůbec žádné. 

Zbytek dotazovaných uvedlo, že očekávají, že jim trestu uteče rychleji, že budou více v klidu, 

že jim bude pomoženo se změnou života a případně že jim absolvování některého 

z programů usnadní návrat do společnosti a zvýší jejich šance na udržení se v ní. 

 

9.2.5 Potřebné intervence pro uživatele NL ve VTOS 

Výzkumná otázka č. 5 Jaké typy intervencí uživatelé návykových látek ve VTOS 

potřebují? 

Odpověď na tuto otázku se skládá z několika různých částí. Konkrétně z části týkající se 

problémových oblastí, dále z části jaké služby sami vnímají, že by potřebovali, ale také z části, 

které služby jim v rámci penitenciátní péče chybí a poslední částí je, jaké služby doposud 

využili, protože se dá předpokládat, že podobný trend využívání služeb bud pokračovat.  

Problémové oblasti v životě respondentů 

Na problémové oblasti v životě respondentů odpovídá následující otázka.   

Otázka č. 7: Co vnímáte jako nejvíce problémové oblasti ve Vašem životě? 

Jako nejvíce problémovou oblast ve svém životě označuje 22 respondentů užívání 

návykových látek. Jako samostatnou problémovou oblast ji označuje 6 z těchto respondentů. 

Ostatní účastníci studie uvádějí ještě další přidružené problémové oblasti, kdy nejvíce se 

objevují problémy s dluhy (10 respondentů), s rodinnými vztahy (5 respondentů), sociálními 

vztahy (4 respondenti), prací (4 respondenti) a dále se zdravím, bydlením, právními problémy 

apod. 

Typickými výroky týkajícími se návykových látek jsou následující: 
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Citace 

„Problémem je pro mne užívání pervitinu, s kterým mi nejde přestat.“ 

„Největší problém je, že pořád musím brát, když jsem venku, tak nedokážu bejt čistej a od 

toho se všechno odvíjí.“ 

„Problém jsou ty drogy, kdybych nebral, tak nejsem zavřenej a je všechno v pohodě.“ 

Další významnou oblastí vnímanou jako problém jsou dluhy. Tuto oblast označilo jako 

problémovou 13 respondentů. Co se týče dluhů, tak je respondenti nejčastěji komentovali 

takto: 

Citace 

„Nemůžu začít žít normálně, protože mám dluhy a jakmile bych začal mít legální příjem, tak 

přijde exekutor a všechno mi vezme.“ 

„Já vlastně ani neumím hospodařit s financemi a nechci žít chudě, proto mě ty dluhy štvou.“  

Dále se častěji vyskytovaly odpovědi: vztahy s rodinou (11 respondentů), práce (10 

respondentů) a sociální vztahy (8 respondentů).  

Opakující se odpovědi na tyto otázky obsahovali následující: 

Citace 

„Jako velký problém vidím sehnání práce s mou minulostí. Nemám vzdělání, nikdy jsem 

nepracoval a ještě jsem hodněkrát seděl, a když člověk sedí, tak ho stejně nikam do práce 

nevezmou.“ 

„Bojím se kamarádů. Teda oni to zase tak velký kamarádi nebyli. Vlastně kvůli nim tady teď 

jsem (VTOS). Nechci už se s nima bavit prostě, ale není to pro mě lehké.“ 

Oblasti, které se již neobjevovaly v takto hojném počtu byly například: hraní hazardních her, 

právní problémy, zázemí, zdraví, bydlení, hospodaření s financemi, trestná činnost, 

nezodpovědnost apod. 

Zajímavé je v této otázce také srovnání počtu zodpovězených problémových oblastí u 

jednotlivých respondentů. Pouze jednu problémovou oblast odpovědělo 11 z celkového 

počtu respondentů. Zbytek respondentů odpovědělo, že vnímají ve svém životě více 

problémových oblasti najednou – viz tabulka č. 13. 
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Tabulka č. 19 – Počet problémových oblastí u respondentů 

Jedna problémová oblast  11 

 Dvě problémové oblasti  15 

 Tři problémové oblasti  6 

 Čtyři problémové oblasti  3 

 Pět problémových oblastí  1 

 

Oblasti možné pomoci v životě respondentů 

Otázka č. 8: S čím byste potřeboval ve Vašem životě pomoci?  

Odpovědi na tuto otázku poukazují na oblasti života respondentů, s kterými by potřebovali 

pomoci.  

Nejzmiňovanější oblastí byla abstinence, s kterou by potřebovalo pomoc 22 participantů 

výzkumu. Vzhledem k celkovému počtu respondentů představuje toto číslo 60%. Více než 

polovina respondentů má tedy pocit, že potřebují pomoci s abstinencí od návykových látek. 

V úzké souvislosti s abstinencí je i pociťovaná potřeba zprostředkování návazné péče, která 

se u dotazovaných na výzkumu objevila ve 4 případech, dále se objevuje potřeba prevence 

relapsu u 2 participantů, což v praxi znamenalo, že účastník studie uvedl, že potřebuje 

pomoci s rizikovými situacemi. V této spojitosti se také objevila jedna odpověď pít méně 

alkoholu a jedna odpověď nehrát hazardní hry. 

K abstinenci se respondenti vyjadřovali následovně: 

Citace 

„Už nechci brát/pít!“ 

„Už nechci začít brát!“ 

„Chtěl bych pomoci najít nějakou služby po VTOS, která by mi pomohla udržet to, že teď ve 

vězení neberu.“ 

Další často zmiňovanou oblastí v souvislosti s potřebou pomoci byla práce. S touto oblastí by 

potřebovalo pomoci 16 účastníků studie.  
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Citace 

„ Potřebuju pomoc s najitím práce, nejde mi to, pro nás trestané práce prostě není.“ 

„ Potřebuju se dozvědět, kde seženu práci, protože potřebuju pracovat a nemít volný čas.“ 

11 respondentů dále uvedlo, že by potřebovalo pomoci s řešením dluhů a 3 respondenti 

uvedli, že by uvítali pomoc s hospodařením s financemi. 

Citace 

„Strašně se bojím, jak na tom jsem s dluhy, ale vím, že to musím řešit, jinak se do normálního 

života nemůžu nikdy vrátit.“ 

„Potřebuju vyřešit nějak dluhy a taky poradit, jak vůbec na to. Vlastně ani nevím, jak se to 

dělá a jak si to porovnat, abych na to měl.“ 

Ostatní zmiňované oblasti byly například: bydlení (7 respondentů), náprava vztahů s rodinou 

(4 respondenti), sociální vztahy (3 respondenti) atd. Ostatní odpovědi se objevovaly vždy 

pouze jednou a je možné si je dohledat v tabulce všech odpovědí v příloze na konci 

diplomové práce. 

Citace 

„Potřebuju pomoc najít nějaké důstojné bydlení, jestli půjdu na ubytovnu, tak to bude průšvih, 

tam to není dobrý.“ 

„Chtěl bych pomoc zase začít mluvit s rodinou.“ 

„Potřebuju pomoci vyhnout se drogovým známým nebo se dozvědět, jak se s nimi bavit, 

abych zase nezačal brát.“ 

U této otázky je ještě také zajímavé zmínit množství jednotlivých oblastí, s kterými by chtěli 

respondenti pomoci. Pouze s jednou oblastí by chtělo pomoci 10 respondentů. S dvěma 

oblastmi by potřebovalo pomoci 14 respondentů a s třemi oblastmi má potřebu pomoci 13 

účastníků studie.   

Využití služeb v rámci penitenciární péče (podrobněji výzkumná otázka č. 3) 

Necelá polovina respondentů někdy v minulosti, případně je momentálně přítomna v některé 

ze služeb poskytovaných věznicemi. Nejčastěji se jedná o bezdrogové zóny, specializovaná 
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oddělení a to jak pro závislosti, tak pro poruchy osobnosti, drogové poradny, případně 

pohovory s civilními zaměstnanci věznice. 

