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Příloha 1: Alternativní tresty v České republice 

 

Pojem alternativní trest nevychází přímo ze zákona, není tam nijak definován, ale 

jednotlivé druhy jsou specifikovány v zákoně č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník. Jedná se přímo o 

takové tresty, které jsou uloženy soudem za nějaký protiprávní čin, jsou vykonávány na svobodě, 

dostačují jako potrestání, ale mohou se za určitých podmínek změnit v trest odnětí svobody. 

Smyslem alternativních trestů je omezit nežádoucí jevy ve společnosti a zároveň udržet 

pachatele v rámci jeho sociálních kontaktů a nenarušit tak úplně jeho život, tak jako je tomu u 

nepodmíněného trestu odnětí svobody. Na odsouzené k alternativním trestům dohlíží převážně 

pracovník Probační a mediační služby České republiky. Některé tresty se dají ukládat společně. 

 

Mezi alternativní tresty podle Edice ÚZ: Trestní předpisy – Trestní zákoník, 2014 se řadí: 

 Domácí vězení: Trest domácího vězení omezuje osobní svobodu podobně jako 

nepodmíněný trest odnětí svobody, ale s tím rozdílem, že odsouzený k domácímu vězení 

musí setrvávat v místě, které stanový soud, mimo budovu vězení. Převážně se jedná o 

adresu trvalého bydliště. Tímto trestem není narušena například školní docházka nebo 

práce a jsou zachovány vazby v sociálním prostředí. Pokud osoba při namátkové kontrole 

není přítomna v daném místě, musí se obhájit přijatelným důvodem, kterým je třeba 

potvrzená návštěva u lékaře. Pokud jsou některé z podmínek trestu porušeny, může trest 

domácí vězení přeměněn v trest odnětí svobody. 

 Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody: Jedná se o trest, kdy soud uzná za 

nepotřebné uložit trest s omezením osobní svobody. Jedinec se běžně pohybuje na 

svobodě, vykonává běžné a zájmové činnosti a podmínkou, aby nebyl vsazen do vězení, 

je, že se musí držet v mezích zákona. Osoba se buď pohybuje bez dohledu, nebo 

s dohledem. 

 Obecně prospěšné práce: Pachatelé odsouzení k trestu obecně prospěšných prací 

normálně fungují ve svém životě, jen mají navíc stanoveny činnosti, které musí v určitou 

dobu, v určitém rozsahu a po určitý čas vykonávat. Jedná se například o úklid veřejného 

prostranství. Pokud odsouzený neplní své povinnosti, může být trest přeměně v trest 

odnětí svobody, v peněžitý trest nebo v trest domácího vězení. 

 Propadnutí majetku: Trest propadnutí majetku se většinou ukládá za majetkovou 

trestnou činnost, kdy bylo snahou nezákonné obohacení. Trest se uloží v případě, že soud 



II 

uzná, že k potrestání bude postačující. Trest se může týkat celého majetku pachatele, 

nebo se vyčlení jeho část, avšak se nesmí týkat takového majetku, který slouží 

k uspokojení základních životních potřeb pachatele nebo potomků. 

 Peněžitý trest: Peněžitý trest je stanovený ve formě denních pokut po určitou denní taxu, 

o kterých rozhodne soud. Ve výsledku se může jednat až o 36,5 milionů. Pokud nelze 

trest splácet, může se změnit na obecně prospěšné práce nebo v domácí vězení. Tento 

trest bývá uložen jako trest vedlejší. 

 Propadnutí věci: Trest propadnutí věci bývá často uložen jako vedlejší. Jedná se o 

zabavení věci, kterou pachatel získal nezákonnou činností nebo jej za ni dostal. Věc poté 

náleží státu. 

 Zákaz činnosti: Tento trest se ukládá osobám, které pro trestnou činnost využili svých 

odborných znalostí nebo se pomocí nějakých odborných aktivit (i když oprávnění 

nevlastní) dopustil trestné činnosti. Jedná se o zákaz právě v této odborné činnosti, ke 

které následně ani odbornost získat nemůže. 

 Zákaz pobytu: Zákaz pobytu se ukládá pachateli, aby mu bylo zamezeno páchat trestnou 

činnost na soudem vymezeném místě. Tento zákaz není možné vztáhnout na místo 

trvalého bydliště.  

 Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce: Tento zákaz se vztahuje 

na takové akce, kde se jedinec dopustil nějaké trestné činnosti. Nejčastěji se jedná o 

fanoušky fotbalových zápasů. Často je jedinci uloženo, že v čas konání zakázané akce se 

musí hlásit probačnímu úředníkovi. 

