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A N O T A C E 
Cílem této práce je zjistit a alespoň částečně analyzovat současný stav výkonu 

trestního opatření odnětí svobody mladistvých odsouzených a možnosti zacházení 

především z jejich hlediska pohledu. Zaměřila jsem se na osobnost mladistvého 

odsouzeného jako uživatele veškerých služeb poskytovaných věznicí. Tohoto cíle bych 

chtěla v praktické části docílit pomocí částečně standardizovaných rozhovorů. Praktickou 

část dále doplním několika kasuistikami klientů. Respondenti pro praktickou část budou 

vybrání z věznice Všehrdy. 

Touto problematikou se zabývá odborná česká i zahraniční literatura především 

v souvislosti porovnávání s alternativními tresty. Pokud jsem měla možnost zjistit, 

problematikou mladistvých se z tohoto úhlu pohledu zatím nikdo nezabýval, proto se 

domnívám, že by se práce mohla stát přínosem, zejména ve vztahu k současným trendům 

a modernímu pojetí penologie. 

Teoretickými východisky této práce budou poznatky nejen z České republiky, ale 

rovněž informace a výzkumy získané v zahraničí. 
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ANNOTATION 
The aim of my diploma páper is to uncover and at least partially analyse present statě 

of execution of prison sentence (execution of criminal precaution) of juvenile delinquents 

inprisonment, and to analyse possibilities of treatment of offenders from their point of view. 

The diploma páper is focused on personality of juvenile convicted offender who uses all 

prison services. I would like to reach this aim through partial standardized interviews which 

I present in a practical part of this páper. I complete the practical part with a few client 

characteristics. Respodents from the practical part are from prison Všehrdy. 

These questiones are solved in czech and foreign literatuře in context of comparing 

with alternative punishments. As I have established, this point of view on juvenile convicted 

offenders is untouched. That is the area where I see the benefít of my work, especially in 

relations to present trends and modern conception of penology. 

The theoretical information I drew from czech and also foreign background, from 

various researches and books. 
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• Obviněný 

• Odsouzený 
• Ochranné léčení 
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• Výkon trestu odnětí 
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• Výkon vazby 

= alternativy k určité trestní sankci, tresty nespojené s trestem odnětí svobody, 
j edná se o tresty vykonávané ve společnosti. 
= všechny druhy jednání , které porušují sociální normy. 
= pojmu odpovídá pojem nezletilý; j edná se o osobu mladší 15 let, t j . v době 
spáchání činu j inak trestného nedovršil patnáctý rok věku. 
= souhrn všech trestných činů/provinění uvedených v trestním zákoně. 
O kriminalitě mluvme i v tom případě, že s e j í dopustilo dítě, které ješ tě není 
trestně odpovědné, tj . mladší 15 let. 
= totožné s pojmem nedospělý, t j . člověk od narození do 18 let 
= osoba, která v době spáchání provinění dovršila patnáctý rok a nepřekročila 
osmnáctý rok svého života, se sníženou trestní odpovědností . 
= j edná se o osobu, která spáchala trestní čin ve věku blízkém věku 
mladistvých. 
= člověk, proti kterému j e podáno trestní stíhání. Existuje zde podezření, že 
spáchal trestný čin/provinění a byl vyšetřovatelem obviněn. 
= člověk pravomocně odsouzený soudem k nějakému trestu/provinění 
O C H L = j e uložené soudu takovému pachateli j ehož pobyt na svobodě j e 
nebezpečný, spáchal čin ve zmenšené příčetnosti, nebo se j edná o uživatele 
návykové látky a pod j e j ím vlivem spáchal trestný čin/provinění. 
O C H V = ukládá soud pokud není o výchovu mladistvého řádně postaráno, 
výchova byla zanedbána, nebo prostředí, kde mladistvý žije, neposkytuje 
záruku j eho náležité výchovy. 
= speciální pedagogická disciplína, zabývá se zvláštnostmi nápravy, tj . 
výchovného působení, které se vztahuje na všechny kategorie odsouzených ve 
výkonu trestu. 
= vědní obor, zabývající se trestem a trestáním. Lze j i také charakterizovat 
j ako vědu o výkonu trestu a j eho účinku. Předmětem je j ího zkoumání j sou 
metody zacházení s pachatelem trestných činů (tedy tresty a způsob je j ich 
výkonu), které maj í dosáhnout nápravy chování pachatele tak, aby se mohl 
integrovat zpět do společnosti. 
PP = lze o ně požádat po výkonu poloviny trestu uloženého soudem, jestliže 
lze u odsouzeného k výkonu trestu prokázat j eho polepšení a může se 
očekávat, že v budoucnu povede řádný život. 
= opatření, kterým se předchází sociálnímu selhání, kriminálnímu chování. 
= j e d n á se o trestný čin spáchaný mladistvým 
= opakování trestného činu/provinění, za který byl jedinec j i ž někdy trestán. 
= označení pro mládež se zvýšeným rizikem sociálního selhání, ohrožená 
sociálně nežádoucími vlivy. 
TČ = uvedený v platném trestním zákoně, j sou za něj j asně stanovené sankce 
= v ČR j e hranice trestní odpovědnosti stanovená na 15 rok věku. Dítě mladší 
15 let není trestně odpovědné. 
V T O S = odsouzený sem může být přijat pouze na základě pravomocného 
a vykonatelného rozhodnutí soudu. 
V T O OS = V T O S u mladistvých; trestní sazby se u mladistvých snižují na 
polovinu, přičemž horní hranice nesmí převyšovat 5 let, resp. 10 let (za zvlášť 
těžké provinění) a dolní 1 rok. 
VV = j e sem přijímán obviněný pouze na základě písemného příkazu soudu. 

1 K vysvětlení pojmu je použito Slovníčku z knihy Mládež a delikvence (Matoušek 2003), definice z Úvodu do 
penologie (Černíková 1997), zákona č.l40/1961Sb. trestní zákon, zákona č.218/2003Sb. zákon o soudnictví ve 
věcech mládeže, zákona č.239/1993Sb. o výkonu vazby a zákona č.l69/1999Sb. o výkonu trestu odnětí 
svobody. 
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ÚVOD 

Úvod 

Problematikou mladistvých odsouzených se zabývá řada autorů, kteří popisují nejen 

stávající metody vzdělávání, výchovy, péče a nápravy mladistvých, ale stále se snaží 

o nalezení lepších a efektivnějších metod zacházení, které by více pamatovaly na 

individuální potřeby mladistvých. Každý z odborníků, který s mladistvými pracuje, si 

uvědomuje, že se jedná o vysoce specifickou skupinu hned v několika oblastech; vývojové 

stádium, ve kterém se nacházejí, potřeba dokončení základního vzdělání a příprava na 

budoucí povolání, časté výkyvy v náladách, emocích a chování mladistvého. 

V odborné literatuře se velice zřídka setkáváme s popisem či jakýmkoliv statistickým 

vyjádřením zaměřujícím se na účinnost této vysoce specifické poskytované péče. Není proto 

zřejmé, jakým způsobem se mladiství vypořádají se svým životem a stigmatizací získané 

pobytem ve vězení a jak se dále zapojují do života. Výjimku tvoří ti, kteří neuspějí a vracejí 

se po čase zpět. 

V současnosti se stále více hovoří o nárůstu kriminality mladistvých, došlo zejména 

k nárůstu násilných trestných činu, resp. provinění. Nebudu přehánět, když řeknu, že 

s kriminalitou jde často ruku v ruce drogová závislost a další sociálně nežádoucí jevy. I to je 

důvodem reagování (přestože se někomu zdá, že je velmi pomalé a zkostnatělé) vězeňství 

jako celku, ale i jednotlivých věznic na současné trendy a potřeby mladistvých, např. 

komunitní práce, širší výběr zájmových a volnočasových aktivit, učebních oborů, využití 

metod zážitkové pedagogiky a prvky z jednotlivých odvětví terapie atd. Díky úsilí 

odborníků i jednotlivců se najednou najde spousta drobných zlepšení, kterých si v běžném 

chodu nikdo nemusí ani povšimnout. 

K napsání diplomové práce mě vedl zejména zájem o danou tématiku a dále 

skutečnost, že bych se ráda v této oblasti jednou realizovala. 

Cílem této práce je zjistit a alespoň částečně analyzovat současný stav výkonu 

trestního opatření odnětí svobody mladistvých odsouzených a možnosti zacházení 

především z jejich hlediska pohledu. Zaměřila jsem se na osobnost mladistvého 

odsouzeného jako uživatele veškerých služeb poskytovaných věznicí. V práci bych chtěla 

poukázat na vývoj vězeňství a především na způsoby trestání mladistvých pachatelů nejen 

v České republice. Dále bych se zaměřila na to, jaký má účinek využití VTO OS na mládež 

a zda postihuje v plné výši nápravu mladistvého pachatele a nápravu jeho osobnosti. 

Teoretická část diplomové práce je rozdělená do několika kapitol, které se zabývají 

příčinami kriminality mladistvých, jejich zázemím apod. Jedná se o přehled rizikových 
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oblastí a situací, které se mohou významně podílet na budoucí delikventní kariéře 

mladistvého. Dále se zde dozvídáme o vývoji trestu a trestání a změny pohledu na ně. 

V teoretické části je celá jedna kapitola vyhrazena trendům ve vybraných evropských 

zemích, ze kterých lze čerpat inspiraci pro české vězeňství, nebo jsou nějakým způsobem 

zajímavé. Společným jmenovatelem jim je Evropský výbor pro zabránění mučení 

a nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání. Část této kapitoly je věnována 

nevládní organizaci EPEA. Na tento oddíl navazuje kapitola zabývající se vězeňstvím 

v České republice, zejména zacházení s mladistvými. 

Ve druhé části diplomové práce, představuji věznici Všehrdy u Chomutova, kde jsem 

vykonávala svoji stáž. S touto kapitolou úzce souvisí část práce, kde se zabývám skupinou 

mladistvých, jejich členěním a problémy, kterým musí mladiství a zaměstnanci čelit. 

Výše popsané poznatky jsou zužitkované ve výzkumu, tj. rozhovory s mladistvými, 

sémantickým diferenciálem a samostatnou prací s keramickou hlínou, protože k nahlédnutí 

do prožívání jiného člověka se zdá být nejlepším způsobem rozhovor a pozorování při 

nějaké tvořivé práci. 

Veškeré snažení, nejnovější způsoby péče a zacházení by ztratily smysl, kdyby 

z jejich středu zmizel předmět našeho zájmu a tím je v tomto případě mladistvý a jeho 

názory a přání dostat novou šanci. Někdy ani nevyžaduje radu, ale stačí mu jen prostý fakt, 

že někdo slyší, co říká a sdílí s ním jeho bytí. 

Dlouhý styk se zlem stejně jako s dobrem vede k tomu, že v něm člověk nalezne zalíbení. 

Lucius Annaeus Seneca 

Žádný omyl není tak velký, aby neměl svoje posluchače. 

Martin Luther 

Život je dar. Sám sebe dostane člověk darem. Jak má pochybný dar sám se sebou v obecné 

tísni nakládati? 

Josef Čapek 
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1. PŘÍČINY KRIMINALITY MLADISTVÝCH 

Abychom mohli nahlédnout do prožívání mladistvého odsouzeného nebo se jej 

alespoň pokusili pochopit, měli bychom si ve zkratce připomenout, jak takový „normální 

adolescent" vypadá. Pro zpestření této kapitoly (případně přiblížení popisovaného 

problému) jsou zařazeny příběhy, či postřehy získané na Speciální základní škole Zlíchov 

a o.s. Prev-Centrum. 

Adolescence je mezidobím mezi dětstvím a dospělostí. V tomto období prochází 

osobnost adolescenta proměnou ve všech oblastech; somatické, psychické i sociální. 

Vágnerová toto období dělí na dvě fáze; ranou adolescenci (přibližně od 11-15 let) a pozdní 

adolescenci (trvá zhruba od 15-20 let). Mezníky těchto období jsou ukončení povinné 

školní docházky a volba dalšího povolání (studia). Období pubescenta je charakteristické 

hledáním sebe sama. Dospívající usilují o změny a sami se o ně pokoušení. „Experimentace 

s různými variantami chování je užitečná, ale může být i riskantní, adolescenti hledají 

hranice svých možností, a proto někdy jednají extrémním způsobem" (Vágnerová 2005, 

s.325). 

Jedním z prvních signálů dospívání je tělesná proměna. Sledování vlastního 

zevnějšku se stane stěžejní činností dospívajících a změna vzhledu (především odlišně od 

ideálních představ dospívajícího) je intenzivně prožívána (kult těla se ostatně stal všeobecně 

uznávanou a všemi médii propagovanou součástí životního stylu naší společnosti)2. Změny 

nastávají i v oblasti uvažování a prožívání. Dospívající jsou nadměrně kritičtí nejen k sobě, 

ale i k ostatním, především k dosavadním autoritám (učitel, rodiče). Mají sklon o všem 

polemizovat. Na připadnou kritiku svojí osobnosti reagují přecitlivěle. Nedostatek 

sebeovládání a impulsivita3 proto často vedou ke konfliktům s ostatními. 

Dospívající, rodina a rizika? 

Pokud se zaměříme na rodinu dospívajícího, musíme si především uvědomit, že 

rodina je pro dítě obyčejně prvním sociálním prostředím, a ať se doma děje cokoli, považuje 

to za normu. K ní může patřit i kruté zacházení. ISPCC4 vytvořila následující definici: „Dítě 

je týráno/zneužíváno/zanedbáváno tehdy, jestliže s ním dospělý zachází způsobem, který je 

2 Jedna dívka (14 let) během úvodního kolečka v bloku primární prevence, vyndala z tašky zrcátko, řasenku, 
pudr a prohlásila, že se takhle nikomu představovat nemůže a musí se upravit. 
1 Příkladem může být „výkon" jednoho chlapce (14 let), kteiý při odchodu z protidrogového programu se svou 
třídou utrhal v ulici zrcátka u několika aut, kolem nichž prošel. Po probrání z „rauše" nedokázal vysvětlit 
důvod tohoto činu. Svého jednání následně litoval. 
4 = International Society for Prevention of Cruelty to Children 
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v dané době v dané společnosti pokládán za nepřijatelný"5 (Marx, Vaničková in Lebl 2003, 

s.213).Trvalé týrání dítěte má za následek vážné psychické poruchy, útěky z domova, 

agresivní jednání směřované proti sobě - autoagrese (sebepoškozování, pokusy 

o sebevraždu) nebo vůči ostatním (ať už ve verbální nebo brachiální formě). 

Asociální projevy mladého člověka mnohdy souvisí s poruchami vyskytující se v jeho 

rodině. Dítě vstupuje do rodiny, která jej ovlivňuje po celý život. Přejímá její normy 

a zásady. Malé dítě je dokonce schopné rozlišit normy na skupinu skutečně akceptovaných 

a pouze formálně dodržovaných, k těm však nikdo z rodiny nemá vztah. 

Zvláštní formu chování popisuje Matoušek ve své knize Mládež a delikvence-, jedná 

se o neuvědomělé rodičovské povzbuzování do delikventního chování6. Rodič 

prostřednictvím dítěte uspokojuje svoje přání, resp. povzbuzuje ho k chování, s nímž 

formálně nesouhlasí. Rodič pak může určité přestupky opomíjet, jedná nedůsledně, vydává 

protikladné instrukce (= dvojná vazba). Výsledkem jsou „mezery v superegu". Svědomí 

dítěte se vyvíjí správně až na několik málo „nedostatků" (něco zakázaného považuje za 

dovolené). Rizik v rodině, které zvyšují pravděpodobnost výskytu poruch chování, je hned 

několik. Dále sem patří: 

- rozchod rodičů (včetně momentu, kdy se dítě stává prostředkem k vyřizování účtů), 

- případně úplná ztráta jednoho z rodičů (Ztráta blízkého člověka je pro každého 

náročnou životní situací a charakterizuje ji smutek. Čím byla tato vazba silnější, tím 

budou projevy smutku výraznější, intenzivnější a delší. Přijmout smrt rodiče je těžké 

i pro adolescenta, stejně tak jako pochopit smysl toho, co se stalo.); 

- nedůslednost ve výchově, nepřiměřené trestání, nejednoznačnost výchovného vedení, 

nedostatek lásky7, kterou dítě musí cítit, aby se vyvíjelo správným směrem. 

V neposlední řadě sem patří i naprosté bezpodmínečné přijetí od milované osoby. 

Delikventní chování rodiče, alkoholismus, užívání drog a další závislosti 

(gamblerství8, počítače apod.) jenom zvyšují pravděpodobnost problémového chování 

5 Podobnou definici je možno nalézt na stránkách www.tvranc-deti.cz: Syndrom týraného, zneužívaného a 
zanedbávaného dítěte (syndrom CAN) je definován jako poškození tělesného, duševního i společenského stavu 
a vývoje dítěte, které vznikne v důsledku jakéhokoli nenáhodného jednání rodičů nebo jiné dospělé osoby, je v 
dané společnosti hodnoceno jako nepřijatelné. Jde o soubor negativních důsledku špatného zacházení s 
dítětem. 
6 Například jeden klient (15 let) má z domova naučeno, že zapomenutá věc = zahozená; čili může si ji vzít, 
protože nikomu nepatří. Několikrát se tak stalo, že „našel mobil", jeden byl dokonce jeho učitelky tělocviku. 
7 Příkladem může být bývalá klientka (15 let), která hledá partnery starší 22 let. Poslední dva partneři byli ve 
věku 25 a 29 let. Dívka je ze socio-ekonomicko-kulturně slabší rodiny, otec své děti velmi přísně trestá, 
vyžaduje disciplínu; matka děti nezvládá, jejich chování omlouvá a kryje. 
s Když nevlastní otec dospívajícího chlapce zjistil, že je poměrně dost úspěšný v hádání čísel na živé ruletě, 
stali se z nich v ten okamžik „dobří" kamarádi a jejich vztahy jsou nyní „ideální". 
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d í t ě te v e d o u c í h o až k de l ikvenci . 

Nefunkční rodiny, resp. rodiny s ohroženým adolescentem, se často vyznačují příliš 

propustnými (= difúzními), nejasnými hranicemi, nebo s hranicemi rigidními bez 

prostoru pro odpuštění. V důsledku nejasných hranic a pravidel9, není zřejmé, jaké má 

kdo kompetence; nikdo za nic neodpovídá (odpovědnost ani nechce přijmout) 

a všichni do všeho mluví. 

Samostatnou skupinu tvoří děti, které vyrůstaly v kolektivních institučních zařízeních 

a tudíž neměly šanci poznat život v rodině. V důsledku deprivace10, nedostatečného 

uspokojení afektivních potřeb, schopnosti navazovat vztahy a tyto vztahy udržet a nalézat 

v nich uspokojení, může být pro dospívajícího člověka mnohem snazší rozumět a orientovat 

se v prostředí (př. výchovné ústavy, věznice), než je právě to „jiné" neústavní. 

Škola může také ohrozit? 

Škola se pro některé adolescenty stala „nutným zlem". Jejich postoj k této instituci je 

odmítavý, negativistický. Stejně tak se mění pohled na osobnost učitele, jeho požadavky 

a motivace k učení. Škola nabývá na významu z hlediska budoucího sociálního zařazení, 

resp. zařízení profesní přípravy. Určitá část studentů (především učňové) ovšem na své další 

vzdělání rezignovala, s volbou studia/budoucího povolání se neidentifikují a tudíž je 

případná ztráta této role nijak neohrožuje. Jsou si vědomi, že finanční prostředky lze získat 

bez jakéhokoli odborného vzdělání, mnohdy i nelegální cestou. 

Ve výzkumu popsaném Černíkovou a Zoubkovou v knize Prekriminalita dětí 

a kriminalita mladistvých stálo, že u 74,6% (z 268 zkoumaných osob) byly z vyšetřovacích 

spisů zjištěny výchovné problémy. Svoji pozornost zaměřily na záškoláctví (= tj. chování 

žáka, který nemá pro svou absenci legální důvod - neomluvená nepřítomnost11), neprospěch, 

neúspěch ve škole (může mít různé příčiny, přesto je třeba mít na paměti především 

konkrétní dítě a prostředí, ve kterém žije), konflikty se spolužáky a konflikty s učiteli. 

Konflikty se spolužáky mohou mít mnoho příčin. Každá třída má svou vnitřní 

strukturu (mnohdy před pedagogy skrytou) a každý jedinec v ní má své postavení, ať už je 

9 Ve skupině mám dívku (15 let), kterou jako zlrniba roční dítě opustila vlastní matka. Ujala se jí teta 
a následně se provdala za biologického otce klientky. Teta dívku adoptovala (kromě dívky, má ještě staršího 
syna). Po čase se oba manželé rozvedli a klientka se s „matkou" odstěhovala do jiného místa. „Matka" 
klientky se opět provdala, ale ani toto manželství nevydrželo. V jejich vztahu není dosud jasno jde-li o vztah 
v rovině „matka - dcera", nebo „teta - neteř". Stejně nejasným způsobem se „dodržují" pravidla v rodině. 
10 = deprivation; značí ztrátu něčeho, strádání/nedostatek nějaké důležité potřeby 
11 Při výskytu takového rizikového chování je, z pohledu předcházení dalších absencí, potřeba zjistit, co žáka 
vedlo k jeho první neomluvené nepřítomnosti. Často totiž existuje jasný důvod (nesplněný úkol, strach 
z učitele atd.) proč k tomu došlo. Pokud se pravé příčiny absence neodhalí, může dojít jejímu opakování 
pokaždé, když žák vycítí, že je situace náročná a nedokáže ji jinak zvládnout. 

-12-



Teoretická část 

Mladistvý ve výkonu trestního opatření odnětí svobody 4. kapitola - Specifika zacházení s m l a d i s t v ý m i 

více či méně dominantní. Méně nadané dítě je více ohroženo nepříznivými reakcemi okolí. 

Dítě má ve třídě horší postavení, obtížně komunikuje a navazuje vztah s učiteli. K nejvíc 

vyhroceným formám konfliktu mezi dětmi patří šikana12. Šikana zůstává před dospělými 

(učiteli, rodiči) dlouho utajená a někdy se nemusí ani odhalit13. Důvodem jejího 

dlouhodobého utajení je určitá skrytost, kdy se tak děje. Přesto se i pedagog stává za 

určitých okolností účastníkem šikany, nepřímo může dát jako první podnět k jejímu vzniku. 

Vliv médií na dospívajícího člověka 

Média, resp. televize, rozhlas a stále sílící vliv internetu hrají v dnešní době 

významnou roli. Přestože jim nemůžeme upřít vesměs pozitivní funkce (Fúrst 1997); 

zprostředkovávají aktuální informace, jsou zdrojem zábavy, předávají vědomosti atd., 

mohou zároveň bránit v rozvoji bezprostřední komunikace mezi lidmi a její význam je stále 

více odsouván do pozadí. Koukolík, Drtilová (1996) varují před možností návykového 

sledování pořadů, které přirovnávají k hráčské závislosti. Autorka diplomové práce by zde 

ráda zmínila fakt, že závislostní chování obdobné závislostem na OPL14 či 

automatech/počítačích lze vysledovat i u některých jedinců při manipulaci s mobilními 

telefony15, dívek závislých na nakupování (nevylučuje tím ani muže) včetně abstinenčních 

příznaků a fáze tzv. „rauše". 

Vliv pořadů, které masově zobrazují násilí (případně zlehčují jeho nebezpečnost) 

a sexualitu v její vulgární podobě mohou snížit schopnost regulace agresivního chování. 

Podle Vágnerové (1997) má agresivita tendenci se učením zvyšovat. Zejména děti se 

snadněji identifikují s agresory - „kladnými hrdiny". 

Skupina 

Každý jedinec očekává od skupiny pocit sociálního bezpečí a ochrany. Podobně jako 

má jedinec své zvláštnosti a další specifika, je i každá skupina něčím odlišná a jedinečná. 

Skupina je pro dospívající mládež významným sociálním teritoriem; vnitřně se k ní 

přičleňují, identifikují se s ní. V této době slábne vliv rodiny, zvlášť pokud je dysfunkční. 

Potřeba kladného přijetí skupinou se proto u rizikové mládeže stupňuje. Skupina je pro ně 

zdrojem potřebné emoční a sociální opory. Rozvíjejí se zde vztahy typu přátelství a prvních 

12 Slovo pochází z fr. chicane = zlomyslné obtěžování, týrání, sužování, pronásledování (Říčan 1995, s.25) 
13 Ve škole jsme náhodou odhalili skupinu 3 - 4 dětí (jedna z nich byla dívka), jak šikanovali svého spolužáka 
na záchodě. Chlapce natlačili do kouta, kde mu jeden z nich poškrábal krk do krve a několikrát ho udeřili. 
Chlapec se nás, ve snaze neztratit „dobré kamarády", snažil přesvědčit, že šlo jenom o takové „blbnutí". V jiné 
škole, v rámci „srandy" nadávali a uráželi spolužáci dívce na třídních webových stránkách. 
14 OPL = omamné a psychotropní látky 
15 Jedna dívka (17 let) dokázala za psaní SMS zpráv utratit za půl roku téměř 8 tisíc korun. 
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lásek, ale i hierarchizované vztahy organizovanější party s vlastním vůdcem, jehož musí 

ostatní respektovat. Vrstevnická společenství od dospívajících v tomto období vyžaduje 

často mnohem větší konformitu než dospělí (Vágnerová 2005, s.347). 

Stojí za povšimnutí, že ohrožení dospívající mají mnohem více volného času než 

jejich vrstevníci. K aktivitám vyžadující úsilí a snahu se staví záporně; vyhledávají 

intelektově nenáročnou zábavu (experimentují s alkoholem, drogami, chovají se agresivně, 

včetně vandalismu); potulují se po ulicích a nudí se; ta často inspiruje k delikventní 

činnosti'6. Společnost je nepřijala a oni jí „trestají" nerespektováním norem. Mají pocit, že 

je to jejich právo. 

Subkultury mládeže (mladistvých) 

Samostatnou skupinu tvoří tzv. subkultury17. Subkultura se vymyká většinové kultuře 

a liší se jak od světa dospělých, tak mládeže. Ty lze dále vnitřně členit, a to hned z několika 

hledisek; např. podle politické orientace - extremistický pravicově orientovaná mládež (př. 

hnutí skinheads) a levicově smýšlející punkeři a anarchisti (Filípková, 2004). Další dělení je 

možné podle Matouška, Kroftové (2003) na subkultury stabilní a nestabilní kriminální 

skupiny, drogová subkultura, rasistická, či pseudonáboženská atd. Dokonce i u těchto 

skupin je třeba zachovat maximální individuální přístup. V případě sociálního narušení je 

dobré vědět, se kterou subkulturou se dotyčný identifikuje (neznamená to ovšem, že jsou 

všichni mladiství členy nějakých skupin). Můžeme tak vysvětlit násilné chování vůči jiným 

lidem (střet dvou odlišných subkultur) nebo jiný typ sociálně nežádoucího chování 

(Filípková 2004, str.57). 

Neúspěch socializace je problémem nejen jedince, ale také společnosti. Je 

pravděpodobný tam, kde nebyly vytvořený vhodné podmínky k jejímu vzniku a kde došlo 

k odchylnému vývoji a identifikací s negativními vzory. 

16 Příkladem poslouží „žertík" 131etého chlapce, který z nudy a v touze se předvést, ohlásil bombu na Hlavním 
nádraží, (chlapec volal z mobilního telefonu své matky). Velmi jej překvapilo, když se u jejich dveří objevila 
Policie a požadovala zaplacení několika tisícové pokuty. 
17 = kultura odlišná svými hodnotami a způsoby chování od dominantní kultury; přesto je její součástí 

* Ve spojitosti s CAN je také znám syndrom CSA (Child Sexual Abuse) označující sexuálně zneužité dítě (= 
nevhodné vystavení dítěte pohlavnímu kontaktu, činnosti či chování). Od r. 1986 je syndrom CSA zaveden do 
Americké psychiatrické diagnostiky a statistického manuálu jako diagnóza. 
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2. TREST A TRESTÁNÍ: HISTORIE A SOUČASNOST 

V každé době musela společnost čelit situaci, kdy došlo k porušování jejích norem, 

pravidel a hodnot. Potřeba korekce jednání členů společnosti se vine celou historií lidstva. 

Jak tomu bylo dříve? Co vedlo naše předky k používání takových způsobů, které jsou dnes 

charakterizovány přinejmenším jako nehumánní? A jak je tomu dnes? Děje se tak 

především prostřednictvím zvyků, tradic, kolektivního vědomí. Společnost cítí potřebu 

udržet sama sebe v určité rovnováze a očistit se od případného rozkladu zevnitř. 

S vývojem společnosti se trest a trestání postupně humanizoval až do dnešní doby. 

Jak je zřejmé, není ani tato podoba konečná. Možná se dalším zkoumáním forem a nových 

způsobů trestání dojde k závěru, že trest formou vězení bude praktikován jen velmi málo, 

nebo nebude praktikován vůbec. 

Mezi první a zároveň nejstarší právní řády (z něj vycházejí další kultury) patří zákony 

vzniklé v Mezopotámii. Zákon Urnammua (vladař Uru 2111-2093 př.n.l.), předchůdce 

Chammurapiho zákoníku (zde se uplatňuje zásada oko za oko, zub za zub) určuje finanční 

náhradu místo tělesného mrzačení za způsobenou újmu (Titzl, 2000). 

Ve starověku se největší oblibě těšil trest smrti a tělesné tresty. Další formou 

potrestání dlužníků a zlodějů bylo otroctví. Otrok byl zbaven nejen osobní svobody, ale také 

lidských práv. Hodnota člověka se rovnala věci a podle toho s ním jednali. K významným 

právním spisům starověkého Říma patří Zákon dvanácti desek (Lex duodecim tabularum). 

Kromě výjimečného užívání trestu smrti je důležité jeho rozlišování výše trestu mezi 

dospělým a mladistvým. Dospělé zločince bičovali a svrhli ze skály, u mladistvých se 

zvažoval trest zbičováním. Přihlíželo se k příčinám vedoucím k trestnému činu18. 

Mezi nejhorší tresty svobodných občanů patřilo vyhnanství19. 

V Justiniánově právní kodifikaci (6. století) jsou v případě krádeže trestně odpovědné 

jedenáctileté děti. V tomto věku rozlišují dobro od zla. Jasně se zde říká kdo, jakým 

způsobem a za jakých okolností může být potrestán. Zákon sudnyj ljudem (9. století) patří 

k nejstarším právním slovanským památkám. Jeho předlohou byla tzv. Ekloga, výbor 

zákonů z Justiniánova kodexu. V Zákoně se neužívá trest smrti a prodej do otroctví, ale 

vykoupení se vlastní jměním. Tělesné trestání mrzačením (např. utínáním údů) nahrazuje 

epitimií (pokáním) (Titzl, 2000). Středověké tresty byly přesto dost drastické. Pachateli 

kromě trestu smrti hrozilo zmrzačení a rovněž tresty difarmující (zneucťující). K mírnějším 

Povinností nedospělce bylo nahradit škodu (smyslem trestu je rovněž momeiit výchovný a preventivní). 
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trestům patřilo stínání hlav a oběšení. Časté bylo rozčtvrcení a lámání v kole, odsekávání 

končetin, vytrhávání jazyka, či se vypaloval cejch. 

Do 14. století se na našem území užívaly ordály20. Teprve Karel IV. ordál železem 

a vodou ve svém zákoníku Maiestas Carolina (1532) zakazuje, dokonce jej trestá. Carolina 

mimo jiné zakazuje trestat zloděje do 14 let smrtí. 

S nástupem osvícenství se začíná prosazovat myšlenka humanizace trestu a trestání. 

Hlavním kritikem vězeňského systému byl filozof Thomas More. Osvícenci se snažili nalézt 

rovnítko mezi potrestáním vzhledem k vážnosti trestu a současně splňoval požadavek na 

jeho výchovnou funkci. Vznikly dvě hlavní zásady pro koncepci trestního práva; nikdo 

nesmí být potrestán za čin, který není uveden v zákoně (není pak trestným činem). Druhá 

zásada zní: pachatele je možné potrestat jen takovým způsobem, který je uveden v zákoně. 

Nyní bych se ráda zmínila o některých systémech zásadních v péči o mladistvé vězně. 

Mezi první státy, které se zabývaly penologickou21 koncepcí, patří Nizozemí. 

V Amsterodamu vznikl ústav pro mladistvé delikventy, tuláky a žebráky (Černíková, 1997). 

Brzy se zjistilo, že kontakt nebezpečných delikventů a chlapců, kteří byli v zařízení na 

převýchovu, má spíše opačné výsledky. Proto v r. 1603 vznikla zvláštní budova pro mládež. 

Vr . 1787 vznikla Filadelfská společnost pro zmírnění bídných podmínek ve 

veřejných věznicích. Cílem se stala náprava tehdejší situace ve věznicích. Jedná se 

0 důležitý mezník v historii amerického vězeňství. Vzorem ostatním se stala věznice Walnut 

Street Jail, která zavedla separační systém22. Chtěla tak zabránit kontaktům mezi vězni, tj. 

předcházet případné recidivě. Vězni mohli na celách uvažovat o svém životě, napáchaném 

zlu, číst v Bibli a poznávat sami sebe. Přestože tento systém penologičtí odborníci nesmírně 

oceňovali (ponechme stranou devastační účinky na osobnost člověka při dlouhodobé 

izolaci), z ekonomických důvodu přešli na nový systém. 

Vr . 1823 byl zaveden Auburnský systém, tzv. systém ticha (silent systém). Každý 

vězeň musel pracovat bez možnosti komunikace s ostatními. Zde se poprvé objevuje 

proužkované oblečení a přesuny vězňů v sevřených útvarech. Tuto éru historie 

charakterizuje zneužívání práce vězňů. 

19 Vyhnanství sloužilo nejen k odstranění zločinců, ale také nepohodlných politických odpůrců, jako např. 
básníka Ovidia Nasa. 

Do 14. století se na našem území užívaly ordály = boží soudy. Zkoumala se tak vina obžalovaného. 
Obviněný byl svázán do kozelce a na příkaz duchovenstva hozen do vody. Sledovalo se, zda se dotyčný 
potopí. Pokud se obviněný neutopil, mluvil pravdu a byl nevinný. U ordálu železem se zkoumala hojivost ran. 