V rámci intervencí centra drogových služeb respondenti v  ¾ využívají poradenství ohledně 

návykových látek, kde pod toto poradenství spadá i prevence relapsu, motivační rozhovory 

apod. S tímto úzce souvisí i zprostředkování návyk léčby, které během konzultací řeší ¼ 

respondentů. Dále ¼ dotazovaných využívá poradenství týkající se sociálních vztahů. Dluhy 

v konzultacích řeší také ¼ účastníků výzkumu. 

Co se týče využívání skupinových aktivit, tak z celkového počtu respondentů někdy 

absolvovalo nějakou z aktivit cca 10% z nich. Skupinové aktivity byly na téma finanční stability 

a dluhového poradenství a na téma udržitelné abstinence. 

Chybějící intervence – více viz výzkumná otázka č. 6 

Pouze 3 respondentům chybí v rámci CDSV skupinové aktivity, častější kontakt a ukázky lidí, 

co se ze závislosti dostali. V rámci vězeňského systému nejčastěji chybí participantů na 

výzkumu zájem zaměstnanců, počet programů a jejich kapacita se jim zdají nízké, chtěli by 

také více programy zaměřené na výstup a provázející je i chvíli po výstupu. Nedostatečné se 

jim zdá také množství volnočasových aktivit a pracovních příležitostí. 

 

Shrnutí 

Intervence, které uživatelé NL ve VTOS potřebují, tedy intervence, které se ve všech 

vyhodnocovaných otázkách nejvíce objevují, jsou především poradenství týkající se 

návykových látek, prevenci relapsu, motivační rozhovory, zprostředkování návazné péče, 

poradenství právní, poradenství ohledně financí a dluhů, poradenství týkající se bydlení, 

poradenství týkající se vztahů, poradenství týkají se zdraví. Tyto intervence vyplývají jak 

z potřeb respondentů, tak i z intervencí, které již respondenti využívají. 
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9.2.6 Chybějící intervence v rámci penitenciární péče 

Výzkumná otázka č. 6: Potřebovali uživatelé NL využít některou z jiných 

intervencí, které jim nebyly v rámci penitenciární péče poskytnuty? 

Na tuto výzkumnou otázku odpovídají čtyři následující otázky z interview. Kdy dvě otázky se 

věnují spokojenosti s poskytovanými službami v rámci CDSV nebo věznice a z těchto otázek 

následně vyplývá další otázka věnující se chybějícím službám v rámci penitenciární péče. 

Otázka č. 13: Co si myslíte o nabídce služeb Centra drogových služeb ve vězení? 

Pouze jedna odpověď, kde respondent uvedl, že by konzultace měly být více záživné a 

pracovník by se měl více ptát, byla v negativním smyslu. Zbylé odpovědi byly v pozitivním 

smyslu a vyjadřovali kladné reakce na poskytované služby Centra drogových služeb ve vězení. 

Konkrétní reakce uvádí příklady citací: 

Citace 

„Je to pro mě přínosné.“ 

„ Myslím, že je to na slušné úrovni.“ 

„ Jsem naprosto spokojen.“ 

„Jsem rád, že si můžu povídat s někým, kdo tomu rozumí.“ 

Otázka č. 14: Je něco, co Vám při konzultacích v rámci Centra drogových služeb ve vězení 

chybělo? 

33 dotazovaným v nabídce služeb Centra drogových služeb nic nechybělo. 2 respondenti 

neví, zda jim něco chybělo nebo ne. Jednomu respondentovi chyběly skupinové aktivity, 

jednomu dotázanému chyběl častější kontakt a jeden účastník výzkumu uvedl, že mu chybí 

ukázky lidí, co se ze své závislosti dostali a žijí nyní „obyčejný život“. 

Otázka č. 20: Vyhovuje Vám nabídka  služeb/programů pro uživatele drog ve vězení? 

Svou spokojenost s nabídkou služeb/programů vyjádřilo 15 respondentů. Dalších 7 

respondentů zhodnotilo nabídku služeb/programů jako ucházející, 7 respondentů vlastně ani 

neví, co si o nabídce služeb myslí a 8 odpovídajících je s nabídkou nespokojeno. Svou 

nespokojenost vyjadřovali respondenti hlavně následujícími výroky: 
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Citace 

„Není tu s námi vůbec pracováno.“ 

„Nic mi nenabízí.“  

„Nikdo mi neřekne žádné informace.“ 

Otázka č. 21: Je nějaká služba, která Vám pro uživatele drog ve věznici chybí? 

Na tuto otázku odpovědělo 13 respondentů, že není žádná služba, která by jim chyběla, a 

dalších 5 respondentů uvedlo, že asi není žádná služba, která by jim chyběla. 

Citace 

„Myslím, že je to ideální, do ničeho mě nenutí.“ 

„Ve vězení je těžké řešit braní drog – nemůže mi s tím nikdo a nic pomoci, buď chci brát drogy, 

nebo je brát nechci, není nic mezi tím, kdyby mě mohl někdo zázračně vyléčit.“ 

5 z respondentů neví, zda jim některá ze služeb chybí. Ostatní respondenti (14) uváděli, že je 

stávající nastavení programů/služeb nedostatečné.  

Citace 

„Programů je málo a je těžké se do nich z kapacitních důvodů dostat.“ 

„ Chybí mi něco při nástupu do vězení, kdy bych mohl dostat nějaký prášky na absťák třeba.“ 

„Podle mého názoru by stačilo, kdyby se zaměstnanci víc věnovali odsouzeným a neseděli 

pořád jen v kanceláři.“ 

„Bylo by dobré, aby byl nějaký program, který by se věnoval shánění zázemí po propuštění – 

jak materiální, tak i rady a návody.“ 

„Je tady podle mě málo práce a málo volnočasových aktivit.“ 
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Shrnutí 

Respondenti nijak jednoznačně nevyjadřují potřebu po nových intervencích. Co se týče 

CDSV, tak až na jednu výjimku všichni hodnotí toto centrum kladně. Jako chybějící 

intervence v rámci CDSV respondenti uvedli pouze skupinové aktivity, častější kontakt a 

ukázky lidí, co se ze závislosti dostali. Všechny tyto tři body jsou spíše o potřebě větší 

komunikace mezi klientem a pracovníkem, protože skupinové aktivity CDSV poskytuje a to 

jak klasické, tak i edukativní. Častější kontakt si klient může dohodnout s pracovníkem sám 

na jednotlivých konzultacích a reálné ukázky lidí, co se ze závislosti dostali bohužel 

poskytnout nelze, avšak lze tyto příběhy nabídnout alespoň formou kasuistik. 

Co se týče chybějících intervencí v rámci věznic, tak více než polovina respondentů je 

s nabídkou věznic více či méně spokojena a pouze 8 respondentů je výslovně nespokojeno. 

Jako nejčastěji chybějící se respondentům zdá celkový zájem zaměstnanců, počet programů a 

jejich kapacita, programy zaměřené více na výstup a provázející je i chvíli po výstupu. 

Někteří respondenti také hodnotí nabídku volnočasových a pracovních aktivit jako 

nedostatečnou. 

 

9.2.7 Nabídka intervencí pro uživatele NL vs. Poptávka intervencí 

pro uživatele NL 

Výzkumná otázka č. 7: Koresponduje poptávka intervencí pro uživatele NL ve 

VTOS s nabídkou intervencí pro uživatele NL ve VTOS? 

Poptávka po intervencích pro uživatele NL v rámci VTOS vyplývá z výzkumné otázky č. 5., 

kdy respondenti uváděli pro ně nejdůležitější intervence. Tyto intervence jsou následující: 

poradenství týkající se návykových látek, prevence relapsu, motivační rozhovory, 

zprostředkování návazné péče, poradenství právní, poradenství ohledně financí a dluhů, 

poradenství týkající se bydlení, poradenství týkající se vztahů, poradenství týkají se zdraví. 

Jak vyplývá z teoretické části diplomové práce, tak všechny tyto druhy poradenství jsou 

poskytovány hlavně v rámci CDSV.  Konkrétně jsou centrem drogových služeb ve vězení 

poskytovány tyto následující intervence potkávající se s poptávkou intervencí pro uživatele 

NL ve VTOS: s poptávka po poradenství ohledně návykových látek koresponduje ze služeb 

CDSV poradenství týkající se harm reduction, informační servis, ale i edukativní programy. 