 Vyhoštění: Trest vyhoštěním se ukládá cizincům, aby jim bylo zabráněno páchat trestnou 

činnost na území České republiky. Odsouzený je přemístěn do země, kde je občanem a 

tento trest trvá po dobu deseti let nebo na neurčito. V zákoně jsou stanovené výjimky, 

kdy trest nelze uložit. Jedná se například o to, když není zjištěna státní příslušnost 

pachatele nebo byl pachateli udělen azyl a jiné. 
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Příloha 2: Příklad vnitřního řádu věznice 
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Příloha 3: Odměny a kázeňské tresty ve výkonu trestu odnětí svobody 

 

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

HLAVA III – ZACHÁZENÍ S ODSOUZENÝMI 

§ 45 Odměny 

(1) Jestliže odsouzený svým chováním a jednáním nebo příkladným činem projevuje 

odpovědný přístup k plnění stanovených povinností a spolupracuje při naplňování účelu výkonu 

trestu, lze mu udělit odměnu. 

(2) Odměnami jsou:  

a) pochvala, 

b) mimořádné zvýšení doby trvání návštěv během jednoho kalendářního měsíce 

až na 5 hodin, 

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

který jinak tyto nákupy nemůže provádět, 

d) zvýšení kapesného nejvýše o jednu třetinu až na dobu 3 kalendářních měsíců, 

e) věcná nebo peněžitá odměna až do výše 1 000 Kč, 

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

dobu 1 měsíce, 

g) povolení opustit věznici až na 24 hodin v souvislosti s návštěvou nebo s 

programem zacházení, 

h) přerušení výkonu trestu. 

 

§ 46 Kázeňské tresty 

(1) Kázeňským přestupkem je zaviněné porušení zákonem stanovené nebo na jeho 

základě uložené povinnosti, pořádku nebo kázně během výkonu trestu.  

(2) Za kázeňský přestupek lze odsouzenému uložit kázeňský trest. Kázeňský trest se 

neuloží, jestliže samotným projednáním kázeňského přestupku s odsouzeným lze dosáhnout 

sledovaného účelu.  

(3) Kázeňskými tresty jsou:  

a) důtka,  

b) snížení kapesného nejvýše o jednu třetinu až na dobu 3 kalendářních měsíců,  

c) zákaz přijetí jednoho balíčku v kalendářním roce,  

d) pokuta až do výše 1 000 Kč,  

e) propadnutí věci,  

f) umístění do uzavřeného oddělení až na 28 dnů, s výjimkou doby stanovené k 

plnění určených úkolů programu zacházení,  

g) celodenní umístění do uzavřeného oddělení až na 20 dnů,  

h) umístění do samovazby až na 20 dnů,  

i) odnětí výhod vyplývajících z předchozí kázeňské odměny.  

(4) Výkon kázeňských trestů uvedených v odstavci 3 písm. f) a g) lze uložit též 

podmíněně se zkušební dobou až na 6 měsíců. …  
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Příloha 4: Náplň práce některých vězeňských odborníků (specialistů) 

 

Speciální pedagog 

Ohledně otázek pedagogického působení vězení na odsouzení je tu speciální pedagog 

jako poradce vedení věznice. Jednou z hlavních činností je řízení pedagogického a výchovného 

personálu a také zpracovávání zpráv ohledně vstupních a výstupních pohovorů s odsouzenými. 

Vypracovává jistý posudek a diagnostiku vězně z hlediska pedagogického, který je zahrnut do 

programu zachází a také ho ovlivňuje. Následně sleduje naplňování programu zacházení a poté 

ho průběžně vyhodnocuje, zda je účelný. Speciální pedagog může sám vést některé aktivity ve 

vězení a také se podílí na ukázňování a udržování pořádku ve vězení. (Hála, 2006) 

 

Pedagog vychovatel 

Pedagogický pracovník zastává funkci vychovatele, který pro svou práci využívá 

speciální výchovné a terapeutické aktivity určené vězněným osobám. Jeho cílem je naučit vězně 

určitým sociálním dovednostem, které mohou po propuštění využít při opětovném začleňování 

do společnosti, a tak zmírnit vliv izolace, které přináší trest odnětí svobody. Předávání návyků a 

dovedností vznikají u vězňů jisté předpoklady pro smysluplné trávení volného času ve vězení a 

také vytváří schopnost zaplnit volný čas po propuštění, aby z nudy neinklinovaly k recidivě. 

Činnost vychovatele je výchovná, vzdělávací, preventivní a komplexně zaměřená na proces 

resocializace. Pedagogický vychovatel úzce spolupracuje se s psychologem a sociálním 

pracovníkem na cíli, aby vězni změnili svůj dosavadní život a mohli se začlenit zpět do 

společnosti. Pedagog vychovatel sleduje, zda jsou naplňovány zásady a účel trestu odnětí 

svobody, podílí se na zařazování vězňů do práce, na přeřazování vězňů do jiného typu věznice, 

vede ke kázni a pořádku (má určitou kázeňskou pravomoc podle nařízení Generálního ředitelství 

věznice), nebo také zajišťuje vězňům vycházky. (Hála, 2006; Sochůrek, 2007) 

 

Vychovatel terapeut 

Práce vychovatele terapeuta je řízena psychologem. Jeho hlavním úkolem je vést 

skupinové nebo individuální terapie v k tomu určeném specializovaném prostoru (oddělení) 

věznice. Takovým prostorem může být například oddělení protialkoholní léčby. Vychovatel 

terapeut zde volí vhodné metody a techniky své práce s odsouzenými a sleduje změny v jejich 

chování, jednání i myšlení. Vytváří hodnocení odsouzených určená jiným institucím nebo se také 
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podíly na zkoumání příčin určitých jevů, které mohou ve vězení vznikat (šikana, sebevražedné 

tendence a jiné). 