1 Slovo penologie vychází z lat. slova poena (péna) - náhrada za spáchaný zločin, odplata, pokuta, trest. 
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Mladistvý ve výkonu trestního opatření odnětí svobody 2. kapitola - Trest a trestání 

V této době bylo založeno hnutí za záchranu dítěte (Child Savers). Usilovalo o změnu 

zacházení s delikventními dětmi a mladistvými do 181et. Představy o výchově a ohledu na 

potřeby dítěte se rozcházely s vynucenou „nápravou" v praxi, která měla „zachránit" děti 

před kriminální kariérou. Child Savers se zasloužilo o vybudování samostatného systému 

justice nad mládeží23 (Kuchta, 1993). 

Na přelomu 19. a 20. století proběhla v USA další reforma. Jejím výsledkem byla 

věznice Elmira (1876) určená pro mladé dospělé muže a mladistvé prvopachatele. Využívali 

zde možnosti odpuštění části trestu. Denní režim se skládal z odborného výcviku, 

základního vzdělávání a kulturní výchovy. Přestože se systém zacházení (= treatment) 

nepovedl zavést celý (důvodem bylo mimo jiné hluboké přesvědčení vězeňského personálu 

o nutnosti spíše trestat než napravovat), mnoho dalších systémů z těchto myšlenek čerpalo. 

Následující, Borstalský režim, se zabýval převýchovou mladistvých v Anglii. 

Vycházel z Elmirského systému. Jeho obsahem bylo nahrazení represivních forem věznění 

rehabilitací a odměňováním mladistvých postupným uvolňováním režimu (Černíková, 

1997). K základním principům patřil individuální přístup a kvalifikovaní pracovníci. 

V domově měla jedna žena funkci „matky domova". Starala se o oblékání, stravování 

a volný čas chovanců. 

Roku 1895 byl ve Švýcarsku zřízen tzv. Witzwilský nápravný ústav určený pro 

prvotrestané pachatelé a pachatelé za drobná provinění. Nápravou byla práce na polích; tím 

se také předcházelo škodlivému vlivu vězení. Způsob života a práce se podobal normálním 

podmínkám života na svobodě. Tento výchovný proces vycházel z pedagogických názorů 

J. H. Pestalozziho. Witzwilská kolonie se stala vzorem mnohým dalším otevřeným věznicím 

pro mladistvé (Černíková 1997, Kuchta 1993). 

Kanada 

Během 17. století se dospívajícím ukládaly stejné tresty odnětí svobody jako 

dospělým, vztahovala se na ně stejná pravidla24. S růstem počtu obyvatel stoupal počet 

případu spáchaných mladistvými a dětmi. Brzy se ukázalo, že trest dosáhl nápravy jen velmi 

zřídka. Mnoho mladistvých negativně ovlivnil jejich pobyt spolu se staršími provinilci. 

Namísto nápravy byli vyškoleni pro další zločiny a velmi často končili opět ve vězení. 

22 Jedná se o tzv. solitary systém (solitary - sám, o samotě). Vězni neměli možnost kontaktu s ostatními. Po 
dvouletém přešetření účinnosti systému se zjistilo, že z 80 zcela izolovaných vězňů zůstali na živu jen dva. 
Zbylí spáchali sebevraždu, nebo zemřeli. 
23 Pro zajímavost, až v r. 1899 byl zřízen první řádný soud pro mladistvé ve státě Illinois. 
24 V r. 1845 bylo do jedné věznice přijato na 3 roky osmileté dítě. Pro srovnání, v JARu je ještě dnes možné 
uvěznit 71eté děti (viz tabulka ve 3. kapitole). 
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Mladistvý ve výkonu trestního opatření odnětí svobody 2. kapitola - Trest a trestání 

Až počátkem 19. století došlo k postupným změnám. K jejich předním zastáncům 

patřil lékař a politik Charles Duncomb. Podle něj měli věznice sloužit zejména jako místo 

nápravy. Duncomb navrhoval zavedení systému třídění delikventů. Předešlo by se tak 

setkání osob s různou kriminální minulostí a tím se zamezí negativnímu vlivu zejména na 

prvotrestané a mladistvé. Dále tvrdil, že trestná činnost mládeže je způsobena vlivy okolí 

a celá společnost za ni proto nese odpovědnost. 

Významným pokrokem byl v Kanadě Zákon o mladých provinilcích (1894). Zákon 

stanovil zamezení kontaktu mladistvých se staršími a recidivisty25. Namísto vězení posílá 

děti do péče domovů pro zanedbané nebo strádající děti. Podstata zákona spočívala v tom, 

že se s dětmi nezacházelo jako s kriminálníky, ale jako s mladými lidmi vyžadující 

odbornou péči. 1 přes silný odpor kjakýmkoli změnám byl vr . 1908 přijat nový Zákon 

o mladistvých delikventech opírající se o principy parem paíriae26. 

Německo 

Podobně jako došlo k reformě v ostatních státech, sílí na přelomu 19. a 20. století 

snahy za samostatné trestní soudnictví nad mládeží i zde. Určitá tolerance se ovšem 

projevila pouze v zacházení s mládeží ohroženou sociálně nežádoucími jevy, nikoli 

mladistvými delikventy. Jak uvádí Kuchta (1993), tato nejednotnost se projevila přijetím 

dvou následujících zákonů. Jsou jimi Zákon o péči a blaho mládeže 

(Reichsjugendwohlfahrtsgesetz, 1922) a Zákon o soudnictví nad mládeží 

(Jugendgerichtsgesetz, 1923). Podobný systém péče o mladistvé aplikuje Německo i dnes27. 

Historie českého vězeňství 

Na výše uvedenou Carolinu navazuje hrdelní řád císaře Josefa I. zr . 1707, české 

země získaly jednotné trestní právo. Soudci měli přihlédnout k nízkému věku pachatele jako 

k polehčující okolností (u chlapců do 18 let, dívek 15 let). 

V soudnictví nad mládeží je důležitý zejména hrdelní řád Marie Terezie (Theresiana, 

1768), který se detailně zabývá nedospělými pachateli. Ustanovila jednotnou hranici 

k zmírnění trestu na 16 let. Jako první kategorizuje pachatele podle věku, poprvé užívá 

termín mladiství28. Ve vztahu k mladistvým vidíme pokrok zejména ve zmírnění důsledků 

trestní odpovědnosti, tzn. děti byly ušetřeny některých trestů a mučení (Kuchta, 1993). 

Dále ukládal, že se řízení s osobami do 16 let mají konat bez publicity, včetně zatajení jména jejich rodičů. 
To znamená, že mohl stát zasáhnout v těch případech, kdy se nedokázala rodina postarat o své děti. 
Poručenské soudy se staraly o nezletilé, o které se rodina nechce/nemůže postarat. Trestní soudy mládeže 

řešily delikty spáchané mladistvými (14-171et), výjimečně i mladé dospělé (18 -201et), (Kuchta 1993). 
1) děti do 7 let - nejsou trestně zodpovědné, 2) nedospělci do 14 let - mají sníženou trestní odpovědnost, 3) 

mladiství do 16 let. 
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Mladistvý ve výkonu trestního opatření odnětí svobody 2. kapitola - Trest a trestání 

Trestní zákoníky sepsány po Theresianě, rozpracovávají otázku trestní odpovědnosti 

dětí a mladistvých. Např. Všeobecný zákoník (1787) Josefa II. stanovuje beztrestnost dětí 

do 12 let a v posledním vydaném trestním kodexu v rakouské říši z r. 1852 se dělí mladí 

provinilci podobně jako v Theresianě. V první skupině nejsou děti do 10 let trestně 

odpovědné; do druhé skupiny patří nedospělci (10-14 let) se zmenšenou trestní 

odpovědností; mladiství ve věku 14-20 let by měli být trestáni mírněji (tj. nelze jim uložit 

trest smrti, nebo doživotní žalář). Ve zvláštních případech lze nedospělce zavřít po dobu od 

1 do 6 měsíců na samostatné oddělení ve věznici, nebo je umístit do polepšovny, která v té 

době rovněž sloužila k umísťování opuštěných a zanedbaných dětí. 

Po vytvoření samostatné Československé republiky dlouho platily rakouské trestní 

zákony. Zákonem o trestním soudnictví nad mládeží z r. 1931 se stát snaží více o výchovu, 

než trestání mladistvých. Dále se doporučuje větší angažovanost sociální péče o mládež. 

Významnou změnou je zvýšení hranice trestní odpovědnosti ze 12 na 14 let. Zákon se také 

zabývá rozšířením důvodů vylučujících trestnost mladistvých, zdůrazňuje individuálně 

preventivní a výchovné působení namísto represe (Kuchta, 1993). 

Krátce po 2. světové válce se začalo s přepracováním předpisů VTOS. Podle nich lze 

dosáhnout převýchovy jen na základě pracovní výchovy a přísného režimu29. Vydáním 

nových zákonů v 50. letech došlo k výrazným změnám v pohledu na účel trestu, výkon 

vazby, výkon trestu a ochranné výchovy. Až do této doby používané formy trestu vězení, 

tuhého vězení, žaláře a těžkého žaláře vystřídal trest odnětí svobody. Sledovala se náprava 

pachatele trestných činů. Začal se hodnotit stupeň převýchovy každého vězně, jeho chování, 

pracovní morálka, názor na odsouzení a uložený trest. Podle toho se prováděl výběr 

k návrhům na podmíněné propuštění nebo přerušení trestu. Došlo také ke změně zařazování 

odsouzených do 4 klasifikačních skupin30. V jednotlivých skupinách se uplatňoval odlišný 

režim; týkal se dopisování, návštěv, přijmu balíčků a PP31. 

V šedesátých letech mohly soudy (díky změně TZ a trestního řádu) vedle TOS 

ukládat i další tresty. Mladiství byli stíháni jen za nejzávažnější trestné činy a z výkonu 

trestu mohli být propuštění již po 1/3 trestu. Za významnou změnu v českém vězeňství 

považujeme Zákon č.59/1965 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody. Zde se konečně prosadila 

psychologie a pedagogiky. Vychovatelé se stali hlavními nositeli výchovy odsouzených. 

29 Např. „trestanci" nesměli kouřit, to bylo povoleno pouze za odměnu. 
30 Nejtvrdší byla I. skupina, sem se zařazovali odsouzení se špatnou pracovní morálkou a nepřátelsky 
smýšlející. 
31 Současně nesmíme zapomínat, že i sebelépe teoreticky zpracovaný zákon se nemusí osvědčit v praxi (např. 
práce v uranových dolech, političtí vězni). 
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Současnost (českého) vězeňství 

Trend výměny zkušeností a poznatků z oboru penologie není pouze otázkou několika 

posledních let. V 19. století vznikla Mezinárodní trestní a penitenciární komise, která se 

zabývala nejen penitenciární problematikou, ale také kriminologickými otázkami atd. 

V Paříži se na kongresu v r. 1895 projednávala problematika dětí a mladistvých. 

V r. 1958 byla vydána Standardní minimální pravidla pro zacházení s vězni {Standard 

Minimum Rides For Treatment of Prisoners And Related Recommendations), která vychází 

z obecných Standard sepsaných již v r. 1934 za přispění Mezinárodní trestní a penitenciární 

komise (vr. 1951 převzala její úkoly OSN). Cílem Standardních minimálních pravidel je 

vysvětlení pojmu dobrý způsob zacházení s vězni, jak by mělo vypadat spravování věznic32 

a také přispívají k respektování a ochraně základních lidských práv33. 

Na Standardní minimální pravidla navazují, resp. jsou jejich přepracovanou verzí 

Evropská vězeňská pravidla (EVP). VEVP se klade důraz na zachování důstojnosti 

člověka, na závazek vězeňských správ jednat lidsky a prospěšně, na význam role personálu 

a na účinné moderní přijetí řízení (Černíková 2005, s.48). V podstatě se jedná o určitý 

návod, podle nichž by se měl každý stát řídit. Hlavní myšlenkou je fakt, že uvěznění 

(zbavení svobody), je již trest sám o sobě. Proto by podmínky nebo režim ve vězení neměli 

žádným způsobem zhoršovat situaci vězněného. 

České vězeňství muselo krátce po revoluci vr. 1989 projít několika změnami34. 

Cílem změn má být moderní a humánní vězeňský systém. Analýza a srovnání českého 

vězeňství z pohledu Standardních minimálních pravidel a EVP umožnily změny v zacházení 

s osobami ve VTOS i ve vazbě tak, aby plně respektovala právo a důstojnost člověka 

zaručené Základní listinou lidských práv. Výsledkem těchto snah bylo přijetí zcela nového 

Zákona o výkonu vazby č.293/1993Sb. a v r. 1994 prováděcí vyhlášky k zákonům o výkonu 

vazby a trestu. V rámci vězeňství, jako specifického druhu sociální služby orientované 

zejména na změnu chování vězněných a jejich následující reintegraci do společnosti, se 

zaměříme na mladistvé. 

32 Např. podle doporučení by žádné zařízení nemělo přesáhnout kapacitu 500 míst, stanovují povinné 
vzdělávání negramotných a mladých vězňů; považují za žádoucí chránit vězně před špatným zacházením 
(mučením), zvi. v souvislosti s prosazováním disciplíny. 
33 Kromě Standardních minimálních pravidel se OSN zasadila o přijetí několika dalších významných 
dokumentů, např. Konvence proti týrání (1984); Minimální pravidla pro správu soudnictví mladistvých (1985); 
Pravidla pro ochranu mladistvých zbavených svobody (1990). 
34 Nepochybně k nejvýznamnějším změnám po r. 1989 vedoucí k humanizaci trestání je zrušení trestu smrti. 
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Výkon vazby (VV) se řídí zákonem č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby. VV se řídí 

pravidly zohledňující vývojovou etapu mladistvého. Mladiství jsou odděleni od dospělých, 

na oddělení se dodržuje mírnější režim, nabízí se jim celá řada vzdělávacích (včetně 

zajištění povinné školní docházky), zájmových, sportovních programů ve snaze zmírnit 

nežádoucí důsledky výkonu vazby (včetně možnosti vycházek, návštěv, přijímání balíčků, 

korespondence atd.). 

VTO OS mladistvých se řídí kromě vyhlášky č. 345/1999 Sb. řád výkonu trestu 

odnětí svobody, zákonem č. 169/1999 o výkonu trestu odnětí svobody a především zákonem 

č.218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže35. Základní principy zacházení s vězni 

vychází z Všeobecné deklarace lidských práv a svobod a Rady Evropy. 

Věznice se diferencují podle způsobů vnější ostrahy a zajištění bezpečnosti na čtyři 

základní druhy: s dohledem, dozorem, s ostrahou a se zvýšenou ostrahou. Samostatnou 

skupinu tvoří mladiství. Zacházení s mladistvými se liší od zacházení s dospělými. 

U každého mladistvého by se měla zohlednit úroveň dosaženého vývoje mladistvého 

v oblasti psychické, sociální, mravní, rozumové a vzdělávací. 

Jak uvádí Bajcura (1999), mladiství by měli pochopit nutnost aktivního přístupu 

a řešení vlastní životní situace. Ostatní pracovníci jim mohou podat pouze pomocnou ruku. 

To je, nebo lépe mělo být, smyslem celé práce. Dobře to vystihuje výrok od Wilhelma 

Reicha (in Kopřiva, 1997): „Pomoz všem tak, daleko, jak chtějí jít, a o kousek dál." Každý 

dobře ví, že někdy sám netuší, co vlastně v té konkrétní chvíli (situaci) potřebuje. Nebo to 

víme, ale neřekneme to. Podobně se chovají mladiství. 

K novému obratu v přístupu k trestům a způsobu trestání došlo v Evropě v druhé 

polovině 20. století. Pozornost odborníků se obrátila k novým možnostem trestání od 

uvěznění. Penologové si uvědomují, že uvěznění nepřináší očekávaný výsledek. 

V případě, že budeme mluvit o mladistvých, ocitají se ve zcela odlišném prostředí 

s menší možností pozitivních stimulů. Ztrácejí možnost rozhodování a soběstačnosti ve 

věcech, o které se musí běžně starat zcela sami. Tím se jen stupňuje riziko jejich selhání po 

propuštění na svobodu. Zvlášť mladý člověk se pak často nedokáže orientovat v normální 

společnosti, která se za dobu jeho pobytu ve vězení změnila (stejně jako jeho okolí 

a rodina). Navíc získá nálepku kriminálníka a pro ostatní se stane nositelem všeho špatného. 

Toto všechno může mít za následek vzniku syndromu otáčivých dveří. 

35 V úplném znění; Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže 
a o změně některých zákonů. 
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Řešení hledají odborníci z oboru penologie v alternativních trestech a ve znamení 3D: 

dekriminalizace drobných trestných činů (omezení skutkových podstat), depenalizace 

(odklon od uvěznění), diverze (odklon od trestního stíhání). 

Alternativní tresty jsou odlišné již svou podstatou. Odsouzený zůstává za určitých 

podmínek ve svém původním prostředí. Trestem se nenarušují rodinné vztahy a významná 

jei skutečnost, že finanční zátěž státu je minimální nebo vůbec žádná. Alternativním 

trestem se rozumí trest, který se nespojuje s trestem odnětí svobody, který může soudce 

uložit v takových případech, ve kterých by jinak pachatele odsoudil k trestu odnětí svobody. 

Délka trvání alternativní sankce musí být úměrná trestnému činu a délce trestu odnětí 

svobody" (Šotolová, in přednášky Prohlubující etopedie 2005). 

Následující tabulka ukazuje vývoj stavu mladistvých obviněných a odsouzených za 

posledních 10 let. Je možné vysledovat určité snížení počtu jak obviněných, tak 

odsouzených mladistvých. Jedná se o stav k 31.12. toho roku. Z tabulky je zřejmé, že pouze 

část obviněných je nakonec odsouzena k VTO OS. Lze soudit, že byl ostatním uložen 

alternativní trest, nebo se upustilo od trestního stíhání. Z tabulky je dále patrné, že se počet 

mladistvých žen v posledních 11 letech výrazněji nezměnil. 

Tabulka č. 1: Vývoj stavu mladistvých obviněných a odsouzených v letech 1995 až 200536 

obvinění 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Muži 492 515 339 254 214 156 116 99 90 73 63 
ženy 17 22 11 10 13 7 4 3 3 6 1 
odsouzení 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Muži 183 162 167 158 129 107 84 80 90 96 120 
ženy 4 2 5 5 2 3 3 1 4 6 4 
celkem 696 701 522 427 358 273 207 183 187 181 188 

36 Tabulka byla vytvořena na základě údajů uvedených v ročenkách na stránce www.vscr.cz. 
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3. Z A H R A N I Č N Í ZKUŠENOSTI S P R O B L E M A T I K O U 

Z A C H Á Z E N Í M L A D I S T V Ý C H V Ě Z Ň Ů 

Informace k této kapitole byly čerpány zejména z knihy Imprisonment Today and 

Tomorrow od Friedera Dunkela a Dirk van Zyl Smita, informací a článků získaných na 

internetu a samozřejmě z časopisů České vězeňství. Jedná se o přehled některých vybraných 

zemí, které jsou nějak zajímavé (zdroj případné inspirace, nových trendů, popř. jiného 

pohledu na vězeňství a přístupu k odsouzeným). Pojítkem všech těchto států je The 

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degradin Treatment or 

Punishment snažící se o zlepšení podmínek pobytu ve vězení a zacházení s osobami 

omezenými ve svých právech. 

Evropsky vvbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu 

zacházení nebo trestání (CPT) 

„ Výbor bude prostřednictvím návštěv zkoumat zacházení s osobami omezenými ve 

svých právech s cílem prosadit, bude-li to nezbytné, ochranu takových osob před mučením 

a nelidským nebo potupným zacházením nebo trestáním" (Článek. 1. ECPT)37. 

Ačkoli počet případů týrání a mučení klesl, stále ještě existují místa, kde vězni a další 

lidé zbavení svobody musí podstoupit nelidské a ponižující zacházení nebo trestání. 

Důvodem jsou většinou nedostatečné životní podmínky ve starých a přelidněných věznicích. 

ECPT vznikl na základě nutnosti zamezit nelidskému zacházení se zadrženými 

osobami38. Návrh Úmluvy Rady Evropy byl zpracován Parlamentním shromážděním Rady 

Evropy podle konceptu Mezinárodní komise právníků a Švýcarského výboru proti mučení. 

Členské státy ratifikovaly Úmluvu v r. 1987, v účinnost vstoupila v r. 1989. 

Členy CPT jsou nezávislí a nestraní odborníci různých profesí (např. právníci, lékaři, 

specialisté na vězeňství atd.). Z důvodu posílení nezávislosti se nesmějí účastnit návštěv ve 

svých vlastních zemí. Během návštěvy mají oprávnění navštívit všechna místa, kde jsou 

zadržovány osoby zbavené svobody. V těchto institucích se mohou členové CPT pohybovat 

bez omezení, mohou hovořit s klientem daného zařízení bez přítomnosti další osoby 

a s kýmkoli dalším bez jakéhokoli omezení. Během návštěvy hodnotí podmínky a získává 

informace o konkrétním zařízení. Patří sem nejen věznice, zařízení pro mladistvé, policejní 

37 Sekretariát CPT sídlí v Radč Evropy ve Štrasburku. CPT navštěvuje země z celého světa. 
38 Přestože se již ve Všeobecné Deklaraci lidských práv (čl. 5) píše, že nikdo nesmí být podrobován mučení 
nebo krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení/trestu. Stejně jako se zde píše o rovnosti lidí ve svobodě, 
důstojnosti a právech. 
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stanice, ale také imigrační zařízení, psychiatrické léčebny a domovy sociální péče. CPT 

rozlišuje návštěvy na pravidelné nebo ad hoc39. Po každé návštěvě je vypracována zpráva 

obsahující zjištění a případně doporučení pro zjednání nápravy. Přestože jsou získané 

informace důvěrné, existují dvě výjimky, kdy lze zprávu zveřejnit. Buď tak může učinit stát, 

ve kterém návštěva probíhala, nebo pokud stát odmítá spolupracovat či zlepšit současný stav 

podle návrhů40. 

CPT se jasně vymezilo ve vztahu k mladistvým. Výbor zdůrazňuje, že všechny jím 

vypracované standardy souvisejí či dále doplňují další mezinárodní dokumenty jako jsou 

Úmluva o právech dítěte (1989), Standardní minimální pravidla OSN pro výkon 

spravedlnosti mladistvých (1985), Pravidla OSN na ochranu mladistvých zbavených 

svobody (1990). CPT zastává stanovisko, že by mělo k uvěznění mladistvých dojít jen 

v krajních případech a po co nejkratší dobu. Následující země jsou ty, které spolupracují s 

ECPT: 

Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbajdžán, Belgie, Bosna a Herzegovina, Bulharsko, Černá hora, Česká 

republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzínsko, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, 

Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, bývalá Jugoslávie, Makedonie, Malta, Moldávie, 

Monako, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, 

San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, 

Ukrajina. 

Další význačnou institucí s evropskou působností je nevládní organizace EPEA41, 

která byla v r. 1991 založena Radou Evropy pro rozvoj a podporu vzdělávání a další aktivity 

ve věznicích. V současné době má tato organizace kolem 800 členů v 35 zemí Evropy. 

EPEA předkládá zemím doporučení v 17 bodech, k nimž patří např. právo vězně na 

přístup ke vzdělávání, s ohledem na jeho potřeby, schopnosti a věk. Dále doporučují 

podporu aktivní účasti vězně na vzdělávání, umožnění dalšího navazujícího (profesního) 

vzdělávání atd. (více na www.epea.org). K jejím dalším cílům patří: 

• podpora a pomoc pro rozvoj vzdělávání ve věznicích 

• spolupráce s dalšími organizacemi 

• podpora výzkumu v oblasti vzdělávání ve věznicích. 

Následujících osm zemí stručně popisuje způsoby zacházení s mladistvými. 

39 Pravidelné návštěvy probíhají periodicky, podle každoročně sestaveného plánu. Návštěvy ad hoc jsou 
organizovány podle okolností. Umožňují tak CPT zareagovat ve chvíli, kdy obdrží informaci vyžadující 
okamžitou pozornost. Příležitostně jsou ad hoc návštěvy prováděny na žádost samotného státu. 
'10 Prakticky všechny státy na utajení informací netrvají a většina jich dala CPT souhlas k publikaci. 
41 EPEA = European Prison Education Association 
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Anglie a Wales 

Teprve vr . 1990, po vzpourách ve věznicích, byly novelizovány zastaralé předpisy 

z Viktoriánské doby, které od té doby prošly několika úpravami. K jedněm z mnoha patří 

i soukromé věznice. Včetně státních zařízení a věznic pro mladistvé delikventy je v Anglii 

135 zařízení určená mladistvým provinilcům42. Minimální věk pro odsouzení k trestu vězení 

je 15 let. Věk trestní odpovědnosti je v Anglii stanoven na 10 let (děti lze zadržet za vážná 

provinění, např. vražda, znásilnění, žhářství apod.)43. Cílem je uložit co nejkratší trest 

(v průměru do 1 roku). Přesto jsou jedinci odsouzení i na 10 let a více, včetně doživotí. 

Mladistvým vězňům se nabízí možnost dokončení vzdělání, zaměstnání, vzdělávací 

programy a výcvikové kurzy atd., vše s ohledem na pozdější využití po propuštění na 

svobodu (aktivity zabírají minimálně 25 hodin týdně). Od r. 1999 je každému dospívajícímu 

poskytnut individuální program s klíčovým pracovníkem ve vězení. Tento program také 

připravuje mladistvého na zvládání a překonávání takových problémů jako jsou drogová 

závislost atd44. 

K účelům kontroly zacházení s mladistvými byla zřízena nezávislá organizace Rada 

pro mladistvé pachatele, YJB45. Pravidelně kontrolují vzdělávací plán, individuální 

vzdělávací potřeby a řízení činnosti mladistvých, zda odpovídají požadavkům ve školním 

roce4ň. YJB rozhoduje, do kterého zařízení (soukromého nebo státního) bude mladistvý 

delikvent umístěn (např. rezidenční zařízení Orchard Lodge popisované Vořechovským in 

České vězeňství č. 5/2006)47 

Zařízení není věznice, ale v mnohém se jí podobá. Obsahuje tři uzavřené (kapacita 7 

osob) a jednu otevřenou sekci (10 lidí). Uzavřená oddělení jsou dále rozdělena do 3 

věkových kategorií. Každý po nástupu do zařízení dostane na prvních 14 dní žlutou kartu se 

sedmi základními cíli (např. dělej, co se ti řekne; udržuj pokoj uklizený apod.). Podle 

hodnocení chování se připraví další cíle. Neplní-li úkoly, nemá body, resp. výhody (trestem 

je nezískání bodů). Klient může sám svým chováním ovlivňovat podmínky v zařízení. 

42 Tento počet zahrnuje 45 místních věznic, vazebních věznic a 5 „high-security" věznic. 
43 V Anglii a Walesu bylo k 31.3.2006 ve věznicích a ústavech celkem 2758 mladistvých; z toho 220 dívek -
ve věznicích již nejsou společně s dospělými ženami (Vořechovský in České vězeňství č. 5/2006, s. 16). 
44 Výzkum ukázal, že program významně omezuje případnou recidivu dospívajících. Téměř 2/3 mladistvých 
zařazených do programu se později dokázaly vyhnout dalšímu rizikovému chování. 
45 YJB = The Youtli Justice Board for England and Wales 

' Nízká úroveň vzdělání této skupiny ukázala, že vzdělávání a výchova musí tvořit základní kámen zacházení 
s mladistvými. Gramotnost mladistvých se podle výzkumu pohybuje na úrovni průměrného 1 lletého dítěte. 

1) ochranný ústav 2) ochranné vzdělávací středisko a 3) věznice. Všechny tři typy jsou navzájem prostupné. 
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Francie 

Vězeňský systém je rozdělen do 3 kategorií (platné pro státní i soukromé věznice): 

1. Maisons ďarreí, kde jsou umístěni vězni s krátkodobým tresty a ve vazbě 

2. Maisons centrales pro vězně odsouzené k dlouhým trestům 

3. Centres de détention pro vězně končící svůj trest (připravují se zde na život na 

svobodě48). 

Z pohledu zdravotnické péče o vězně stojí za povšimnutí kroky v přístupu k prevenci 

přenosu některých nemocí (př. tuberkulóza, pohlavně přenosné choroby), nebo program 

určený k distribuci kondomů, výměny jehel a prevence přenosu infekčních onemocnění. 

Samostatná skupina mladistvých vězňů (tj. osob do 18 let) zahrnuje přibližně 2% 

celkové populace49. Stejně jako v jiných zemích se musí i Francie vypořádat s faktem, že 

stále mladší věkové skupiny páchají trestné činy. Na základě tohoto fenoménu doporučilo 

ministerstvo vnitra opětovné otevření zařízení pro mladistvé delikventy do 18 let. Současně 

s tím si museli odborníci uvědomit zranitelnost této skupiny, včetně častějších rizik 

sebevražedného jednání. To vede k vyšším nárokům na bezpečnost, specifičnost zacházení 

s klienty a především personál. 

Německo 

Podle zákona soudnictví o mladistvých (Jugendgerichtsgesetz - JJA) se soudy snaží, 

uložit takový trest, který by měl především funkci výchovnou a teprve pak omezoval 

svobodu mladistvého. K uvěznění se přistupuje jako poslednímu možnému řešení, kdy se 

kázeňské opatření zdá jako nedostatečné. Jak uvádí Důnkel, v r. 1990 se v Německu 

rozšířily možnosti odklonu. Snahou JJA je rovněž narovnání vztahu mezi mladistvým 

pachatelem a obětí50. 

Mladiství vykonávají trest v oddělených věznicích. Podmínky odpovídají 

mezinárodním pravidlům (Pekingská úmluva Spojených národu zr. 198551). Minimální 

délka uvěznění 14-171etých mladistvých je 6 měsíců a maximální délka 5 let. V případě, že 

mladistvý spáchá obzvlášť závažný zločin, za který by mohli dospělého člověka odsoudit 

kvíce než 10 letům vězení, odpovídá maximální délka potrestání právě 10 rokům (včetně 

48 Podobně jako v Anglii řeší privatizace věznic ekonomickou otázku, ale také podmínky vězňů a personálu. 
49 Z důvodů minimalizace rizik a ochrany mladistvých nelze ve Francii zavřít osobu mladší 16 let na 
samovazbu. 
50 Podle zákona neexistuje omezení v povaze trestného činu. Za určitých okolností mohou být „odkloněny" 
také závažné činy; těmi jsou např. učiněné kroky k nápravě škody, vhodná omluva (náprava, náhrada) oběti. 
51 Podle Pekingské úmluvy lze mladistvého uvěznit pouze v případech spáchám vážného násilného činu nebo 
opakovaného násilného či jiného trestného činu, pokud se zdá, že nelze nalézt jiné vhodné řešení. 
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mladých dospělých ve věku 1 8 - 2 1 let)52. Zařízení umožňuje mladistvým dokončit základy 

vzdělání, popřípadě střední školu, včetně závěrečné zkoušky. Další cennou snahou je 

náprava mladistvých skrze adrenalinové sporty, zážitkovou pedagogiku (např. horolezectví, 

cyklistika, kanoistika apod.) a konfrontace pachatele s obětí. 

Přesto, že již uběhlo několik let po spojení Západního a Východního Německa, dosud 

nalezneme specifické problémy po tu kterou část. Podle Dunkela, určité shody dosáhlo 

bývalé Západní a Východní Německo pouze v počtu násilných trestných činů (v Západním 

Německu došlo za posledních 5 let k nárůstu a ve Východním Německu se situace více 

méně stabilizovala). Společným problémem jsou také mladí migranti a jedinci etnických 

minorit, zvlášť z turecké komunity. Důnkel uvádí, že tato skupina tvoří ve vězení silnou 

a těžko zvladatelnou vězeňskou subkulturu. Východní část Německa je specifická 

vzájemným vztahem mezi trestnými činy a xenofobií s rasovým podtextem. 

Nizozemí 

Od r. 1990 se rozšířilo využití alternativních trestů za ta provinění, za která by, 

v případě odsouzení, nepřesáhlo uvěznění dobu šesti měsíců. Tento trend se ukázal 

významným faktorem ke snižování počtu nejen mladistvých vězňů, ale také zlepšení 

podmínek. V současné době se počet cel pohybuje kolem 12 tisíc. 

V r. 1999 vstoupil v platnost zákon o věznicích, PPA53, ve kterém jsou uvedeny tři 

základní principy; resocializace, uskutečnění sankce v co nejkratší době a co nejméně 

vystavovat uvězněného různým omezením. 

Věznice se dělí podle stupně bezpečnosti (extrémně nízká, omezená, normální, širší 

nebo maximální bezpečnost). Dříve byly dalším kritériem délka trestu a věk odsouzených. 

Ačkoli již není věk rozhodující, stále zde existují věznice vyhrazeny pouze mladistvým 

vězňům (např. Penitentiary Training Camp se čtyřicetiletou historií). Spíše se využívají 

nápravná (převýchovná) zařízení. Mladistvý zde může být maximálně dva roky. 

Zajímavostí je možnost pronajmutí televizní soupravy ve vězení. Pokud vězeň trvá na 

použití svého vlastního televizoru, musí být nejprve prozkoumán, zda neobsahuje nějaké 

ukryté zakázané předměty. Náklady s tím vynaložené musí vězeň uhradit. 

Vzhledem k liberálnímu postoji Nizozemí k drogám překvapí doporučení ministra 

spravedlnosti, aby vězeňští lékaři neposkytovali vězňům udržovací dávky metadonu, 

52 V současné době převládají tendence trestat mladé dospělé (18-21 let) podle soudnictví pro mladistvé. 
Podobným směrem se ubírá i Španělsko, Rakousko, Litva atd. V případě posouzení závažnosti trestu se 
vychází z osobnosti pachatele, jeho zralosti, k motivaci a povaze trestného činu. 
5 Penitentiary Principles Act 
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s výjimkou zvláštních případů (např. krátká doba uvěznění). Doporučení vyzývá ke 

snižování dávek až k jejich úplnému vymizení. Z výzkumu vyplynulo, že 60% odsouzených 

má psychické problémy právě v důsledku dlouhodobé závislosti na návykových látkách 

(drogy, alkohol). V této skupině se výrazně objevují obtíže v podobě změny nálad (časté 

deprese). 

Z důvodů problémů s nedobrovolným odvykáním uživatelů drog byla zřízena tzv. 

Addiction Counsellin Wards. ACW může ukazovat jednu z cest řešení této problematiky. 