Zprostředkování návazné péče se děje v rámci sociální práce a informačního servisu. 
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Poradenství týkající se bydlení je součástí sociální práce v rámci CDSV. Motivační rozhovory, 

prevence relapsu, právní poradenství, poradenství ohledně financí a dluhů a poradenství 

týkající se vztahů jsou ve standardní nabídce služeb CDSV. 

CDSV navíc ještě nabízí poradenství týkající se zaměstnání, krizovou intervence, 

korespondenční práci, sociálně materiální pomoc a předvýstupní poradenství, které zahrnuje 

v podstatě všechny výše uvedené intervence jen s větším důrazem na konkrétní situaci klienta 

a na konkrétní plánování života po výstupu z výkonu trestu odnětí svobody. 

 

Shrnutí 

Dalo by se říci, že krom respondenty vyžadovaných intervencí nabízí CDSV dokonce převis 

služeb, které se zdají být nevyužívány. 
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10 Diskuse 

Výzkum uskutečněný v rámci diplomové práce probíhal s respondenty, kteří spolupracují 

s Centrem drogových služeb ve vězení, což je již samo o sobě předurčuje k tomu, že mají vyšší 

povědomí o službách poskytovaných neziskovými organizacemi. S CDSV spolupracují klienti, 

kteří jsou již nějakým způsobem motivovaní pro určitý typ změny v jejich životě, dá se tedy 

předpokládat, že se tito klienti také aktivněji zabývají programy a službami, které by jim mohli 

do budoucna v něčem pomoci. S tímto faktem je nutno počítat a k výsledkům výzkumu takto 

přistupovat. Je třeba si uvědomit, že respondenti jsou z vězeňské populace právě ti, kteří mají 

o možnostech práce s uživateli návykových látek ve vězení to nejvyšší povědomí.  

Stěžejní otázky prolínající se celým textem zněla: Jaké jsou možnosti a meze práce s uživateli 

návykových látek v rámci výkonu trestu odnětí svobody a to jak ze strany vězeňské služby a 

jejich civilních zaměstnanců, tak i ze strany nestátních neziskových organizací, jako 

poskytovatelů adiktologických služeb ve věznicích. Z výsledků vyplývá, že respondenti mají 

obecně vyšší povědomí o službách poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi 

působícími ve věznicích. Tento výsledek není nijak překvapující, a to hlavně z toho důvodu, že 

všichni respondenti jsou klienti Centra drogových služeb ve vězení a také tazatelka je 

zaměstnankyní stejného centra, což může výsledky dané otázky poměrně zkreslovat. 

Způsob, jakým se respondenti o službách a programech pro uživatele návykových látek 

v rámci penitenciární péče dozvídají je hlavně od civilního zaměstnance věznice, který jim 

předává informace, jak o programech poskytovaných v rámci vězeňského systému, tak i o 

službách nestátních neziskových organizací. Respondenti uvádějí, že o službách NNO s nimi 

zaměstnanci vězeňské služby mluví častěji než o nabídce programů v rámci penitenciární 

péče. Otázkou v tomto případě zůstává, zda je toto opravdu holý fakt, případně zda 

respondenti nabídku služeb v rámci věznice neignorují a nezapamatují si spíše rozhovor o 

nestátní neziskové organizaci, která nespadá pod vězeňskou službu. Možné také jé, že 

zaměstnanci věznice z různých důvodů informace o programech v rámci vězeňského systému 

nepředávají, protože by v případě zájmu klienta o program museli vynaložit větší pracovní 

nasazení než při pouhém předání klienta do služeb nestátní neziskové organizace. Nestátní 

neziskové organizace by měly fungovat jako doplněk k stávajícím programům poskytovaných 

vězeňskou službou, proto by bylo vhodnější, kdyby měli odsouzení o programech v rámci 
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vězeňské služby větší povědomí. Pro unifikování předávání informací o jednotlivých službách 

a programech v rámci penitenciární péče by bylo dle mého názoru dobré předávat ucelené 

informace například tištěnou formou všem odsouzeným, kteří uvedou nebo u kterých se 

zjistí, že jsou konzumenty návykových látek 

Necelých 50% respondentů uvedlo, že někdy bylo, případně momentálně je přítomno 

v některé ze služeb poskytovaných vězeňskou službou. Toto číslo je poměrně vysoké, 

vzhledem k tomu, že například specializovaná oddělení pro léčbu závislosti, případně pro 

poruchy osobnosti nejsou ve všech věznicích a celkově je jejich kapacita nízká. Stejně tak 

bezdrogové zóny, jejichž počet je sice vysoký, avšak jejich kapacita je omezená.   

Účastníci výzkumu mají v rámci penitenciární péče různá očekávání. Od programů 

realizovaných vězeňskou službou jich 40% nic neočekává, což může být způsobeno nějakou 

nedobrou zkušeností z minula, případně samotným „protivězeňským nastavením“, kdy jsou 

odsouzení již v automatickém odporu vůči vězeňské instituci a čemukoliv, co mu tato 

instituce může nabídnout. Od centra drogových služeb ve vězení respondenti očekávají 

hlavně pomoc s řešením jejich problému s užíváním návykových látek, což se promítá i v další 

navazující oblasti týkající se nejvíce poskytovaných intervencí v rámci Centra drogových 

služeb ve vězení.  

Konkrétní intervence poskytované a vyžadované v rámci centra drogových služeb ve vězení 

jsou hlavně poradenství týkající se abstinence, což se zdá býti logické již vzhledem 

k samotnému názvu centra drogových služeb ve vězení, který evokuje k řešení otázek 

týkajících se užívání návykových látek. Toto poradenství je samo o sobě zastřešující pro 

všechny ostatní poradenství, kdy závislost je v podstatě pomyslný vrcholek ledovce, který je 

nad hladinou jediný vidět a přitom je potřeba řešit spoustu dalších přidružených problémů, 

které jsou skryty pod hladinou. Ideální by bylo, kdyby se z pouhého poradenství mohla stát 

strukturovaná služba s rozčleněním na fáze, které by absolvovali jednotlivé vývojové úkoly a 

někam se ověřitelně posouvali, avšak toto je v nejistých vězeňských podmínkách těžko 

nastavitelné, protože jsou odsouzení často někam přesouvání, není jim umožněno býti 

v pravidelných intervalech uvolňování z pracovního zařazení apod.  

Respondenti nevyjadřují potřebu po nových službách, programech nebo intervencích, což 

může být z neznalosti systému léčebné péče a jednotlivých intervencí, případně je možné, že 

otázka sama o sobě svou otevřeností vzbuzuje v respondentech pomyslný odpor k tomu se 
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více nad odpovědí zamyslet. Dle zjištěných indicií by bylo dobré zavést například službu 

věnující se uživatelům návykových látek bezprostředně po nástupu do vazby nebo výkonu 

trestu odnětí svobody, kde by byla poskytováno kontrolované a vyabstinování v chráněném 

prostředí, kde by posléze mohlo být s odsouzenými mluveno o dalších možnostech, které 

penitenciární systém nabízí. Další službou, která mě osobně v českém vězeňském systému 

chybí je služba harm reduction a to včetně poskytování materiálu k bezpečné  nitrožilní 

aplikaci. Vězeňská populace je již sama o sobě promořena krevně přenosnými chorobami a ve 

vězení se tyto choroby šíří nesrovnatelně vícekrát rychleji. Další službou, která by dle mého 

názoru mohla být pro uživatele NL přínosná je nějaký druh strukturovaného programu těsně 

před výstupem z výkonu trestu odnětí svobody. Dopusud existují výstupní oddělení, avšak 

jsou určena pro všechny odsouzené a nespecializují se na uživatele návykových látek, u 

kterých je třeba se zaměřit nejenom na stabilizaci sociálního života, ale i na předcházení 

potencionálním relapsovým situacím. 