 

Psycholog 

Psycholog ve vězení se zasazuje o významnou část realizace programů zacházení a vede 

psychologickou činnost odborníků ve vězení. Na základě vstupních pohovorů a diagnóz 

posuzuje odsouzené z hlediska jejich chování, kam budou zařazeni a jaká je u nich 

pravděpodobnost že by se mohli stát možnou obětí násilí ostatních vězňů. Též se zapojuje do 

speciálně výchovných aktivit a sleduje vývoj chování vězňů v průběhu celého výkonu trestu. 

Psycholog vede též terapeutické pohovy, a to buď individuální, nebo skupinové, podle situace a 

vhodnosti. Zabývá se psychologickým vlivem, které způsobuje vězení a izolace, na osobnost 

odsouzeného. Může navrhovat opatření pro udržení pořádku ve vězení a rozhoduje například 

ohledně propuštění z výkonu trestu. (Mařádek, 2005) 

 

Duchovní církví 

Ve věznicích je možno konat duchovní činnost, kterou zajišťují duchovní jednotlivých 

církví, které jsou státem uznány a jsou registrovány. Duchovní zajišťují společné náboženské 

obřady, kterých se vězni mohou účastnit dobrovolně, ale také poskytují individuální a pastorační 

rozhovory. V rámci své činnosti poskytují i vzdělávání a pořádají besedy s etickou tématikou. 

Součástí náplně práce může být i pořádání koncertů v rámci volnočasových aktivit a studijních 

hodin náboženských textů. Duchovní vedou úzkou spolupráci s pedagogy a jinými odporníky, 

čímž participují na aktivitách, které vedou vězně k přípravě na propuštění z věznice a návratu do 

běžného světa. (Edice ÚZ: Trestní předpisy – Výkon trestu odnětí svobody, 2014) 

 

Sociální pracovník 

Hlavním úkolem sociálního pracovníka je zabezpečit hladký průchod skrze vězení a 

opětovný návrat do běžného sociálního světa. Stará se o doklady a úřední věci vězňů při nástupu 

i výstupu z vězení a spolupracuje s dalšími odborníky. Více v kapitole 4 Propojení sociální práce 

a vězeňství. (Vězeňská služba České republiky, Věznice Znojmo: Sociální práce ve věznici. [on-

line]. [2016-02-17].) 
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Příloha 5: Duševní poruchy podle 10. revize Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a 

přidružených zdravotních problémů, aktualizovaná verze k 1. 4. 2014  

 

Duševní porucha je charakterizována jako odchylka člověka od normy v určitých 

psychických procesech. Změny nastávají v myšlení, chování a prožívání člověka a svou kvalitou 

můžou znesnadňovat fungování ve společnosti. Duševní poruchy se objevují pozvolna nebo se 

projeví náhle například po nějakém vychýlení psychické stability (traumatická událost). Člověk 

s duševní poruchou má z počátku pocit, že něco není v pořádku, ale sám nedokáže definovat, o 

co se přesně jedná. Tyto poruchy mají různý charakter, několik druhů a v lecčem si jsou 

podobné. Jednoduše řečeno se jedná o onemocnění identity. Duševní poruchy mají mnoho příčin 

– vnějších i vnitřních – a nelze jednoznačně říci, která je nehlavnější. Spouštěčem bývá stres z 

období krizí, dospívání a dětství. (Vágnerová, 2004) 

Psychické poruchy lze rozdělit do dvou skupin. Jedná se o neurózy, při kterých člověk 

nereaguje odpovídajícím způsobem k aktuální situaci, i když ji dokáže racionálně vnímat. 

Druhou skupinou jsou psychózy, u kterých je vnímání reality pozměněno. Jsou přítomny bludy 

nebo halucinace, ze kterých člověk nemusí mít přímo strach. (Vágnerová, 2004) 

 

Tabulka 3: Poruchy duševní a poruchy chování (F00 – F99) 

KATEGORIE PODSKUPINY CHARAKTERISTIKA 
F00-F09  
Organické duševní 

poruchy včetně 

symptomatických 

F00  
Demence u Alzheimerovy 

nemoci 

Jedná se o degenerativní 

onemocnění mozku. Většinou 

nemoc začíná nenápadně pomalu 

s trvalou progresí během krátké 

doby. 