Pokud se chce vězeň léčit, musí požádá o umístění do ACW. V případě porušení daných 

pravidel (např. kontrolou moče se zjistí intoxikace návykovou látkou), musí ACW opustit 

a následuje disciplinární řízení. 

Polsko 

Základním principem Polského vězeňství je diferenciace vězňů. Nejedná se pouze 

o různé typy vězeňských institucí a režimů z důvodu rozdílných potřeb vězňů, ale také 

rozlišení na úrovni zacházení, tj. podle systému zacházení na normální, terapeutický nebo 

léčebný (pro léčebný program je nutný souhlas vězně; pravidlo se netýká mladistvých). 

Podle zákona, nelze uvěznit mladistvého do 171et, výjimku tvoří mladiství starší 15 let, kteří 

spáchali zvlášť závažný trestný čin a pro jejich nápravu nestačí běžné opatření. V Polsku se 

osvědčila snaha předcházet setkávání mladistvých odsouzených a zadržených. 

Jedním z nejvážnějších problémů polského vězeňství je existence kriminálních 

subkultur. Existuje neoficiální rozdělení na 3 hlavní kasty. Jsou to „ludzie" (lidé), Jrajerzy" 

(bažanti) a „cwele" (outsideři); (Szecówka in České vězeňství č. 4Ú2002, s.57): 

1) Ludzie; jinak git-ludzie nebo grypsujacy54. Podobně jako u nás „king" jsou na nejvyšším stupni 

v hierarchii, mají veškeré výhody, jsou dobře organizovaní a navzájem loajální. Odmítají 

spolupracovat s vězeňským personálem. 

2) Frajerzy55 - nejsou homogenní skupina jako ludzie, většinou se stávají jejich služebníky, ale také 

plní požadavky personálu. Někteří z nich se mohou za určitých podmínek stát Judziemť. 

3) Cwele - nacházejí se vespod celé hierarchie; jsou častým terčem homosexuálních útoků56. Bývají 

násilně „označkováni" (obvykle j im na ušním lalůčku či okolí ucha vytetují tečku). 

54 Jak uvádí Szecówka, ludzie si nikdy nepotřásají rukou se členy jiné skupiny, nesedí s nimi u jednoho stolu, 
mají vlastní jazyk a tetování, často v podobě tečky vytetované pod vnějším koutkem levého oka. 
55 Také se jim říká „szwajcar (Švýcar), bunkier (bunkr) či choragiewa (korouhvička). 
56 V této skupině převážně nalezneme odsouzené, které spáchali násilný trestný čin na dětech. 
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Rusko 
Od r. 1990 prošlo Rusko mnoha změnami. V současné době se zařízení pro odsouzené 

dělí podle kriminálních „zkušeností" odsouzeného a závažnosti zločinu na57: 

^ Trestní kolonie (ty se člení na osadnické kolonie, trestní kolonie se základním režimem, 

s přísným režimem, s obzvlášť přísným režimem58) 

> Výchovné kolonie (určené pro mladistvé dívky a chlapce se základním a více omezuj íc ím 

režimem) 

> Věznice (ve věznicích nalezneme recidivisty, osoby odsouzené k v í c e než 5 letům za 

obzvlášť vážné trestné činy a vězně přeřazené z trestních kolonií za porušování řádu) 

^ Léčebné ústaw (určené pro osoby závislé na drogách a alkoholu a duševně nemocné) 

Alarmujícím problémem je přeplněnost věznic a vazebních věznic59. V některých 

zařízeních se musí vězni dělit o postel a tak spí na směny. Existuje zde fenomén smrti 

udušením z důvodu nedostatku vzduchu v cele60. Poměrně nedostatečně se také naplňují 

potřeby vězně pravidelného kontaktu s rodinou. Vedení věznic sice má zájem o udržení 

kontaktu mezi mladistvým a jeho rodinou, ale důvodem minimálního styku bývá značná 

vzdálenost od místa bydliště odsouzeného. 

Ačkoli počet vážných činů (jako jsou vraždy, útěk a loupež) spáchaných mladistvými 

stoupá, více než polovina odsouzení je za krádež61. V lednu 2003 se počet mladistvých 

odsouzených pohyboval kolem 11 tisíc a dalších 8000 čekalo na rozhodnutí soudu ve vazbě. 

Vězeňská subkultura v Rusku má stejně jako kdekoli jinde (viz Polsko) propracovaný 

kastovní systém, který je plný komplikovaných pravidel a rituálů62. K jednomu z nich patří 

„nevynášet" informace a nemluvit o zneužívání a týrání. 

Dělí se na pět stupňů; „vedoucí", dále jsou ostří hoši, ,patsany". Uvnitř těchto skupin 

nalezneme „mužiky" (spolupracují s autoritami). O stupeň níž jsou ,pomoiki" - „nevolníci". 

Na úplném konci hierarchie nalezneme „nedotknutelné", neboli,.ponížené". Často se stávají 

obětmi sexuálního zneužívání (je jím každý „nováček"). Mají nejhorší místo v pokoji, není 

jim povoleno dotknout se jídla a pití bez svolení. Vyjma sexuálního obtěžování se s nimi 

ostatní členové z vyšších kast vyhýbají přímému kontaktu. 

57 Dodržují kritéria dělení podle věku na mladistvé a dospělé, pohlaví, prvotrestaní a recidivisté atd. 
58 V koloniích jsou odsouzení za nedbalostní činy, prvotrestaní, ženy recidivisti a vězni mající trest doživotí. 
59 Na každého vězně vychází přibližně l-2m2 . V jedné místnosti (cca 80m2) spí 40 až 100 vězňů. 
60 Odsouzení spí obvykle na palandách po třech nad sebou. Nejsilnější, nebo nejstarší spí v noci. 
61 Není výjimkou mladistvý odsouzený za krádež v celkové hodnotě nepřesahující několik rublů. Vzhledem 
k současnému soudnictví, může být uvězněn i dospívající, který se bije se svým vrstevníkem. 
62 V případě, že mladistvý poruší některé z nevyřčených a o to přísněji dodržovaných pravidel, je bez milosti 
degradován na žebříčku hierarclúe o stupeň níž. 
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Z důvodu sexuálního zneužívání nejsou neobvyklé pohlavně přenosné nemoci. Podle 

statistik zr . 2004 má kolem 4% mladistvých syfilis a žloutenku typu B63. Vláda si 

uvědomuje nutnost prevence HIV mezi vězni, např. distribucí kondomů a výměny jehel 

používaných také k tetování64. 
v 

Španělsko 

Snahou Španělska, je co nejvíce přizpůsobit život ve věznici životu na svobodě. Ve 
v 

Španělsku kromě diferenciovaných věznic podle pohlaví, existují také koedukované 

věznice. 

Také Španělsko řeší problém s vysokým počtem vězňů nakažených HIV, zejména 

mezi uživateli drog (oblíbený je hašiš z Maroka a kokain). Problém částečně omezili 

substituční léčbou, programu zabývající se protidrogovou prevencí a výměnou jehel. 

Oproti ČR se zdají tresty ve španělských věznic mnohem přísnější; např. samovazba 

(až 14 dní), izolace o víkendech (až 7 víkendů), ztráta možnosti vycházek (až 2 měsíce), 

minimální/žádná komunikace s ostatními vězni (až 1 měsíc), apod. Veškeré tresty lze 

prodloužit o polovinu. V případě spáchání několika trestů najednou, se limit sankcí 

ztrojnásobí (např. samovazba trvá až 42 dní). Ve věznicích pro mladistvé (hranice 

dospělosti je 18 let) nalezneme i mladé dospělé do 21 let65. Ve vězení si mohou mladiství 

odsouzení vybrat z pěti programů: základní a pomocný výcvik, pracovní kurzy, kulturní 

a volnočasové aktivity, sport a speciální intervenční kurzy pro osoby s psychosociálními 

problémy (např. drogově závislí). 

Ve Španělsku, v r. 2001, vešel v platnost nový trestní zákon pro mladistvé (14-18 let) 

nařizující následující změny v trestním stíhání mladistvých, kteří se podíleli nebo spáchali 

trestnou činnost. Tato rozhodnutí se týkají: 

- Přiděleni speciálních kompetencí soudu pro mladistvé pro posouzení závažnosti deliktu. 

- Nemožnost hromadit několik procesů u Národního Soudního Dvora k dalším řízením. 

- Zvýšení trestu pro mladistvé až na 10 let, s možností snížení na 5 let. 

Španělsko se potýká s problematikou týkající se násilných akcí a teroristických útoků 

provedené separatistickou organizací ETA. Dochází k vraždění, většímu množství násilných 

trestných činů, demonstracím a stím spojené četnější agresivitě mladistvých, kteří se 

shlukují do skupin (gangů). Ty se, pod záštitou extremistických organizací, účastní 

63 V r. 2003 bylo HIV pozitivních (včetně nemoci AIDS) 37 200 osob a 86 100 mělo tuberkulózu. 
64 Tetování - způsob specifického označení jednotlivých skupin odsouzených; ukazuje do jaké skupiny patří, 
jaká má práva a především povinnosti. Tetování je často další formou přenosu nakažlivých onemocnění. 
65 Výjimečně jsou zde mladí dospělí do 25 let. Vše závisí na osobním vývoji a zralosti konkrétního jedince. 

-30-



Teoretická část 
Mladistvý ve výkonu trestního opatření odnětí svobody 3. kapitola - Zahraniční zkušenosti 

pouličních přepadení, provokují a vyvolávají mezi lidmi paniku a strach. Zákon proto 

namísto mechanismů upřednostňujících vzdělání a výchovu mladistvých, navrhuje změny 

ve své podstatě přísnější. 
v 
Švédsko 

Trestní systém se v současnosti obrací především na společnost, dává pachateli 

možnost jakýmkoli vhodným způsobem odčinit trest, nevyřazuje ho z komunity a umožňuje 

mu tak nový start. Svoje zásadní místo v péči o vězně má ombudsman, k jehož hlavním 

povinnostem patří dohlížet na nezletilé v nápravných zařízeních, chránit jejich práva (a také 

je s nimi seznámit)66. Ombudsman řeší stížnosti mladistvých, poskytuje informace apod.67 

Švédsko má 4 diferenciační skupiny (první tři jsou „uzavřené věznice", čtvrtá 

kategorie patří k „otevřeným"); typická věznice má kapacitu kolem 100 vězňů, samostatné 

cely pro vězně jsou povinností. Nejkratší délka uvěznění je 14 dní. Takový trest není ve 

Švédku výjimkou, v současné době se užívá stále častěji. Průměrná délka trestu se pohybuje 

mezi 2 až 6 měsíci. Zásadním rozdílem od některých států, je zákaz samovazby jako formy 

potrestání. V současné době existují pouze dva tresty; předvedení před soud a varování. 

Pokud si odsouzený zažádal o podmíněné propuštění, lze odložit toto propuštění až o 15 dní. 

Děti mladší 15 let (hranice trestní odpovědnosti) nelze odsoudit (dohlížejí na ně 

sociální pracovníci). Mladistvým ve věku 15 až 21 let je věnována zvláštní pozornost 

v podobě individuálního přístupu a speciálních programů zacházení68. Častěji než uvěznění 

(nelze uložit doživotní trest) se mladistvým ukládá dohled nebo pokuty. 

Shrnutí 

Společný jev většině věznic je přeplněnost, zejména ve vazebních věznicích69. Na to 

ve zprávách opakovaně naráží i CPT. Přeplněné věznice zvyšují napětí, zhoršují hygienické 

podmínky, soukromí, zvyšují nároky na personál a tím hrozí předčasné vyhoření - burn-out. 

Jisté řešení můžeme hledat v zřizování soukromých věznic, které si své místo našly již 

v USA, Austrálii, JARu, Anglii, Německu či Švédsku, nebo v elektronickém monitorování 

odsouzených, především osob s krátkými tresty (tj. neměly by přesáhnout délku 3 měsíců, 

jejich účinnost pak klesá). 

66 Slovo ombudsman znamená ve Švédštině představitele, tj. osobu, nebo orgán chránící občany před 
zneužívání státem. 
67 K jiným, méně formálním, opatřením patří přesun odsouzeného do jiné věznice. 
68 Švédsko nemá, kromě jedné věznice a jednoho oddělení v jiné věznici, žádné další vězení pro mladistvé. 
69 Ve srovnání s ostatními kontinenty jako jsou Asie, Latinská Amerika a Afrika, je počet uvězněných 
v Evropě výrazně menší. Největšího počtu dosahuje Rusko a Čína. Odhaduje se, že celkový počet uvězněných 
na celém světě dosahuje přinejmenším 9 milionů, v Rusku i Číně více než 1 miliónu vězňů. 
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Žádoucí jsou věznice s celami určené pouze pro jednoho odsouzeného. Tohoto 

požadavku dosahují zejména skandinávské země a částečně i Německo a Nizozemí. 

Ve všech věznicích by měly být uvěznění informováni o svých právech. Toto právo 

se týká i etnických minorit a cizinců. Musí obdržet informace v jazyce, jemuž rozumí. Podle 

požadavků mají vězni nárok na stejnou úroveň zdravotní péče, jaká je poskytována 

svobodným občanům (v některých rozvojových zemí může takové doporučení činit 

problém, protože zdravotní péče odsouzených je leckdy lepší, např. JAR). Podle CPT (čl.56) 

neexistuje důvod k oddělení vězně pouze na základě toho, že je HIV pozitivní a který se cítí 

jinak zdráv. Těmito zásadami se řídí např. Švédko; vězeň se rozhoduje, chce-li se 

přestěhovat na specializované oddělení z důvodu ochrany před ostatními vězni. 

Současné tendence v trestní politice mladistvých jsou stále ambivalentní, pohybují se 

na hranici mezi tolerancí a represí. Svůj díl má na tom zveřejnění dat nárůstu kriminality 

mladistvých70. V Evropě není jednotný věk pro trestní odpovědnost, proto je téměř nemožné 

srovnávat země podle tohoto kritéria. Některé z Evropských zemí směrují k jeho snižování 

(např. Anglie a Nizozemí), ostatní udržují hranici 15 let, která se zdá být jakýmsi průměrem. 

Každý stát se snaží vyřešit problém, co s dítětem/mladistvým, který spáchal nějaký 

trestný čin. Většina zaujímá názor, že není vhodné vystavovat dítě prostředí věznice, dokud 

nebyly vyčerpány všechny možnosti. Děti neměly možnost získat tolik zkušeností jako 

dospělí, nedosahují ani stejné duševní úrovně. Z toho důvodu některé státy odmítají jasně 

stanovit věk pro trestní odpovědnost. Rozhodnutí nechávají na soudu. Pokud totiž dítě 

nedokáže rozlišit dobro od zla, nesmí se s ním jednat jako s člověkem zasluhujícím trest. 

Některé země zrušily věznice pro mladistvé úplně, jinde lze mladistvé potrestat jejich 

přeřazením k dospělým. Celkově se mladiství spíše posílají do výchovných nebo 

rehabilitačních zařízení. Přesto existují země (přibližně 12 zemí na světě), kde mladiství 

vykonávají trest doživotí bez možnosti případného propuštění. Knim patří např. Izrael, 

JAR, Tanzánie a Spojené státy. Je otázkou, zda takové opatření stále ještě splňuje představu 

„bezpečného" státu a jakým způsobem se v praxi naplňují požadavky výchovy a vzdělávání. 

7,1 Věk má podle Dunkela jen malý vliv na kriminalitu. Mnohem zásadnější je vliv migrace a etnických menšin. 
Podle výzkumu se zjistilo, že ve Francii stoupl počet spáchaných trestných činů migranty až ve druhé či třetí 
generaci. Tvoří tzv. socioekonomicky deprivovanou skupinu občanů. 
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Problémem u mladistvých je rovněž vhodná míra a tvrdost kázeňských trestů. Např. 

samovazba trvá v Německu maximálně 2 týdnu, ve Švédsku je tento druh trestu zakázán, 

Španělsko má maximální délku samovazby až na 2 měsíce. Některé státy Východní Evropy 

tento trest navíc zostřují těžkou prací a omezením jídla. Důnkel uvádí, že jsou mladiství 

trestáni třikrát víc než dospělí, přestože by vzhledem ke svému vývojovému stádiu měli mít 

volnější režim. V podstatě jsou nepřímo trestáni za svůj věk a specifičnost. 

Tabulka č. 2:Věk trestní odpovědnosti ve vybraných státech v Evropě a ve světě71 

Země (Evropa) Věk trestní odpovědnosti Země (Svět) Vět trestní odpovědnosti 
Anglie/Wales 10/12/15* Alžír 13 
Belgie 16"/18 Argentina 16 
Bulharsko 14 Austrálie 10 
Bývalá Jugoslávie 14/16* Bangladéš 7 
Česká republika 15 Brazílie 12 
Dánsko 15 Cín a 14 
Estonsko 14 Egypt 15 
Finsko*"* 15 Etiopie 9 
Francie 10 713 Filipíny 9 
Chorvatsko 14/16* Indie 7 
Irsko 7/15* Indonésie 8 
Itálie 14 Írán 9 dívky/15 chlapci 
Litva 14-/16 Japonsko 14 
Lotyšsko 14 Jihoafrická republika 7 
Maďarsko 14 Jordánsko 7 
Makedonie 14***/16 Kanada 15 
Moldávie 14***/16 Keňa 8 
Německo 14 Korejská republika 12 
Nizozemí 12 Kolumbie 18 
Norsko**** 15 Maroko 12 
Polsko 13 Mexiko 6-12+ 

Portugalsko 12*****16 Nepál 10 
Rakousko 14 Nigérie 7 
Rumunsko 16/18 Pákistán 7 
Rusko 14***/16 Peru 18 
Řecko 13 Spojené státy r+ 

Skotsko 8/16 Súdán i 
Slovensko 15 Tanzanie 7 
Slovinsko 14***/16 Thajsko 7 
Španělsko 14 Uganda 12 
Švédsko**** 15 Uzbekistán 13 
Švýcarsko 7/15* Vietnam 14 
Turecko 11 
Ukrajina 14***/16 - jiný zdroj uvádí 10 let 

71 Data čerpám z www.wikipedia.org a Diinkela. 
* trestní dospělost týkající se zadržení mladistvého (uvalení vyšetřovací vazby pod.) 
" p o u z e za dopravní přestupky 

pouze zmírnění rozsudku bez řízení samostatného soudnictví pro mladistvé 
pouze výchovné tresty (včetně uzavřené ústavní péče) a opatření 

** pouze za vážné tresUié činy 
žádná trestná zodpovědnost z důvodu omezení smyslů, užití zákona pro mladistvé 

+ většina státu má hranici 11 nebo 12 let, věk 11 let je stanovený pro federální ziočiny 
^ věk určený státem, minimální věk 7 let je ve většině státech podle zvykového práva 
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4. SPECIFIKA Z A C H Á Z E N Í S M L A D I S T V Ý M I V E V T O OS 

K4. říjnu 2006 se tato kapitola týká celkem 125 mladistvých odsouzených (z toho 

jsou 3 dívky ve Světlé nad Sázavou). Největšími věznicemi určenými pro mladistvé muže 

jsou Všehrdy (57 mladistvých) a Opava (49 mladistvých)72. Zacházení s mladistvými se 

výrazně liší od zacházení s dospělými. Rozdíly nalezneme v udílení kázeňských odměn, 

trestů, počtu návštěv, množství balíčků apod.73 

Charakteristika zařízení 

Věznice Všehrdy byla původně (r. 1958) určená pro výkon trestu odsouzených žen. 

V současné době v ní vykonávají trest mladiství, a dospělí muži v oddělení s dohledem 

a dozorem. V jedné z ubytoven je speciální oddělení alkoholicko-toxikomanické prevence. 

Historie věznice Opava se datuje od r. 1888 jako součást justičního paláce. 

V současné době je věznice určená pro mladistvé a dospělé muže v oddělení s dohledem 

a dozorem a odsouzené ženy74. 

Ve věznicích jsou zaváděny programy harm reduciton75. V souvislosti s ochranou 

a zamezením rizik vyplývajících z užívání drog, se ve věznicích zřizují bezdrogové zóny 

podle Nařízení č.49/2001 GŘ VS ČR76. V něm se stanovují pravidla pro zřizování a činnost 

bezdrogových zón ve vazebních věznicích a věznicích, metody a formy zacházení, 

personální a organizační zabezpečení. Jejich hlavním cílem je zamezit odsouzeným kontakt 

s návykovými látkami. Do léčebného programu jsou přednostně zařazováni odsouzení 

s nařízenou ochrannou protitoxikomanickou léčbou, dále pak mladiství, osoby blízké věku 

mladistvému a prvotrestaní. 

12 Ostatní věznice uvedené ve statistice mají 1 až 4 mladistvé odsouzené. Jedná se o Břeclav, České 
Budějovice, Hradec Králové, Liberec, Litoměřice, Olomouc, Ostrava a Teplice, (viz Statistika in České 
vězeňství č. 5/2006). 
73 Umístění do sainovazby je mladistvého možné až na 10 dní (dospělí 20 dnů), stejně jako celodenní umístění 
do uzavřeného oddělení. Umístění do samovazby s výjimkou doby stanovené k plnění programů zacházení lze 
až na 14 dní (dospělí 28 dní). Mladistvé nelze potrestat pokutou. Mladiství mají právo na 4 balíčky (dospělí 2) 
za rok a 5 hodin návštěv (dospělí 3h) během jednoho kalendářního měsíce. Mezi odměny patří např. zvýšení 
doby návštěv až na 8h (dospělí 5h), nebo mimořádné povolení balíčku (Zákon o VTOS č. 169/1999 Sb. 
v pozdějším znění č.539/2004 Sb.). 
7'1 Ve věznici dále nalezneme specializované oddělení pro drogově závislé ženy s nařízenou ochrannou 
protitoxikomanickou a protialkoholní léčbou a patologického hráčství. Dále je v provozu specializované 
oddělení pro muže v kategorii s ostrahou, s nařízenou ochrannou léčbou a patologického liráčství (in České 
vězeňství č. 1/2003). 
75 Harm reduction = označují se tím přístupy snižování či minimalizace poškození drogami u osob, kteří 
v současnosti drogy užívají a nejsou motivováni k tomu, aby užívání zanechali. Edukace zaměřená na snížení 
zdravotních rizik z užívání drog je rovněž pevnou součástí léčebných programů (Kalina 2001, s.43). 
76 = Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky 
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Programy péče o drogově závislé se ve věznicích v podstatě shodují. Většinou se 

jedná o komunitní přístup, jasně strukturovaný program a nejsou výjimkou namátkové 

odběry tělních tekutin k vyšetření na toxikologii. Tato specializovaná oddělení jsou od 

ostatních izolovaná. O umístění na specializované oddělení musí odsouzený požádat. 

Odsouzený se rovněž zavazuje k dobrovolnému dodržování pravidel a zásad stanovených 

řádem. O jeho přijetí rozhoduje komise. 

K hlavním funkcím vězení pro mladistvé, i když nejsou vždy veřejně deklarované, 

patří (Procházka, in poznámky z přednášek Muzikoterapie, 2005): 

1) podpora a péče 

2) léčba, výchova a náprava - společným jmenovatelem j e úsilí o změnu stavu, předpokládá se, 

že klient opustí zařízení v lepším stavu, než v jakém do něj přišel. 

3) omezení, vyloučení a represe (významnou součástí trestu je ochrana společnosti) 

Černíková (2002) uvádí, že o úspěšnosti výchovy lze hovořit tehdy, pokud jsou 

patrné změny v chování a postojích mladistvých, názorech a činech. Tyto změny by měly 

být výrazné a prokazatelné již během výkonu trestu, kde je možná přiměřená kontrola změn 

v psychice a morálce odsouzeného. Změnit (autorka diplomové práce by volila umírněnější 

slovo nasměrovat) myšlení mladistvého pozitivním směrem proto patří k nejobtížnějším 

úkolům všech pracovníků. 

Při práci s mladistvým nelze zapomenout na hlavní principy péče; během trestu je 

nutné se orientovat na budoucnost mladistvého po propuštění na svobodu, co nejvíce se 

snažit přizpůsobit podmínky vězení životu na svobodě a preventivně působit proti jeho 

škodlivým účinkům (včetně předcházení mimořádných událostí). 

Mluvíme-li o odsouzených, setkáme se s termínem zacházení (z angl. treatment77), 

který nahradil starší termín resocializace. Zacházení popisuje Hála (2005) jako soubor 

aktivit vězeňských pracovníků, kteří se takto snaží motivovat vězně k práci na sobě samém 

a tím zvyšovat jeho šance po propuštění z vězení a bezproblémové zařazení do společnosti. 

Černíková (2005) vysvětluje pojem zacházení jako souhrn aktivit směřujících k sociálně 

vyzrálejšímu a odpovědnějšímu chování odsouzeného. 

K dalším nově užívaným pojmům v penologické terminologii patří risk assesment. 

Hála to definuje (in České vězeňství č. 3/2006, str. 22) jako vyhodnocení podstatných 

nebezpečí, rizik, problémů, obtíží a překážek, které brání budoucí reintegraci odsouzeného 

do společnosti (riziko recidivy násilné trestné činnosti, nezaměstnanosti, závislosti na 

77 Treatment = zacházení, nakládání s někým (něčím), léčba, péče (Poldauf, Caha 2001, s. 564). 
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drogách nebo alkoholu). Risk assessment je součástí penitenciární diagnózy78. K jejím 

dalším bodům patří: základní data o odsouzeném; psychologická charakteristika (včetně 

jeho postojů k trestu); lékařská doporučení - upozornění na zdravotní rizika, omezení, 

osobní a rodinná anamnéza atd. 

Po provedení penitenciární diagnózy navazuje stanovení programu zacházení. 

Zahrnuje sestavené různé druhy aktivit s ohledem na potřeby a zájmy mladistvého. Program 

zacházení se skládá ze základních položek: pracovní, vzdělávací, speciální výchovné, 

zájmové aktivity, oblast utváření vnějších (= extramurálních) vztahů. Cílem programu 

zacházení je dosažení pozitivních změn v chování mladistvého, minimalizaci problémových 

povahových rysů osobnosti a podpořit jej v převzetí odpovědnosti za svůj život79. Přehled 

jednotlivých aktivit podle rozvržení do výše popsaných skupin je následující80: 

1. pracovní aktivity: osvojení dovedností a návyků spojených s prací (sebeobslužné činnosti) 

2. vzdělávací aktivity: často souvisí s dokončením školní docházky (vyučení v oboru, kurzu, 

popř. studium na střední škole, předprofesní příprava) 

3. speciálně výchovné aktivity: pedagogické, psychologické a terapeutické metody ve formě 

individuální nebo skupinové práce (pedagogické a psychologické poradenství; krizová 

intervence; využití terapeutických postupů či prvků některé z terapií - arteterapie, 

muzikoterapie, ergoterapie, relaxace, autogenní trénink; zvládání agresivity a řešení konfliktů) 

4. zájmové (volnočasové) aktivity: výtvarné, hudební, keramické kroužky, sport atd. 

5. oblast utváření a rozvíjení vnějších vztahů: vycházky, přerušení VTO OS, kontakt 

s rodinou (návštěvy, dopisování, telefonický kontakt), přáteli, s církvemi, státními orgány ČR, 

mezinárodními a neziskovými organizacemi a PMS81) 

V rámci kulturních a zájmových činností pořádají věznice (Všehrdy a Opava) 

koncerty, výstavy, výlety, olympiády, turnaje, atd. (např. každoroční organizování 

Všehrdského jara, kde hrají kapely odsouzených, pořádají se výstavy prací ze zájmových 

kroužků a dílen atd.). 

78 V souvislosti s termínem hodnocení rizik a potřeb odsouzených = risk assessment vyšel v Českém vězeňství 
(č. 5/2006) článek o navrženém systému k diferencovanějšímu způsobu rozdělení odsouzených. Měl by se j ím 
stát SARPOl - Souhrnná analýza rizik a potřeb osob. Základní strukturu tvoří pět částí (patří sem 
scbehodnotící dotazník, motivace odsouzeného, soubor dynamických rizikových faktorů atd.), zahrnuje 
objektivní i subjektivní metody hodnocení. 
79 Vězni, kteří odmítají některou z navržených forem programu zacházení, je stanoven minimální program 
zacházení. Tento program lze průběžně aktualizovat a případně přejít na individuální program zacházení. 
80 Množství nabízených aktivit záleží vždy na možnostech a finančních prostředcích dané věznice a především 
zájmu, nadšení a ochotě vězeňského personálu. 
81 = Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení 
konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon 
alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ociiranu komunity a prevenci kriminality 
(Poslání a cíle PMS www.justice.cz). 
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V obou věznicích probíhá vzdělávání mladistvých ve školských vzdělávacích 

střediscích (ŠVS). ŠVS Opava bylo zřízeno 1.4.198382. ŠVS ve Všehrdech vzniklo v dubnu 

1990 zrušením nápravně výchovného ústavu Libkovice a rozhodnutím o přemístění 

mladistvých právě do věznice Všehrdy u Chomutova". Mladiství a mladí dospělí se mohou 

v ŠVS vzdělávat v oboru odpovídajícím jejich možnostem a dovednostem. 

Ve Všehrdech se v současné době nabízí studentům 6 dvouletých UO (elektrikář, 

kuchař, truhlář, zahradník, zámečník a zedník), 6 odborných kurzů84 a 9 záučních 

a rekvalifikačních kurzů (kromě kovářského kurzu, kurzu malířských a natěračských prací 

jsou zde kurzy souběžné s učebními obory). Nabídka učebních oborů se každoročně 

přizpůsobuje zájmu o daná studia. Vzdělávání mladistvých, kteří svými intelektovými 

schopnostmi odpovídají úrovni studenta střední školy, lze takové vzdělávání po předchozí 

dohodě se školou poskytnout. Získaná vysvědčení a výuční listy mají stejnou platnost jako 

ty, které získávají žáci a studenti v ostatních školách v ČR (od běžných vysvědčení se nijak 

neodlišuje, nedochází tudíž k další stigmatizaci mladistvých). 

Motivace ke studiu mladistvých vězňů bývají různé. Z výzkumu zveřejněném 

v Českém vězeňství č.2/2006 vyplývá, že vzdělání považují odsouzení jako relevantní 

hodnoty pro budoucnost. V poměrně velkém množství k němu přistupují jako východisku 

z nudy, či prostředku k dosažení lepších podmínek ve vězení, nebo kladného hodnocení 

a tím předpokladu k podmíněnému propuštění. 

Tabulka č. 3: Zvyšování kvalifikace mladistvých odsouzených85 

Druh kvalifikace v roce 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Získali střední vzdělání 14 21 19 35 25 28 23 29 28 20 4 
Studující" 60 78 80 85 88 79 74 72 74 42 44 
Zvýšili si kvalifikaci v 
kurzech 96 127 133 117 112 116 187 139 92 20 109 
Celkem 170 226 232 237 225 223 284 240 194 82 157 

82 Výuka zde byla organizována ve dvou třídách učebního oboru šička prádla a v jedné třídě kurzu pro 
doplnění základního vzdělání. U odsouzených mužů byly organizovány pouze kvalifikační kurzy. Následovaly 
další obory výroba konfekce, v r. 1985/1986 se otevřel dvouletý učební obor elektrotechnická výroba a později 
dělník v elcktroteclinice (Váňa, 1998). 
83 K prvním učebním oborům patřily stavební výroba, zemědělská výroba, provoz společného stravování, 
strojírenská výroba, elektrotechnická výroba a obor zpracování dřeva (Váňa, 1998). 
84 Patří sem např. kurz techniky administrativy, práce na počítači a kurz německého jazyka. 
85 Data k tabulce a grafu jsou sebrány z ročenek 1996 - 2005 na www.vscr.cz. 
* studující - jde o odsouzené, kteří studují v učebních oborech SOU, U a OU Vězeňské služby 
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Z tabulky i grafu je patrné, že největší popularitu má zvyšování kvalifikace v kurzech. 

Tento fakt lze vysvětlit tím, že kurzy trvají cca 5 měsíců, kdežto učební obor 2 roky. Dále si 

můžeme četnost kurzů vysvětlit relativně krátkodobými tresty mladistvých, učební obor by 

nemuseli do konce trestu stihnout dokončit. Určitou roli může hrát i nižší motivovanost 

mladistvých ke studiu, vůle studium dokončit. Možné vysvětlení nalezneme i ve faktu, že 

celkový intelekt mladistvých se pohybuje v pásmu průměru, či lehkého podprůměru. 

Přesto se stále setkáváme s problematikou funkční negramotnosti. Jedná se 

o mladistvé (nejenom), kteří spolehlivě nezvládají základní činnosti, např. vyplňování 

formulářů, žádostí, podávání stížností, nebo „pouhé" korespondence s rodinou. Tento 

handicap je ze společnosti vyčleňuje na okraj a odsouzení tak neustále naráží na společenské 

bariéry (Hála, 1999). 

Následující řádky patří důležitým pracovníkům (výhradně z pohledu mladistvých), 

kteří jsou s nimi v přímém kontaktu a nějakým způsobem (ať už pozitivním, nebo 

negativním) mladiství jejich služeb využívají. 

Dozorce - znamená pro mladistvé nositele pořádku, důsledně dodržuje pravidla a je 

s nimi v neustálém kontaktu. Snaha se vlichotit může být motivována za účelem získání 

drobných ústupků a „maličkostí", které ale nejsou dovoleny. Případně získat nějaké informace o 

méně oblíbeném a důslednějším kolegovi. Stává se častým terčem provokací (ty následně vedou 

ke stížnostem na šikanu a brutalitu dozorce). 

Lékař - pro mladistvé je zdrojem pomoci ve stavu nepohody (nemoc, nebo fyzické, 

psychické, či sociální problémy), v případě dobrého „hereckého výkonu" různých úlev 
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a cenného zboží - léků, které lze využít k zlepšení momentálního psychického stavu, nebo jako 

artiklu ke směně. Přesto je lékař do určité míry autoritou a mladiství si jej váží a respektují ho. 

Psycholog - na jednu stranu obávaný (může odhalit a následně zastavit jejich 

manipulace) a na druhou terčem vtipů ze strany mladistvých (opět se jim povedlo jej přelstít). 

Obrací se na něj ve chvílích náročných životních situací. Snaha ovlivnit psychologa ve svůj 

prospěch není výjimkou (např. žádost o podmíněné propuštění, přeřazení do jiné skupiny vnitřní 

diferenciace, přestěhování na jiný pokoj). 