Celkově jsou respondenti s péčí o ně v rámci penitenciárního systému spíše spokojeni, tento 

výsledek může být ovlivněn jak neznalostí jiných služeb a tedy nemožností srovnávat, ale též 

nechutí se nad tímto tématem zamýšlet, případně i strachem z možných následků, pokud by 

jejich odpověď byla negativní.  

Systém péče o uživatele NL ve vězeních rozvíjí pomaleji a tím pádem je stále bazírováno 

hlavně na represi při žití návykové látky ve vězení, případně na prevenci toho, aby se NL do 

věznice vůbec dostaly. Je však třeba zdokonalovat a rozšiřovat jednotlivé programy zaměřené 

na změnu životního stylu odsouzeného. V tomto prostředí je jedinečná možnost pomoci 

odsouzenému zvnitřnit jeho vnější motivaci a pomoci mu vytvořit si náhled na svůj dosavadní 

život. Stávající specializovaná oddělení fungující na bázi terapeutické komunity se zdají být 

přínosná, avšak je jich nedostatek a často chybí návazná péče poskytovaná po jejich 

absolvování. Odsouzení jsou pak přemísťování zpět na standardní oddíly, kde jsou tlakem 

okolí donuceni přejmout zpět chování většinové společnosti. Bylo by vhodné tyto absolventy 

umisťovat na zvláštní vyhrazené oddíly, kde by byli dále připravování na výstup z výkonu 

trestu. Důležitou roli také vidím v přítomnosti neziskových organizací ve vězení, kde by tyto 

organizace měli usnadnit přechod z výkonu trestu odnětí svobody do většinové společnosti a 

to i formou poskytování návazné péče – momentálně se návaznost služeb po VTOS zajišťuje 

obtížněji, protože málokterý z klientů ve věznici se vrací právě do města, kdy centrum 
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drogových služeb ve vězení působí i po propuštění. Obecně je samozřejmě snaha o předání 

klienta do jiné instituce ze systému léčebné péče, avšak v praxi se toto moc nedaří.  

Dle mého názoru by bylo nejdůležitější zefektivnit a rozšířit stávající služby poskytované 

vězeňským systémem, ale též i rozšířit působnost nestátních neziskových organizací, tak aby 

byla pokryta většina věznic (ideálně všechny). Ideální by dle mého názoru bylo, aby ve 

službách poskytovaných vězeňskou službou klienti pracovali na své minulosti, na sobě na 

zvnitřnění vnější motivace a postupně v dohledné době do výstupu by vstupovali do služeb 

poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi a pracovali by více na budoucnosti a na 

konkrétní podobě jejich života. Spolupráce s neziskovými organizacemi by byla v ideálním 

případě propojena i s péči po výstupu z výklnu trestu odnětí svobody.  

Do budoucna bych viděla velký přínos výzkumu obzvláště pro uživatele návykových látek ve 

vězení, kdyby se podobný výzkum realizoval ve všech věznicích a byl také v jednotlivých 

věznicích samostatně vyhodnocován, protože vězeňský systém je sice nastaven standardně 

pro všechny stejně, avšak přístup personálu se může v každé věznici lišit. Výzkum by bylo 

dobré realizovat s co největším počtem odsouzených majících v anamnéze užívání 

návykových látek – tedy nejenom s klienty adiktologických služeb ve vězení. Do výzkumu by 

bylo dobré zapojit i zaměstnance věznice a zjišťovat, jejich postoje k penitenciární péči o 

uživatele návykových látek. Takto pojatý výzkum by mohl pomoci zdokonalit péči o uživatele 

návykových látek ve vězení v jednotlivých věznicích. A zkvalitněním přiblížením služeb širší 

skupině odsouzených můžeme ovlivnit užívání návykových látek případně páchání trestné 

činnosti u více odsouzených. 
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11 Závěr 

Z výzkumu vyplynulo, že uživatelé návykových látek ve vězení mají častěji povědomí o 

službách/programech poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi. O těchto 

službách se dozvídají v naprosté většině od civilních zaměstnanců věznice – tedy psychologů, 

speciálních pedagogů, případně vychovatelů.  

Jako hlavní očekávání od spolupráce s Centrem drogových služeb ve vězení respondenti 

uváděli nejvíce potřebu pomoci s řešením problémů s užíváním návykových látek a touhu po 

změně v jejich životě, další motivací pro vstup do služby byla potřeba najít si práci a poté řešit 

své dluhy.  

Respondenti nejčastěji vyjadřovali zájem o tyto druhy intervencí: poradenství týkající se 

návykových látek, prevenci relapsu, motivační rozhovory, zprostředkování návazné péče, 

poradenství týkající se právní oblasti, poradenství ohledně hospodaření s financemi a 

dluhové problematiky, poradenství týkající se bydlení, poradenství týkají se vztahů a 

poradenství týkající se zdravotní oblasti. 

Intervence poskytované centrem drogových služeb ve vězení jsou konkrétněji zaměřeny na 

jednotlivé klienty, dle jejich aktuálních potřeb. Nejvíce respondenti v rámci spolupráce 

s nestátní neziskovou organizace využívají poradenství ohledně návykových látek a to v 75 %. 

Pomoc se zprostředkováním návazné péče, která s poradenstvím ohledně návykových látek 

úzce souvisí, využívává 25% respondentů. Dluhy během svých konzultací řeší 25% 

dotazovaných. 25% respondentů také v kontaktu s pracovníkem centra drogových služeb ve 

vězení řeší sociální vztahy.  

Některou ze skupinových aktivit někdy absolvovalo přibližně 10% odpovídajících účastníků 

výzkumu. Respondenti se účastnili edukačních skupinových aktivit na témata týkající se 

finanční stabilita a dluhového poradenství a udržitelné abstinence.  

Naprostá většina klientů hodnotí spolupráci s centrem drogových služeb ve vězení kladně. 

Nedostatky vidí jen výjimečně a to v potřebě častějšího kontaktu, v nepřítomnosti 

skupinových aktivit a jeden respondent by měl zájem vidět ukázky lidí, co se ze závislosti 

dostali. Dalo by se říci, že krom respondenty vyžadovaných intervencí dokonce nabízí 

centrum drogových služeb ve vězení dokonce převis služeb, které se zdají být nevyužívány.  
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Co se týče služeb poskytovaných v rámci vězeňské služby, tak o těch respondenty nikdo moc 

neinformuje, často se o těchto službách informují odsouzení navzájem a pak se již doptávají 

na konkrétní informace civilních zaměstnanců vězeňské služby. Z programů, které 

penitenciární systém nabízí, znají nejčastěji bezdrogové zóny a specializovaná oddělení.  

Od vstupu do programu vytvořených vězeňskou službou 40% respondentů nic neočekává. 

Ostatní odpovídající uváděli, že očekávají, že jim trest uteče rychleji, že absolvují trest 

v klidnějším prostředí, že jim bude pomoženo se změnou života a případně, že jim 

absolvování některého z programů usnadní návrat do společnosti a zvýší jejich šance na 

dodržování základních norem ve společnosti. 

V některých programech zřizovaných vězeňskou službou se momentálně nacházejí nebo se 

někdy v životě nacházelo 50% respondentů. Nejčastěji se jedná o bezdrogové zóny, 

specializovaná oddělení a to jak pro léčbu závislosti, tak o pro odsouzené s poruchou 

osobnosti nebo chování, dále drogové poradny, případně pohovory s civilními zaměstnanci 

věznice jako jsou psychologové nebo sociální pracovnice.  

Celkově je s nabídkou služeb v rámci vězeňského systému více či méně spokojen více než 

polovina respondentů. Pouze 8 respondentů je výslovně nespokojeno.  

Nejvíce odpovídajícím chybí celkový zájem zaměstnanců, zdá se jim nízký počet programů, 

nevyhovuje jim nízká kapacita programů, chtěli by také programy zaměřené více na výstup 

z výkonu trestu odnětí svobody a provázející se i chvíli po výstupu z něj. Někteří respondenti 

také hodnotí nedostatečně nabídku volnočasových aktivit a pracovních aktivit.  