F01  
Vaskulární demence 

Následek mozkových infarktů. 

Demence se objevuje v pozdním 

věku. 

F02  
Demence u jiných nemocí 

zařazených jinde 

Má jiné příčiny než Alzheimerova 

a cerebrovaskulárního 

onemocnění. Výskyt není nijak 

vázán na věk. 

F03 
Neurčená demence 

Vznikají následkem degenerací 

mozku, která může být 

zapříčiněna věkem. 

F04  
Organický amnestický syndrom, 

který nebyl vyvolán alkoholem 

nebo jinými psychoaktivními 

látkami 

Narušení dlouhodobé paměti, 

snížena schopnost učení a časová 

dezorientace. Intelekt a poznávací 

funkce bývají nenarušeny. 
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F05  
Delirium, které není vyvolané 

alkoholem nebo jinými 

psychoaktivními látkami 

Objevují se současně poruchy 

vědomí, pozornosti, vnímání, 

myšlení, paměti, 

psychomotorického chování, 

emocí a spánku. 

F06  
Jiné duševní poruchy, způsobené 

poškozením mozku, jeho 

dysfunkcí a somatickou nemocí 

Různorodé stavy jako následek 

mozkové poruchy kvůli 

onemocnění, toxickým látkám a 

hormonům, poruchám štítné 

žlázy. 

F07  
Poruchy osobnosti a chování 

způsobené onemocněním, 

poškozením a dysfunkcí mozku 

Jedná se o změnu osobnosti jako 

následek něčeho nebo vzniká 

současně s nějakým onemocněním 

nebo poruchami mozku. 

F09  
Neurčená organická nebo 

symptomatická duševní porucha 

 

F10-F19  
Poruchy duševní a 

poruchy chování 

způsobené užíváním 

psychoaktivních látek 

F10  
Poruchy duševní a poruchy 

chování způsobené užíváním 

alkoholu 

F10-F19 mají společnou 

charakteristiku díky tomu, že 

vznikají následky užívání 

psychoaktivních látek, které 

mohou měnit vnímání, prožívání a 

chování, způsobují změny 

v organizmu i na fyziologické 

bázi (vliv na mozkové buňky). 

F11  
Poruchy duševní a poruchy 

chování způsobené užíváním 

opioidů 

F12  
Poruchy duševní a poruchy 

chování způsobené užíváním 

kanabinoidů 

F13  
Poruchy duševní a poruchy 

chování způsobené užíváním 

sedativ nebo hypnotik 

F14  
Poruchy duševní a poruchy 

chování způsobené užíváním 

kokainu 

F15  
Poruchy duševní a poruchy 

chování způsobené užíváním 

jiných stimulancií, včetně 

kofeinu 

F16  
Poruchy duševní a poruchy 

chování způsobené užíváním 

halucinogenů 

F17  
Poruchy duševní a poruchy 

chování způsobené užíváním 

tabáku 
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F18  
Poruchy duševní a poruchy 

chování způsobené užíváním 

prchavých rozpustidel 

F19  
Poruchy duševní a poruchy 

chování způsobené užíváním 

více drog a jiných 

psychoaktivních látek 

F20-F29  

Schizofrenie, poruchy 

schizotypální a poruchy 

s bludy 

F20  
Shizofrenie 

Výrazná deformace myšlení a 

vnímání. Projevy jsou buď 

nepřiměřené, nebo apatické. Často 

se objevují bludy nebo halucinace. 

Průběh bývá trvalý nebo 

epizodický s prohlubujícími se 

následky. 

F21  
Schizotypální porucha 

Charakteristické výstřední 

chování s poruchami myšlení a 

afektu. Tendenci izolovanosti, 

bizardní nápady, podivínskost, 

bludy, iluze a jiné. 

F22  

Poruchy s trvalými bludy 

Onemocnění, kde nejvýraznější 

z celé řady symptomů jsou bludy. 

F23  
Akutní a přechodné psychotické 

poruchy 

Významným znakem je náhlý 

výskyt bludů, halucinací nebo 

poruch vnímání s prudkými 

změnami v běžném chování. 

F24  
Indukovaná porucha s bludy 

Přenos pravých bludů jedné osoby 

na druhou osobu, se kterou je 

nemocná osoba v blízkém 

emočním vztahu. Při jejich 

oddálení bludy u druhé osoby čase 

vymizí. 

F25  
Schizoafektivní poruchy 

Poruchy epizodického rázu se 

schizofrenními symptomy a 

poruchy afektu. Jedná se o 

navazování nebo prolínání 

symptomů 

F28  

Jiné neorganické psychotické 

poruchy 

Jedná se o poruchy s halicunacemi 

a bludy, která nespadají do 

diagnózy jiné schizofrenie. 

F29  
Neurčené neorganické psychózy 

 

F30-F39  

Afektivní poruchy 

(poruchy nálady) 

F30  

Manická fáze 

Jedná se o jedinou epizodu u 

osob, které už v minulosti měli 

jednu nebo více afektivních fází 

různého nebo stejného typu. 