Speciální pedagog - podobným rizikům je vystaven i speciální pedagog, který 

zpracovává komplexní diagnózu odsouzeného, vytváří jeho program zacházení, setkává se 

s nimi na kroužcích, řeší jejich kázeňské přestupky a udílí odměny. 

Sociální pracovnice - poskytuje mladistvým informace, zajišťuje platný občanský 

průkaz, bydlení, dokončení studia (popř. zaměstnání), spolupráci s PMS, kontakt na různé úřady 

atd.86 

Vychovatel a vychovatel terapeut - podobně jako výše popsaná povolání musí čelit 

různým tlakům ze strany mladistvých odsouzených. Prostřednictvím aktivit a různých technik, 

mohou zažít pocit radosti z práce, přiučí se něčemu novému, přemýšlí o sobě v nových vztazích, 

mají šanci smysluplně vyplnit nekončící den a vymanit se z určitého stereotypu. 

Lektor instruktor - jelikož se angažuje zejména v tzv. volnočasových aktivitách patří 

(u mladistvých se jedná především o sportovní aktivity) k oblíbeným autoritám, do určité míry 

se stává idolem, kterému se mohou někteří chtít podobat. 

Duchovní - pro věřící mladistvé je zdrojem klidu a možnosti se vypovídat bez obavy 

z případných následků. Pomáhá hledat nový smysl života, přináší smíření a naději. Na druhou 

stranu jsou i tací, kteří využívají služeb duchovního jako zdroje vytržení z nudy a určité zábavy. 

Veškeré rady a doporučení by ztratily smysl, bez spolupráce a vzájemného respektu 

mezi vězeňským personálem. Součástí práce těchto lidí by mělo být i předávání informací 

(v rámci etického kodexu jejich povolání, či poslání) o mladistvých a jejich prožívání, úcta 

člověka k člověku a špetka víry. 

86 Během stáže jsem se setkala s přezdívkou „hodná teta", kterou označují ženy pracující s odsouzenými. 
V tomto případě má přezdívka spíše pejorativní charakter. 
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r 
Uvod k praktické části 

Věznice Všehrdy u Chomutova vznikla v r. 1958. Původně byla určena pro výkon 

trestu odsouzených žen. Od dubna r. 1990 se vyprofilovala zejména jako věznice pro 

mladistvé. Kromě nich jsou zde odsouzení dospělí muži v kategorii dohled a dozor. Ke dni 

4.10.2006 činila kapacita věznice 531 osob, z toho je 57 mladistvých. Věznice má 

celorepublikovou působnost. Další specializovanou věznicí pro mladistvé odsouzené je 

věznice Opava. 

Se souhlasem plk. Mgr. Pavla Ondráška jsem ve věznici Všehrdy vykonávala 

třítýdenní stáž pod vedením speciální pedagožky pro mladistvé Mgr. Jiřiny Mihalovové. 

Ve věznici Všehrdy je zřízeno speciální bezdrogové oddělení a školské vzdělávací 

středisko. ŠVS je součástí sítě MŠMT ČR, a proto doklady, které student ŠVS získá, mají 

stejnou platnost jako vysvědčení (výuční listy atd.) z ostatních škol. Kromě denního studia 

se zde pořádají i pětiměsíční kurzy (více viz 4. kapitola). 

Klientem zařízení se stává mladistvý odsouzený k VTO OS, který spáchal násilné 

provinění (popř. několik majetkových a násilných provinění najednou). Většinou se jedná 

o mladistvého s diagnostikovanou poruchou chování. Převažující diagnózou jsou poruchy 

pozornosti spojené s hyperaktivitou, impulzivitou, poruchy sociální interakce, adaptace 

a komunikace. Obecně lze říci, že společným znakem těchto mladistvých je jejich nepřijetí 

rodinou a širším okolím (škola, vrstevníci) v dětství a pozdějším dospívání. Během svého 

vývoje selhávali v sociálních vztazích, především v interakci s autoritami, které je často 

hodnotily jako problémové, obtížně zvladatelné s nepřijatelným chováním a reakcemi vůči 

okolí. 
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5. SKUPINA 

V předchozích kapitolách jsme se seznámili s vývojem osobnosti mladistvých, 

historií vězeňství a současnými trendy zacházení s mladistvými odsouzenými nejen v České 

republice, ale i v dalších vybraných zemích. Cílem této kapitoly je charakteristika skupiny 

mladistvých včetně její dynamiky a koheze87 

Mladistvý žije a setkává se s ostatními odsouzenými (stále s týmiž osobami) 24 hodin 

denně po celou dobu svého pobytu ve vězení, a to ve skupině specifické hned z několika 

hledisek: netradiční prostředí; vývojová fáze, ve které se mladiství nacházejí; odlišné životní 

zkušenosti (vesměs negativní) a nízká ochota k otevřenosti. Se všemi těmito faktory musí 

počítat každý, kdo chce se skupinou pracovat, zvlášť snaží-li se o formování mladého 

člověka pozitivním směrem. 

Výchovné působení u mladistvých odsouzených je hlavním cílem TOS (dříve se 

používal dosti diskutovaný termín resocializace)88. Úkolem pracovníků je zvolit takové 

metody zacházení, pomocí nichž namotivují odsouzeného ke změně chování a následné 

získávání potřebných schopností a sociálních dovedností. 

Ačkoli se to může zdát jednoduché, existuje v praxi fenomén, který tomuto procesu 

brání. Jedná se o prizonizaci89. Černíková (2002) ji charakterizuje jako zvýšenou adaptaci 

na život ve vězeňských podmínkách a přijetí způsobu života vězněného. Jedná se o přeměnu 

svobodného člověka ve vězně, kdy se seznamuje se zvyky, hodnotami a celkovou kulturou 

vězení (jakož i jeho neformálními pravidly). Pokud pobyt ve vězení trvá příliš dlouho, není 

již člověk schopen žít mimo tuto instituci a její pravidla. 

Proces prizonizace se skládá ze dvou složek; institucionalizace a ideologizace. 

Termín institucionalizace popisuje adaptaci na organizovaný vězeňský život, spojený se 

ztrátou vlastní aktivity a iniciativy. Ideologizace znamená přijetí a identifikace s kriminální 

subkulturou, přijetí subkulturních norem a pravidel a jazyka; kriminálního argotu. Toto vše 

vytváří podmínky pro rozvoj „druhého" života odsouzených. 

„, , , , , , •, „„livňniicích rysy skupinového chování. Koheze = vlastnost skupiny 87 Dynamika = označení hybnychsd ^ g c h j ^ y ^ P ^ ^ ^ ^ ^ g ^ 
definovaná jako sila působící na čteny, fc ^ m Q Ž n é r e s o c i a l i z o v a t t a k o v é h o j e d i n c e > 

Někteří odborníci s tímto pojmem ne defektně. Autorka diplomové práce s tímto názorem u něhož žádná socializace nenastala, resp. prooeiua 

souhlasí jen částečně. c0n = vězení starofrancouzského prison, jehož kořeny nalezneme v lat. 
Prizonizace pochází z angl. slova pnso > označující proces přizpůsobování, intelektuální, 

prension = zmocnit se, držet. Pnzonizaceje , ě fi(MezníR 1 9 9 5 M ) 
psychologická i hodnotová přeměna svobodného cioveKd 
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Druhy život odsouzených a hierarchie ve skupině 

K dosud nepříliš prozkoumanému a těžko proniknutelnému fenoménu patří právě 

druhý život odsouzených. Jedná se o „zvláštní neformální strukturu vztahů a pozic 

v hierarchii odsouzených s přesně vymezenými rolemi, jimž jsou přiřazena odpovídající 

práva a povinnosti a sociálně patologickéformy chován". (Černíková 1997, s. 26). 

Každá skupina se nějak vnitřně, neformálně dělí90. Je to z důvodu potřeby vymezit si 

své postavení, roli a zároveň na ně se vážící práva a především povinnosti. Kritéria volby 

pozice ve skupině mladistvých odsouzených odpovídají hodnotové orientaci jejích členů; 

jsou to fyzická zdatnost, schopnost ovlivnit své okolí a naopak odolnost vůči jeho působení. 

Vágnerová (1999) i Černíková (1997) čerpaly při popisu struktury subkultury ze stejného 

zdroje, tj. Netík, Netiková (1994). Toto je pouze krátký přehled složený ze všech tří 

pramenů: 

1. „King" = král - neformálního vůdce. Ovládá své okolí, má všechna práva, ostatní spoluvězně 

využívá k uspokojeních svých potřeb 

2. „Kmet" -délesloužící zkušený jedinec adaptovaný na podmínky ve vězení. Takový člověk není 

terčem šikany a obvykle má podobná práva jako „king". 

3. Řadový příslušník skupiny má „králem" jasně vymezená práva a především povinnosti. 

4. Outsider, „neandrtálec" j e výrazně podrobivý jedinec. Jedná se o znevýhodněného jedince, 

který j e fyzicky slabý, nezkušený, často se sníženým intelektem až do pásma mentálního 

postižení. Slouží „králi", stává se obětním beránkem. V tomto případě j e vysoké riziko vzniku 

šikany celé skupiny. 

Obdobně neformální uspořádání nalezneme ve všech věznicích různých zemí91. 

Všechny mají jednu skutečnost společnou: členové personálu jsou považováni za „tamty", 

jimž je nutné se ve větší či menší míře bránit. Tato hlavní myšlenka kodexu vězeňské 

subkultury se podivuhodně shoduje s pravidly v různých zemích. 

Podle odborníků vytvářejí subkultury jakýsi „alternativní svět", uznávající vlastní 

normy, hodnoty a zásady, které musí členové plnit. Na oplátku jim pomáhá lépe snášet 

„útrapy vězení" a nedostatkem či úplnou absencí sociálních vztahů, materiálního vlastnictví, 

heterosexuálních vztahů a osobní bezpečnosti (Hála, Soudková, 2002). Důvody, proč se 

vězni přidávají k subkultuře, mohou být různé. Patří sem zábava (narušení stereotypu ve 

věznici), potřeba posílit vlastní sebevědomí. 

90 v , 4 , . W / v " k d v několik solventních vězňů obchoduje s léky jako náhradu drog (tzv. 

^ w T n S m ^ - p S S ; U » < M M r — vfc* 
organizování hazardních her (Sochůrek, 2002). 
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V souvislosti s druhým životem odsouzených je nutná zmínka o problematice 

náhradního sexuálního uspokojování ve věznicích. Jak uvádí Sochůrek (2003) toto 

uspokojování probíhá většinou skrytě, přestože se v podmínkách vězení dosahuje určitého 

stupně soukromí velice obtížně. S tímto tématem se objevují další, a to riziko přenosných 

chorob (AIDS, žloutenka) a problematika šikany92. 

Jak již bylo uvedeno výše, součástí vězeňské subkultury93 je její vlastní jazyk 

nazývaný kriminální argot, slang94. Argot charakterizuje řeč užívanou převážně 

marginálními skupinami (řeč původně užívaná zloději, žebráky, tuláky apod.)95. Hála, 

Soudková (2002) se zabývají otázkou utajovací funkce argotu. Autorka diplomové práce se 

domnívá, že není v současné době primárním cílem odsouzených při užívání argotu jeho 

utajenost96. Souhlasí ovšem, že snahou skupiny je zdůraznit svoji výlučnost a připouští, že 

jistá míra nesrozumitelnosti není na škodu. 

Stejně jako v předchozí době bude vězeňský argot i nadále čerpat z cizích řečí. 

Bajcura uvádí, že se v současné době vyvíjí jeho nová podoba. „Svou trošku do mlýna 

přinášejí „šlechtici" mezi zloději z někdejšího SSSR, kteří žijí podle přesných pravidel 

nepsaného, ale o to respektovanějšího „zlodějského zákona ". Obyčejný zloděj pro ně není 

totéž jako „vor po zákonu", ten totiž vždy ctil a požíval všech výhod podsvětí, nepracoval 

proto nikdy, ani ve vězení. Ruský, ukrajinský, gruzínský a mnoho dalších argotů se může 

projevit i u nás. Cesty pašeráků drog a přidružené velké i malé kriminální skupiny 

nezůstávají pozadu se slovy anglickými, španělskými, arabskými. Své si k českému argotu 

budoucnosti možná řeknou Asiaté, zčásti také Afričané" (Bajcura 1999, s.127). 

Profil zkoumané skupiny 

Mladiství odsouzení se dělí na základě charakteristiky osobnosti a spáchaného 

provinění do čtyř diferenciačních skupin. Základní skupina A je určená pro mladistvé, 

u nichž poruchy chování vyplývají z nevhodného prostředí. Ve skupině B jsou zařazení 

mladiství s naznačeným disharmonickým vývojem osobnosti. Do základní skupiny C patří 

ti, jejichž poruchy chování způsobilo zejména užívání návykových látek. V poslední 

Připomeňme si neoficiální dělení polské vězeňské subkultury na tři hlavní kastv • ívax 
(bažanti) a „cwele" jsou na nejnižší příčce v hierarchii (viz 3.kapitoIa). ( d e ) ' JraÍeW 

Důležité je vhodně podaná informace o riziku přenosných chorob a distribuce ° ™ 
«mět zachytávat a správně „číst" signály vysílané obětí. ' ' k ° n d o m u - P c r s o™l by měl 
<M ^světlení termínu subkultura je možné nalézt v 1. kapitole. 
95 je oproti argotu mluva specifické skupiny sloužící pro komunikaci uvnitř skupinv 
96 P r V 'n í 7 i z n a m y a rg°tů pochází ze 16. stol. Jedná se o doznání zločinců při mučení v texterh „ „ i - , , 

Behcm stáže jsem měla možnost slyšet vězeňský argot. Některá ze slov uvedená ve Sin ™ y c h k j l l h -
vězeňského argotu (in Hála, Soudková, 2002) zlidověla natolik, že je možné slova béřn* u s o u č a s n é h ° 

zasieciinout na ulici, 
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skupině D jsou mladiství s mentální retardací. Ve všech čtyřech základních skupinách 

(A, B, C, D) jsou uplatňovány prostupné skupiny. Mladistvé tak dělíme na základě jejich 

chování, postojů k provinění apod. V první skupině se nachází odsouzení, kteří aktivně plní 

program zacházení, ve druhé prostupné skupině jsou odsouzení s nevyjasněným postojem 

a přístupem k programu (sem jsou na začátku zařazování všichni nově příchozí). V poslední 

skupině jsou ti, kteří své povinnosti neplní a nespolupracují (vyhláška č. 345/1999). 

Typická osobnost mladistvého delikventa neexistuje. Přesto lze mezi nimi nalézt 

určité styly chování, uvažování, která jsou většině shodné. Mezi znaky charakteristické pro 

mladistvé jedince patří nezdrženlivost, agresivita (zejména ve snaze prosadit vlastní 

potřeby), egocentrismus a superoptimismus (představa mladistvého, že nebude nikdy 

dopaden, přestože tomu bývá právě naopak). Poměrně často je možné se setkat se sklonem 

ke lhaní a účelovému jednání ve snaze zlepšit svůj „kredit" před ostatními. Autorka práce se 

shoduje s názorem Kopecké (in Vágnerová, 1999), že se primárně snaží podpořit vlastní 

sebevědomí a identitu. Tyto fantazijní představy nelze řadit hned pod projevy bájivé 

lhavosti. Během vlastní akce nerespektují druhé, zároveň se projevují nižší tolerancí 

k chování druhých lidí97. Zejména nejednoznačné, několika významové chování u nich 

vyvolává agresi. 

„Základní" vlastností každého mladého muže (mladistvého) musí být podle jejich 

představ síla a tvrdost. Tyto dvě „přednosti" uplatňují za všech okolností, nebo o nich 

alespoň dostatečně často a důvěryhodně hovoří9*. 

Jak je zmíněno výše, do diferenciační skupiny D jsou zařazování mladiství s mentální 

retardací. Nesmíme si ovšem představit žáka ZŠ speciální. Spíše se jedná o absolventy ZŠ 

praktické. Abychom si mohli blíže definovat pojem mentální retardace, je nutné nejprve 

popsat, co znamená slovo inteligence. Bohring vymezil pojem inteligence takto: 

Jnteligence je to, co měří inteligenční testy" (in Bajcura 2005, s. 8). Wechsler definuje 

inteligenci jako globální s c h o p n o s t jedince účelně jednat a rozumně myslet. Spearman vidí 

inteligenci především jako schopnost vyvozovat vztahy (in Vágnerová, 2001). 

Světová zdravotnická organizace (WHO) v současnosti považuje za osobu s mentální 

retardací toho, kdo v testech IQ dosáhl maximálně 69 bodů. Nás ovšem zajímá člověk, který 

zvi. zaposloucháme-li se do = ^ l o apod Po m°časopis, nebo pervitin, 

bagr = lžíce bengo = P f j j ^ j ^ ^ pSjevil nejvíce u mladistvého Matěje (6. kapitola). 
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získal hraničních hodnot 70 bodů a výš Informace o hodnotě IQ napomáhá odborníkům 

při sestavování typologie osobnosti mladistvého a přípravě odpovídajícího programu 

zacházení. 

Je známo, že u uživatelů návykových látek jsou patrné změny na mozku na všech 

úrovních - molekulární, buněčné, strukturální a funkční (Koukolík, 2000). Dalším 

charakteristickým znakem jsou změny v chování, emotivitě, učení a zapamatování. Lze 

proto soudit, že se vývoj takového dospívajícího do určité míry zastaví, či se rozvíjí 

odchylně od jakési společností uznávané normy. Lidé pracující s toxikomany popisují své 

klienty jako méně zodpovědné, infantilní, bez schopnosti náhledu na vlastní osobnost 

a plánování atd. Jejich chování, projevy i způsob myšlení odpovídá spíše věku mladšímu, 

čili době, kdy se stali závislými, než jejich současnému kalendářnímu věku (v porovnání 

s jejich vrstevníky). 

Autorka diplomové práce se domnívá, že podobnou diskrepanci mezi věkem, 

chováním, myšlením atd. lze nalézt také u mladistvých (např. Kytka, Arpi viz 6. kapitola). 

Stejně jako toxikomani během uvěznění „hibernují" do doby svého propuštění. Ve vězení 

nemohou zažít určité sociální role, učí se odlišnému způsobu komunikace a zvládání 

problémů. Některé složky jejich mentálního a psychického vývoje stagnují, nedochází-li 

přímo k regresi. Touha „dohnat, co zameškali" je pak může přivést k další trestného činnosti 

a následnému odsouzení (i u mladistvých nejsou výjimkou recidivisté). 

Mimořádné situace ve skupině 

Známými a fylogeneticky podmíněnými reakcemi na zátěž vyvolanou VTO OS (nebo 

vazby) jsou agrese a únik, který je v těchto podmínkách možný spíše symbolicky. Zejména 

únik do fantazie se stává častou obrannou reakcí. Ve svých představách si dospívající může 

přehrávat nejrůznější situace nezávisle na realitě a to mu pomáhá alespoň k jejich 

symbolickému zvládnutí. Mladistvý si pomocí své fantazie plní přání, prožívá role, které ve 

skutečnosti a v prostředí, ve kterém se nachází, ani nelze prožít100. 

Přeplněnost cel, hluk (hlasitá hudba, televize apod.), prašnost a teplota mohou 

celkově zvýšit špatné naladění a agresivitu mladistvých odsouzených a také personálu. 

S ohledem na nespokojenost s jídlem obecně, vzniknou ideální podmínky pro mimořádné 

události. Ty popisuje Hála (2005) jako souhrnný název pro situace, které narušují řádný 

^Ba jcu ra (2005) uvádí, že o l ^ T l Q nižším než 70 ve všech věznicích byl v r. 2004 kolem 300 z celkového 
Počtu vězňů (v r 2004 to činilo celkem 15 074 vězňů). Nejvíce odsouzených se pohybuje v pásmu nižšího 

^ z T o z h o v o i y (přílohy), představy mladistvých o cestě do nějaké exotické země, život v cizině apod. 
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výkon vazby nebo TOS a naplňování jejich funkcí. Patří sem vzpoury101, útěky, agrese 

(proti personálu, spoluvězňům), šikanování, sebepoškozování, hladovky a sebevraždy102. 

Agrese je násilné usilování o dosažení libovolně určeného cíle. Takto lze popsat 

všechny výše vyjmenované mimořádné situace. Důvodem zvýšené tendence k agresivnímu 

jednání je podle Vágnerové (1997) omezení osobního teritoria (nejen omezení prostoru, ale 

také mezilidskými vztahy). 

Sebepoškozování zahrnuje různé autoagresivní způsoby chování (počínaje pořezáním, 

polykáním cizích těles, intoxikací léky apod. až po hladovku - nejčastější forma 

sebepoškozování). Převážně se jedná o upozornění na svou nevinu, či „pomstu" společnosti. 

Sebevražedné jednání patří k nejzávažnějším mimořádným událostem103. V případě 

mladistvých odsouzených se podle odborníků jedná spíše o demonstrativní pokusy. Snaží se 

vyvolat senzaci, touží po změně, získání pozornosti. Často usilují o zveřejnění své krizové 

situace na veřejnosti, vyvíjí tlak na personál. Autorka diplomové práce s tímto tvrzením 

souhlasí jen částečně. Mladistvý Toši (viz 6. kapitola) vypil před jejím nástupem na stáž 

chloramin. Snažil se dostat jakýmkoli způsobem pryč z cely; chtěl si nějaký čas 

„odpočinout", smrti se údajně nebál. 

Zvládání tenze a agresivity ve skupině 

Agrese vůči spoluobviněným jsou mnohonásobně častější než proti vězeňskému 

personálu. Proto sej í budeme podrobněji zabývat. Jak již bylo uvedeno, velikým rizikem je 

ve věznici, nejen u mladistvých odsouzených, šikana. Pro připomenutí uvádím definici 

Říčana (in Hála, 1996). Jedinec (skupina) se dopouští takové agrese vůči víceméně 

bezbrannému jedinci, ať už pro jeho fyzickou nebo jinou slabost, nebo nemožnost účinné 

obrany. Pro šikanu je typické její opakování, vysoká latence, manipulace s obětí 

a nevyváženost fyzických i psychických sil oběti a útočníka104. Navíc sem lze zařadit také 

jinakost člověka. 

101 Taft a England uvádí 4 stádia vzpoury (in Sochůrek, 2003): perioda výrazného chování a ničení, stadium 
kladení ultimát a požadavků, dále prezentace důvodů vzpoury (pravý důvod vzpoury může zůstat často skryt) 

a návrat k normálnímu životu věznice. 
Za období od r. 1995 až 2005 je podle statistik známo, že se mladiství lx pokusili o sebevraždu, 2x spáchali 

sebevraždu, 2x zneužili volného pohybu (vycházka, návštěva), v 8 případech odešli z nestřežených věznic 
v jednom případě mladistvý napadl příslušníka VS a jednou mladistvý zemřel. 
103 suicidum (sebevražda) = je vědomé a úmyslné ukončení života. Sebevražedný pokus (tentamen suicidii) je 
„volání o pomoc" při kterém je jak postoj k životu, tak k smrti ambivalentní (Pavlovský, Malá 2002, s. 33). 
104 Kolář (2001)'popisuje fenomén závislosti mezi agresorem a obětí. Přirovnává jej k „dráze pohybu" 
podobné té u toxikomana. Agresor s bolestí oběti experimentuje, následně je jí zaujat a nakonec je na ní plně 
závislý. 
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Nařízení GŘ VS ČR č.41/2002 se zabývá předcházení a včasnému odhalování násilí 

u obviněných a odsouzených. Jejím cílem je vytipování případných obětí šikany, tj. osoby: 

> s výrazně sníženou tělesnou hmotností, 

^ zjevně nízkou mentální úrovní105, 

> dále sem patří odsouzení určení lékařem nebo psychologem, 

> a odsouzení, kteří mohou vyvolávat nežádoucí zájem ostatních odsouzených, 

> a mladiství. 

Krizové oddělení 

K zvládání zátěžové situace slouží krizové oddělení106. Vězni i personál tomu hezky 

říkají, že „si jdou odpočinout". Svým způsobem mají pravdu. Nemusí řešit časté 

(každodenní) konflikty se spoluvězni, mohou si srovnat myšlenky, mají větší pocit 

soukromí, nejsou na ně subjektivně kladeny tak vysoké požadavky. Účelem krizového 

oddělení je poskytnutí pomoci potřebné k odeznění krizového stavu. Celková doba 

dočasného pobytu je individuální. Klient je přemístěn zpět na své oddělení po odeznění 

akutního psychického stavu. 

Práce se skupinou 

Při skupinové terapii i při výcviku je obvykle třeba dosáhnout projevování agrese, 

nikoli jejího potlačení. Schopnost vyjádřit a pochopit své pocity (včetně těch negativních) je 

prvním krokem k sebepoznání a následně příležitosti sociálního učení nových smysluplného 

a konstruktivního zvládání vlastní agresivity. Tím se dále učí, jak optimálně reagovat na 

agresivitu a její projevy u ostatních mladistvých odsouzených. 

Určitou výhodou při práci se skupinou mladistvých uvádí Jordán, Urbančík (in České 

vězeňství č. 4/2004) je relativně nízký věk pracovníků. Ti spíše porozumí jednání a myšlení 

mladistvých. S tím lze souhlasit jen částečně. Mladý člověk se snáze orientuje v zájmech, 

aktuálních trendech ve světě mladých. Prostřednictvím rozhovoru o atraktivních tématech 

(pro mladistvé) mohou vytvářet prostor ke komunikaci, mluvit s ním o jeho potřebách 

a problémech: Zároveň autorka diplomové práce připojuje upozornění, že se zkušený 

pracovník, který „nezapomněl" na své mládí, nedostává tak často do vztahových 

a komunikačních „pastí" nachystaných mladistvými vězni. Rychleji a přesněji totiž 

dekóduje snahu mladistvých o pouhou manipulaci a skutečnou potřebou se někomu svěřit. 

loTTrT", . cvctótnu ochrany potencionálních obětí se stal případ mladistvého mentálně 
r e t a 5 I " 1 7 ITvZ r í H e t ) S h o umučili jeho spoluvězni motivováni satanistickými rituály, 
retardovaného vězně Viktora B. (15 let) « e v , a s t J l á j e n hrál (Bajcura, 2005). 
Mladistvý byl stíhán za ^ ^ ^ S Z života jedince, jedná se o subjektivně ohrožující situaci. 

K h S c ^ 
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ÍL V Ý Z K U M 

6 . 1 C í l v ý z k u m u 

Cílem mého výzkumu bylo zjistit a alespoň částečně analyzovat současný stav 

výkonu trestního opatření odnětí svobody mladistvých a možnosti zacházení především 

z jejich hlediska pohledu. Zaměřila jsem se na osobnost mladistvého odsouzeného jako 

uživatele veškerých služeb poskytovaných věznicí. Zajímalo mě zejména prožívání klienta 

Dále bych se zaměřila na to, jaký má účinek využití VTO OS na mládež a zda postihuje 

v plné výši nápravu mladistvého pachatele a nápravu jeho osobnosti. 

K stanovení cíle byly využity teoretické poznatky uvedené v první části diplomové 

Práce z oblasti českých i zahraničních zkušeností zabývající se zacházením s mladistvými 

odsouzenými. Hlavní cíl je rozpracován do dílčích otázek, úkolů. 

6.2 StannvpníflHřích otázek 

I. Skupina mladistých odsouzených je více náchylná na fenomén zvaný prizonizace 

II. Na základě prostudované literatury se domnívám, že se u mladistvých budou obtížněji 

rozvíjet sociální vztahy ve skupině spoluvězněných. 
III. Usuzuji, že u výše jmenované skupiny jsou pokusy o sebevraždu vedeny motivem ve 

snaze upozornit na sebe a vyjádřit svou nespokojenost, než touhou po ukončení života 

'V. Mám za to, že více než polovina mladistvých má již zkušenost s trestním řízením 

V. Předpokládám, že ze všech mladistvých, kteří nastoupili během VTO OS do nějakého 

učebního oboru, jich pouze třetina zdárně ukončí studium závěrečnou zkouškou 

6.3 Popis výzkumné techniky 
Pro praktickou část byl na základě prostudované literatury zvolen částečně 

standardizovaný rozhovor107. 

Mám za to, že oblast prožívání jedince je natolik specifická a individuální, aby bylo 

možné použít dotazníkové formy ke zjištění nanejvýš citlivých informací. Z toho důvodu 

jsou rozhovory zpracovány se všemi odmlkami, přeřeknutími a chybami, které se během 

rozhovoru objevily. Otázky jsou formulovány tak, aby jim respondenti mohli bez problémů 

Porozumět. Klient si na úvod setkání zvolil přezdívku, pod jakou bude vystupovat (včetně 
k zaznamenání do diferenciálu)108 a svým podpisem stvrdil souhlas k pořízení zvukového 

107 Záměr a cíl rozhovoru je pevně stanoven, taktika vedení je volnější; není nutné dodržovat pořídí 
aformulaci otázek, avšak je nezbytné se dotknout všech předem stanovených oblastí (Vágnerová 2001 s 38) 

Podkladem pro jeho vytvoření byl diferenciál používaný v zaměstnání diplomantky k hodnocení práce 
lektorů primární prevence. Sloužil k zaznamenávání jednotlivých reakcí mladistvých během setkání. 
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záznamu rozhovoru (nahrávalo se digitální diktafon)109. 

Každý rozhovor zahájila neverbální technika, tj. modelování z keramické hlíny na 

téma: „Vymodelujte něco, na co myslíte, co vás právě napadlo". Smyslem této techniky bylo 

navázání kontaktu s mladistvým a snahu odpoutat pozornost od vyšetřující osoby, zároveň 

možnost sledovat klienta při nějaké činnosti a především jakým způsobem úkol zvládá 

Rozhovory probíhaly v klidné místnosti pouze za přítomnosti speciálního pedagoga 

(část rozhovorů probíhala v místnosti s akvarijními rybičkami a výrobky 

z dřevomodelářského kroužku; druhá část v kanceláři vychovatele). Klienti měli možnost 

odmítnout odpověď na citlivé otázky110. Lze se domnívat, že jejich odpovědi jsou do určité 

míry zkreslené z důvodu přítomnosti speciálního pedagoga a ve snaze ovlivnit vyšetřující 

nebo již zmíněného speciálního pedagoga ve svůj prospěch. Rozhovor se skládal z celkem 7 

hlavních oblastí a ty se dále členily na jednotlivé otázky. 

1. Trest: 

1) Za co máte uložený trest? Jaký trest jste dostal? 
2) Kdybyste byl Vy sám v roli soudce, jaký byste si dal trest? 
3) Máte pocit viny? 
4) Máte pocit, že za to může někdo jiný? 
5) Kdybyste mohl teď a odsud se vrátit do minulosti, do kterého okamžiku by to bylo (abyste 

tu nebyl)? Chtěl byste tu situaci vrátit? Vyřešit jiným způsobem? 
2. Rodina, extramurální vztahy: 

1) Chodí za vámi někdo z venku? Kdo? 
2) Které téma vašich rozhovorů s rodinou a přáteli je nejčastější? (O čem si povídáte?) 
3) Píšete si s někým? S kým? 
4) Těšíte se na setkání s ním (s nimi)? 
5) Mluvíte spolu o tom, co bude dál? 
6) Jak to vidíte Vy? 
7) Kdo Vám v dané situaci nejvíce pomáhá? 

3. Vztahy ve VTO OS 

1) Našel jste si tady někoho s kým si rozumíte? A ti ostatní? 
2) Jak řešíte konflikty? Co děláte, když se dostanete do střetu s jiným odsouzeným?1" 
3) S kterým pracovníkem si nejvíc rozumíte? Věříte mu? 

' Kromě Ztracené duše (4. rozhovor), který si nebyl schopen dát sám přezdívku (působil dojmem ztraceného 
člověka) a Mikiho Andělských očí. U něj tato přezdívka vznikla právě při pohledu do jeho velkých 
..nevinných" očí. 
, Překvapivě této možnosti využil pouze jeden klient. 

Tato otázku byla doplněna na základě doporučení speciálního pedagoga ve věznici Všehrdy. 
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4. Faktory ovlivňující účinnost VTO OS z hlediska subjektivního prožívání a hodnocení: 

1) Jak to tady snášíte? 
2) Jak se Vám spí? Zdají se Vám sny? O čem? 
3) Vaří tady dobře? 
4) Jakých aktivit se účastníte? 
5) Co rád děláte ve volném čase? Co vás baví? 
6) Změnilo se zde v průběhu času něco v nabízených aktivitách? 
7) Myslíte si, že budete moci svůj učební obor nějak využít? (otázka pouze pro studenty) 
8) Chcete ho využít? Pracovat v oboru? (otázka pouze pro studenty) 
9) Co Vám tu schází ke spokojenosti? 
10) Co nej požitivněj i hodnotíte na VTO OS? 
11) Které povinnosti jsou pro Vás nejobtížnější? Které byste nejraději vynechal? 
12) Jak byste co nejstručněji/nejjasněji charakterizoval/popsal tohle místo? 

5. Vzory: 

1) Je někdo, koho obdivujete? 
2) V čem byste se mu chtěl podobat? 

6. Kriminální minulost: 

1) Je to Váš první trestný čin? Měl jste už nějaký problém se zákonem dřív (soud, vyšetřování, 
trest)? Je to Váš první pobyt ve VTO OS? 

7. Budoucnost: 

1) Kde se vidíte (co nejvíc reálně) za 5 let? 
2) Jak byste chtěl za 5 let vypadat? Jak byste si přál budoucnost za 5 nebo 6 let? Kde byste 

chtěl být? Co byste chtěl dělat? 

3) Pomůže Vám v tom něco, co jste se zde naučil? 

6.4 Popis výzkumného souboru 
Celkový vzorek zkoumaných obsahoval 10 mladistvých odsouzených ve věku od 16 

do 20 let. Přesně polovina jich již dosáhla plnoletosti. Tabulka ukazuje, jakou měrou jsou ve 

sledovaném vzorku zastoupeny různé věkové kategorie. 
Tabulka č. 4: Věk mladistvých odsouzených 

věk četnost 

16 let 3 

17 let 1 

18 let 1 

19 let 2 

20 let 3 

celkem 10 

V souladu s očekáváním ukazuje následující tabulka, že dosažené úplné středoškolské 

vzdělání j e spíše výjimkou. Ve vzorku se jedná o jednoho studenta SPŠ elektrotechnické. 

Většina zaznamenaných odsouzených mladistvých v kolonce SOU, OU svého vyučení 

dosáhla, (popř. stále ještě studují) právě díky pobytu ve VTO OS. 