Z těchto výsledků vyplývá, že respondenti obecně více vědí o službách poskytovaných 

nestátními neziskovými organizacemi. Při spolupráci s nimi už většinou mají představu o tom, 

s čím by potřebovali do budoucna pomoci a jaké intervence by potřebovali, aby jim byly 

poskytnuty, kdežto do spolupráce s programy poskytovanými vězenkou službou, vstupují 

s nějakou zakázkou a nejasnými očekáváními.  

Celkově jsou respondenti se systémem péče o uživatele návykových látek ve vězení spíše 

spokojeni a dokáží se v něm zorientovat a najít si službu/program, která by jim nejvíce 

vyhovovala a pomohla jim s jejich potřebami.  

Vedlejším, avšak zajímavým zjištěním je popis „typického“ klienta Centra drogových služeb ve 

vězení Laxus. Jedná se o muže okolo 31 let. Vystudovanou má základní školu nebo střední 
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odborné učiliště. Jeho hlavní užívanou látkou je pervitin a je po třetí nebo po čtvrté ve VTOS, 

případně byl jednou nebo dvakrát vazebně stíhán.  
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1. Souhlasíte s účastí ve výzkumu? 

 

Obecné otázky 

2. Věk …………………………. Let 

 

3. Nejvyšší dosažené vzdělání 

□ ZŠ  □SOU  □SŠ s maturitou □VŠ 

 

4. Kolikátý je to Váš VTOS? 
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5. Kolikrát jste byl vazebně stíhán? 

 

 

6. Vaše nejvíce užívaná NL? 

 

 

Společný úvod 

7. Co vnímáte jako nejvíce problémové oblasti ve Vašem životě? 

 

 

8. S čím byste potřeboval ve Vašem životě pomoci? 

 

 

 

9. Jaké znáte služby/programy poskytované speciálně pro uživatele drog ve vězení? 

 

 

O Centru drogových služeb ve vězení 

10. Jak jste se dozvěděl o možnosti individuální spolupráce s pracovníkem Centra drogových 

služeb ve vězení? 

 

 

11. Proč jste se rozhodl spolupracovat s Centrem drogových služeb ve vězení? 

 

 

 

12. O čem jste s pracovníkem Centra drogových služeb ve vězení nejčastěji mluvili? 
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13. Co si myslíte o nabídce služeb Centra drogových služeb ve vězení? 

 

 

14. Je něco, co Vám při konzultacích v rámci Centra drogových služeb ve vězení chybělo? 

 

 

15. Byl jste účastníkem některé ze skupinových aktivit Centra drogových služeb ve vězení? 
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Děkuji Vám za rozhovor! 
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13.3 Příloha č. 3 -  Tabulka výsledků výzkumu 

1. část 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Věk 33 40 33 35 40 33 

Vzdělání SOU SOU SOU ZŠ ZŠ SOU 

Kolikátý 
VTOS? 1 3 2 3 6 1 

Kolikrát 
vazba? 4 3 1 1 2 1 

Primární NL? Pervitin Pervitin Alkohol Pervitin Heroin Opiáty 

POTŘEBY             

Hlavní 

problémové 
oblasti? Užívání NL. Užívání NL. Práce. Dluhy. 

Užívání NL. Sociální 
vztahy. Dluhy. Práce. Práce. Užívání NL. Dluhy. 

S čím by chtěl 
pomoci? Abstinence. 

Najít pevné zázemí. 
Abstinence. 

Dluhy. Hospodaření 
s financemi. 

Abstinence. Prevence 
relapsu. Práce.  

Začít žít 
normální 
život. Práce. 
Bydlení. Abstinence. Dluhy. 

Jaké znáte 
služby pro 
uživatele NL 
ve vězení? 

SPO pro 
léčbu 
závislosti, 
Laxus  

Drogová poradna, Laxus, 
Semiramis Žádné Laxus Laxus Laxus , Rubikon, Sananim 

CDSV             

Jak se 
dozvěděl o 
možnosti 
spolupráce? 

Od 
speciálního 
pedagoga Od psycholožky 

Na besedě na 
oddíle. Od psycholožky 

Od 
spoluvězně a 
poté od 
psycholožky. Od psycholožky 

Proč se 
rozhodl 
spolupracovat? Kvůli NL Kvůli NL Kvůli dluhům 

Chci změnit život, už 
nechci do VTOS. 

Popovídat si 
s někým z 
venku. 
Pomoc začít 
nový život. Kvůli NL 

Nejčastější 
témata 
konzultací? 

O léčbě v 
TK. O NL. 

O NL. O sociálních vztazích. 
O rodině. O práci. O relapsu. 

O mojí finanční 
situaci. 

O  NL. O sociálních 
vztazích. O rodině. O práci. 
O dluzích. 

O NL. O 
rodině. O 
dluzích. O 
práci. 

O NL. O rodině. O zdraví a 
léčbě hepatitidy. O dluzích. 
Jak využít volný čas. 

Spokojenost s 
nabídkou 
služeb CDSV? 

Velmi 
spokojen. 

Myslím si, že je to na slušné 
úrovni. Je to dobré. Je to pro mne přínosné. 

Chodím sem 
rád. Naprosto spokojen. 

Chybí něco v 
nabídce služeb 
CDSV? Ne 

Skupinové aktivity. Ukázky 
lidí, kteří se z toho úspěšně 
dostali. Ne  Nevím Ne Ne 

Byl účastníkem 
skupinových 
aktivit? Ne Ne Ano Ano. Ne Ano  

ANO - jaké? 
Ne - chtěl 
byste se 
účastnit? Asi ani ne Ano, rád 

O dluzích. Bylo to 
velmi přínosné 
především po 
stránce informací a 
jejich podání. 

O abstinenci. O dluzích. 
Líbilo se mi to - obecné 
informace, konkrétní věci 
rozebrány na individuální 
konzultaci. 

Možná, 
podle toho, 
čeho by se 
to týkalo. 

O dluzích. Vše bylo 
naprosto srozumitelné. 

VĚZNICE             

Mluvil s 
klientem někdo 
o nabídce 
služeb pro             

UD v rámci 
VTOS? Kdo? 

Speciální 
pedagog Psycholožka Psycholožka Psycholožka při nástupu. Ne Psycholožka 

Užívá některou 
ze služeb? Ne Drogové poradenství 

SPO pro poruchy 
osobnosti Bezdrogová zóna 

Bezdrogová 
zóna 

SPO pro poruchy 
osobnosti 

V čem může 
absolvování 
služby 
pomoci? Nevím 

Podělím se s někým o své 
problémy a mohou mě 
nabídnout nějaké řešení té či 
oné situace. Srovnat život. 

Zvládnout život po VTOS. 
Víc přemýšlet, mluvit o 
věcech, míň se bát. 

Nebudu brát 
ve VTOS. 
Mám tu klid. 

Nevím, jak ve věznici, ale 
venku se mi určitě může 
hodit vědět, na koho se 
můžu obrátit v případě 
problému. 

Absolvování 
programu pro 
UD ve věznici? Ne 

SPO pro léčbu závislostí. 
SPO pro poruchy osobnosti. 

SPO pro poruchy 
osobnosti SPO pro poruchy osobnosti Ne 

SPO pro poruchy 
osobnosti 

Spokojenost s 
nabídkou 
služeb ve 
věznici? Ani nevím 

SPO na mě působili kladně, 
ze začátku ne, ale později 
mě to začala bavit. Jinak 
nejsem spokojen. Nevím 

Kdo chce, tak mu to tu 
může pomoci, je to dobré. Jde to Jsem spokojený 

Chybí něco v 
nabídce služeb 
ve věznici? Ne 

Ve vězení je těžké řešit braní 
drog - buď člověk chce brát 
nebo nechce. Nevím 

Programů je málo, je těžké 
se do nich dostat. Asi ne Ne 
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2. část 

  7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Věk 24 26 28 43 28 31 

Vzdělání ZŠ ZŠ ZŠ SŠ SŠ ZŠ 

Kolikátý 
VTOS? 3 3 2 3 1 5 

Kolikrát 
vazba? 1 3 2 2 1 3 

Primární NL? Pervitin Pervitin, Marihuana Pervitin Alkohol Alkohol Pervitin 

POTŘEBY             

Hlavní 
problémové 
oblasti? 