Jedná se o veselost a velkou 

dávku energie. 
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F31  
Bipolární afektivní poruchy 

Osoba trpí narušením nálady a 

úrovně aktivity. Jedná se o 

kolísání druhů nálad. 

F32  
Depresivní fáze 

Jedná se o jedinou epizodu u 

osob, které už v minulosti měli 

jednu nebo více afektivních fází 

stejného nebo různého typu. Jedná 

o zhoršení nálady a snížení 

energie. 

F33 

Periodická depresivní porucha 

Charakteristické jsou opakované 

fáze deprese bez fází manických. 

Mohou se zřídka objevit lehké 

zlepšení nálady a zvýšení dávky 

energie. 

F34 

Perzistentní afektivní poruchy 

(poruchy nálady) 

Zde jsou přítomny změny a 

kolísání nálady, které se opakují 

po celý život pacienta. Nejsou tak 

intenzivní, aby mohly být 

zařazeny mezi manické nebo 

depresivní fáze. 

F38 

Jiné afektivní poruchy (poruchy 

nálady) 

Různé poruchy nálady, které 

nejsou dostatečně tíživé nebo 

déletrvajícího charakteru. 

F39 

Neurčená afektivní porucha 

(porucha nálady) 

 

F40-F48  

Neurotické, stresové a 

somatoformní poruchy 

F40 

Fobické úzkostné poruchy 

Strach je vyvoláván ze situací, 

které se dají dobře definovat a 

nejsou za normálních okolností 

nijak nebezpečné. 

F41 

Jiné anxiózní poruchy 

Hlavním symptomem je náhlá 

úzkost, která se nevztahuje 

k určité situaci. 

F42 

Obsedantně-nutkavá porucha 

Přítomny jsou vtíravé myšlenky, 

které mají opakovací charakter. 

Jedná se o představy, nápady nebo 

popuzování k nějaké činnosti. 

F43 

Reakce na těžký stres a poruchy 

přizpůsobení 

Reakce na stres ze zatěžujících 

situací nebo významných 

životních změn. Jedná se o 

nepřizpůsobivé reakce na 

zátěžové situace. 

F44 

Disociativní (konverzní) 

poruchy 

Ztráta integrity identity, 

vzpomínek, pocitů, kontroly nad 

pohyby. Opakuje se po týdnech 

nebo měsících, výskyt může být 

spojen s traumatizujícími 

událostmi. 
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F45 

Somatoformní poruchy 

Opakují se stížnosti na tělesné 

potíže a neustálá vyšetření. 

Negativní nálezy a ujišťování 

lékaře o zdraví nemocného jsou 

k ničemu. 

F48 

Jiné neurotické poruchy 

 

F50-F59  

Syndromy poruch 

chování spojené 

s fyziologickými 

poruchami a 

somatickými faktory 

F50 

Poruchy příjmu potravy 

Jedná se o narušení vztahu 

k příjímání potravy. Výsledkem 

bývá rapidní snížení, kolísání 

nebo zvýšení váhy. 

F51 

Neorganické poruchy spánku 

Narušení spánku díky emočním 

příčinám. Poruchy spánku mohou 

být symptomem jiné poruchy, ale 

také mohou stát samostatně. 

F52 

Sexuální poruchy, které nejsou 

způsobeny organickou poruchou 

nebo nemocí 

Různé problémy, díky nimž není 

člověk schopen účastnit se 

sexuální vztahu jak, jak by si 

představoval. 

F53 

Duševní poruchy a poruchy 

chování související se 

šestinedělím, nezařazené jinde 

Různé poruchy vznikající do šesti 

týdnů od porodu. 

F54 

Psychologické a behaviorální 

faktory, spojené s chorobami 

nebo poruchami zařazeními 

jinde 

Poruchy jsou lehké, ale 

dlouhotrvající a mohou hrát roli 

ve vzniku somatických nemocí. 

F55 

Abúzus – zneužívání – látek 

nezpůsobujících závislost 

Léky a lidové prostředky, které za 

běžných okolností nevyvolávají 

závislost, ale jejich dlouhodobé, 

leč nepotřebné, užívání narušuje 

organismus. 

F59 

Neurčené poruchy chování 

v souvislosti s fyziologickými 

poruchami a somatickými 

faktory 

 

F60-F69  

Poruchy osobnosti a 

chování u dospělých 

F60 

Specifické poruchy osobnosti 

Jedná se o narušení charakteru a 

chování. Rozvíjejí se v dětství a 

dospívání a gradují v dospělosti. 

F61 

Smíšené a jiné poruchy 

osobnosti 

Obtížné narušení charakteru 

s nespecifickými projevy 

charakteristických u mnoha 

poruch. 