-51-



Praktická část 
Mladistvý ve výkonu trestního opatření odnětí svobody 5. kapitola - Skupina 

Tabulka č. 5: Dosažený stupeň vzdělání 

vzdělání četnost 
neukončené základní 1 

základní škola praktická 2 

základnf škola 2 

SOU, OU 4 

střední škola 1 

celkem 10 

5 mladistvých má zkušenost s nějakým typem výchovného ústavu či odborné péče na 

psychiatrickém nebo psychologickém oddělení (7 osob), případně oběma. Jak vidno, zázemí 

těchto mladistvých je v mnohých případech neutěšené. Je nutné uvést, že 3 z dotazovaných 

jsou již podruhé ve Všehrdech. 

Následující tabulka nám ukazuje, že největším problémem u mladistvých jsou drogy. 

Nemluvíme zde „pouze" o kouření marihuany, ale také o tzv. tvrdých drogách jako jsou 

heroin, LSD, toluen apod. Můžeme se domnívat, že právě pod vlivem těchto látek došlo 

k některým ze spáchaných provinění. Nelze podceňovat ani výskyt gamblerství. Záměrně 

není v následující tabulce uveden počet kuřáků, protože všichni z dotazovaných kouří. V 

Případě dotazovaných z tabulky vyplývá, že se jedná o multiuživatele. 

Tabulka č. 6: Zkušenost mladistvých odsouzených s drogami 

a dalším závislostním chováním 

zkušenosti četnost 

Nemá žádné zkušenosti 3 

Příležitostné pití alkoholu 5 

Pravidelné pití alkoholu 3 

Závislost na drogách 4 

Experimentace 3 

Gambling 3 

Následuje krátký přehled četnosti druhů spáchaných provinění mladistvými: 

§ 171 TZ - maření výkonu úředního rozhodnutí 1 osoba 
§178 TZ - neoprávněné nakládání s osobními údaji 1 osoba 
§219 TZ - vražda 3 osoby 
§234 TZ - loupež -» 7 osob 
§238 TZ - porušování domovní svobody 6 osob 
§247 TZ - krádež 7 osob , , 
§249 TZ - neoprávněné užívání cizí věci/ neoprávněne drzém platební karty - 4 osoby 
§257 TZ - poškozování cizí věci -» 1 osoba 

Zvýše uvedeného vyplývá, že na 10 mladistvých pachatelů připadá 30 spáchaných 

Provinění. To znamená, že byl jeden pachatel v průměru odsouzen za 3 provinění, převážně 
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šlo o násilnou trestnou činnost. Respondenti byli vybráni na základě uvážení speciálního 

pedagoga a jejich ochoty spolupracovat. Původně se měla zkoumaná skupina skládat z 12 

klientů, ale 1 mladistvý rozhovor odmítl a druhý, resp. dvanáctý rozhovor nebylo možné 

provést z důvodu časově omezeného povolení diktafonu v prostorách věznice. Při šetření 

vycházela autorka diplomové práce částečně z rozhovorů s klienty"2, zprostředkovaných 

informací ze záznamů o klientech, výpovědí speciálního pedagoga a sociální pracovnice (po 

proběhnutí rozhovorů s klienty). Zkoumaný vzorek 10 lidí se může zdát malý, ale i ten nám 

může napomoci blíže nahlédnout do pocitů mladistvého při prožívání trestu. 

6. 5 R O Z H O V O R Y 

Diferenciační skupina A 
1. Kasuistika: Pittbul, 20 let 

Osobní a rodinná anamnéza: 

Mladistvý pochází z úplné rodiny, má sestru. Oba rodiče jsou podnikatelé. Pittbul je 

ženatý, bezdětný. S rodinou a ženou zůstal vztah nenarušen. Po základní škole začal 

studovat na SPŠ elektrotechnické. Po 2 letech studium pro nezájem přerušil. Navštěvoval 

restaurační zařízení, většinu času trávil s partou. 

Po propuštění z prvního VTO OS (také ve Všehrdech) se oženil se svou přítelkyní. 

Dostudoval SPŠ a úspěšně odmaturoval. Pracoval jako barman a geodet. Mezi jeho zájmy 

patří především výpočetní technika, šachy, hudba, stolní tenis. Mladistvý je kuřák, alkohol 

i^nr in í na svém těle neguje. Přiznává četnější zkušenost pije příležitostně. Užívání drog ci tetovaní na svem j j 
u 1 o^ontpm nsvchiatrické léčebny. Na svobodě se pokusil s automaty. Dva roky byl pacientem psycniciu^ j 

t ' j^^ciwními stavv s touto diagnózou byl léčen. Ve VTO o sebevraždu podřezáním. Trpí depresivními stavy, mu ď 

OS chodí na autogenní trénink. 

Trestná činnost: 

• Loupež 
• Porušování domovní svobody 
• Krádež - vloupání 
• Neoprávněné držení platební karty . 2 g í c e y e y j Q q s . 

Soud mu vyměřil trest souhrnné ve vysi 38 mesicu, tj. y 

Í 7 7 T ~ , 4 rvřktuoovat s jistou rezervou, nemusí vždy odpovídat skutečnosti. 
K nčktervm informacím ie proto nutné přistupovat s j K nčkterým informacím je proto nutné j 
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Charakteristika mladistvého: 

Intelektová kapacita mladistvého se v neverbální složce pohybuje v pásmu 

nadprůměrné inteligence, po verbální stránce je v průměru. Mladistvý je labilní, 

melancholický, introvert. Schopen utvořit si vlastní názor, sebevědomý. Trpí depresivními 

stavy. Nemá problémy s respektováním autorit. Vyznává římskokatolickou víru. Uvědomuje 

si, že pyká za „hříchy mládí". Ve snaze na sebe upozornit a získat pozornost rodičů se 

dopustil provinění. 

V " " fc H n n i v o r F N ' p o z o r o v á n í 

- imíno^zvolená přezdívka): Pittbul Věk: 20 let Diferenciační skupina: A2 
J*25Bjrvání setkání: 24:15 minut Datum setkání: 6.3.2006 

Vstup klienta: Čekal na vyzvání před dveřmi, zdvořilý, pozdravil. Sedl si až po mně. 
první kontakt (dojem): Sebevědomý, inteligentní. Nemá potřebu se vnucovat. Působí vyrovnaným dojmem, 
téměř dřímající energie. Mladistvý je štíhlý, téměř 2 metry vysoký, lehce přihrbený. Má světlé vlasy a bystré oči. 

J^asmuSiiý. 
- Chován í klienta během rozhovoru - sémantický diferenciál 

3 2 í 0 -1 -2 -3 
dominantní 
Sr>aží se mít všechen prostor 
P r o sebe, prosazuje své 
názory, n e n í ochoten 

_UStoU£|t__ 

X 

Submisivní 
Veškeiý prostor dává druhému, své 
názory neprosazuje, ustupuje vždy 

Aktivní 
J e iniciativní, pohotově 
odpovídá, aktivně se podílí 

JíLdískusi 
X 

Pasivní 
Přenechává rozhovor na druhém, 
„veze se", příliš se neprojevuje 

Uvolněný 
Trému, úzkost a stres 
zvládá, resp. nejsou patrné X 

Napjatý 
Po celou dobu je patrná úzkost, 
napětí v hlase a z neverbálních 
projevů 

X Introvertní typ 
Snaha poznat druhého 
člověka 
Snaží se co nejvíce zjistit o 

-S iyhémjs jověku_ 

X 

Snaha poznat druhého člověka 
0 druhého člověka se nezajímá, drží 
si odstup 

Tělesná konstituce 
-^Jt lačitel" X 

Tělesná konstituce 
„Utlačovaný" 

Emoce 
Výrazné projevy emocí 
(zblednutí, zčervenání, 
Pocení), často mění nálady, 

- H í ! l i s e j i e o v l á d á _ 

X 

Emoce 
Ve svých projevech je zdrženlivý, 
jeden dominující typ nálady 

p an tomimika 
Uvolněné pohyby celého 

Oeho držení, chůze, 
-^ch los tpohybů) 

X 

Pantomimika 
Tělo jakoby v křeči, šetří pohyby, 
ztuhlý v pohybech, „strojové držení 
těla" 

Mimika 
, P f r n é změny emocí, své 

á Z 0 r y dává najevo i 
J £ y e r b á l n ě _ 

X 

Mimika 
„Kamenná tvář" bez projevu, nejsou 
patrné emoce klienta 

gestikulace 
Mluvený p ^ e v doprovází 
^3žnou__gestikulací, celé 

X 
Gestikulace 
Prakticky se neprojevuje, sedí bez 
hnutí, stažený do sebe 
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tělo v pohybu 
Oční kontakt 
Nemá problémy udržovat 
oční kontakt, pohledem 
neuhýbá 

X 

Oční kontakt 
Do očí se prakticky nedívá, při 
náhodném setkání poliledu rychle 
uhne 

Reč 
Dává si pozor, aby mluvil 
slušně; slova si vybírá 

X 
Rcč 
Nad svým projevem se nezamýšlí 

Srozumitelnost mluvního 
projevu 
Mluví jasně, zřetelně, na 
svém projevu si dává záležet 

X 

Srozumitelnost mluvního projevu 
Není rozumět co říká, polyká 
koncovky slov, slova shlukuje 

Vyjadřovací prostředky 
Bohatá slovní zásoba, mluví 
v souvětích X 

Vyjadřovací prostředky 
Řeč je chudá, mluví v krátkých 
větách, časté použiti zástupných 
slov, slovní vmetkv 

Struktura rozhovoru - pozorovací schéma 
_Popis techniky 
Práce s keramickou hlínou 
Zadání: 
Vytvořte něco, na co 
myslíte, věc, která vás první 
napadne. 

Popis klientova chování Interpretace klientova chování 
Hvězda = ukazatel cesty, znamení 
pokračovat v započaté cestě 
Kříž = nabyl Kristovou smrtí významu 
smrti a utrpení. Předtím symbolem 
řádu; čtyři nebeské směry (horizontála 
- vše pozemské a současné; vertikála -
vše duchovní a věčné)113. 

K zadání přistoupil jako k úloze, kterou 
má vyřešit. Pracoval rychle, 
systematicky. 
Přestože přiznal, že je věřící katolík, 
nepřipisuje mezi vírou a vytvořením 
kříže žádnou souvislost. 
Výrobek je podle Pittbula kříž nebo 
hvězda 
Každou otázku si rozmýšlel než na ni 
odpověděl. Z několika míst zazněla 

| ukrivděnost a nesouhlas s potrestáním. , 
Poznámka: Pocit výlučnosti mezi ostatními. Nalomeno jeho sebepojetí a sebehodnocení. Orientuje se ve svých 
Pocitech, dokáže je srozumitelně a jasně popsat - způsob srovnání si vlastních myšlenek? Používá sám na sobě 
techniky zpětného zrcadla? 

Rozbor 1. rozhovoru: 
Mladistvý s trestem nesouhlasí, zdá se mu nespravedlivý a zbytečný. Cítí to jako 

křivdu. Uvádí, že hlavní trestný čin - loupež, nespáchal. Poměrně jasně popisuje celou 

situaci před uvězněním. Podle jeho výpovědi se jedná o celý sled špatných náhod a jejich 

vyvrcholením jsou 3 roky ve vězení. Uvědomuje si negativní vliv party a společnosti, ve 

které se pohyboval, a dopad na jeho život. Nikoho neobviňuje, svoji cestu si zvolil sám. 

V důsledku nových známostí a zájmů přerušil školu. 

Poměrně zajímavé by bylo dodatečně zjistit, jestli se stal věřícím následkem svých 

zkušeností, nebo se již narodil do věřící rodiny. Dále se nabízí otázka, jakým způsobem se 

srovnal s proviněním, které spáchal, v kontextu své víry. 

Pittbul svůj život rozděluje přibližně do pěti etap: život než začal mít problémy, 

°bdobí problémů a páchání trestné činnosti, první VTO OS, srovnání života - tj. svatba, 

Práce atd., druhý VTO OS a momentálně se chystá do šesté etapy - život po VTO OS, 

šerého se do určité míry obává. 

113 
(Drcws 1997, 135s.) 
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S rodinou a především manželkou se snaží udržovat co nejvíce kontaktů. Jako jediný 

připouští, že návštěvy nejsou pouze pozitivním zážitkem. Jeho strach ze ztráty ženy, její 

nevěry, je evidentní (v tomto případě by se mohlo jednat víc o fantazie klienta). Nejraději by 

ji měl stále na očích, případně by chtěl, aby se přestěhovala k rodičům a mohl tak alespoň 

zprostředkovaně kontrolovat její život. Působí dost majetnicky. Neuvědomuje si zřejmě, že 

uvězněný je on, resp. jeho žena není povinna vzdát se svobody do takové míry, aby se 

nechala řídit jeho rodiči. Je si vědom kvalit své ženy, je to člověk, který ho zná a prošel 

sním všemi etapami života: „...za zlý mi to asi nemá, protože se mnou je vlastně od 

nějakých čtrnácti, patnácti let, takže se mnou prožívala celý ty roky..." Nemusí před ní tajit 

nic ze své minulosti. Zajímavé je, že po celou dobu ženě nedal jméno. Rodina je pro něj 

zároveň velkou oporou. Obává se změn, přetváření povah blízkých (především své ženy). 

Po celou dobu naznačuje, že je zde náhodou a do zdejší společnosti nepatří. Prostředí 

věznice je pro něj nepřijatelné. Úroveň rozhovorů a lidí, se kterými se každý den potkává, 

jej neuspokojuje v jeho potřebách: já jsem v prostředí, kde jsou patnácti, šestnáctiletý 

kluci a je to teda dost na hlavu... Jako najde se tu určitě někdo s kým se dá mluvit, ale 

většinou ty lidi, který tady jsou mě,., já nevim, jsou ňákým způsobem mentálně narušený, 

nebo tam něco tam je... nebo maj nějakej komplex... jako určitě tady je někdo, s kým se 

mluvit dá, ale to jsou světlý momenty, což je na psychiku taky dost zlý, jako teda nápor" 

VTO OS popisuje následovně: „No, tak je to místo, kde vás zbavěj svobody a musíte se tady 

Potejkat, potýkat sproblémama, který by vás venku ani nenapadli, s lidma, se kterýma byste 

nesedla ani ke stolu určitě nikde a... řešit konflikty mezi těma lidma a.... A ňákým 

způsobem se protloukat a hlavně vám asi bude chybět... chybět vaši blízcí, no, to je to 
nejtěžší asi...". Napadne nás, že svoboda není jen o volnosti pohybu, ale i možnosti volby 

takového „detailu", jako s kým se budu bavit, koho si vyberu za přítele. Některými z těch 
!idi opovrhuje. Svůj momentální život popisuje jako existenci vjiném světě, který nelze 

Pochopit. 

Mladistvý chválí kvalitu personálu, který se stará o mladistvé. Nemá problémy s nimi 

vycházet, rád si s nimi popovídá. Ale možnosti svěřit se nevyužívá. Nedůvěřuje lidem. 

Pittbul si uvědomuje hrozící krizi. Mluví o hromadícím se napětí, které cítí, hrozícím 

vvk, , , w * bn hndně úsilí se ovládat. Jeho současný stav Mouchu emocí a potřebě se vykřičet. Stoji ho ňoane umu 
na,,- . v , , ;Qn™li aktivně zasáhnout do dění „venku", kromě navic zhoršuje vědomí, že není schopen jakkoli aKtivne ^ 
doPÍsu nebo telefonátu. 
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S jistou dávkou znechucení mluvil o spánku: ze začátku.... usínal jsem kolem 

třetí hodiny ráno, vstávám kolem šestý, takže to bylo dost špatný. Pak jsem přešel na ňáký 

prášky na spaní, který jsem potom zase zrušil, protože to, co vám tady daj jsou neuroleptika 

ci to, to vám úplně, úplně vypatlá mozek... teď se mi spí normálně, přišel ňákej zlom a spim 

spim úplně normálně", a svých snech: ,.poslední dobou, co se mi zdá za sny, tak jsou 

většinou tady odsaď. To znamená, že se mi zdá... o prostředí tady, nebo o lidech tady 

nebo... vo ňákym ději,.. konáním tady, jo... což se mi, což se mi dřív nezdálo. Se mi zdály sny 

z venku, takže už to prostředí asi mě nějakým způsobem jako deformuje..." Tento fakt si jen 

nerad připouští.114 Dalším rysem mladistvého je jeho nespokojenost, resp. vysoké nároky, 

které klade na svůj život. Rád by ve VTO OS pracoval, ale s ohledem na jeho zdravotní stav 

mu to není umožněno a místní aktivity jej uspokojují jen částečně. 

S náhledem hodnotí konflikty mezi odsouzenými a personálem. Přiznává, že 

za většinu zhoršení pobytu ve Všehrdech si mohou především sami mladiství. Staví se do 

role pozorovatele a nestranného soudce. Stejně tak je schopen kritizovat vedení věznice. 

O budoucnosti mluví s nadějí. Věří, že bude pokračovat v životě dál bez problémů, 

jako po prvním propuštění na svobodu. Sám tvrdí, že je schopen si vydělat peníze „čistou 

cestou". Je si vědom svých kvalit a rozhodně je pro něj výhodou ukončené středoškolské 

vzdělání, zkušenosti, cílevědomost a do jisté míry i nemalá pomoc rodičů, kteří se sjeho 

uvězněním již smířili. Podle jeho slov jim ostatně nic jiného nezbývá: rodiče... to už, to 

asi ňák... Rodiče to přijmout musí, protože už jim nicjinýho nezbyde, protože, že jo, pokud 

mě nechtěj zavrhnout, tak to jinak nepude". Na druhou stranu si uvědomuje, že návrat 

nebude tak jednoduchý; obává se, že jen s obtížemi dožene současné znalosti z oblasti 

Počítačové techniky a informační technologie. V závěru rozhovoru zaznívá opět zcela 

zřetelně nesouhlas sjeho potrestáním, nesmíření se svou situací: „Vlastně jeden trest sedim 

na dvakrát. Já si myslim, že se jim to docela povedlo poprvý, ale podruhý už to bylo 

takový... fWbyh potřeba no, tak asi ten dluh společnosti splatit musim, no!" Klient nemá 

Pocit viny a s trestem se nechce smířit. 

Prognóza: 

Speciální pedagog se domnívá, že vzhledem kjeho věku a kritičtějšímu postoji 

k trestné činnosti lze u něj předpokládat ovlivnění spíše sociálně pozitivním směrem. 

Speciální pedagog hodnotí klienta jako člověka vědomého si svých cílů. Má vytvořené 

u ^ T 3 , xi *im/ěka taková zkušenost. Přestože se vězení snaží člověka 
Poměrně jasný důkaz, jak hluboko zasáhne člověka « mladého) jsou často spíše 

ovlivnit především pozitivním směrem, její dopady na psycluKu v 
dcvastační a jen obtížně se zpracovávají. 
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pracovní návyky, uspořádaný žebříček hodnot. Pro dosažení představ je ochoten něco 

udělat, odložit krátkodobé výhody pro dlouhodobější cíle. Podle názoru sociální pracovnice 

se usadil, rád by založil rodinu. Přestože má klient nejvíc šancí, aby v návratu do života 

uspěl, shodují se obě pracovnice na riziku střetu se zákonem. Důvody případného porušení 

zákona uvádí každá jiné. Podle sociální pracovnice je klient zvyklý na nadstandardní život. 

Náklady na uspokojení jeho potřeb mohou převyšovat jeho příjmy. Speciální pedagog je 

toho názoru, že by mohl být na svobodě schopen ublížení na zdraví v situaci nepřiměřené 

zátěže. Pittbul se cítí stále ukřivděný, se sklony k sebepoškození. Jedná se o člověka 

s narušenou psychickou stabilitou. 

2. Kasuistika: Kytka, 19 let 

Osobní a rodinná anamnéza: 

Mladistvý pochází z úplné rodiny s dvěma staršími bratry. Po základní škole 

nastoupil Kytka do učebního oboru truhlář - nábytkář. Po půl roce toho ovšem zanechal, 

nezvládal učivo (neprospíval z pěti předmětů). Největší obtíže mu činilo technické kreslení. 

Problémy řešil častou absencí. Matce dokázal nepřítomnost ve škole údajně uspokojivě 

vysvětlit. Chování ve škole bylo v pořádku. Podezřívali ho z krádeží. Evidoval se na úřadu 

práce. Na přímluvu matky klienta jej brigádně zaměstnali v drůbežárně, kde sama pracuje. 

Krádeže se začaly vyskytovat i zde. Odtud dobrovolně odešel, resp. na doporučení ukončil 

pracovní poměr. 

Mezi jeho hlavní záliby patřil fotbal, s týmem jezdil i do ciziny. Rovněž v oddíle se 

časem objevily ztráty mobilů a peněz. Rád chodil do společnosti s kamarády, na diskotéky, 

měl přítelkyni. Mladistvý uvádí občasné užívání marihuany. Začal stím údajně ze 

zvědavosti. Alkohol pije příležitostně, je slabý kuřák (cca 2-3 cigarety denně). 

Z návykových látek přiznává abúzus na pervitinu, experimentaci s LSD, užívání omamných 

látek. 

V době VV měl problémy, situaci špatně zvládal. Ve VTO OS byl celkem 4krát 

trestán, všechny tresty jsou zahlazeny. Dostal 6 pochval. Ve Všehrdech se učí zahradníkem. 

Svého činu lituje, uvědomuje si, že si tak zkazil život. 

Trestná činnost: 

• Loupež (př, zkoušení oblečení pobodal prodejce nožem a vybral z kasy hotovost) 

Soud mu vyměřil trest ve výši 54 měsíců, což je 4,5 roku ve VTO OS. 
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Charakteristika mladistvého: 

Mladistvý je extrovertní typ člověka, družný, otevřený, sebevědomý. Pozitivní přístup 

k životu. Svoje názory, požadavky si dokáže prosadit. K některým situacím se staví spíše 

flegmaticky. Je vysoce samostatný. V kontaktu s cizím člověkem, nebo autoritou se chová 

obezřetně. Vždy zdvořilý. Mezi personálem i odsouzenými oblíbený. 

A B P H K H O D N O C E N Í P O Z O R O V Á N Í 

J m é n o (zvolená přezdívka): Kytka 
_Doba trvání setkání: 20:58 minut 

Vstup klienta: Hlasitě pozdravil, při vstupu se usm 

Včl»-19 1et 1 Diferenciační skupina: AI 
Datum setkání: 6.3.2006 
íval, trochu nejistý, snažil se být přátelský. 

ťrvní kontakt (dojem): Klient je přátelský, vstřícný, Komunikoval. A 
typ, dává si pozor na svůj vzhled, upravený oděv. Byl navoněny, kudn 
člověka kterv pnmřrnř dlouho a často kouřil THC. Odhadovalajsemho 

rhnvání klienta během rozhi>voru-sémai 

:ho ch( 
naté vl 
na 16 
itický 

jvám je místy az tamiiiárni. Je výrazný 
asy si upravuje gelem. Působí dojmem 
et. 
diferenciál 

Dominantní 
Snaží se mít všechen prostor 
Pro sebe, prosazuje své názory, 

3 2 

X 

1 0 -1 -2 -3 
Submisivní 
Veškerý prostor dává druhému, své 
názory neprosazuje, ustupuje vždy 

Aktivní 
J e iniciativní, pohotově 
odpovídá, aktivně se podílí na 
diskusi 

X 

Pasivní 
Přenechává rozhovor na druhém, 
„veze se", příliš se neprojevuje 

Uvolněný 
Trému, úzkost a stres zvládá, 

- O ^ J i e j s o u patrné 
X 

Napjatý 
Po celou dobu je patrná úzkost, napětí 
v hlase a z neverbálních projevů 
Introvertní typ 

-fcítrovertní typ 
Snaha poznat druhého 
Člověka 
Snaží se co nejvíce zjistit o 

X 

X 

Snaha poznat druhého člověka 
0 druhého člověka se nezajímá, drží 
si odstup 

-cliiuem Člověku 
Tělesná konstituce 

X 

X 
Tělesná konstituce 
„Utlačovaný" 

Emoce 
^ýrazné projevy emocí 
b l e d n u t í , zčervenání, 
Pocení), často mění nálady, 

X 

Emoce 
Ve svých projevech je zdrženlivý, 
jeden dominující typ nálady 

- 1 - — n e o v i a a a 
pantomimika 
Uvolněné pohyby celého těla 
ueho držení, chůze, rychlost 

J>ohvbi°o 

X 

Tělo jakoby v křeči, šetří pohyby, 
ztuhlý v pohybech, „strojové držení 
těla" 

Mimika 
Patrné změny emocí, své 
názory dává najevo i X 

„Kamenná tvář" bez projevu, nejsou 
patrné emoce klienta 

-ísverbálně__ 
gest ikulace 
Mluvený projev doprovází 
R a z n o u gestikulací, celé tělo 
V PohvK., 

X 

Gestikulace 
Prakticky se neprojevuje, sedí bez 
hnutí, stažený do sebe 

Oční kontakt 
JJení kontakt 

emá problémy udržovat oční 
°ntakt, pohledem neuhýbá X 

Do očí se prakticky nedívá, při 
náhodném setkání pohledu rychle 
uhne 
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Reě 
D ává si pozor, aby mluvil 

-Slušně; slova si vybírá 
X 

Řeč 
Nad svým projevem se nezamýšlí 

srozumitelnost mluvního 
projevu 
Mluví jasně, zřetelně, na svém 

-Eiojevu si dává záležet 
X 

Srozumitelnost mluvního projevu 
Není rozumět co říká, polyká 
koncovky slov, slova shlukuje 

Vyjadřovací prost ředky 
Bohatá slovní zásoba, mluví 
v souvětích X 

Vyjadřovací prostředky 
Řeč je chudá, mluví v krátkých 
větách, časté použití zástupných slov, 
slovní vmetky 

— ~ Struktura rozhovoru - pozorovac schéma 
- i^EĚtechniky Popis klientova chování Interpretace klientova chování 

prace s keramickou hlínou 
Zadání: 

Vytvořte něco, na co myslíte, 
věc> která vás první napadne. 

Zpočátku nevěděl co vymodelovat, technika 
jej zaskočila, především téma. 
Po pochvale speciálního pedagoga začal 
pracovat. Klient pracoval s chutí a pečlivě. 
Poměrně rychle získal představu, co má 
vytvořit. 

Mladistvý vytvořil houbičku. 
Původně to měl být hříbek. Klient 
sám připustil, že to spíš připomíná 
lysohlávku. Docela ho výsledek práce 
pobavil. 

Zpočátku nedůvěřoval nahrávání na 
diktafon. Poměrně brzy jej přestal vnímat a 
choval se spontánně. Řekla bych, že jeho 
chování bvlo autentické. 

Celou dobu rozhovoru si s výrobkem 
hrál, mohl tak kompenzovat 
nervozitu. Případně potlačit 
motorický neklid. 

p oznámka : Má schopnost zapůsobit na člověka, je si vědom své určité energie, diky které se snaží lidmi kolem sebe 
Manipulovat, především s ženami. Hraje s lidmi svoje komunikační „hry" - jakési obíhání v kruhu, jen nerad se nechá 

J2!}utitjy>římému sdělení. Zřejmě j e pro něj do určité míry ohrožující. 

Hozbor 2. rozhovoru: 
Mladistvý vše převáděl do vtipu, v některých momentech nebylo jasné, jestli jde 

0 žert, nebo mluví vážně. Jako jediný uvažoval o délce trestu z pohledu oběti. 

Klient má svoji rodinu rád, především matku (mluví o ní jako o mamince). 

V rozhovoru připustil, že měl víc poslouchat rodinu: „..No, nevim já bych... asi bych víc 

Poslouchal rodiče... Nevim, asi bych se víc věnovali lidem, co mě měli rádi a neměl jsem.. 
a nevěnoval svoji pozornost lidem, který vlastně.... mě udělali takovým jaký sem byl... než 

Jsem skončil tady". 

Kytku rodina v obtížných chvílích podporuje; „...oni se mě snaží vlastně... trošku, 

trošku dostat s těma myšlenkama, abych se nesesunul z toho kriminálu a., když už vlastně já 
sám naznačuju, že jsem takové f . Mluví s ním o budoucnosti, zajímají se o něj a jeho život 
V e VTO OS a on se jim ho snaží přiblížit. Mladistvý je s nimi v kontaktu nejen formou 

dopisů. Je zajímavé, že svůj vzor má právě v bratrovi. Jako jediný z dotazovaných si vybral 

živého, známého a blízkého člověka, kterému se může za určitých okolností vyrovnat. 

Mladistvý se snaží vše zlehčit, nebo situaci skutečně bere s nadhledem. Dopisoval si 
se dvěma dívkami a jednou omylem prohodil jejich dopisy. Do určité míry ho ztráta 

kontaktu mrzí, ale zároveň se chtěl pochlubit. 
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V jednu chvíli se přiznal k užívání drog (pervitinu, příležitostně heroinu, omamné 

látky - tripy), což chtěl zřejmě utajit. Podle výčtu nejde o nezkušeného začátečníka 

Překvapil svým výrokem: „prostě, na co sem koukal, tak sem to zkusil, no" Vzbuzuje to 

otázku, kam se vytratily zábrany chránící člověka před nějakým nebezpečím a rizikem. 

Mezi jeho záliby patří především sport.115 Kytka se snaží přistupovat k aktivitám ve 

věznici tak, aby jej bavily, strávil den smysluplně a především se unavil. Přes veškeré 

činnosti se zde objevuje největší problém VTO OS a to je nuda. O aktivitách mluví 

v pasivním tvaru, tj. něco se s náma dělá. Vystihuje tím většinový názor mladistvých. 

Vztahy s ostatním odsouzenými hodnotí jako povrchní. Snaží si držet odstup od 

ostatních: „Takhle jako jsou tady... jako kamarádi; já kamarády jako v kriminále moc 

neuznávám... jako trošku blízký jo, ale., kamarády, to ne, protože není kamarád v kriminále, 

to nemůže bejt kamarád v kriminále"-, dále popisuje vztahy mezi odsouzenými jako falešné, 

založené na lžích, intrikách a vždy vedené vlastními zájmy. Od ostatních se distancuje, 

případné podobnosti s ostatními se brání. Jedná se zřejmě o všeobecný jev. 

Konfliktům se snaží spíš vyhnout, nechce si dělat problémy. Svoji pozici si ovšem 

umí uhájit. S pracovníky ve vězeňství vychází dobře. Důvěřuje jim natolik, že by mu 

v případě konfliktu s jiným odsouzeným uměli pomoci. Může jít o alibismus. Spíš než 

informuje pracovníky pustí si podle jeho slov nervy a „začne to řešit po svém". 

Vězení popisuje nejprve z pohledu jeho rozdělení; na mladistvé a dospělé, čili dělení 

neosobní a zřejmé. I když i zde, je do určité míry naznačené vnímání vězňů mezi sebou 

navzájem; jde o jasné rozdělení, vymezení do kast. Skrze popis vnějších znaků, 

charakterizuje Kytka VTO OS prostřednictvím nedostatku pevnosti a hloubky vztahů: 

Mladiství, asi bych popsal,., že nemůžu snímá žádný věci řešit, že jsou tady věci, který 

bych asi řešil jinak venku.... Nemůžu vlastně snima rozdělit o to... pokecat si... tady jsou 

Udi lakový, prostě říkám, jsou tu lidi, co byli v kriminálech, byli vpasťákách nebo takhle a., 

žijou, žijou těma intrikama a vlastně v těch svejch snech" a zároveň zde jmenuje hlavní 

Problém, který teď prožívá. Je zklamaný lidmi, nedůvěřuje jim a uvědomuje si důležitost 

teto vlastnosti v životě. 

Zájem o sebe a péči o svůj vzhled se projevil v požadavcích, kterých se mladistvému 

ve VTO OS nedostává (dobré jídlo, koupel, zubař, lékař atd.). Až v závěru výčtu přání 

jmenuje rodiče Klient hezky shrnul, co by chtěl v budoucnu dělat, jak si svůj život 

Představuje: Já by sem chtěl dělat, co sem dělal dřív. To je., žít tak, abych nikomu 

^ ^ ý použil z a j í m a v ý ^ ..práskat baráže". Mezi fotbalisty se jedná o slangový výraz střílet góly. 
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neubližoval, abych neubližoval sobě a., lidem kolem sebe, hlavně rodině." Práce zahradníka 

jej neláká. O ničem konkrétním ovšem neví. Rád by jednou založil velkou rodinu. 

Prognóza: 

Mladistvý v průběhu VTO OS změnil své chování pozitivním směrem. Vytvořil si 

zde pracovní návyky, stará se o ostatní odsouzené, pomáhá jim. Přistupuje k práci 

zodpovědně, je pečlivý. Uvědomuje si čeho by chtěl dosáhnout. Jeho šance na uplatnění 

jsou vyšší než u některých jiných mladistvých. Je schopen si nalézt a udržet zaměstnání. 

Mladistvý má utvořený kladné životní hodnoty. Vše nasvědčuje tomu, že se stal vyzrálejší 

osobností ve srovnání s obdobím před nástupem trestu a po propuštění povede řádný život. 

Do problémů by se mohl dostat v případě střetu s vietnamskou minoritou (napadl muže 

právě z této etnické skupiny). Stále se ovšem jedná o nevyzrálou osobu, v partnerských 

vztazích bude zřejmě nestálý. Sociální pracovnice se shoduje se speciálním pedagogem 

v tom, že je vysoce pravděpodobné jeho úspěšné zařazení do života, získal náhled na život. 

Riziko opakování trestné činnosti vidí v případném navázání kontaktu s dřívějšími 

kamarády, nějakou partou. Z důvodu vyšších životních nákladů je možné pokračování 

drobných krádeží. 

Diferenciační skupina B 

3. Kasuistika: Steven, 20 let 

Osobni a rodinná anamnéza: 

Mladistvý pochází z úplné rodiny se čtyřmi sourozenci, 2 mladší bratři a 2 starší 

sestry. Klient po základní škole nastoupil do střední školy potravinářské obor řezník -

uzenář, zpracování potravin v Táboře, kde studoval necelý rok. Školu nedokončil. Na 

internátě zpočátku neměl problémy, na víkendy jezdil domů nebo pracoval v masně. Od 

dubna 2002 začal chodit za školu a navštěvoval místní restaurační zařízení, kde se opíjel. 

Škola chtěla studium ukončit, po dohodě s rodiči přerušili studium ze zdravotních důvodů. 