Dluhy. Užívání 
NL. Dluhy. Užívání NL. 

Špatné vztahy s rodinou. 
Hraní hazardních her. 

Užívání 
NL. Dluhy. 

Užívání NL. 
Vztahy s 
rodinou. 
Dluhy. Práce. 
Právní 
problémy. Užívání NL. Dluhy. 

S čím by chtěl 
pomoci? 

Abstinence. 
Dluhy. Práce. Abstinence. Práce. 

Abstinence. Napravit vztahy s 
rodinou. Nehrát hazardní hry. Dluhy. 

Abstinence. 
Prevence 
relapsu. Práce. Dluhy. 

Jaké znáte 
služby pro 
uživatele NL 
ve vězení? 

Laxus, 
Sananim  Laxus Laxus Žádné 

Pohovory se 
sociální 
pracovnicí 
nebo 
psycholožkou. Žádné 

CDSV             

Jak se 
dozvěděl o 
možnosti 
spolupráce? 

Od speciálního 
pedagoga Od spoluvězně Od psycholožky 

Od 
psycholožk
y 

Od 
spoluvězně Od spoluvězně 

Proč se 
rozhodl 
spolupracovat
? Kvůli NL 

Ze zvědavosti, 
kamarád říkal, že je 
to dobré. Kvůli NL Nevím Kvůli NL 

Už chci žít normální 
život, tak proto chci 
udělat co nejvíc. 

Nejčastější 
témata 
konzultací? O NL. 

O NL. O sociálních 
vztazích. O práci. 

O terapeutické komunitě. O 
NL. O vztazích s rodinou. O 
práci. 

O NL. O 
práci. 

O mě a mém 
životě. 

O normálním životě. O 
NL. 

Spokojenost s 
nabídkou 
služeb CDSV? Spokojen. Docela spokojen. 

Jsem rád, že mi chce někdo 
pomoci. Spokojen. 

Mohlo by to 
být záživnější 
- víc by se měl 
ptát pracovník. Je to dobré. 

Chybí něco v 
nabídce služeb 
CDSV? Ne Ne Ne  Ne  

Ano - častější 
kontakt Nevím 

Byl 
účastníkem 
skupinových 
aktivit? Ne Ano Ano Ne Ano   Ne  

ANO - 
jaké?/Ne - 
chtěl byste se 
účastnit? Nevím 

Už si nepamatuju, 
jak se to 
jmenovalo. Nic mi 
tam nechybělo. 

Abstinence. Dluhy. Bylo to 
přínosné. Ne 

O abstinenci - 
bylo to 
zajímavé. Ne 

VĚZNICE             

Mluvil s 
klientem někdo 
o nabídce 
služeb pro             

UD v rámci 
VTOS? Kdo? 

Speciální 
pedagog 

Kamarád. 
Psycholog. 

Psycholožka a speciální 
pedagožka. Ne Nevím, asi ne Ne 

Užívá některou 
ze služeb? 

SPO pro 
poruchy 
osobnosti 

SPO pro poruchy 
osobnosti SPO pro poruchy osobnosti Ne 

Pohovory se 
sociální 
pracovnicí 
nebo 
psycholožkou Ne 

V čem může 
absolvování 
služby 
pomoci? 

Abstinovat od 
NL. 

Asi v bydlení a 
práci. 

Že mi někdo pomáhá zařídit 
nástup do terapeutické 
komunity a že se připravuju na 
život venku. Nevím 

Něco se 
dozvím, 
rychleji mi 
uteče trest. Nevím 

Absolvování 
programu pro 
UD ve věznici? 

SPO pro 
poruchy 
osobnosti 

SPO pro poruchy 
osobnosti SPO pro poruchy osobnosti Ne Ne Ne 

Spokojenost s 
nabídkou 
služeb ve 
věznici? Nevím Nevím Jsem nespokojen Spokojen Jde to Docela spokojen 

Chybí něco v 
nabídce služeb 
ve věznici? Asi ne Asi ne, nevím. 

Mohlo by to být lepší, ať se 
zamyslí pracovníci. Nevím Asi ne 

Nevím, možná metadon 
nebo prášky při 
abstinenčních příznacích 
na začátku. 
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3. část 

  13. 14. 15. 16. 17. 

Věk 26 43 45 44 40 

Vzdělání ZŠ ZŠ ZŠ SŠ SOU 

Kolikátý 
VTOS? 1 14 11 4 2 

Kolikrát 
vazba? 0 10 10 3 2 

Primární NL? Pervitin Pervitin Pervitin Pervitin Pervitin 

POTŘEBY           

Hlavní 
problémové 
oblasti? Užívání NL. Zázemí. 

Užívání NL. Vztahy se 
ženami. 

Sociální vztahy. 
Práce. 

Rodinné záležitosti - popření 
otcovství, rozvod. Resocializace. 
Znovunabytí řidičského průkazu. 

S čím by 
chtěl 
pomoci? 

Bydlení. 
Abstinence. Práce. Bydlení. Abstinence. 

Vrácení řidičského 
průkazu. 

S popřením otcovství a rozvodem. 
Zprostředkování návazné péče.  

Jaké znáte 
služby pro 
uživatele NL 
ve vězení? Laxus Žádné 

Specializované oddělení 
pro léčbu závislosti, Laxus  

Bezdrogová zóna, 
Specializované 
oddělení pro léčbu 
závislosti, Laxus   

Laxus, Bezdrogová zóna, 3Z, DP 
work. 

CDSV           

Jak se 
dozvěděl o 
možnosti 
spolupráce? Od vychovatele 

Od speciálního 
pedagoga Od speciálního pedagoga Od psycholožky Z nástěnky 

Proč se 
rozhodl 
spolupracova
t? Kvůli NL 

Už mám nějaká 
léta a chci změnit 
způsob života. 

Uvědomil jsem si, že mám 
problém, s kterým potřebuji 
pomoci. 

Na doporučení 
psycholožky. Něco 
nového se dozvím. 

Uvědomil jsem si, že jsem dělal 
špatné věci. Když jsem vystřízlivěl, 
chtěl jsem s tím začít něco dělat. 
Chci postpenitenciární péči. 

Nejčastější 
témata 
konzultací? 

O NL. Co po 
výstupu. O léčbě. 
O ubytování. 

O životě. O 
problémech.  O NL. O práci. O rodině. 

O sociálních 
vztazích. 

O rodinných problémech. O NL. Co 
bude po VTOS. 

Spokojenost 
s nabídkou 
služeb 
CDSV? Spokojen. Spokojen. Spokojen. Spokojen. 

Spokojen - nikdo jiný si s námi 
nepovídá. 

Chybí něco v 
nabídce 
služeb 
CDSV? Ne Ne Ne Ne Ne 

Byl 
účastníkem 
skupinových 
aktivit? Ne Ne  Ne Ne Ne 

ANO - 
jaké?/Ne - 
chtěl byste 
se účastnit? 

Nechci, je tam 
hodně dalších 
odsouzených, 
raději 
individuálně. Ne Ne 

Chtěl bych 
absolvovat. Ne 

VĚZNICE           

Mluvil s 
klientem 
někdo o 
nabídce 
služeb pro           

UD v rámci 
VTOS? Kdo? 

Sociální 
pracovnice Ne Speciální pedagožka Psycholožka Speciální pedagog 

Užívá 
některou ze 
služeb? Ne Ne Ne Bezdrogová zóna  3Z, DP work 

V čem může 
absolvování 
služby 
pomoci? Nevím 

Když chce člověk 
brát, přestane 
sám od sebe. Asi 
s ničím tedy. 

Trest uteče rychleji. 
Příjemnější VTOS. Člověk 
se začne na zaměstnance 
věznice koukat jinak. 

Psychická pohoda 
ve VTOS. Lepší 
návrat do 
společnosti. 

Má se po propuštění na koho obrátit. 
Rozšíření kvalifikace. 