F62 

Přetrvávající změny osobnosti, 

které nelze přisoudit poškození 

nebo nemoci mozku 

Poruchy se rozvinuli jako 

následek velkého stresu bez 

předchozích symptomů těchto 

poruch. 
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F63 

Nutkavé a impulzivní poruchy 

Opakované činy bez racionální 

motivace. Důvodem jsou impulzy, 

které lidé vnímají a nejsou zde 

přidružené jiné symptomy, které 

by je vysvětlovali. 

F64 

Poruchy pohlavní identity 

Nespokojenost s vlastním 

biologickým vzhledem. Náznaky 

se již mohli objevovat v dětství. 

F65 

Poruchy sexuální preference 

Vzrušivost vychází z jiných 

oblastí než je běžný sexuální 

vztah mezi mužem a ženou. 

Sexualita může být zaměřena i na 

neživé věci. 

F66 

Poruchy psychické a chování 

související se sexuálním 

vývojem orientace 

Výsledná orientace není žádnou 

poruchou. Zde se jedná o vnímání 

své orientace a její integraci, které 

nejsou v souladu. 

F68 

Jiné poruchy osobnosti a 

chování u dospělých 

 

F69 

Neurčená porucha osobnosti a 

chování u dospělých 

 

F70-F79  

Mentální retardace 
F70 

Lehká mentální retardace 

F70-F79 mají společnou 

charakteristiku v tom, že se 

zastavuje vývoj osobnosti a je tak 

narušen intelekt jedince – řečové, 

poznávací, motorické a sociální 

schopnosti. Vyskytuje se s nebo 

bez jiných poruch. 

F71 

Střední mentální retardace 

F72 

Těžká mentální retardace 

F73 

Hluboká mentální retardace 

F78 

Jiná mentální retardace 

F79 

Neurčená mentální retardace 

F80-F89  

Poruchy psychického 

vývoje 

F80 

Specifické vývojové poruchy 

řeči a jazyka 

Jazyk a řeč jsou narušeny už od 

raného dětství, které nemají za 

příčinu smyslové poškození, 

mentální retardaci, neurologické 

nebo řečové poškození. 

F81 

Specifické vývojové poruchy 

školních dovedností 

Je narušena schopnost získávat 

dovednosti od raného dětství, kdy 

není příčinou mentální retardace 

nebo poranění mozku. 

F82 

Specifická vývojová porucha 

motorických funkcí 

Jedná se o narušení koordinace 

pohybů, když není příčinou 

mentální retardace nebo jiné 

mechanické nebo neurologické 

poškození. 
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F83 

Smíšené specifické vývojové 

poruchy 

Je zde přítomna určitá směs 

vývojových poruch. 

F84 

Pervazivní vývojové poruchy 

Charakteristikou je narušení 

sociálních interakcí na úrovni 

komunikování a je omezen zájem 

a činností na stereotypní úrovni. 

F88 

Jiné poruchy psychického 

vývoje 

 

F89 

Neurčitá porucha psychického 

vývoje 

 

F90-F98  

Poruchy chování a emocí 

se začátkem obvykle 

v dětství a v dospívání 

F90 

Hyperkinetické poruchy 

Problémem je vytrvalost. Jedinec 

přebíhá od jednoho k druhému, 

aniž by jednu věc byl schopen 

dokončit. 

F91 

Poruchy chování 

Jedná se o opakované a 

přetrvávající asociální, vzdorovité 

nebo agresivní chování. Chování 

neodpovídá věku osoby. 

F92 

Smíšené poruchy chování a 

emocí 

Neadekvátní chování je 

kombinované s nepřiměřeným 

emočním prožíváním. 

F93 

Emoční poruchy se začátkem 

specifických pro dětství 

Nejde úplně o poruchy jako 

například neurotické, ale spíše o 

zveličování prožívání 

nepřiměřeně k věku. 

F94 

Poruchy sociálních funkcí se 

začátkem v dětství a dospívání 

Nejsou zde primární vnitřní vlivy, 

spíše se jedná o poruchy ve 

vnějším prostředí, které narušují 

sociální vývoj dítěte. 

F95 

Tiky 

Jedná se o mimovolní, rychlé, 

opakující se a nerytmické pohyby 

nebo zvuky, které nemají smysl. 

Hodně se objevují při stresu. 

F98 

Jiné poruchy chování a menší se 

začátkem obvykle v dětství a 

dospívání 

Mnoho poruch, které spojuje to, 

že začínají v dětství. Některé 

synstvy jsou dobře definovatelné, 

ale jiné mají nezřetelné 

symptomy. 