Po tomto incidentu se mladistvý poprvé pokusil o sebevraždu podřezáním. Následně byl 

hospitalizován v psychiatrické léčebně v Táboře, později docházel k psychiatrovi 

ambulantně. O sebezabití usiloval celkem třikrát. Svůj momentální stav hodnotí „v útlumu" 

Na OPD je rodina z a e v i d o v á n a ze sociálních důvodů (podezření ze zanedbání péče). 

Oba bratři navštěvují základní školu praktickou'1'. Otec je v současné době v plném 

invalidním důchodu, matka má částečný invalidní důchod. Rodina žije na statku, vlastní 

> í ^ c k á je určená p r o s o v ý m i r o z u m o v í n e d o s t a l kteréjim brání v úspěšném zvládání 
UČIVa, jejich dalšího vzdělávání v základní škole. 
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chátrající hospodářství (zanedbání péče se nezjistilo). Mladistvý nikdy nepracoval, nebyl 

evidován na úřadu práce. Docházel brigádně pracovat do masny v Plané nad Lužnicí. Steven 

neguje užívání drog, alkohol pije příležitostně J e středně silný kuřák. 

Ve vězení byl celkem llkrát kázeňsky trestán (9 trestů je zahlazeno) a 4krát 

pochválen. Vazbu zvládal s velkými obtížemi. Během jedné návštěvy ve VTO OS se 

Stevenovi svěřila matka s obavami, že jeho bratr s drogami experimentuje. Mladistvý se 

rozzuřil a začal svého bratra bít. Dozorci jej museli od bratra odtrhnout. Své chování 

ospravedlnil tím, že nechtěl, aby bratr dopadl jako on. Míra potrestání bratra se mu zdála 

přijatelná. S rodinou hodnotí vztah jako nenarušený. Rád by se časem osamostatnil 

Docházel na ŠVS a vyučil se v oboru zedník. 

Trestná činnost: 

• Vražda - mladistvý znásilnil a zabil svojí o mnoho let starší přítelkyni kapesním nožem. 

Soud mu vyměřil trest na 4 roky ve VTO OS. Po výstupu bude muset podstoupit ústavní 

sexuologickou léčbu (u mladistvého diagnostikována sexuální deviace117). 

Charakteristika mladistvého: 

Speciální pedagog hodnotí mladistvého jako naivní, labilní, nezralou osobnost 

s rozvinutými fantaziemi a se sadistickými projevy chování. Mladistvý se soubojům 

nevyhýbá, ostatní vězně napadá. Sociální pracovnice o něm mluví jako o aktivním, 

vstřícném a schopném účastnit se diskuse. V chování jsou patrné časté výkyvy. Obě 

Pracovnice se shodují, že v něm narůstá agrese. 

k h o d n o t n í p o z o r o v á n í 

^ n o ( g y 0 | e n á přezdívka): Steven Seagal — ^ " M i c i i a p iceuivhaj ; oicv 
setkání: 16:11 minut 

Věk: 20 let 
Datum setkání: 6.3.2006 

Diferenciační skupina: B2 

V ^ r - p ^ - g f i ! ^ " ' : ' o - n imiiui 
suverénně, narovnaná záda, usmíval se. 

» 8 e n t / ^ — 
Oči OH * ' V y b r a l S1 v h o d n o u přezdívku (do určité míry j e herci podobný), výrazné lysy na tváři ch/arW l 
^ - ^ ° £ á t ! S H _ s Í d r ž e l odstup, měl jasně stanoveno, jak blízko si mé pustí s otázkami k tělu ' š o u m a v é 

Chování klienta během rozhovoru - sémantický diferenciál 
I 3 I 2 I 1 I 0 I - t 1 - 2 -3 '"" 

^•ninantní 
n a ž f s e mít všechen prostor pro sebe, 

, a z u j e své názory, není ochoten 
-ÍJStOUjjjt 

Aki i^ r 
^ . iniciativní, pohotově odpovídá, 
~ j r ^ 2 l s e n o d í l í na diskusi 

r r ém u ne 
' ^ S l p a t r n é 

úzkost a stres zvládá, resp. 

Submisivní 
Veškerý prostor dává druhému, své 
názory neprosazuje, ustupuje vždy 

Pasivní 
Přenechává rozhovor na druhém, 
„veze se", příliš se neprojevuje 
Napjatý 
Po celou dobu j e patrná úzkost, 
napětí v hlase a z neverbálních 

u t T ~ : ~ ' době působí termín deviace pejorativně, místo něj se zavedl 
Deviace = odchylka, úchylka. V současné aoo p příchylnost); (Chmelík 2003, s. 133). 

název parafilie (z řeckého para = vedle, mimo, a ph.ha l a s K a ' P 
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projevu 

Jj-xtrovertní typ Introvertní typ 

Snaha poznat druhého člověka 
Snaží se co nejvíce zjistit o druhém 
Člověku 

Snaha poznat druhého člověka 
O druhého člověka se nezajímá, drží 
si odstup 

Tělesná konstituce 
jJJtlačitel" 

Tělesná konstituce 
„Utlačovaný" 

Emoce 
Výrazné projevy emoci (zblednutí, 
zčervenání, pocení), často mění nálady, 
t í l i š s e neovládá 

Emoce 
Ve svých projevech je zdrženlivý, 
jeden dominující typ nálady 

Pantomimika 
Uvolněné pohyby celého těla (jeho 
držení, chůze, rychlost pohybů) 

Pantomimika 
Tělo jakoby v křeči, šetří pohyby, 
ztuhlý v pohybech, „strojové držení 
těla" 

Mimika 
Patrné změny emocí, své názory dává 

-Haievo i neverbálně 

Mimika 
„Kamenná tvář" bez projevu, nejsou 
patrné emoce klienta 

Gestikulace 
Mluvený projev doprovází výraznou 

[-gestikulací, celé tělo v pohybu 
Oční kontakt 
Nemá problémy udržovat oční kontakt, 
Pohledem neuhýbá 

Gestikulace 
Prakticky se neprojevuje, sedí bez 
hnutí, stažený do sebe 

Ř e č ~ ~ 
Dává si pozor, aby mluvil slušně; slova 

Ulvybírá — 
•"ozumitelnost mluvního projevu 

M'uví jasně, zřetelně, na svém projevu 
•|!dávázáležet 

yjadřovací prostředky 
°hatá slovní zásoba, 

v souvětích 
mluví 

X 

X 

Oční kontakt 
Do očí se prakticky nedívá, při 
náhodném setkání pohledu rychle 
uhne 
Reč 
Nad svým projevem se nezamýšlí 

Srozumitelnost mluvního projevu 
Není rozumět co říká, polyká 
koncovky slov, slova shlukuje 
Vyjadřovací prostředky 
Řeč je chudá, mluví v krátkých 
větách, časté použití zástupných slov, 
slovní vmetky 

S f r l , | . t , , r 1 I ^ n v n r u - pozorovací schéma 

— n 
keramickou hlínou 

ívořte něco, na co myslíte, věc, která 
První napadne. 

Popis klientova chování r up i a Miyiiw.w - — — 
Klient si po celou dobu hraje s hlínou, 
hněte j i a mačká. V obtížných 
momentech mu hlína vylézá mezi 
prsty, jediný důkaz nervozity, 
nepříjemného prožívání. 
Mladistvý vystupoval sebevědomě, 

« uxi,om nn<f>hn setkání 

Interpretace klientova chování 
Klient neměl zájem nic vytvářet, 
samotné hnětení je pro něj důležité, 
určitou relaxační formou, ventilem. 

MiaaiSlVy 
působil na mně během našeho setkání 

Î PÍT-——— autenticky. I 
| 0 í J n á , " k y : Klient j e v současné době ve výstupním oddělení. V závěru stáže mladistvý požádal o přeložení z výstupního 

^ é ' en í na pokoj. Nechtěl uvést důvod, údajně se mu tam nelíbí (speciální pedagog se domnívá, že se za tím skiývajf 

" ^ ^ s j e d n í m z dozorců). -
fiozbor 3. rozhovor: 

Stevena nepříjemně zaskočilo natáčení, ptal se na jeho důvod. Zároveň se obával se, 

aby se nejednalo o nějaké psychologické testy. Již od počátku si jasně vymezil hranice, na 

jaké otázky bude odpovídat. O vraždě mluví bez emocí, s klidem. Z jeho postoje se nezdá, 

že by cítil vinu či lítost za svůj čin: „No tak.... vina je tam jistá, ale jako.... nevim, no... Za 

<° můžu úplně sám, no, ale., nevim, no." Se stejným klidem reaguje na otázku, co by 
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v minulosti udělal jinak. Dala by se čekat odpověď, že by to nespáchal apod.; místo toho 

řekl: „...Kdyby sem neměl všechno řekl policajíitm, všechno bych udělal jinač! Až u těch 

policajtů bych to udělal jináč." Přiznává, že by se víc chránil. Vražda tedy zřejmě nebyla 

náhoda. Až následně po rozhovoru bylo upřesněno, že šlo o jeho starší přítelkyní. Tím víc 

překvapil odstup a chlad v jeho řeči, když mluvil o vraždě. V kontrastu s předcházejícími 

řádky je zajímavý jeho vřelý vztah s rodinou. Velmi na nich lpí. Jsou pro něj oporou, počítá 

s jejich pomocí. Po rodičích se mu stýská. Uvedl, že kromě svobody (volnosti pohybu) 

a rodiny mu nic nechybí. Je to pro něj základ pro pocit klidu a spokojenosti. Z nutnosti psát 

rodině zaznívá snaha rodičů dítě kontrolovat, mít přehled o všem co dělá. 

Poměrně realisticky popisuje svojí budoucnost. I z tohoto bodu je patrný zájem 

rodiny. Spolupracují spolu na jeho dalším životě, včetně několika nabídek do zaměstnání. 

Klient se jako jediný zmínil o nutnosti sehnat peníze na splácení dluhu, touze dostudovat 

školu, vlastního finančního zabezpečení. Přesto je zajímavé, že návrhy o budoucím povolání 

Pochází povětšinou ze strany rodiny než od mladistvého. Sám si přeje dostudovat a pracovat 
v oboru. Mladistvý uznává, že v momentální situaci je pro něj důležitější najít si zaměstnání 

a řešit svojí finanční situaci. 

S ostatními klienty příliš dobře nevychází. Rozumí si pouze s vězni na pokoji. Nerad 

vyhledává spory. Případné problémy řeší preventivně minimálním opouštěním pokoje. 

Zřejmě tuší, že by se nemusel ovládnout. Nechce si přidělávat problémy. O řešení 

Případných konfliktů mluví chladně a nekompromisně; „tak se stim nemazlím... toho 

dotyčnýho chytím a zakroutím mu krkem". Z jeho postoje lze uvěřit, že není obětí šikany. 

Klient si chrání své soukromí v otázkách týkajících se rodiny, obsahu snů atd. 

O problémech s ostatními nemluví, sám uvádí, že s jistými věcmi se nesvěřuje ani blízkým 

lidem. Celkově lidem příliš nedůvěřuje. Stejně tak je patrný odstup při otázce na ideál, 

šerému se chtěl dříve podobat. Zřejmě nejde o fiktivní postavu, nebo vzdálený idol (např. 

herec, sportovec), kterého osobně nezná. Asi šlo o blízkého člověka, kterého obdivoval, měl 

Jej rád a v některém momentu se jeho názor změnil. Stále k němu cítí úctu. 

Pobyt na vazbě prožíval velice těžce, p o p i s u j e ji jako depresivní období, nemohl spát. 

'Joinč 7lenšil Jeho tvrzení odpovídá reakci člověka na ^azadal si o léky. Tento stav se udajne ziepsn. jci 
n p , , . . . . . cvfoh zvyklostí a zároveň pocit vykořeněnosti neznamou situaci, ztrátu jistot, rodiny, svycn zvy 
a - v ,„ i v hlavě film" o vraždě. Bez lítosti - chybu a ^jistoty z budoucnosti a stokrát si prehraval v hlavě „nim y 

.. . „_ 0Phe řekl Nelituje smrti člověka, lituje svého 
di jen v tom, že v překvapení policii neco na sebe reKi. j 

Pokoření, nedobrovolného pobytu na nehostinném místě. 
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Svoji pozornost zcela směřuje do budoucnosti, přítomností se nezaobírá, aktivit se 

účastní pasivně, příliš pozitivně je nehodnotí. Jedná se pouze o fyzickou přítomnost. 

Nabízené činnosti bere jen jako jakousi náhražku svého dřívějšího života a možnost vyhnout 

se nějakým smysluplným způsobem nudě. Kromě vyučení nenalezl ve VTO OS nic 

kladného a obohacujícího pro svůj život. Vyučení je pouze alternativou, raději by 

dostudoval střední školu. Názor na vězení přejal od ostatních vězňů, nebo si nechtěl vytvořit 

vlastní názor, či jej veřejně prezentovat. V závěru nás napadá myšlenka, zda-li si je tento 

mladistvý vědom, že po VTO OS nastoupí na sexuologické oddělení do ochranného léčení. 

Prognóza: 

Jak již bylo řečeno výše, v mladistvém narůstá skrytá agrese. Speciální pedagog jej 

hodnotí jako psychopatického klienta s deviantní sexuologickou poruchou. K blízkým se 

chová nesmlouvavě, má na „své" lidi vysoké nároky. V tom pracovnice vidí riziko vzniku 

dalších problémů. Recidiva je v tomto případě možná. Mladistvý se ve vězení poučil, má 

zájem na sobě pracovat. I když podstoupí léčbu, bude se pohybovat na hranici zákona. 

V okamžicích vzteku ztrácí schopnost sebekontroly („vidí rudě") a neví co dělá. 

4. Kasuistika: Fusekle, 18 let 

Osobní a rodinná anamnéza: 
Mladistvý pochází z úplné rodiny, má starší sestru a bratra. Povinnou školní 

docházku ukončil před nástupem do VTO OS. Začal se učit autoelektrikářem, kam docházel 

1.5 měsíce, ale pro nezájem studium ukončil. Chtěl přestoupit na obor elektrikář, ale 

z důvodu spáchání provinění nastoupil do výkonu vazby. 

V 15 letech byl hospitalizován v psychiatrické léčebně, důvodem byly problémy ve 

škole, časté záškoláctví a špatný prospěch. Pokusil se o sebevraždu. 

Podle informací z OPD žijí rodiče v disharmonickém vztahu, bylo prokázáno tělesné 

týrání dítěte. S rodiči si dlouhodobě nerozumí, zvlášť s otcem. Otec je přísný, autoritativní, 

Často bil matku i děti. Má problémy s alkoholem. Nejbližší vztah má Fusekle s babičkou. 

Klient je agresivní opakovaně lže, nerespektuje autority. Po návratu z psychiatrické léčebny 
Se situace nezlepšila. Mladistvý působí plaše až uzavřeně, je snadno ovlivnitelný, citově 

nenaplněný, své obtíže řeší únikem. Alkohol užíval zřídka, drogy neguje, kuřák. 

Zpočátku VTO OS sním rodina kontakt odmítala, až na babičku a starší sestru. 
v , . • • • un matka V době adaptace na prostředí věznice, měl 
v Poslední době jej navštěvuje i jeho matka. 

opakované výkyvy v chování. Ve VTO OS byl O r t kázeňsky chválen a 2krá. kázeňsky 

' restán (jeden z.restů je zahlazen). Od prosince je jeho chování popisováno jako 
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bezproblémové, ani v ŠVS si nestěžují. Problémy a konflikty umí řešit sám. Svůj vztah 

k rodičům hodnotí jako nenarušený. 

Trestná činnost: 

• Porušování domovní svobody 
• Krádež - čin spáchaný vloupáním 
• Neoprávněné užití cizí věci 
• Vražda - provinění spáchal ve skupině, bodl muže (důchodce) nožem do krku 
• Přeměněné neodpracované O P P , v rozsahu 120 hodin za §247. 

V úhrnu dostal tento mladistvý 5 let VTO nepodmíněně. 

Charakteristika mladistvého: 

Z pohledu speciálního pedagoga se jedná o samotáře s úzkostnými projevy chování. 

V důsledku nepřesně stanovených hranic z domova a touze udělat na ostatní dojem se často 

Pokoušel o porušování stanovených pravidel. Působí dojmem opuštěného člověka. Citově 

nevyzrálý, doma nezažil emoční stabilitu, proto snadno ovlivnitelný. Podle sociální 

pracovnice byl nucen se starat sám o sebe. Záludný, chováním provokuje nejenom 

pracovníky, ale i ostatní mladistvé. Jedná se o iniciátora vešketých akcí ve skupině 

mladistvých na patře (jakási Jedá eminence"). 

^ C H j y j Q f i N Q T F N I P O Z O R O V Á N Í 

j-SáSojzvolená přezdívka): Fusekle 
fioba trvání setkání: 12:33 minut 

Věk: 18 let Diferenciační skupina: B2 
Datum setkání: 6.3.2006 

V s ^ p k Í Í ^ t a : Vstupoval do místnosti t r o d ^ b ^ byla na něm patrná zvědavost a očekávání 
P ^ í W a k t (dojem): Jedná se o m l a d i l ^ é h ^ ď n f postavy. Má vyholené vlasy na celé hlavě kromě b onďaté 

(vlasy jsou nebarvené), velké modré oči, jemné rysy, světlá pleť. Velnu nápadně působ,ly modřiny na krku. 
- p r ů b ě h u našeho společného setkání patrný motoricky neklid, nervozi u za | y v JL £HL —_— 

ě j ^ T k í Ž ^ ^ ^ d.ferenc,ál 

dominantní 
Snaží se mít všechen prostor pro 
Sebe, prosazuje své názory, není 
^ghoten ustoupit 
Aktivní 
J e iniciativní, pohotově odpovídá, 
^ktivně se podílí na diskusi 
UvolniW. olněný 

"nu, úzkost a stres zvládá, 
SP- nejsou patrné 

Ssnaží 

^ h é m e i o v ě k u 

Poznat druhého člověka 
se co nejvíce zjistit o 

, ,'fsná konstituce 
^ t l ač í t e ] " 
' - n i o c t T ^ 
p r a ž n é 

eí!ednutí 

"Ov ládá 6 " ' " á l a d y ' P Í Í I Í Š SC 

projevy emoci 
zčervenání, pocení), 

-2 -3 
Submisivní 
Veškerý prostor dává druhému, své 
názory neprosazuje, ustupuje vždy 

Pasivní 
Přenechává rozhovor na druhém, 
,veze se", příliš se neprojevuje 

Napjatý 
Po celou dobu je patrná úzkost, 
napětí v hlase a z neverbálních 
projevů 
Introvertní typ 
Snaha poznat druhého člověka 
O druhého člověka se nezajímá, drží 
si odstup 
Tělesná konstituce 
„Utlačovaný" 
Emoce 
Ve svých projevech je zdrženlivý, 
jeden dominující typ nálady 
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Pantomimika 
Uvolněné pohyby celého těla 
(jeho držení, chůze, rychlost 

jwhybů) 
Mimika 
Patrné změny emocí, své názory 

i távánajevo i neverbálně 
Gestikulace 
Mluvený projev doprovází 
výraznou gestikulací, celé tělo 

° ř n í kontakt 
Nemá problémy udržovat oční 
kontakt, pohledem neuhýbá 

Řeč 
Dává si pozor, aby mluvil slušně; 

i jova si vybírá 
Srozumitelnost mluvního 
Projevu 
Mluví jasně, zřetelně, na svém 

[~£!Slgvu si dává záležet 
Vyjadřovací prostředky 
Bohatá slovní zásoba, 
v souvětích 

mluví 

Pantomimika 
Tělo jakoby v křeči, šetří pohyby, 
ztuhlý v pohybech, „strojové držení 
těla" 
Mimika 
„Kamenná tvář" bez projevu, nejsou 
patrné emoce klienta 
Gestikulace 
Prakticky se neprojevuje, sedí bez 
hnutí, stažený do sebe 

Oční kontakt 
Do očí se prakticky nedívá, při 
náhodném setkání pohledu rychle 
uhne 
Reč 
Nad svým projevem se nezamýšlí 

Srozumitelnost mluvního projevu 
Není rozumět co říká, polyká 
koncovky slov, slova shlukuje 

Vyjadřovací prostředky 
Řeč je chudá, mluví v krátkých 
větách, časté použití zástupných 
slov, slovní vmetk 

-řg£istechniky 
Práce s keramickou hlínou 
Zadání: 
Vytvořte něco, na co myslíte, 
v ě c , která vás první napadne. 

fc-ri* ». ... 
Popis klientova chování 
Technika ho zarazila. Očekával pouze 
rozhovor. Začal pracovat ze zvědavosti, 
co s tím pak budeme dál dělat; hnětení si 
užíval, bylo vidět, že ho to baví a zřejmě 
nemá příliš možnost něco podobného 
dělat. Klient vytvořil panáčka, který drží 
fotbalový míč. 

Zpočátku si hodně kontroloval svoje 
odpovědi, působil nepřirozeně. Během 
rozhovoru se uvolnil. Po celou dobu 
sledoval všechny moje reakce, změny 
v intonaci hlasu, výraz v obličeji, pohyb 

rukou... 

Interpretace klientova chování 
Nevěděl, jak by měl na tento pokyn 
„správně" podle vězeňských 
pravidel reagovat. 
Bavil je j více proces hnětení. 
Výsledek práce pro něj byl až 
druhotný. 
Snažil se popsat svůj výrobek a co 
jeho panáček dělá. Je možné 
usuzovat, že čekal za svůj výkon 
ocenění. 
Tato skupina lidí je vysoce vnímavá 
na neverbální projevy druhých, jsou 
pro ně zdrojem informací, které jsou 
po ně jasné a zřetelné. Z těchto 
projevů poznají u druhého případnou 
agresi, strach, zájem a především 
možnost získání nějaké výhody. 

, - _ J - T - J - ^ T i ^ ů k S l í k a í l y ' útoku na osobu mladistvého. Jiný mladistvý 
• °známky: O modřinách na krku mi běžely taniazuB i ^ m o ž n é s i m o dř iny vysvětlit i tímto způsobem. Pokud 

řekl, že viděl Fusekli jak se l íbáš jiným odsouz y o d s o u z e n ý m ) jednají tak podle speciálního pedagoga 
~°chází k nějakému homosexuálnímu styku s aai homosexuální styky. Do určité míry zde může hrát 
p o v o l n ě a tento vztah je vzájemný. Spíš se jedná o dočasn 

^ h a z a j i s t i t si ochranu před o s t a m i m i 2 J Í l n ě | š i n i l ^ 

Bozbor 4. rozhovoru: zpestření dne, určitý druh zábavy a získání 
Prn mladistvého bvl rozhovor lormou w 
Pro mladistvého byi p r o s torách věznice. Ve svých odpovědích 

informací o novém člověku, který se p o h y b e y 
Skončené . O osobních věcech mluvil neosobne, 

byl velmi stručný, některé věty nechal nedokončen 
, - a vždy dost nesrozumitelně. 

s nezájmem (možná pouze předstíraným) a v -
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Jeho slovní zásoby je omezená; nerozuměl termínu materiální, pojem byl vysvětlen 

dodatečně. Mladistvému dělalo problémy pohybovat se v imaginacích, tento případ nebyj 

ojedinělý. Některé odpovědi působily strojeně, jakoby se snažil odhadnout, co se od něj 
čeká. 

O své rodně mluvil vyhýbavě, myšlenku na zanedbávání a týrání od otce si nechce 

Připustit. S láskou hovoří o babičce. Byla pro něj důležitým člověkem i v době, než se dostal 

do Všehrd. Opakovaně narážíme na informaci, že jej rodina nepodporovala. Stojí za 

zmínku, že dotyčný klient s mnohem větším zaujetím v hlase vyprávěl o autech, 

kamarádech, než o rodině. Domněnku o posunutém žebříčku hodnot, tj. výše materiální 

hodnoty než vztahy s lidmi, potvrdila i sociální pracovnice. Klient vidí v kvalitních autech 

symbol mužnosti, síly, rychlosti, způsobu posílení svého sebevědomí. Symbolizuje moc, 

postavení a peníze, tedy vše, čeho se mu za života venku nedostávalo a může s tím mít 
problémy dál. 

Neosobnost a nezaujatost k věcem je patrný i z odpovědi na otázku zda-li by situaci, 

za kterou se sem dostal řešil jinak. Jeho odpověď byla: ,JVo možná jo no... nevim... Vy to 

berete moc vážně. Asi bych to neudělal." Odpověď si můžeme vyložit i tak, že mladistvý 

necítí vinu. Pro čin má „přijatelné ospravedlnění" (až dodatečně víme, že byl spáchán na 

Příslušníka jiné rasy). Situaci zlehčuje, nepřikládá jí žádný význam. 

Přístup k budoucnost a práci se dá nalézt v této větě: „...tak ze začátku... se vrátím 

Jako domů... jako k mámě. No a zkusím si najít někde flákou brigádu... budu mít výučák, že 

Jo... tak bych mohl jít... potom... při nejhoršim někam do práce. Klient s variantou nástupu 

do zaměstnání zřejmě příliš nepočítá. Zná snadnější způsob získání financí. Přestože ho 

učební obor baví, není pro něj dostatečně reprezentativní. O pozdějším využití oboru 

v odpovědi spíš přesvědčoval sám sebe (učí se v oboru elektrikář). 

O ostatních odsouzených mluví jako o „tamtěch", resp. rozumí si s „tamtím 

Pokojem". Nepoužíval první osobu čísla množného, ale pouze J á " a „oni". Kromě jediného 

k m e n t u , kdy si přál možnost volnějšího pohybu po ubytovně a na venkovních prostorách. 

Necítí se součástí nějakého kolektivu či skupiny. Je otázkou jde-li o jeho osobnostní 

charakteristiku, nebo všeobecný rys odsouzených mladistvých. 

Jeho zájmy ve VTO OS mají pasivní charakter. Jde o čistě spotřební zábavu, jako je 

sledování televize hry na počítači, prohlížení zábavných časopisů (Tuning, Mobil, Cinema, 

Autotypy atd.) a posilování. O jiné aktivity se nezajímá. Stejným způsobem trávil volný čas 
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i „venku". Na svém stylu života nechce nic měnit. Na výkonu nevidí nic pozitivního, kromě 

možnosti sledovat televizi. 

O dřívějších proviněních mluví jako o zanedbatelných klukovinách; Jenom dělali 

chaty,., lezli sme tam... a dělali sme tam bordel jenom". Nepřipouští si vinu, nebo si je 

naopak vědom toho, že jednal v rozporu se zákonem, s pravidly platnými pro tuto 

společnost a nechce si přiznat pravdu. Musel by pak připustit oprávněnost potrestání. 

Jako další z dotazovaných přirovnává věznici pionýrskému táboru. Možná jde 

o určitý způsob srovnání se s tímto místem a přijetí současného života. Domněnku, že pro 

něj není situace lehká, jak se nám ji pokouší prezentovat, potvrzuje i výrok, že: „Chtěl bych 

jít ven... prostě a mít klidnej život už... nevim a... prostě.... já nevim jak to říct... jako že... 

nechodit za kámošema... nic neprovíst... prostě... nedostat se sem zpátky" 

Prognóza: 

Mladistvý ví, čeho by chtěl v budoucnu dosáhnout a je si podle slov speciálního 

pedagoga vědom jakým způsobem před VTO OS žil. V současné době se snaží o PP. Jeho 

chování a jednání je ovlivněno rasistickými tendencemi. Ty mohou být později zdrojem 

konfliktu. Podle sociální pracovnice nejsou v chování mladistvého žádné výkyvy, pokud se 

mladistvý nachází pod stálou kontrolou. Život na svobodě by mohl probíhat bez větších 

problémů. Obě se shodují, že zůstává otázkou, zda se pod vlivem nezměněného (rodinného) 

prostředí a touze vyzkoušet si „zakázané ovoce" nedostane opět až na hranici zákona. 

5. Kasuistika: Toši, 16 let 

Osobní a rodinná anamnéza: 

Klient se dostal do péče OPD v době, kdy jeho matka podala návrh na rozvod, tj. 

vr . 1996. Od r. 2001 navštěvuje Toši psychologa; těžce nese rozvod rodičů. Na základě 

depresivního stavu doporučil psycholog hospitalizaci. V tomtéž roce, v době, kdy bylo 

mladistvému 12 let, spáchal jeho otec sebevraždu. Klient opět umístěn na psychiatrické 

odděleni v Havlíčkově Brodě. Následně navštěvuje Centrum rodinné terapie patřící pod 

Psychiatrickou léčebnu tamtéž. Po další hospitalizaci (v psychiatrické léčebně byl celkem 

třikrát) dochází na ambulantní léčbu k dětskému psychiatrovi v Hradci Králové. 

Po úmrtí otce přestala matka zvládat výchovu mladistvého. Několikrát se dopustil 

Porušení zákona. Začal mít problémy se školou - časté záškoláctví, potuloval se, páchal 

trestnou činnost. Mladistvého proto umístili do diagnostického ústavu odkud přešel do 

Dětského domova se školou v Kostelci nad Orlicí. V domově jej popisují jako citově 

a sociálně ovlivnitelného, labilního, se sníženým sebehodnocením, sebekontrolou, prakticky 
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Mladistvý ve výkonu trestního opatření odnětí svobody ^^ 6- kapitola - Výzkum 

^ S g X z v o l e n á přezdívka): Toši_ 
y^pŽJgvání setkání: 18:03 minuj. 

"P klienta: Před vstupem do j ^ j ^ ď r é vlhké uplakané oěi. Tělo je 

S ^ u a k t (dojem): K l i ^ T j ^ ^ ^ vyhnout mému pohledu, těká oěima po místnosti jakoby ji 
5 5 * do sebe Na židli téměř nedosedl. Snaž.1 se ^ ^ j b K W y d m v S B Ě L 

!g£rvé. Měla jsem z něj d o j e m J e j e ^ W j , 

S e b e p o š k o z o v á n í p ^ i í ^ o k a m ž i c í c h značné tenze 
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bez disciplíny a kázně. Ostatní děti v zařízení provokuje, je agresivní, páchá výtržnosti, má 

automutilaění tendence"8. Ve škole patří mezi slabě průměrné žáky. Povinnou školní 

docházku ukončil 8. třídou základní školy. 

Ústavní výchova mu byla změněna na ochrannou výchovu kvůli častým útěkům 

klienta. Z DD se školou přestoupil do výchovného ústavu. Odtud měl být přemístěn do 

Výchovného ústavu Buškovice, kde by se učil v oboru stavební výroba. K tomu ovšem 

nedošlo, protože mladistvý utekl a spáchal provinění. Toši drogy neguje, uvádí občasné 

užívání alkoholu, kouří (cca 15 cigaret denně). Příležitostně experimentoval s marihuanou. 

Kvůli VTO OS navrhl své dívce rozchod. Situaci ve věznici nezvládá. Citově vázán na 

matku. S ní a svou sestrou si pravidelně dopisuje, návštěvy si nepřeje. Další kontakt udržuje 

formou telefonických rozhovorů. Klient měl zájem o ŠVS, ale z důvodu jeho častého pobytu 

na krizovém oddělení a na ošetřovně z toho sešlo. Ve VTO OS byl mladistvý 1 trestán 

(ukradl z kuchyně sekanou), trest je již zahlazen. Rovněž se ve VTO OS pokusil 

o sebevraždu (vypil chloramin). Ze své vůle dvakrát stáhl žádost o PP. V době našeho 

rozhovoru měl mladistvý ještě měsíc do výstupu. 

Trestná činnost: 

• Loupežné přepadení s nožem 
• Porušování domovní svobody 
• Krádež - čin spáchaný vloupáním (vloupal se do provozoven) 
• Neoprávněné užívání cizí věci 
• neoprávněné držení platební karty - z karty vybral přes 200 tisíc korun 
Mladistvého odsoudili na 20 měsíců. Dále má soudem zakázáno řízení motorového vozidla. 

Charakteristika mladistvého: 
Mladistvý je tichý, uzavřený melancholik; afektivní. Jedná se o psychicky labilního 

člověka, který se teprve hledá. Psychickou vyzrálostí se pohybuje na věkové úrovni 13 let. 

Nápadné je jeho nízké s e b e h o d n o c e n í , snadno ovlivnitelný. Sociální pracovnice popisuje 

klienta jako slušného, n e p o z o r n é h o s neuceleným chováním. Mluví neuspořádaně, často 

Přeskakuje z jedné myšlenky na druhou. Podle sociální pracovnice má mladistvý problémy 

s ženskou autoritou. Tuto informaci speciální pedagog nepotvrdila. 

Diferenciační skupina: B2 



6. kapitola - Výzkum 

Uvolněný 
Trému, úzkost a stres zvládá, resp. 

[~B£Ígouj)atrné 
£ ^ o v e r t n í typ 

dominantní 
Snaží se mít všechen prostor pro 
sebe, prosazuje své názory, není 
" g h o t e n ustoupit 
Aktivní 
J e iniciativní, pohotově odpovídá, 
jfctivně se podílí na diskusi 

^ a h a poznat druhého člověka 
Snaží se co nejvíce zjistit o druhém 

.člověku 
T ř |csná konstituce 
jiftlačitel^ 
Emoce 
Výrazné projevy emocí (zblednutí, 
červenání, pocení), často mění 

-Jálgdy, příliS se neovládá 
pantomimika 
^volněné pohyby celého těla (jeho 
drŽení, chůze, rychlost pohybů) 

Mimika 
Patrné změny emocí, své názory 

-^v^na jevo i neverbálně 
gestikulace 
Mluvený projev doprovází výraznou 

-&Sjtikulací, celé tělo v pohybu 
kontakt 

^emá problémy udržovat 
k°ntakt, pohledem neuhýbá 

oční 

? á v á si pozor, aby mluvil slušně; 
| 2 ^ i v y b í r á 
. ^umitelnost mluvního projevu 

' U v í jasně, zřetelně, na svém 
j fS jevus idáya záležet 
Ů ^ o v a c í prostředky 

h a t á slovní zásoba, 
s°uvětích 

mluví 

Submisivní 
Veškerý prostor dává druhému, své 
názory neprosazuje, ustupuje vždy 

Pasivní 
Přenechává rozhovor na druhém, 
„veze se", příliš se neprojevuje 
Napjatý 
Po celou dobu je patrná úzkost, napětí 
v hlase a z neverbálních projevů 
Introvertní typ 
Snaha poznat druhého člověka 
O druhého člověka se nezajímá, drží 
si odstup 
Tělesná konstituce 
„Utlačovaný" 
Emoce 
Ve svých projevech je zdrženlivý, 
jeden dominující typ nálady 

Pantomimika 
Tělo jakoby v křeči, šetří pohyby, 
ztuhlý v pohybech, „strojové držení 
těla" 
Mimika 
„Kamenná tvář" bez projevu, nejsou 
patrné emoce klienta 
Gestikulace 
Prakticky se neprojevuje, sedí bez 
hnutí, stažený do sebe 
Oční kontakt 
Do očí se prakticky nedívá, při 
náhodném setkání pohledu rychle 
uhne 
Reč 
Nad svým projevem se nezamýšlí 

Srozumitelnost mluvního projevu 
Není rozumět co říká, polyká 
koncovky slov, slova shlukuje 
Vyjadřovací prostředky 
Řeč je chudá, mluví v krátkých 
větách, časté použití zástupných slov, 
slovní vmetl 

^ I t e c l m i ^ 

^adár í k e r a m i c k o u h l í n o u 

k w 0 ř t e n ě c o > n a co myslíte, věc, 
vás první napadne. 