Absolvování 
programu 
pro UD ve 
věznici? Ne Ne 

Specializované oddělení 
pro léčbu závislosti Ne 3Z, DP work 

Spokojenost 
s nabídkou 
služeb ve 
věznici? Spokojen Nevím 

Nikdy jsem o tom 
nepřemýšlel, nevím Spokojen Nespokojen 

Chybí něco v 
nabídce 
služeb ve 
věznici? 

Myslím, že je to 
ideální - do 
ničeho mě nenutí. 

Víc práce pro 
odsouzené. Ne 

Málo programů. 
Málo personálu se 
věnuje našim 
potřebám. 

Zaměstnanci se nevěnují 
odsouzeným. 
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4. část 

  18. 19. 20. 21. 22. 23. 

Věk 21 35 28 23 22 23 

Vzdělání SOU ZŠ ZŠ SŠ ZŠ ZŠ 

Kolikátý 
VTOS? 1 3 3 1 1 2 

Kolikrát 
vazba? 0 1 2 0 1 1 

Primární NL? Marihuana Pervitin Alkohol Pervitin Pervitin Pervitin 

POTŘEBY             

Hlavní 
problémové 
oblasti? 

Nezodpovědnost. 
Hospodaření s 
financemi. 

Trestná činnost. Rodina. 
Nepřítomnost zázemí. 
Dluhy. Hospodaření s 
financemi. Práce. Bydlení. 

Užívání NL. 
Dluhy. 

Užívání NL. Rodina. 
Práce. Užívání NL. Sociální vztahy. 

S čím by chtěl 
pomoci? 

Nasměrovat k 
zodpovědnosti. 
Hospodaření s 
financemi. 

Abstinence. Dluhy a 
hospodaření s financemi. 
Bydlení. 

Pít méně 
alkoholu. Dluhy. 

Abstinence. 
Zprostředkování 
následné péče. Práce. 
Rodina. Abstinence. 

Dluhy. Práce. Dokončit 
si školu. 

Jaké znáte 
služby pro 
uživatele NL 
ve vězení? Laxus 

Laxus, Specializované 
oddělení pro léčbu 
závislosti. Bezdrogová 
zóna. Laxus 

Laxus, o. s., 
Specializované oddělení 
pro léčbu závislosti. 
Bezdrogová zóna. Laxus 

Laxus, Rubikon, 
Bezdrogová zóna. 

CDSV             

Jak se 
dozvěděl o 
možnosti 
spolupráce? Od spoluvězně Od psycholožky 

Od speciální 
pedagožky Od speciální pedagožky 

Od 
speciální 
pedagožky Od vychovatele 

Proč se 
rozhodl 
spolupracovat? 

Dotlačen okolím. 
Pomoc k 
zodpovědnosti. 
Naučit se 
hospodařit s 
penězmi. Změnit život. Kvůli NL Změnit život. Kvůli NL 

Pomoc při řešení dluhů. 
Abych si popovídal s 
někým z venku. 

Nejčastější 
témata 
konzultací? 

O dluzích. O NL. O 
životě. 

O NL. O sociálních 
vztazích. O práci. 

O NL. O 
sociálních 
vztazích. O 
zdraví. O dluzích. 

O postpenitenciární péči. 
O rodině. O práci. 

O 
komunikaci. 
O NL. O 
bydlení. O 
práci. 

O dluzích. Co bude 
venku. Jak se to venku 
změnilo. 

Spokojenost s 
nabídkou 
služeb CDSV? Spokojen. Velmi spokojen. 

Spokojen - jinak 
by mi nikdo 
nepomohl. Jsem rád. 

Vyhovuje 
mi to. Spokojen. 

Chybí něco v 
nabídce služeb 
CDSV? Ne  Ne  Ne Ne Ne Ne 

Byl účastníkem 
skupinových 
aktivit? Ano Ano Ne Ne Ne Ano 

ANO - 
jaké?/Ne - 
chtěl byste se 
účastnit? 

Abstinence. Dluhy. 
Krok k posunu k 
individuálním 
konzultacím, kde 
témata více 
rozebereme. Nevzpomínám si. Ne. 

Chtěl bych se zúčastnit 
besedy na téma práce. Ne 

Ano - dluhy. Bylo to 
dobře řečeno a 
vysvětleno, jasné, 
srozumitelné. 

VĚZNICE             

Mluvil s 
klientem někdo 
o nabídce 
služeb pro             

UD v rámci 
VTOS? Kdo? Psycholožka Psycholožka Ne Speciální pedagožka Ne Nevím 

Užívá některou 
ze služeb? 

Specializované 
oddělení pro 
poruchy osobnosti Bezdrogová zóna Ne Bezdrogová zóna Ne Ne 

V čem může 
absolvování 
služby 
pomoci? 

Osobní růst. Můžu 
pro sebe něco 
udělat. Připravit se 
na život venku. 

Srovnat si myšlenky. 
Připravit se na život 
venku. Naučit se o sobě 
přemýšlet a mluvit. Nevím Klid. Nebrat ve VTOS. Nevím S ničím 

Absolvování 
programu pro 
UD ve věznici? 

Specializovaná 
oddělení pro 
poruchy osobnosti 

Specializované oddělení 
pro léčbu závislostí. 
Bezdrogová zóna. Ne Ne Ne Bezdrogová zóna 

Spokojenost s 
nabídkou 
služeb ve 
věznici? 

Málo informací o 
tom 

Spokojen - kdo chce, má 
možnost se sebou něco 
dělat. Nespokojen Jde to Spokojen Je to dostačující. 

Chybí něco v 
nabídce služeb 
ve věznici? 

Dostačující, možná 
víc individuálních 
sezení se 
zaměstnanci 
věznice. Nevím Ne Nevím Ne 

Lapší trávení volného 
času, víc aktivit. 
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5. část 

  24. 25. 26. 27. 28. 29. 

Věk 25 44 30 31 34 21 

Vzdělání SOU ZŠ ZŠ SOU SŠ ZŠ 

Kolikátý 
VTOS? 2 7 4 2 2 1 

Kolikrát 
vazba? 0 6 2 1 0 0 

Primární NL? 
Pervitin + 
Marihuana Pervitin Pervitin + heroin Pervitin Opiáty Marihuana 

POTŘEBY             

Hlavní 
problémové 
oblasti? 

Užívání NL. 
Sociální vztahy. 
Dluhy. Bydlení. 

Užívání NL. Rodinné vztahy - 
dcera v DD. Zdrví - VHC. 
Dluhy.  Užívání NL. Bydlení. 

Svou povahu. 
Hospodaření s 
financemi. Užívání NL. Rodina. 

S čím by chtěl 
pomoci? 

Abstinence. 
Zprostředkován
í návazné péče. 
Dluhy. Abstinence. Bydlení. Práce. 

Abstinence. Práce. 
Bydlení. 

Abstinence. 
Práce. Bydlení. 

Abstinence od 
opiátů a jehly. 
Zprostředkování 
léčby. Práce. 

Jaké znáte 
služby pro 
uživatele NL 
ve vězení? 

Laxus. 
Bezdrogová 
zóna. 

Laxus, Specializované 
oddělení pro léčbu závislosti. 
Bezdrogová zóna. 

Laxus, SPO pro léčbu 
závislosti. Sananim, 
Rubikon. Drogová 
poradna. Žádné Laxus Laxus 

CDSV             

Jak se 
dozvěděl o 
možnosti 
spolupráce? 

Od speciálního 
pedagoga Od speciální pedagožky Od speciální pedagožky 

Od speciálního 
pedagoga 

Z kontaktního 
centra v Mladé 
Boleslavi  

Od 
speciální 
pedagožky 

Proč se 
rozhodl 
spolupracovat
? Změnit život. Kvůli NL 

Chci pomoci začít žít 
nový život. Po toxičce 
jsem chtěl pokračovat v 
pohovorech. 

Mohlo by se mi 
to hodit do 
života. Kvůli NL 

Bylo mi to 
doporučen
o 
pedagožko
u. 

Nejčastější 
témata 
konzultací? 

O 
postpenitenciár
ní péči. O NL. O 
dluzích. 