F99  

Neurčená duševní 

poruchy 

F99 

Duševní porucha, jinak neurčená 

 

 

Zdroj tabulky: MKN-10 Tabelární část (aktualizovaná druhá verze k 1. 4. 2014) – Aktuální. [on-

line]. [2016-04-03]. Dostupné z: http://www.uzis.cz/katalog/klasifikace/mkn-mezinarodni-

statisticka-klasifikace-nemoci-pridruzenych-zdravotnich-problemu 
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Příloha 6: Výzkumný arch k části A 

Výzkumný arch A 

ŠETŘENÍ K DIPLOMOVÉ PRÁCI 

s názvem: 

Rizika (ne)sociální práce ve vězeních 

 

 

Hlavní výzkumná otázka: 

JAK SOCIÁLNÍ PRÁCE DETERMINUJE VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY A V ČEM 

SPOČÍVAJÍ RIZIKA PŘI JEJÍ REALIZACI Z POHLEDU SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ A 

ODSOUZENÝCH K VÝKONU TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY? 

 

Cíl šetření: Zmapovat vliv sociální práce na výkon trestu odnětí svobody a kde jsou rizika při její 

realizaci z pohledu sociálních pracovníků a odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody. 

Výzkumná část A: Zmapovat vliv sociální práce na výkon trestu odnětí svobody a kde jsou rizika při její 

realizaci z pohledu sociálních pracovníků. 

 

 

ZÍSKANÁ DATA BUDOU ZCELA ANONYMNÍ (neuvádějte Vaše jméno ani 

jméno věznice). DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MÁ KVALITATIVNÍ 

CHARAKTER A DATA BUDOU POUŽITA JEN PRO ÚČELY 

DIPLOMOVÉ PRÁCE. 

 

Vyplněný dotazník lze zaslat na e-mail: iva.paulusova1@seznam.cz; 

nebo poštou na adresu: Iva Paulusová, Dvořákova 391, Bakov nad Jizerou, 294 01. 

 

 

Děkuji za vyplnění dotazníku a za pomoc s realizací mé diplomové práce. 

Bc. Iva Paulusová 
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1. Jaký úkol má podle Vás sociální práce ve vězení? 

 

 

 

2. Daří se podle Vás cíl sociální práce ve vězení naplnit? 

 

 

 

3. Co Vás přivedlo k práci s vězni? 

 

 

 

4. Jaká jste měla očekávání od práce s vězni? 

 

 

 

5. Která Vaše očekávání se naplnila? 

 

 

 

6. Která Vaše očekávání se nenaplnila? 

 

 

 

7. V jakém případě se s klientem setkáváte poprvé? 

 

 

 

8. V jakém případě se setkáváte s klientem naposledy? 

 

 

 

9. Jak si s Vámi klienti domlouvají schůzky? 

 

 

 

10. Co nejčastěji pomáhá při navázání vztahu s klientem? Je nějaký univerzální klíč? 

 

 

 

11. Jaké překážky jste registrovala při výkonu sociální práce z Vaší strany? 
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12. Jaké překážky jste registrovala při výkonu sociální práce ze strany Vašeho klienta? 

 

 

 

13. Jaké překážky jste registrovala při výkonu sociální práce ze strany vězeňského 

prostředí, ostatních vězňů nebo personálu věznice a jiných odborníků?  

 

 

 

14. Která z výše uvedených překážek se Vám jevila nejrizikovější pro výkon sociální 

práce? 

 

 

15. Jaké stereotypy nebo předsudky jste musela při práci s vězni překonávat? 

 

 

 

16. Který stereotyp nebo předsudek pro Vás byl nejobtížnější překonat nebo s ním stále 

bojujete? 

 

 

 

17. Jaké překážky se při Vaší práci objevovaly z hlediska genderu? 

 

 

 

18. Jaké překážky se dle Vás mohou objevovat z hlediska genderu? 

 

 

 

19. Jak se Vám pracuje ve vězeňském prostředí? 

 

 

20. Jak se daří spolupracovat s rodinami vězňů? 

 

 

 

21. Jak přistupují vězni k výstupnímu oddělení? 

 

 

 

22. Se kterými odborníky ve vězeňském prostředí jste nejčastěji spolupracovala a jaká 

s nimi byla spolupráce? 
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23. Jaká byla spolupráce s dozorci ve vězení? 

 

 

 

24. Připravila Váš vysoká škola, kterou jste studovala, dostatečně na práci s vězni jako 

s cílovou skupinou? 

 

 

 

25. Co by měl podle Vás sociální pracovník splňovat z hlediska osobnostních předpokladů, 

aby mohl pracovat s vězni? 

 

 

 

26. Co by měl podle Vás sociální pracovník splňovat z hlediska odborných znalostí, aby 

mohl pracovat s vězni? 

 

 

 

27. Kde vidíte přínosy sociální práce ve vězení, a které jsou podle Vás nejpodstatnější? 

 

 

 

28. Kde vidíte nedostatky v sociální práci ve vězení, a které jsou podle Vás 

nejpodstatnější? 