Popis klientova chováni 
Po celou dobu naše rozhovoru hnětl hlínu. 
Zpočátku si s ní jen tak pohrával, 
seznamoval se s materiálem, postupně 
začal realizovat svůj nápad. 
Původně se snažil o tučňáka, nakonec to 

přetvořil na mrože. 
Během rozhovoru hledal očima, v 
subjektivně obtížných otázkách, pomoc 
nebo správnou odpověď u speciálního 
pedagoga. To byly okamžiky, kdy se mi 
pak podíval do oči, ale okamžitě pohledem 

uhnul. 

Interpretace klientova chování 
Práci s hlínou využil, aby se mohl 
vyhnout mému pohledu. 
Technika jej bavila, mohl se tak do 
určité míry zbavit vnitřního napětí. 

Odpovědi spíše adresoval hlíně než 
mně. 
Důvěra ve speciálního pedagoga, je 
pro něj podporou, určitou jistotou. 
Nejistota, nedůvěra k cizímu člověku. 
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^ p k y T M O N = možná oběť násilí 
v hni SC s p , y n o u t s okoIím, co nejméně vzbudit pozornost, zmizet. Styděl se, snažil se odkašlávat, jakoby mu něco uvízlo 

. r > smažil se toho zbavit - problém něco říct, přiznat? Snaha naopak něco skrýt? Nebo se jednalo o obyčejný kašel -
Jimavé je, že tlak zmizel v okamžiku odchodu z místnosti. Křehké, snadno narušitelné hranice osobního prostoru. U 
atních odsouzených může mít problémy s jejich udržením - nedokáže se jim postavit. U ženy hledá mateřské zázemí a 

iinjetf. a 

Rozbor 5. rn7hovoru: 
Mladistvý si po celou dobu hlídal své soukromí. Odpovědi na otázky byly skoupé. 

Své myšlenky, odpovědi se nesnažil nějak rozvést. Působil nejisté, nesvůj, cítil se pod 

tlakem. Neochota se odhalit, vyjádřit svůj vlastní názor je patrná i z odpovědi na otázku, jak 
by člověku bez znalosti prostředí, popsal věznici; „No tak si to tady zkus a uvidíš!... Ať se 

Podívá na internetový stránky! Na fotky a uvidí!/" 

Klient svou životní situaci těžce snáší. O provinění, které spáchal jen nerad mluví, 

hodnotí je jako blbost. Až po rozhovoru se speciálním pedagogem víme, že šlo o násilný 

trestný čin - loupežné přepadení s nožem. V závěru rozhovoru uvedl pouze porušování 

domovní svobody, neoprávněné držení platební karty. Nechtěl uvést ani kolik z karty 

vybral, možná to opravdu zapomněl. 

V kontrastu s chováním v době rozhovoru a během celé stáže lze jen těžko uvěřit, že 

M podobného činu na svobodě schopen. Působí dojmem stresovaného člověka na pokraji 

zhroucení. Obtížnost prožívám současného stavu nám napovídá i přesný časový údaj, kdy 

bude propuštěn. Jeho stav naznačuje i věta, že mu vyhovovalo spát na vazbě celý den 

Zřejmě únik z reality). Mladistvý o svém životě mluví s odevzdáním: „Za chyby se platí.... 
Sám na tom mám vinu." Přesto se cítí podle mého názoru nepřiměřeně potrestán. Na otázku 
2da se cítí vinen, odpovídá, že „byl u toho, tak nebudu zapíratJde o popis situace, přejatý 

°ázor z vnějšku; ovšem nikoli o jeho subjektivní prožitek. 

Vzhledem kjeho psychickému stavu je pozoruhodné, že si nepřeje návštěvy své 

«*tky a starší sestry, popř. babičky. Tento fakt lze zdůvodnit tak, že se jedná o prevenci 

případným nezvládnutím s i t u a c e a jeho následným zhroucením. Mladistvý může cítit 
strach, případně stud ze setkání v takovém prostředí (tj. prostředí, kde je stigmatizován jako 
vinit, xt , j u i wšetřován a platila u mladistvého do vynesení 

l n ik. Na rozdíl od vazby, kde byl pouze vyseiruvcu f 
rn,c, ,, i n určitou formu sebetrestání (klient odmítá to, 
r°zsudku presumpce neviny). Nebo se jedna o určitou 
D o - „ „rfjtv kontakt udržuje, tj. pravidelně si dopisují. Zdá 
p o cem nejvíc touží). Přesto s rodinou určitý Koma* 
se n , .. n A p m 7amítnutí návštěv (na jeho přání) je vzdálenost 
s e nepravděpodobné, že jediným důvodem zamanu 
m e z i věznicí a domovem. 

-73-



Praktická část 
Mladistvý ve výkonu trestního opatřeni odnětí svobody 6. kapitola - Výzkum 

Toši hodnotí obezřetně vztahy s ostatními mladistvými. Spíš než kamarády má 

známé. Jmenuje pouze jednoho kamaráda. Ze zbylých odsouzených má strach, snaží se 

vyhnout konfliktům. Zřejmě raději ustoupí a podvolí se ostatním, než by vyvolal spor. 

Mladistvé hodnotí jako zkažené lidi, kteří dokážou ještě víc zkazit ty ostatní, resp. jeho. 

Jak je již několikrát napsáno, klient má nízké sebehodnocení. Nebyl schopen 

vyjmenovat své záliby, co jej bavilo. Jediné, co řekl bylo, že rád utíkal a dělal ostatním 

naschvály. Následně speciální pedagog řekl, že na svobodě rád sportoval, jezdil na kole, hrál 

floorball a věnoval se vodáctví. Mluví o sobě jako o nezajímavém a zkaženém člověku. 

Staví se do submisivní role člověka odevzdaného osudu bez možnosti jiné volby, než se 

podřídit. Zvlášť zřetelně nám to ukazují tyto věty: „...každej to tady přepíná na něco, ale 

když se na něco díváte, tak a oni... a přepnou to a dívaj se na něcojinýho, / /o . . . "(věta se 

týkala sledování televize - oblíbených filmů) a „mně by to stejně vyhodili do koše." Takto 

mladistvý reagoval na návrh, aby si vzal kus hlíny s sebou na pokoj. Nabízí se zde myšlenka 

šikany od ostatních vězňů, svou situaci neumí lépe vyjádřit, aniž by se obával vyzrazení. 

Nebo o tom nechce mluvit. Větou: „ale já bych měl špinavý ruce"; tak asi racionalizuje své 

odmítnutí, přestože pro něj může být nabídka do jisté míry lákavá. Navíc si uvědomuje 

riziko dalšího konfliktu. 

Mezi oblíbené filmy mladistvého patří především horory a akční filmy. Zřejmě zde 

hledá vzor, kompenzuje si tak vše to, čeho se mu nedostává. Může se tím učit překonávat 

strach, dodávat si odvahy. Vzor hledá především ve svalnatých, akčních hrdinech. 

Více než s odsouzenými si rozumí s personálem, především s dozorci. Velmi pěkný 

vztah má se speciálním pedagogem. Své problémy s ní řeší formou dopisování jako 

bezpečným způsobem komunikace. Zřejmě mu vyhovuje, že si tak může vše v klidu a bez 

vnějšího tlaku promyslet, najít vhodná slova k vyjádření svých pocitů. Může mít i strach 

^ bezprostředního kontaktu s někým dalším. V této roli se cítí být nejistý, zranitelný 

a ohrožený"9 Reakce člověka nelze předem odhadnout, samota skýtá bezpečí. Poměrně 

jasně to zní z této věty: „Sám by sem tady chtěl bejt na pokoji,... jako na vazbě. " „ Vám 

nevyhovuje být s lidmi?" „Jáje nemám rád." Přesto se nechce od společnosti úplně izolovat 

a volí bezpečnou formu komunikace skrze papír. 

119 7 7 : — . . n f z v antropofobii, čili nutkavý, bezdůvodný strach z lidí. 
V souvislosti s Tošim se může jednat o tzv. am p 
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V důsledku svého prožívání není schopen najít něco kladného na VTO OS. Nicméně 

podal návrhy k jeho zlepšení, např. natřít podlahu, okna, připevnit na skříňky čísla.120 Klient 

si zakládá na pořádku ve věcech, řádu a určité struktuře. 

Jeho ideální představa budoucího života je opustit tuto zemi někam, kde jej nikdo 

nezná a mohl by si užívat život. Vyjadřuje tak i svůj životní postoj k dění kolem sebe. Touží 

po nějakém silném pozitivním zážitku z exotické země (Hawai), který by zvýšil jeho prestiž. 

Klient nad sebou rezignoval. 

Prognóza: 

Jedná se o rizikového klienta. I nadále bude špatně snášet krizové situace, je zde 

vysoká pravděpodobnost dalšího pokusu o sebevraždu. Důvodem ukončení jeho života 

může být ztráta perspektivy do budoucnosti, hluboká deprese. Klient by měl po propuštění 

kontaktovat nějakého psychologa (psychiatra) k překonání počátečního šoku ze svobody. 

Diferenciační skupina C 

6. Kasuistika: Matěj121,17 iet 

Osobni a rodinná anamnéza: 

Mladistvý pochází z úplné rodiny, má čtyři sourozence. Oba rodiče jsou evidováni na 

úřadu práce. Jedná se o rodinu na nízké socio-ekonomické úrovni. V 10 letech byla 

mladistvému nařízena ústavní výchova, z které často utíkal a páchal trestnou činnost. 

Následkem toho mu byla ústavní výchova přeměněna na ochrannou. Vr . 1997 se stal 

klientem OSPOD z důvodu závažných výchovných problémů, agresivního chování ke 

spolužákům a následně i učitelům. Začal páchat trestnou činnost. Sociální kurátor proto 

Podal návrh na ústavní výchovu; došlo k mírnému zlepšení v chování mladistvého. Po 

stažení návrhu se opětovně zhoršil a jeho problémy se prohloubily. Klient byl s matkou 

odeslán do psychologické poradny, kam se nedostavili. Mladistvý má silný citový vztah 

k matce. Přesto si matka časem stěžuje na hrubé chování i k ní. Otce klient částečně 

respektuje, ale jeho autorita nemá výraznější vliv na korekci chování mladistvého. Matka 

Matěje neustále omlouvá, zastává se ho, hledá chyby v systému, nikoli u mladistvého. 

V březnu 2000 byl klient na základě předběžného opatření umístěn do diagnostického 

ústavu v Dobřichovicích. Odtud jej přemístili do výchovného ústavu v Běleči. Zde fyzicky 

napadal mladší děti V září následujícího rokuje klient odeslán do psychiatrického zařízení 

vOpařanech, odkud si jej matka odvezla bez souhlasu lékařů. Klient byl proto umístěn na 

i2oT~~ 7~7~ . , . x nko v uprchlických táborech, který má za úkol co nejméně 
Jc možné, že je v tom zaměř obdobné j ^ o f n c b o se tam vracet. 

Připomínat domov aby neměli klienti tendenci v táboře 
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psychiatrické oddělení v Lounech. Situace se ovšem opakovala. Matka si nepřeje pobyt 

Matěje na psychiatrii. Rodiče odsouzeni za narušování mravní výchovy dítěte. Z posudku 

psychiatra se intelekt mladistvého pohybuje v pásmu lehké MR s náznaky disharmonického 

vývoje. Mladistvý na ostatní útočí, je citově oploštělý. Psychiatr upozorňuje na vysoké 

riziko nebezpečného agresivního chování. Klient si je vědom svého chování a je za ně 

zodpovědný. 

Povinnou školní docházku ukončil až v průběhu prvního VTO v 5. třídě základní 

školy praktické. Mladistvý je silný kuřák (vykouří minimálně 20 cigaret denně). Přiznává se 

k závislosti na automatech (hrál roky). Rodiče mladistvého navštěvují, mají dobré 

vztahy. Po propuštění z VTO se k nim chce vrátit. Zřejmě bude muset dokončit OCHV. 

Trestná činnost: 

• Porušování domovní svobody . , 
• Krádež - čin spáchaný vloupáním (napadl poškozeného v partě, donutil jej vydat mobil) 

- Napad l barmana a okradl j e j . 
- Pod lží se dostali do dopravní kanceláře, zbili výpravčí a vzali z kasy hotovost . 
- Obs luhu s hosty drželi v restauračním zařízení j a k o rukojmí se zbraní v ruce. 

Způsobi l škodu nikoli nepatrnou; čin spáchaný na věci, kterou měl j i ný na sobě nebo při sobě 
(loupežné přepadení). 
• Poškozování cizí věci 

Mladistvý byl odsouzený na 3,5 roku. P r o v i n ě n í páchal sám i ve skupině. 

Charakteristika mladistvého: 
Speciální pedagog jej popisuje jako člověka, jehož role suverénního drsného hocha je 

Pouhou nálepkou. Jedná se o klienta nevyzrálého a impulzivního. Často se projevuje 

agresivně, mluví s ostatními odsouzenými vulgárně, provokuje. Mladistvý souhlasí, že má 

Problémy se ovládat. V dětství získal nálepku „grázla", plně se sn í ztotožnil. Sociální 

Pracovnice mladistvého charakterizovala jako agresivního, hrubého a vulgárního. 

Nerespektuje autoritu, staví se do opozice, je drzý. Má problémy s uposlechnutím 

Jakéhokoli příkazu. Klient prohlásil, že bude páchat trestnou činnost dál. 

— - — — - — T v ř k ' 17 let 
l ^ ^ ^ d í v k a ) : Matěj fc^^p^T 

Diíerenciační skupina: C2 

E " ta : Vstoupil suve rénně jako j 

sebe
 SC 0 1 í l všechen prostor pro 

-^ io t P
P r ° s a z u - Í e své názory, není 

Submisivní 
Veškerý prostor dává druhému, své 
názory neprosazuje, ustupuje vždy 

Pasivní 
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Mladistvý ve výkonu trestniho opatřeni odnčtl svobody 

J e iniciativní, pohotově odpovídá, 
5híivněje podílí na diskusi 
Uvolněný 
Trému, úzkost a stres zvládá, resp. 
nejsou patrné 

j j t r o y c r t n í typ 
Snaha poznat druhého člověka 
Sr>aží se co nejvíce zjistit o druhém 

-jjověku 
T í 'esná konstituce 
jXJtjačiter' 
Emoce 
Výrazné projevy emocí (zblednutí, 
zčervenání, pocení), často mění 

se neovládá 
^antomimika 
Uvolněné pohyby celého těla Geho 
•"žení, chůze, rychlost pohybů) 

Mimika 
patmé změny emocí, své 

- j ^ á n a j e v o i neverbálně 
Gestikulace 
Mluvený projev doprovází výraznou 

-Sggtikulací, celé tělo v pohybu 
Oíní kontakt 

problémy udržovat oční 
kontakt, pohledem neuhýbá 

si pozor, 

^royi i^^ . i 

aby mluvil 

^"ozumiteinost mluvního projevu 
M l u v ' jasně, zřetelně, na své 

^Hlgyu^si dává záležet 
l ^ 3 ( J ř o v a c í prostředky 

slovní zásoba. 
' s°uvětích 

y á c e s keramickou hlínou 
padání; 

stvořte něco, na co myslíte, věc, 
jŠElyás p r v n í napadne. 

6. kapitola - Výzkum 

Přenechává rozhovor na druhém, 
,veze se", příliš se neprojevuje 

Napjatý 
Po celou dobu je patrná úzkost, 
napětí v hlase a z neverbálních 
irojevů 

Introvertní typ 
Snaha poznat druhého člověka 
O druhého člověka se nezajímá, 
drží si odstup 
Tělesná konstituce 
„Utlačovaný" 
Emoce 
Ve svých projevech je zdrženlivý, 
jeden dominující typ nálady 

Pantomimika 
Tělo jakoby v křeči, šetří pohyby, 
ztuhlý v pohybech, „strojové držení 
těla" 
Mimika 
„Kamenná tvář" bez projevu, 
nejsou patrné emoce klienta 
Gestikulace 
Prakticky se neprojevuje, sedí bez 
hnutí, stažený do sebe 
Oční kontakt 
Do očí se prakticky nedívá, při 
náhodném setkání pohledu rychle 
uhne 
Řeč 
Nad svým projevem se nezamýšlí 

Srozumitelnost mluvního projevu 
Není rozumět co říká, polyká 
koncovky slov, slova shlukuje 

_ _ _ i I i , 
Struktura rozhovoru - pozorovací schéma 

Popis klientova chování 
Klient byl v opozici, odmítal 

spolupracovat. 
Na techniku s hlínou odpověděl, že si 

nebude špinit ruce. f 
•^Mtv. Reaguje impulzivně, nutné jednat s k l i d e m , n a ď h l ^ T i í i ^ ^ 

- - - ~ w « n é . ..autoritu", do role útočníka, a^eso r , 

Vyjadřovací prostředky 
Řeč je chudá, mluví v krátkých 
větách, časté použití zástupných 
slov, slovní vmet 

Interpretace klientova chování 
Obrana před hrozícím nebezpečím, 
snaha zapůsobit a vzbudit respekt. 

v ^ ^ ^ V y v o í á " v a ' l 
JniC j á°u t d o j eho agresivního způsobu komuniKacc. — 
^ ^ I L g E o r u . Přecitlivělý na narušení osobního^rostoru 

Rozbor 6. rozhovoru: , 
Od začátku setkání mi byl nepochopitelný jeho vzdor a opozice, když s rozhovorem 

souhlasil. Zřejmě se jedná o jeho životní postoj a způsob reakce na nadřízené, autority, 
ž eny. Po celou dobu se mě snažil šokovat svým chování a vyprovokovat k nějaké akci, což 
S e mu v jeden okamžik téměř podařilo. Útoku užívá jako formu obrany. 
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Praktická část 

Mladistvý ve výkonu trestního opatřeni odnětí svobody 6. kapitola - Výzkum 
V jednu chvíli nás vyrušil jiný odsouzený, mladistvý se v ten okamžik uvolnil 

rozvalil se na židli a hrál roli veselého „pohodáře" (možná tím chtěl dát najevo rozdíl 

přístupu k příteli a nepříteli). Po odchodu odsouzeného se vrátil do původní pozice. 

Velmi pěkně mluvil o své rodině, především o své matce. Lze se domnívat, že šlo 

o liberální výchovu bez stanovených pravidel a hranic. Sám mladistvý v rozhovoru uvedl, že 

něj rodina nikdy nemohla zakřičet. Zvláštní byla jeho zmínka o odmítání fotografií. 

Může jít o jeden ze způsobu vyrovnání se ztrátou kontaktu s rodinou a životem venku. 

Nepřiměřeně agresivně reagoval na otázku týkající se jeho případných konfliktů 
s ostatními odsouzenými: že někdo nadává? To si nikdo nedovolí jako tady" Jasně to 

naznačuje jeho silnou pozici mezi ostatními mladistvými. V další výpovědi se dozvíme 

o existující šikaně mezi mladistvými a jejich hierarchii. „Tady ještě nikdo... teďka ne... od 

začátku jenom, nó... ale to... to nebylo... moc dlouhý... sem byl novej no, ale já... to se mi 

Nemůže stát tam teďka." Nově příchozí odsouzení nejsou zřejmě příliš pěkně přivítání 
a jejich seznámení s novým prostředím může být pro leckoho vysoce stresující. Matěj nemá 
s e svými začátky ve věznici dobré zkušenosti a v současné době uplatňuje zákon „klovající 

slepice". Přestože pokračuje tvrzením, že by případné konflikty řešil odchodem z místa 

střetu, lze mu to jen stěží věřit po větě: tak bych mu to vrátil no... já nevím... protože 

takový jako oni mi nestojej za problém ňákej, protože kdybych je zbil,... a potom bych šel na 
dim... potom bych toho litoval... měl bych na ruce krev a takový věci a potom bych tady 

**sel s nima sedět celej trest a to nechci\" Na druhou stranu se může jednat o promyšlenou 

Přetvářku a pravda je zcela jiná. Klient si spoustu věcí vztahuje jako provokaci, odsouzené 

neniá rád, nedělá mezi nimi rozdíl. 
V některých momentech se staví do role oběti. Například neví o keramice, nebylo mu 

dovoleno studovat v učebním oboru. Motivem studia mohl být zájem o vzdělání, snaha 

^ j a k vyplnit čas ve vězení či prostřednictvím studia získat možnost podmíněného 

Propuštění. 
Mladistvý nebyl schopen hodnotí, cokoli kladně: JHjak... ® • » * » * * 

**> ohodnocovat... cM/i, nebo co ,o. W ne." Nebo je natolik pod vlivem subkultury, že se 
tn . , v. „o c n v ! ) | do role obránce práv odsouzených. Z našeho 
t 0 neslučuje s jejich pravidly. Matěj se pasoval ao 
Pohl • x; Hnvndem boje a každý ústupek v jejich prospěch je 
Pohledu nepodstatná věc, je pro nej důvodem j 
ví fv „ • nP„vpdomuie nebo ani nechce, souvislost práv 
vítězství. Přesto vyvolává dojem, ze si neuvedomuj ť 
s n • . . . rtCt delegovat ji na někoho jiného je patrna i jinde, 
s Povinnostmi. Snaha nemít odpovědnost, delegov j 
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Praktická část 

Mladistvý ve výkonu trestního opatřeni odnětí svobody 6. kapitola - Výzkum 

např. více volna a procházek na úkor dospělých odsouzených (zřejmá silná nevraživost mezi 

těmito dvěma skupinami). 

Klient nerozuměl pojmu „místo", vyšetřující nepochopila, že by mu toto slovo mohlo 

dělat problém po významové stránce. Až nápověda speciálního pedagoga, aby vězení 

přirovnal k nějakému výchovnému ústavu, napomohla. Jako mnozí jiní přirovnává Všehrdy 

k táboru. Mezi výchovným ústavem a vězením minimální rozdíly; jsou zde dozorci a nedá 

se utéct: tak... no tak to záleží na tom jakej děcák, nebojakej výchovnej ústav... to je... 

tady to je takový., normální... to je jako pionýrskej tábor, ale... důležitý ty režiny, a ty 

ostrahy,... Jako třeba se školou, jako sou tady dozorci a tady to.... No tak., no o trochu je to 

tady horší no, ale... že nemůžeme jít domů a ty věci... sou tam moc.... Se nedá utýct 

no .. vše heno."122 V závěru setkání byl klient nervózní, rozhovor jej nebavil. Svoji 

budoucnost jako většina odsouzených vidí pozitivně, mluvil o ní s nadšením. Své představy 

~ plány má vykreslené do nejmenších podrobností, viz koupě nového auta, tuning123. Klient 

se bude mít dobře a jinou variantu života na svobodě si nepřipouští. 

Prognóza: 

Obě pracovnice se shodují, že pozitivní změna v chování je obtížná a jen těžko lze 

Předpokládat nápravu. K programu zacházení se v současnosti staví negativně, neplní jeho 

cíle. Mladistvý zná poměry ve VTO OS („umí v tom chodit"); trestná činnost je součástí 

jeho života, identifikuje se s ní. O sebezdokonalení a zvyšování vzdělání nemá zájem. Podle 

sociální pracovnice má pocit výlučnosti, že mu vše projde a unikne trestu. Pracovat se mu 

nechce, je si vědom jednoduššího způsobu výdělku. Existují obavy z dalšího stupňování 
trestné činnosti, zvláště bude-li se cítit „zahnán do kouta". 
7- Kasuistika: Colleman, 20 let 

Osobní a rodinná anamnéza: 
Colleman pochází z neúplné rodiny. Má dva sourozence. Do 6 let věku klienta žili 

r°diče ve společném manželství. Po rozvodu je matka vychovávala sama. Našla si nového 

Partnera, ten se postupně do výchovy zapojil. Výchova byla liberální, trestán výjimečně. 

Klient se s vlastním otcem stýkal. Otec i strýcové několikrát trestáni za majetkové trestné 

Činy 

Zš ukončil v 7 třídě. Na 2. stupni začal mít výrazné výchovné problémy a špatný 

Prospěch. Dvakrát propadl. Jeho intelekt se pohybuje v pásmu průměru. Nevyučil se, 

nenastoupil do žádného zaměstnání. Byl evidován na UP. V 16 letech mu byla nařízena 

-79-



Praktická část 
Mladistvý ve výkonu trestního opatřeni odnětí svobody 6. kapitola - Výzkum 

ústavní výchova za opakované krádeže. Brigádně docházel pracovat do skláren. Z ústavní 

výchovy často utíkal. V 17 letech se nastěhoval ke své družce. V tomtéž roce se stal otcem -

otcovství k dítěti přiznává. Mladistvý měl na svobodě problémy se závislostí na drogách, 

především pervitinu (užíval 3 roky nitrožilně). Dále přiznává kouření marihuany, gambling. 

Klient je silný kuřák (uvádí cca 20 cigaret denně), pravidelně vypil přibližně 10 piv týdně. 

Drogy se snažil obstarat i v průběhu VTO OS. Po propuštění plánuje odjet za matkou do 

Anglie. 

V průběhu VTO OS docházel na ŠVS do dvou kurzů malíř/natěrač a stavební výroba. 

Ve VTO OS byl 3krát trestán (všechny tresty má zahlazeny) a celkem 4krát pochválen. Od 

Prosince je jeho chování bezproblémové. 

Trestná činnost: 

• Krádež - čin spáchaný vloupáním 
* Loupež 
• Porušování domovní svobody 
* Neoprávněné nakládání s osobními údaji 

Celkem byl mladistvý odsouzený na 25 měsíců VTO nepodmíněně. 

Charakteristika mladistvého: 
Speciální pedagog jej p o p i s u j e jako člověka, který nemá strach vyjádřit svůj názor, 

a le v okamžiku, kdy hrozí n e p ř í j e m n o s t , se stáhne do ústraní. Umí manipulovat s lidmi. 

Obtížně přijímá cizí názor, zvlášť velký problém mu to činí u žen. Dále uvádí, že svoje 

agresivní chování příliš n e z v l á d á , m o m e n t á l n ě jenom nemá důvod být nespokojený. Nerad 
s e Přizpůsobuje druhým. Zdrojem konfliktu může být i moment, kdy se po něm chce 

činnost, kterou on odmítá. N e r e s p e k t u j e názor druhého člověka. Sociální pracovnice o něm 

mluví jako o dominantním člověku, pro ostatní odsouzené je osobnost. Na rozdíl od 
sPeciálního pedagoga tvrdí, že se uk l idn i l . Dle mého názoru se jedná o požitkářský typ 

člověka dělajícího jen ty věci, které se mu líbí a pouze tím způsobem, jenž mu připadá 

Přijatelný. 

^ ( z v o l e n á přezdívka): Colleman, 
Vřk- 20 let 

X ^ l ^ y á n í setkání: 14:59 minuj r r ^ a T ř í m f p o š ^ c h ů z e " 
^ " P klienta: Vstoupil suverénně, z v e d n u t á b i a ^ F ^ j ^ j ^ f ^ y n a hlavě, dominantní. Jako jeden 

sv̂ aTriat̂ S oblt̂ Cen , vy 

^sllmLadistvých VOněl parfémem^ 

í j ? - ' 
sebe

 m í t v í e c h e n prostor pro 
Och ' p r o sazuje své názory, není 
^ e n u s t o u p i t 

Submisivní 
Veškerý prostor dává druhému, své 
názory neprosazuje, ustupuje vždy 
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S w'výkonu trestního o p a d n i . M d s ^ 

Aktivní 
Je iniciativní, 
odpovídá, aktivně 
diskusi 

pohotově 
se podílí na 

Uvolněný 
Trému, úzkost a 
resp. nejsou patrné 

stres 

LExtrovertní typ 
Snaha poznat druhého člověka 
Snaží se co nejvíce zjistit o 
j ruhém člověku 
Tělesná konstituce 
j J t j ač i te l " 
Emoce 
Výrazné projevy emocí 
(zblednutí, zčervenání, pocení), 
casto mění nálady, příliš se 
Jgovládá 
Pantomimika 
Uvolněné pohyby celého těla 
(jeho držení, chůze, rychlost 

Mimika 
Patrné 

změny emocí, své názory 
-^fLnajevo i neverbálně 
Gestikulace 
Mluvený projev doprovází 
výraznou gestikulací, celé tělo 

PLBohybu 
JJ*nf kontakt 
Nemá problémy udržovat oční 
kontakt, pohledem neuhýbá 

Řěř 
D*vá si pozor, aby mluvil slušně; 
-SÍgva si vybírá — 
Srozumitelnost mluvního 
Projevu 
Mluví jasně, zřetelně, na svém 
-BEgjevu si dává záležet _ 
^yjadřovací prostředky 
B°hatá slovní zásoba, 
v souvětích 

6. kapitola - Výzkum 

Pasivní 
Přenechává rozhovor na druhém, 
„veze se", příliš se neprojevuje 

Napjatý 
Po celou dobu je 
napětí v hlase a 
iroievů 

patrná úzkost, 
z neverbálních 

jntrovertní typ 
Snaha poznat druhého člověka 
O druhého člověka se nezajímá, 
Artí si odstup 
Tělesná konstituce 
Jjtlačovaný" 
Emoce 
Ve svých projevech je zdrženlivý, 
jeden dominující typ nálady 

Pantomimika 
Tělo jakoby v křeči, šetří pohyby, 
ztuhlý v pohybech, „strojové držení 
těla" 
Mimika 
„Kamenná tvář" bez projevu, 
nejsou patrné emoce klienta 
Gestikulace 
Prakticky se neprojevuje, sedí bez 
hnutí, stažený do sebe 

Oční kontakt 
Do očí se prakticky nedívá, při 
náhodném setkání pohledu rychle 
uhne 
Reč^ 
Nad svým projevem se nezamýšlí 

^ozuníiTeínosTniíuvního projevu 
Není rozumět co říká, polyká 
koncovky slov, slova shlukuje 

dvořte něco, na co myslíte, 
c> která vás první napadne. 

Technika ho překvapila 
rozhodila z jeho postoje. Ptal se, k čemu 
to je dobré, co to znamená. Tvářil se 

zmateně. 
Během vysvětlování důvodu rozhovoru si 
nás obě (mně i speciálního pedagoga) 
bedlivě prohlížel jestli mluvíme pravdu a 
nechceme ho nachytat. [ 

' podezření, že právě on některé mladistvé zpŇ^mTšik^jpr^ • nmblémy s jasným pojmenování situací, které se » " fyzickou sílu. kolem něj 
necncem^—dezřen í , ze , 

Vystupování je sice velmi 
^ v a j í . Otevřeně p o j m e n o v á v a t j e j ^ 

Rozbor 7. rozhovoru! 
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Praktická část 
Mladistvý ve výkonu trestního opatření odnětí svobody 6. kapitola - Výzkum 

Rozbor 7. rozhovoru: 
Po celou dobu rozhovoru z něj vyzařovalo vysoké sebevědomí a pocit moci. Již od 

počátku bylo patrné, že s trestem nesouhlasí, připadá mu nepřijatelný a nepřiměřeně vysoký. 

Jednalo se pouze o „klukovinu", nad kterou by stačilo mávnout rukou, protože Já sem to 

udělal jenom prostě jenom z klukoviny.. asi... nebo prostě z blbosti... To je všechno... Já 

sem dřív neměl zase takový problémy". Zvlášť těžce nese, že jednomu jejich komplici byla 

uložena ochranná výchova. Odmítá nést odpovědnost. Mladistvý se necítí být vinen. 

Všechno už odčinil pobytem ve VTOOS; „mám ho odpykanej". Nepřipouští, že jednal 

v rozporu se společenskými pravidly. Své chování omlouvá; Já sem dřív neměl zase takový 

problémy... jako měl sem problémy, ale né zase takovýhle... takovýhle blbý problémy". 

Pocit křivdy je patrný i z následující odpovědi: „... tak to muselo stát aspoň třeba za to, nebo 

prostě něco takovýho". V rozhovoru dále rozvíjí myšlenku, resp. naznačil nespravedlnost 

potrestání a to pouze na základě nařčení z krádeže. 

Přesto, že má partnerku a syna, nechce je vídat. V dalším životě s nimi nepočítá, 

navzdory tomu si pravidelně dopisují. 0 syna a přítelkyni se zajímá jen do té míry, aby jej 

neomezovali v jeho potřebách a dalších plánech. Může se za tím skrývat nový přítel 

Partnerky, touha mladistvého vést nezávislý život. Nebo si nepřeje, aby chodila s malým 

dítětem do takových míst jako je věznice. 

Po propuštění na svobodu chce odjet do Anglie (v rozhovoru mluví o nastěhování za 

otcem, speciálnímu pedagogovi a sociální pracovnici tvrdí, že k matce). Na návštěvy za ním 

dojíždí pouze matka, vždy v souvislosti s nějakým jejím lékařským vyšetřením. Důvodem 

změny klientova rozhodnutí může být zajímavější nabídka od otce, rozhodnutí partnera 

matky, který si nepřeje mít klienta doma. Určitou roli zde může hrát i problém mladistvého 

respektovat ženskou autoritu. Otázkou dále zůstává nakolik je tato jeho představa reálná, 

nejde-li pouze o nějakou vykons t ruovanou fantazii. Mladistvý mluví o Anglii v souvislosti 

s představou lepšího života, větších výdělků (nezapomeňme, že mladistvý kromě dvou 

kurzů není ničím vyučený a nebyl nikde zaměstnán, což může být komplikací při hledání 
v „w „„ist nedostatečná znalost jazyka). Touží začít nový život 

zaměstnání a další obtíže múze vyvolat neaoswi^ 0 . 
„ . , ,,v g a n r : 7o£{t život bez problémů. Klient chce na minulost v místě, kde jej neznají a mít tudiz šanci zacit živu 

„ . . „ m o s t v Z ř e j m ě i to je důvod, proč nestojí o setkání 
zapomenout, tzv. spálit za sebou mosty. ^ j 
s Partnerkou ve VTO OS. 