O NL. O následné péči. O 
sociálních vztazích - 
přítelkyně, drogoví známí. O 
rodině - dcera v DD. 

O NL. O sociálních 
vztazích. O bydlení. 

O volném čase. 
O NL. Dluhy. 

O léčbě. O NL. 
O rodině.  

O rodině. 
O práci. O 
NL. 

Spokojenost s 
nabídkou 
služeb CDSV? 

Jsem rád, že v 
něm jsem. 
Pomáháte mi. 

Jsem rád, že si můžu 
popovídat s někým, kdo tomu 
rozumí. Spokojen. Spokojen velmi. Spokojen. Spokojen. 

Chybí něco v 
nabídce 
služeb CDSV? Ne  Ne  Ne  Ne Ne Ne 

Byl 
účastníkem 
skupinových 
aktivit? Ne Ne Ne Ne  Ne Ne 

ANO - 
jaké?/Ne - 
chtěl byste se 
účastnit? 

Ne - stačí mi 
individuál. 

Ano - mohlo by to být 
zajímavé. Ne - nevidím přínos. Ne Ne Ne 

VĚZNICE             

Mluvil s 
klientem 
někdo o 
nabídce 
služeb pro             

UD v rámci 
VTOS? Kdo? Ne Ne Psycholožka Ne Ne Ne 

Užívá 
některou ze 
služeb? Ne Ne Ne Ne Ne Ne 

V čem může 
absolvování 
služby 
pomoci? Nevím Srovnat si život 

Zodpovědnost získat. 
Změna pohledu na NL.  Nevím Nevím Nevím 

Absolvování 
programu pro 
UD ve 
věznici? Ne 

Specializované oddělení pro 
léčbu závislosti 

Specializované oddělení 
pro léčbu závislosti Ne Ne Ne 

Spokojenost s 
nabídkou 
služeb ve 
věznici? 

Jde to - jen není 
práce. 

Spokojen - kdo chce, může se 
sebou něco dělat. Spokojen 

Nespokojen - 
nic mi nenabízí 

Moc ne - 
nevěnují se nám Nevím 

Chybí něco v 
nabídce 
služeb ve 
věznici? 

Aby se někdo 
více zajímal. Víc individuálních konzultací. Ne 

Sociální zázemí 
po propuštění - 
materiální,ale i 
rady. 

Něco 
zaměřeného na 
život po VTOS. Ne 
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6. část 

  30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 

Věk 36 23 33 23 28 25 32 31 

Vzdělání SOU SOU SŠ ZŠ SOU SŠ ZŠ VŠ 

Kolikátý 
VTOS? 5 1 3 1 1 4 2 1 

Kolikrát 
vazba? 2 0 0 1 0 2 2 1 

Primární NL? Pervitin + Opiáty Marihuana 
Pervitin + 
alkohol Pervitin Pervitin Marihuana Pervitin Alkohol 

POTŘEBY                 

Hlavní 
problémové 
oblasti? 

Užívání NL. 
Sociální vztahy. 
Rodina. 

Sociální 
vztahy. 
Rodina. 
Práce. 

Užívání 
NL. 

Užívání 
NL. 
Rodina. 

Užívání 
NL. 

Sociální 
vztahy. 
Zdraví. 
Práce. 

Užívání NL. Soc. 
vztahy. Vztahy s 
rodinou. Zdraví. Dluhy. 
Hraní automatů. Dluhy. Práce. 

S čím by chtěl 
pomoci? 

Abstinence. 
Sociální vztahy. 
Práce. Práce. 

Abstinence
. Rodina. 

Abstinence
. Dluhy. 

Soc. 
vztahy. 
Práce. 
Právní 
problémy. 

Abstinence. Soc. 
vztahy. Rodinné vztahy. 
Práce. Dluhy.   

Jaké znáte 
služby pro 
uživatele NL 
ve vězení? 

Laxus, 
Bezdrogová 
zóna. Laxus 

Laxus,SPO 
pro léčbu 
závislosti, 
BZ Laxus Žádné. Laxus Sezení s psycholožkou. Laxus  

CDSV                 

Jak se 
dozvěděl o 
možnosti 
spolupráce? 

Od speciální 
pedagožky 

Od 
psycholož
ky 

Od 
psycholožk
y 

Od 
spoluvěz
ně Z nástěnky 

Od 
speciálního 
pedagoga Od spoluvězně 

Od spoluvězňů 
a speciálního 
pedagoga 

Proč se 
rozhodl 
spolupracovat
? 

Potřebuji si najít 
práci a najít si 
nové přátele. 

Potřebuji 
pomoct s 
najitím 
práce. 

Změnit 
život. 

Kvůli NL. 
Kvůli 
rodině. 

Kvůli NL. 
Kvůli práci. 
Kvůli 
dluhům. 

Už nechci 
do VTOS. 

Už nechci do VTOS. 
Chci pomoci žít 
normální život. 

Možnost mluvit 
s někým z 
venku. 

Nejčastější 
témata 
konzultací? O NL. O rodině. 

O soc. 
vztazích. 
O práci. 

O NL. O 
léčbě. O 
práci. O 
bydlení. 

O NL. O 
rodině. O NL. 

O životě. O 
NL. O 
rodině. O 
práci. 

O NL. O soc. vztazích. 
O rodině. 

O dluzích. O 
životě. 

Spokojenost s 
nabídkou 
služeb CDSV? Vyhovuje mi. 

Jsem rád, 
že jsem 
ve službě. Spokojen. 

Spokoje
n. Spokojen. Spokojen. Spokojen. 

Celkem 
spokojen. 

Chybí něco v 
nabídce služeb 
CDSV? Ne  Ne Ne  Ne  Ne Ne Ne  Ne 

Byl 
účastníkem 
skupinových 
aktivit? Ano Ano Ne Ne Ne Ne Ano Ne 

ANO - 
jaké?/Ne - 
chtěl byste se 
účastnit? 

Ano - dluhy - 
zajímavé, nové 
informace. 

Ano - 
dluhy - 
odborné, 
poučné. Ne Nevím Ne 

Ne, raději 
idndividuáln
ě. 

Ano - udržitelná 
abstinence - zajímavý 
nový pohled na 
abstinenci. Možná 

VĚZNICE                 

Mluvil s 
klientem někdo 
o nabídce 
služeb pro 
UD v rámci 
VTOS? Kdo? 

  
Ne 

  
Ne 

  
Psycholožk
a 

  
Spec. 
pedagog 

  
Speciální 
pedagožka 

  
Ne 

  
Psycholog 

  
Psycholožka 

Užívá některou 
ze služeb? 

SPO  pro 
poruchy 
osobnosti Ne 

Bezdrogov
á zóna 

SPO pro 
poruchy 
osobnos
ti 

Bezdrogov
á zóna Ne Sezení s psycholožkou 

Pohovory s 
psycholožkou 

V čem může 
absolvování 
služby 
pomoci? 

Chtěl bych se 
zapojit do norm. 
života a najít si 
práci. Nevím 

Lépe 
zvládat 
VTOS. 

Abych 
neměl 
chutě. 

Volnější 
režim. Klid. Nevím Nebrat NL.   

Orientace v 
dluzích. 
Příprava na 
život v 
abstinenci. 

Absolvování 
programu pro 
UD ve věznici? 

SPO pro 
poruchy 
osobnosti Ne Ne 

Sezení s 
psycholo
žkou BZ Ne Sezení s psycholožkou 

Sezení s 
psycholožkou 

Spokojenost s 
nabídkou 
služeb ve 
věznici? Jde to Spokojen Spokojen 

Spokoje
n Jde to Nespokojen Spokojen Spokojen 

Chybí něco v 
nabídce služeb 
ve věznici? Víc pohovorů. Ne Ne Ne Nevím 

Víc  
povídání s 
psycholožk
ou. Ne Asi ne 

 



100 
 

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta 
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Prohlášení zájemce o nahlédnutí 

do závěrečné práce absolventa studijního programu 
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Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím  

do zpřístupněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou  

být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.  

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo kopie  
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