 

 

 

29. Pro koho má podle Vás sociální práce ve vězení největší význam? 

 

 

 

30. Jaký je podle Vás smysl sociální práce ve vězení?  

 

 

 

31. Pokud jste zvažovala změnu cílové skupiny, co Vás k tomu vede? 

 

 

 

32. Co by muselo nastat, abyste ihned změnila cílovou skupinu? 
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Příloha 7: Výzkumný arch k části B 

Výzkumný arch B 

ŠETŘENÍ K DIPLOMOVÉ PRÁCI 

s názvem: 

Rizika (ne)sociální práce ve vězeních 

 

 

Hlavní výzkumná otázka: 

JAK SOCIÁLNÍ PRÁCE DETERMINUJE VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY A V ČEM 

SPOČÍVAJÍ RIZIKA PŘI JEJÍ REALIZACI Z POHLEDU SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ A 

ODSOUZENÝCH K VÝKONU TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY? 

 

Cíl šetření: Zmapovat vliv sociální práce na výkon trestu odnětí svobody a kde jsou rizika při její 

realizaci z pohledu sociálních pracovníků a odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody. 

Výzkumná část B: Zmapovat vliv sociální práce na výkon trestu odnětí svobody, a kde jsou rizika při její 

realizaci z pohledu odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody. 

 

 

ZÍSKANÁ DATA BUDOU ZCELA ANONYMNÍ (nikde neuvádějte Vaše 

jméno). DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MÁ KVALITATIVNÍ CHARAKTER A 

DATA BUDOU POUŽITA JEN PRO ÚČELY DIPLOMOVÉ PRÁCE. 

 

Vyplněný dotazník lze zaslat na e-mail: iva.paulusova1@seznam.cz; 

nebo poštou na adresu: Iva Paulusová, Dvořákova 391, Bakov nad Jizerou, 294 01. 

 

 

Děkuji za vyplnění dotazníku a za pomoc s realizací mé diplomové práce. 

Bc. Iva Paulusová 
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1. Měl jste se sociální prací nějaké zkušenosti před nástupem do výkonu trestu? 

 

 

 

2. Jaké tyto zkušenosti pro Vás byly? 

 

 

 

 

3. V jaké situaci jste se ve vězení dostal do kontaktu se sociálním pracovníkem poprvé? 

 

 

 

 

4. Jak jste se domlouval se sociálním pracovníkem na dalších schůzkách? 

 

 

 

 

5. Jaká očekávání jste měl vůči sociálnímu pracovníkovi ve vězení? 

 

 

 

 

6. Která z Vašich očekávání sociální pracovník naplnil? 

 

 

 

 

7. Která z Vašich očekávání sociální pracovník nenaplnil? 

 

 

 

 

8. Co by se podle Vás dělo, kdyby nebyl žádný sociální pracovník ve věznici po celou dobu 

výkonu Vašeho trestu odnětí svobody? 

 

 

 

 

9. Jaké překážky, které omezovaly nebo stěžovaly kontakt se sociálním pracovníkem, jste 

registroval ze strany sociálního pracovníka? 
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10. Jaké překážky, které omezovaly nebo stěžovaly kontakt se sociálním pracovníkem, jste 

registroval ze strany vězeňského prostředí, ostatních vězňů nebo personálu věznice a jiných 

odborníků? 

 

 

 

 

11. Jaké překážky, které omezovaly nebo stěžovaly kontakt se sociálním pracovníkem, jste 

registroval z Vaší strany? 

 

 

 

 

12. Jak se Vám se sociálním pracovníkem spolupracovalo? 

 

 

 

 

13. Jak se Vám spolupracovalo se sociálním pracovníkem jako se ženou – mužem? (škrtněte 

pohlaví, se kterým jste nespolupracoval) 

 

 

 

 

14. Jak si myslíte, že by se Vám spolupracovalo se sociálním pracovníkem jako se ženou – mužem? 

(škrtněte pohlaví, se kterým jste spolupracoval) 

 

 

 

 

15. Které pohlaví sociálního pracovníka preferujete? 

 

 

 

 

16. V jakých věcech Vám byl sociální pracovník nápomocen? 

 

 

 

 

17. V jaké situaci pro Vás byl sociální pracovník nejdůležitější? 
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18. V jaké situaci pro Vás byl kontakt se sociálním pracovníkem nepříjemný? 

 

 

 

 

19. Jaké vlastnosti, schopnosti nebo dovednosti sociálního pracovníka jste ocenil? 

 

 

 

 

20. Jaké vlastnosti, schopnosti nebo dovednosti sociálního pracovníka jste neocenil? 

 

 

 

 

21. Co Vám na pracovníkovi chybělo? Co jste při jeho práci postrádal? 

 

 

 

 

22. Pokud máte představu o ideálních vlastnostech pracovníka, jaké by měl podle Vás mít? 

 

 

 

 

23. Měla práce sociálního pracovníka pro Vás smysl? 

 

 

 

 

24. Co pro Vás sociální práce ve vězení znamenala? 

 

 

 

 

25. Při zpětném pohledu, využil byste přítomnost sociálního pracovníka více nebo Vám byl 

kontakt s ním dostačující? 

 

 

 

 

 