, "atri novrchni, komunikuje pouze se svými komplici. 
Vztahy ve věznici hodnotí jako povrcm , 

U , . n n e t i a brzkou svobodou než přítomnosti. Dění ve věznici 
Momentálně je více zaujat budoucnosti 
. v J -C tvvch není ochotný mluvit jako o kamaradovi. To je další 
JeJ už nezajímá. O nikom z mladistvých nem 
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z rysů věznice, kamarádi ve věznici nejsou. Existuje jakási soudržnost mezi vězni, v případě 

mladistvého mezi komplici, ale pro přátelství zde není prostor. Určitá solidarita s vězni 

a vězeňským prostředím je patrná z věty, že: „...na druhou stránku to tady zase není úplně 

tak špatný... že jak se říká třeba venku, že... v kriminálu, že to je úplně zabitý, a že šikana je 

tam... to sou lakový ty hrozný pomluvy... já sem se toho bál... tak to zase není úplně pravda, 

to vůbec ". Jasný moment přizpůsobení se prostředí, adaptace na podmínky ve věznici. Snaží 

se toto místo prezentovat lepším než je. Jako agresor a pachatel šikany tento jev naprosto 

popírá; „... Vůbec. Tady není vůbec nic takovýho ". 

S ostatními vězni kromě kompliců si nemá co říct. Svou roli zde jistě hraje i věk 

mladistvého. Možná je to i z pocit výlučnosti, že mu nejsou rovni. To potvrzuje jeho další 

výpověď: „Vo to nejde, že se nerad hádám, ale von si to ke mně ani nikdo nedovolí přijít za 

mnou a hádat se... protože sem tady dlouho a každej mě tady zná. Takže když sem přijde 

někdo novej... tak dostane hned hlášku asi, no fakt!... kam a na koho si to asi může dovolit 

a na koho si to nemůže dovolit, že jo.11 V tomto momentě se projevil jako dominantní 

člověk, vědom si svého postavení. V jeho výpovědi můžeme nalézt i skrytou výpověď 

o hierarchii odsouzených, strukturu fungování mezi nimi. 

Další zajímavou informaci nám poskytl tvrzením, že nemá žádné problémy. Zároveň 

ovšem tvrdí, že zde není komu by si postěžoval. Lidem nevěří, nechce se svěřovat. Nebo 

naznačil další z pravidel; nemluvit o problémech s „lidmi na druhé straně", tj. s pracovníky 

věznice. 

Jak jsem již výše uvedla, čeká v Anglii lepší práci; nezaznělo ovšem do jaké míry se 

chce na hledání práce aktivně podílet. Já budu dělat v Anglii nějakou práci, to mi sežene 

táta... dobře placenou... no já sám ještě nevim.... Něco bude to je jistý... za lepšípeníze... 

No j á už to mám zařízený, ale nechám to náhodě. Tam je toho víc, co se dá dělat.« Nemá 

jasný plán, čeká aktivitu od někoho jiného. Vidíme tu rozpor, na jednu stranu má práci 

ř í z e n o u , na druhou stranu tvrdí, že něco bude. K životu přistupuje poměrně nezrale, bez 

náhledu na případné problémy (např. zvládnutí cizí řeči, získání povolení k pobytu). Do 

určité míry je deformován vězeňským prostředím. Jedná se o člověka, kteiý věří představě 

'epšího života, věří svým snům a má naději, protože ON VI, že to tak bude. 

Jak již bylo uvedeno v charakteristice mladistvého, odmítá dělat věci, které se mu 

„„ , . x: mnhnu bvt znamením zasahování do jeho práv. Protiví. Veškeré povinnosti pro nej mohou oyi ^ 
. . xr rozhovoru, kdy Colleman popisuje věznici; „..no Velmi pěkným momentem je zaver rozr 

ž , d ty udi někomu ublížili, tak... že jsou tady". Nabízí se zc to asi není moc dobry tady... ze tauy 
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zde téměř filozofická otázka, zda-li se místo, kde žijí lidé páchající zlo, nestává samo zlem 

V tomto jediném okamžiku byť i nevědomky připouští svou vinu. Jako u několika dalších se 

objevuje následující výrok: Já mu vlastně moc nemám co říct... on nemůže vědět jaký to 

tady je, protože... on nemá tu zkušenost, když tady není". Vlastní prožitek má nejvyšší 

hodnotu. S člověkem bez podobné zkušenosti si nemá co říct a nedá se mu věřit. 

Prognóza: 

Colleman si je vědom, čeho by chtěl dosáhnout. S blížícím se výstupem se speciální 

pedagog obává, jestli propuštění na svobodu zvládne. Má šanci uspět v jiném prostředí 

s jinými lidmi bez společné vazby z dob před nástupem do VTO OS. Z VTO OS se 

dostatečně poučil. Osvojil si zde tzv. „správné" hodnoty života. Speciální pedagog se obává, 

že využije své síly v nesprávný okamžik. Dále je zde poměrně vysoké riziko relapsu 

drogové závislosti (mladiství tvrdil, že údajně užíval nikoli ze závislosti na droze, ale pro 

její chuť. Podle sociální pracovnice se mladistvý stal zodpovědnějším (nejen k svému 

dítěti), zklidnil se, neměl by mít nadále problémy. Nejen v případě tohoto mladistvého se 

názory obou pracovnic rozcházejí. 

8. Kasuistika: Ztracená duše, 19 let 

Osobni a rodinná anamnéza: 

Mladistvý žije v neúplné rodině pouze s otcem a 4 sourozenci. Matka o děti nejeví 

zájem. V péči OSPOD od r. 1990. V říjnu r. 1995 opustila matka rodinu, otec šel opět do 

VTOS. O děti se starala jejich teta (sestra otce). Otec je od propuštění na svobodu 

nezaměstnaný. O rok později, tj. vr . 1996 se u mladistvého objevují problémy s chováním, 

závislost na drogách. Od 7 let uvádí čichání toluenu. Z těchto důvodů byl v 10 letech 

umístěn na 4 měsíce do psychiatrické léčebny v Lounech. Po hospitalizaci nedošlo 

k zlepšení problémy se pouze stupňovaly. Šikanuje své spolužáky. Postupně přiznává 

závislost na pervitinu (aplikace intravenózně), silný kuřák. M r t v é m u byla nařízena 

nstavní výchova. 

. „ ^ i ^ h n ústavu Místo u Chomutova. Odtud jej Vr . 1998 byl umístěn do Diagnostického ústavu j j 
nř«, .• ' , , , v výchovného ústavu Hostouň. Povinnou školní 
Převezli do VUM Jiříkov a následne do Vycnovnc 
d , , , H 8 třídy ZŠ praktické získal nějaké známky, 
d°chazku ukončil věkem; v prvním pololetí ». m y f y, 
v , .. . v r o c e 1999 byla ústavní vychová změněna na 
v dnihém pololetí nebyl klasifikovan vůbec. V roce 
Oni, , , •„Mvfll se přespával u známých. Na útěku si 

°hrannou. Mladistvý často utíkal, potuloval se, p ^ ^ 
oř ,,, v , d r o s v Mladistvý je jiz podruhé uvězněný, 

"starával finance krádežemi, nadále užíval drogy. / 
, , t j z a útěk z výchovného u.tavu a loupezne 

PoPrvé byl také ve Všehrdech. První VTO dostal 
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Přepadení, odtud byl podmíněně propuštěn. Nastoupil do Výchovného ústavu Buškovice. 

Opět utekl a spáchal další provinění (uvedeno níže). 

Ve Všehrdech se vyučil v oboru zedník a malíř. Nyní pracovně zařazen na střežené 

Pracoviště. V průběhu VTO OS byl llkrát kázeňsky trestán (6 trestů jezahlazeno) a 3krát 

kázeňsky odměněn za aktivity. 

Trestná činnost: 

• Maření výkonu úředního rozhodnutí -utekl z ochranné výchovy 
• Loupež 
• Krádež - čin spáchaný vloupáním 
• 325 dnů z PP (= podmíněné propuštění) z předchozího trestu (podruhé trestaný) 

Základní trest byl mladistvému vyměřen na 4 roky + připočtený 1 rok z předchozího PP. 

Charakteristika mladistvého: 

Speciální pedagog si myslí, že se agresí chrání před šikanou. Mladistvý je impulzivní, 

nedůtklivý, se sníženou schopností autoregulace. Typologií temperamentu odpovídá 

eholerikovi. Předvádí se před ostatními, snaží si získat pozornost. V jeho chování jsou často 

Patrné projevy tenze. V počátku VTO OS byl silně depresivní, k překonání krize mu pomohl 

taneční kroužek. Sociální pracovnice jej popisuje jako slušného, upraveného, dobře 

komunikujícího klienta. Kurátor pro děti a mládež sním nemá větší problémy. Veškeré 

dování mladistvého je čistě účelové. Mladistvý dosud nemá ujasněný vztah ke své matce. 

A R C a K H Q C N Q C I N L ^ Z f í S Q V M 

b ^ ^ i ^ o í e n á přezdívka): Ztracená duše 
V ^ ^ n L s e t k á n í : 17:11 minut 

Věk: 19 let [ Diferenciační skupina: C3 
Patům setkáni: 6.3.2006 

r . — - — • " • ' " a n i , i / . I I imiiui i—-—; Z7~- . x/ 
- ^ f e S T p f i v s t u p u d o m l s t n ( , s l i b y , c e l ý o h n u i ý T " c ď í v a ' " ^ P " ™ d ° 0 Í L 

sebe
 111(1 v š e c h e n prostor pro 

°chnt p r o s a z u j e své názory, není 
A j ^ O u s t o u p i t 
Je j ' i r 

^tivng' a t Í V n í- ' P ° h o t o v ě odpovídá, 

u> úzkost a stres zvládá, resp. 

$n Poznat d ruhého člověka 
Č|0 S e co nejvíce zjistit o druhém 

— Í 

^ r -

projevy emocí (zblednutí, 
pocení), často j n g n l 

Submisivní 
Veškerý prostor dává druhému, své 
názory neprosazuje, ustupuje vždy 

Pasivní 
Přenechává rozhovor na druhém 
„veze se", příliš se neprojevuje 
Napjatý 
Po celou dobu je patrná úzkost, napětí 
v hlase a z neverbálních projevů 
Introvertní typ 
Snaha poznat druhého člověka 
O druhého člověka se nezajímá, drží 
si odstup 
Tělesná konstituce 
„Utlačovaný" 
Emoce 
Ve svých projevech je zdrženlivý, 
jeden dominující typ nálady 
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U ^ g f e j ř í l i š se neovládá 
Pantomimika 
Uvolněné pohyby celého těla (jeho 

en,> chůze, rychlost pohybů) 

Mimika 
Patrné změny emocí, své názory 

j á v á najevo i neverbálně 
Gestikulace 
Mluvený projev doprovází výraznou 

gestikulaci, celé tělo v pohybu 
° í n í kontakt 
Nemá problémy udržovat oční 
kontakt, pohledem neuhýbá 

„,á v á s i pozor, aby mluvil slušně; 
^ a s i vybírá 

r°zumitelnost mluvního projevu 
' U v í jasně, zřetelně, na svém 

-^Sjev^sklává záležet 
yjadřovací prost ředky 
°natá slovní zásoba, mluví 

V SOUVětích 

Pantomimika 
Tělo jakoby v křeči, šetří pohyby, 
ztuhlý v pohybech, „strojové držení 
těla" 
Mimika 
„Kamenná tvář" bez projevu, nejsou 
patrné emoce klienta 
Gestikulace 
Prakticky se neprojevuje, sedí bez 
hnutí, stažený do sebe 
Oční kontakt 
Do očí se prakticky nedívá, při 
náhodném setkání pohledu rychle 
uhne 
Reč 
Nad svým projevem se nezamýšlí 

Srozumitelnost mluvního projevu 
Není rozumět co říká, polyká 
koncovky slov, slova shlukuje 
Vyjadřovací prostředky 
Řeč j e chudá, mluví v krátkých 
větách, časté použití zástupných slov, 
slovní vmetky 

struktura rozhovoru - pozorovací schéma 
Interpretace klientova chování 
pi 7" ... p^2£is_techniky_ 

2adán? k e r a m i c k o u h l í n o u 

^ytvořte něco, na co myslíte, věc, 
e ra vás první napadne. 

Popis klientova chování 
K práci přistoupil bez dalších otázek, 
začal hned pracovat. 
Do určité míry to pro něj byla úleva, že 
se mnou nemusí udržovat oční kontakt. 
S keramickou hlínou pracoval opatrně, 
chvěly se mu ruce. _ 
Během rozhovoru se mírně uvolnil. 
Bylo pro něj velmi obtížné mluvit o 
matce; rozhovor o ní byl stresující. 
Jeho odpovědi byly opatrné. 
Tělem se co nejvíce oddálil od stolu. 
Po celou dobu byl schoulený do sebe, 
měl svěšenou hlavu dolů. 

r . . . . v n m m ^ m Y ^ n 

Strach, nervozita z člověka, pocit 
ohrožení. 

Z hlíny vytvořil malého sněhuláka. 

Bolestné mluvit o matce, vztah k ní 
nemá dosud vyřešen, citově vyprahlý 

Ir u i t i v u — - j - - . 

měl svěšenou hlavu dolů. | 
v-mianiky: Typická agresor oběť, byl j i ž ^ ě k ď ^ V ^ í o s t i šikanován. Patří do skupiny MPN = možný pachatel násilí. 
J S t ? Polykal, pocit vyschlého hrdla. Snažil se zbavit nějakých nečrstot - strachu, napětí? Prožité zkušenosti na něj 

^ ^ L g g í š r e g r e s i v n ě , nenašel v nich impuls k d a l š í m u r ů s t u ^ 
Bozbor 8. rozhovoru: 

Jak je uvedeno výš, po celou dobu rozhovoru byl napjatý. Ke konci se sice nepatrně 
Uvolnil, ale stále na něm byla patrná určitá tenze. Mladistvý se snažil vycházet z každé 
reakce na jeho výrok. Z počátku rozhovoru sledoval speciálního pedagoga. Toto chování lze 

interpretovat dvěma způsoby; buď mohl hledat oporu, nebo jej naopak přítomnost 
sPeciálního pedagoga rušila a cítil se ohrožen. V jednom momentu projevil lítost nad svým 
č inem, ale spíš litoval sám sebe. Jen těžko lze nazvat loupežné přepadení klukovinou. 

Mladistvý je velmi fixovaný na svou rodinu, zejména na otce. V rozhovoru několikrát 

%urovala klientova matka. Vždy to pro něj bylo velmi bolestné a ohrožující. Bylo by 
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zajímavé zjistit, jestli sním psycholog mluvil o jeho matce a jejich nenaplněném vztahT 

Silné pouto na rodinu je patrné i ze snahy mladistvého nechat se přeřadit k dospělým ke 

svému bratranci. V přítomnosti někoho z rodiny se cítí jistější. Ostatním lidem nedůvěřuje 

Mladistvý na otázku, co tady dělá, odpovídá, že se tady nudí, pere se a nevychází 

s kluky. V jedné odpovědi mluví o třech věcech najednou, které spolu zdánlivě nesouvisí 

Přesto je možné tuto větu vyložit tak, že v důsledku nudy, či stereotypu hledají mladistvý ve 

vzájemných bitkách povyražení, zpestření dne a způsob upevňování si svého postavení 

Také Ztracená duše plánuje cestu do Anglie za zbytkem rodiny. Ke svému 

budoucímu životu přistupuje bez většího zájmu, čeká na impuls od někoho jiného; mluví tak 

i o práci v Anglii „co já vím jak to tam chodí, jakou práci mi tam daf1 Tlumočil mi návrhy 

svého otce, nikoli své vlastní plány. Stejně tak může jít o fantazii mladistvého v touze 

vyrovnat se jinému spoluvězni. 

Stejně jako jiní dotazovaní mluví o ostatních odsouzených jako o tamtěch přestože 

jsme vedli rozhovor v místnosti na stejné chodbě jako mají odsouzení ložnice Říká v 

• JvlJvcij zc tcwi 

má dobré kamarády. Kvalitu přátelství poměřuje mladistvý podle množství darovaných 
cigaret, tabáku či kávy; „tabák mi pošlou třeba, nebo kafe, když nemám". Skuteční přátelé 

byli mladiství, kteří jej chránili v době jeho první VTO OS. Obdivoval je pro jejich sílu 

a moc; „tady byli dobrý kluci tak... takže si mě vzali kluci ksobě.... Ty byli správný b li 

silný kluci byli tady... šéfovali taky... no a... hlídali mě abych nedělal blbosti" Měli 

vlastnosti, kterých se mu nedostává. Sám ovšem této podpory není schopen Naopak 

přiznává, že: Já sem spíš byl takovej.... ještě možná teď sem... Já sem mlátil... šikanoval" 

Přesto, že je sám agresorem, ostatních odsouzených se bojí. Agrese je pro něj pouze formou 

obrany. V současné době se snaží konfliktům vyhnout, rád by byl podmíněně propuštěn 

Výkon trestního opatření nese těžce, mluví o špatném spaní, snech, strachu; uvažuje 

o dalším pokusu o sebevraždu. Jeho úmyslem je spíš upoutání pozornosti. Během rozhovoru 

se snažil o vyvolání lítosti, vystupňování situace ukázáním řezných ran na předloktí a jejich 

následným zlehčením, že „to jsou blbosti". Působí dojmem nevyrovnaného, citově 

strádajícího člověka. Jeho lačnost po citech se projevuje i při výběru filmu, na které se dívá 
v televizi. Své sny a přání si odžívá prostřednictvím romantických filmů. Touží mít také 

život se šťastným koncem. 

Velmi dlouho hledá na VTO OS něco pozitivního. Stejně tak není schopen říct, co se 

mu nelíbí, která činnost mu připadá nejobtížnější; jednotlivé aktivity a povinnosti od sebe 

nerozlišuje. Věznici popisuje jako temné místo, odsouzené připodobňuje k zvířatům. Těžce 
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nese ztrátu svobody a neustálou kontrolu. Důvodem takových pocitů může být i fakt, že po 

prvním propuštění, byl na svobodě pouze 1 měsíc. Ve velmi krátké době zažil několik změn 

ve smyslu vnímání sebe sama a jen těžko se s tím srovnává. 

Prognóza: 

Sociální pracovnice uvádí, že se po propuštění z VTO OS vrací k otci. Své emoce 

příliš neovládá, hrozí další recidiva. S tímto názorem se shoduje i speciální pedagog. 

Mladistvý nemá ve svém okolí žádné jiné kladné vzory. Většina mužských členů rodiny 

byla již někdy v minulosti alespoň jednou uvězněná. V důsledku citové deprivace 

a nevyrovnaného vztahu s matkou nebude schopen navázat dlouhodobý vztah. Mezi ženami 

si hledá výrazné typy. Dívka je pro něj ozdobou, zvýšením prestiže (vybírá si neromské 

dívky, nápadně oblékané). Svoje agresivní chování nekontroluje, často se nechá 

vyprovokovat. S tímto chováním může mít problémy i v budoucnu. V krádežích vidí způsob 

obživy, nikoli protispolečenské jednání. 

D i f e r e n c i a č n í s k u p i n a D 

9. Kasuistika: Arpi, 16 let 

Osobní a rodinná anamnéza: 

Arpi pochází z úplné rodiny, má další 4 sourozence. Jeho výchova byla hodnocena 

jako nedostatečná. Otec několikrát trestán za násilnou trestnou činnost. Matka na výchovu 

nestačí. Arpi se odmítal učit, propadal. Z těchto a dalších důvodu vyrůstal od 8 let v ústavní 

výchově. Otec si po vykonání VTO OS vzal Arpiho zpět do rodiny. Zanedlouho začaly 

problémy znova. Uložená ústavní výchova byla časem změněna na ochrannou. 
2001 hvl nos l in do DDÚ Dobřichovice, odtud byl přemístěn do dřívější Z V Š internátní 

y , ' ' 7 n n ř á t k u choval dobře, situace se postupně zhoršovala. Opět utekl a spáchal 
t r e s t n ý č i n P r o t o ^ a ň z e n a ochranná výchova a Arpi by. převezen do DVÚ (opí. 

spachal TČ). mladistvé užívající drogy v Opavě, po několika dnech utekl, 
zanzcni pro dospívající nnauisiv*, j 

problémové chování, další TC 

: S t S T ^ S T l é £ e b n 8 Bohmce 

- opět Liběchov, Rabův^wUoučené pracoviště Polanka "/Odrou (oddělení 
" p é i H - n í k o l , k r 4 t u , e k ' 

- psychiatrická léčebna v Opavě 
- přemístěn do VÚ Obořiště^ q p d r ó U 
- D U M Pšov - utekl, opet hospitalizován 
- V lednu 2005 výkon vazby 

• c rodinou od Arpiho 8 let, tj. od r. 1998. Podle zprávy z ledna 
Kurátorka spolupracuješ rodinou o u ^ f y. , . 

- „vhmžuie ií nespolupracuje, nechce sc ucit. Údajně se mu 
2005 se klient o nápravu nesnázi, vyhrožuje ji, v 

' *a\mí vvchovy i nadále utíkat. Mladistvý byl označen jako 
ve VV líbí. Tvrdí, že b u d e z ustavní vyenovy 
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TOXI (= toxikoman), do 18 let má nařízenou OCHV. 5 let užíval pervitin nitrožilně, 

pravidelné kouření marihuany, experimentace či občasné užívání heroinu, silná závislost na 

cigaretách. Dále uvádí hraní na automatech. Z psychiatrické zprávy vyplývá, že byl 

u Arpiho diagnostikován psychomotorický neklid (léky na hyperaktivitu odmítá), závislost 

na OPL (= omamné a psychotropní látky) a nealkoholových drogách; výrazná automutilace. 

Podle psychiatra se jedná o lehkou mentální retardaci. 

Ve VV v Litoměřicích se mladistvý odmítá učit. Sociální pracovnice zjistila, že dosud 

nemá ukončenou PŠD124, naposledy je evidován ve Výchovném ústavu Pšov. V Žatci 

vykonával ZŠ praktickou - evidován jako žák 5. ročníku. Nástup do VTO OS v červenci 

2005. Podklady ke vzdělávání byly poslány z VV Litoměřice, odsud zpráva, že se odmítá 

učit125. Od září do ledna 2005 se začal vzdělávat podle učebních osnov 5. třídy. Předměty 

český jazyk, matematika, vlastivěda a přírodověda měl 2krát až 3krát týdně. V listopadu 

škola zaslala písemné čtvrtletní práce. Vyplněné ze Všehrd poslali zpět. Oprava byla 

provedena v rámci školy. Ve 2.čtvrtletí, v lednu, byly školou zaslány další písemné práce. 

Začátkem února dostal Arpi vysvědčení za 1. pololetí 5. třídy. Všechny předměty kromě 

českého jazyka byly ohodnoceny známkou 1, čili výborně. Z českého jazyka byl 

klasifikován známkou 2, chvalitebně. 

24. 2. škola zaslala IVP na 2. pololetí. Za výborné výsledky v 5. ročníku může 

pokračovat v učebním plánu 6. ročníku ZŠ praktické. Arpi si podal si žádost o PP, 

podmínky kjeho propuštění i nadále plní. V průběhu VTO 2krát kázeňsky trestán, oba 

tresty zahlazeny. 

Trestná činnost: 

• Loupež - oběti si vybírá náhodně; zaměřuje se především na kabelky, peněženky a mobily. Své 

oběti napadal s nožem. Provinění páchal samostatně. 

Soud ho potrestal na 2 roky ve VTO OS. 

Charakteristika mladistvého: 
Speciální pedagog A r p i h o popisuje jako kontaktního, komunikativního extroverta, 

výraznou potřebou být s t ř edem pozornosti, schopen extrémních činů za účelem upozornit 

..a sebe. Jeho s e b e k o n t r o l a je sn ížená , soustavné práce schopen pouze pod dozorem; není 

motivován k práci (ani učení, resp. dokončení PSD), nezakotvený, nedostatečně 

s 

na 

124 = povinnou školní docházku „ředmětů český jazyk a matematika. Odmítal se vzdělávat, 
125 Ve VV mu byly navrženy známky 4, 4 a S p e c i á i n í pedagog ve věznici Všehrdy, která jej 
choval se agresivně. Setkání P f S í v e zvláštní škole), 
momentálně vzdělává, učila na ZŠ praktické (ctrive 
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cílevědomý. Mladistvý je výbušný, impulzivní, citově deprimován v důsledku ústavního 

zácviku. Hygienické a pracovní návyky má vytvořené díky důslednosti vychovatelů. 

A R C H K H O D N O C F . N Í P O Z O R O V Á N Í 
Diferenc iační s k u p i n a : D2 

j m é n o (zvolená přezdívka): Arpi Casanova 
Věk: 16 let 
Datum setkání: 6.3.2006 

Doba t r v á n í se tkán í : 21:18 m i ^ V - ; ^ — j ^ T ^ ^ působit dojmem vyššího, svalnatějšího a 
Vstup k l ien ta : Hlasitě pozdravil, při chůzi se jakoby natřásal, anazi:> P J 
-SohWně}^ o n < ^ ovoru. U košile mé. zvednutý 
První kontakt (dojem): Zvědavý, plný očekávání dělalo mu d o b ř e ž e b y l ^ o m y 

Jímec. Tělo ztuhlé, ale prsty n a j ^ c h n e u s ^ ^ 
* C h o v á n M Í ^ 

Dominan tn í 
Snaží se mít všechen prostor pro 
Sebe, prosazuje své názory, není 

-Qghoten ustoupit 
Aktivní 
J e iniciativní, pohotově odpovídá, 
jkt ivně se podílí na diskusi 
Uvolněný 
Trému, úzkost a stres zvládá, resp. 

[~SSjsou patrné 
-Ě j t roycr tn í t yp 
s n a h a pozna t d r u h é h o člověka 
Snaží se co nejvíce zjistit o druhém 
.Člověku 
Tělesná kons t i tuce 
jJJtlačitel" 
Emoce 
Výrazné projevy emocí (zblednutí, 
červenání , pocení), často mění 
•S^gdy, příliš se neovládá 
[ > a ntomimika 
^volněné pohyby celého těla ( j e h o 

d r ž e n í , chůze, rychlost pohybů) 

Mimii^ 
atrné změny emocí, své 

- - j ^ á j a j e v o j neverbálné 
ges t iku lace 
^ 'uvený projev doprovází výraznou 

^ j k u l a c í , celé tělo v pohybu 
k o n t a k t 

^ problémy udržovat oční 
°ntakt, pohledem neuhýbá 

t f c r -
si pozor, aby mluvil slušně; 

f S v a ^ P ^ b í r á 
, r °2umitelnost mluvního projevu 

l u v ' jasně, zřetelně, 
^Slgvu si dává záležet 
^yjadřovací prostředky 

"atá slovní zásoba, 
s°uvětích 

-1 -2 -3 
Submisivní 
Veškerý prostor dává druhému, své 
názory neprosazuje, ustupuje vždy 

Pasivní 
Přenechává rozhovor na druhém, 
„veze se", příliš se neprojevuje 
Napjatý 
Po celou dobu je patrná úzkost, napětí 
v hlase a z neverbálních projevů 
Introvertní typ 
Snaha poznat druhého člověka 
O druhého člověka se nezajímá, drží 
si odstup 
Tělesná konstituce 
,Utlačovaný" 
Emoce 
Ve svých projevech je zdrženlivý, 
jeden dominující typ nálady 

Pantomimika 
Tělo jakoby v křeči, šetří pohyby, 
ztuhlý v pohybech, „strojové držení 
těla" 
Mimika 
„Kamenná tvář" bez projevu, nejsou 
patrné emoce klienta 
Gestikulace 
Prakticky se neprojevuje, 
hnutí, stažený do sebe 

sedí bez 

Oční kontakt 
Do očí se prakticky nedívá, při 
náhodném setkání pohledu rychle 
uhne 

Nad svým projevem se nezamýšlí 

Srozumitelnost mluvního projevu 
Není rozumět co říká, polyká 
koncovky slov, slova shlukuje 
Vyjadřovací prostředky 
Řeč je chudá, mluví v krátkých 
větách, časté použití zástupných slov, 
slovní vmetky 

^ E j j t e c h n i k y 

s T j j k t t m T i ^ h ó v ó ^ klientova chování" 
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Práce s keramickou hlínou 
Zadání: 
Vytvořte něco, na co myslíte, věc, 
která vás první napadne. 

Než dosedne říká, že s modelínou nebude 
nic dělat, že je pro děti. Na tvrzení, že 
nejde o modelínu, ale keramickou hlínu, 
odpověděl, že je to moc těžké a na takové 
věci není. Nakonec se po vysvětlení, co 
bude dělat, uklidnil a začal hlínu hníst. 

Výsledkem práce j e hrudka, 
rozpukaný kámen a na něm zanechal 
otisk nehtu a kloubů. 

Z rozhovoru jsem měla dojem, že chce 
zapůsobit, vyvolat obdiv. Věřím, že se 
choval autenticky a stejným způsobem 
komunikuje i s ostatními pracovníky. 
Velký vliv má na něj speciální pedagog. 

•"oznámka: Malé dítě, které se snaží zavděčit, hrát si a užit si života. Nejsem si jistá, jestli si plně uvědomuje veškeré 
následky plynoucí z jeho stylu života do budoucnosti. Vyžaduje vedení, nevyzrálý. Vše dělá ze snahy se zavděčit než pro 

L5yú[osobn( rozvoj. 

Rozbor 9. rozhovor: 

Mladistvý věty často nedokončoval, přeskakoval z myšlenky na myšlenku 

(inkoherentní myšlení). Některé věty byly bezobsažné. Často si sám oponoval, vyvracel své 

domněnky. Měl tendence přehánět, zkreslovat skutečnost. Klient své představy rozváděl do 

absurdních rozměrů. Občas se zdálo, že rozhovor je jedna velká show. Snažil se stylizovat 

do člověka, který by co nejvíce odpovídal mým představám. Jednal a odpovídal účelově. 

Zvlášť jasně to vyplynulo z momentu dotazování na spánek (nejprve měl strach ze strašidel, 

pak ze tmy a nakonec s odsouzených), nebo jak snáší VTO OS; „No, řikúm, já vám nebudu 

kecat, tam dole, sem neměl nikdy strach, ale tady jo. Sem dřív jinde, vždycky zvyk jako na 

domov, tady si nikdo nezvykne tady." A naopak: „No, to je dovolená, víte, já to beru 

takhle ". 

Mladistvý má zřejmě problém vnímáním času. Na otázku jak by se sám potrestal 

odpověděl, že ještě víc, že čekal vyšší trest. Nabízela se tedy otázka, jak dlouhý trest by si 

dal: „Chtěl ještě měsíc., aspoň to tak já nevim, jak dlouho, mně to tu jako nevadí, tady to je 

ztráta času trochu". 

Plně se přiznává k nechuti pracovat, únikem k tomu má být studium. Zároveň ovšem 

tvrdí, že ho škola nebaví a nechce se učit. Klient je hrdý na své pololetní vysvědčení. Do 

určité míry si uvědomuje nutnost dokončit alespoň základní vzdělání. 

O ostatních o d s o u z e n ý c h mluví kriticky, ale spoléhá na n ě v momentu, kdy se 

dostane do problémů. Arpi je impulzivní, na některé situace reaguje nepřiměřeně. Zvlášť 

citlivý k projevům odmítání, či agrese. Já si tady se všema, z pracovníků, ale voni třeba... 

Takhle, voni mi dycky třeba, strašej, a to se mi nelíbí, že třeba dostanu flastr, víte, třeba, za 

pívání, víte jak?! To se mi nelíbí!... a najust, víte co, já sem takový, že si dělám eštěpak na 

Just, když mě naštvou. Tak na to nekoukám, že dostanu flastr, protože pak už je mi to jedno. 
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Já si myslím, že mě vydíraj bachaři takhle. Tohle, říkaj nedělej tadyto a tadyto. Já sem 

neposlouchal svoji mámu, ani svýho tátu, tak, co bych měl teďko poslouchat ty tady!" 

V jednom momentu mě odzbrojil svým smyslem pro humor (hodnotil zdejší stravu): 

„To víte vařej, ale., jídla sem tady v životě nejed ani venku... No ne, jednou je to slaný, 

jednou to není slaný, víte jak.... Co na to říct?! Knedlíky hodíte do zdi a oni tam zůstanou." 

Mladistvý je nevyzrálý, psychicky na úrovni dítěte mladšího školního věku. Na 

povinnosti a nařízení reaguje negativně, staví se do opozice. Zrušil by tresty, dozorce, 

povinnosti a nechal pouze odměny a aktivity, které ho baví. Na cokoli nahlíží pouze ze 

svého úhlu pohledu, není schopen decentrace. Zevnějšek je pro mladistvého cílem a zároveň 

i prostředkem k získání a udržení potřebné sociální pozice. Proto si vybral za vzor herce 

(Van Damme), který vystupuje především v akčních filmech jejichž děj není sice příliš 

náročný, ale hraje kladné a citlivé hrdiny. Jeho cílem je užívat si života a pokud to bude 

možné co nejvíce oddálit povinnosti, stát se dospělým, zvolit si budoucí povolání, přijmout 

zodpovědnost. Rád by žil na Mallorce a měl dost peněz. Dokonce představa ženy a dětí se 

mu zdá příliš svazující. 

V jediném místě byl upřímný a domnívám se, že mluvil především o sobě a svých 

zkušenostech. Odpovídal mi na otázku, co se ve VTO OS naučil: ,JLště víc sem se tu akorát 

lhát naučil, eště víc... podvodů a nebo to... tak to takový to, všechno. Eště víc, tak to, co 

sem, neznal, tak to sem se eště víc sem se přiučil ty lumpárny, fakt!... Přidete ven, nebudete 

mít ani korunu a bude vás to lákat a neumíte se ani chovat jinak. Zkusíte to, povede se vám 

to, řeknete, jo povedlo se to dobrý... Zase to uděláte a pak to budete dělat furt, pak vás 

chytnou a zase ste tady! A zase se něco novýho naučíte a zase to budete dělat" Popisuje 

bludný kruh, ve kterém se mladiství odsouzení pohybují a jen těžce se zněj mohou dostat 

ven. 
Po vypnutí diktafonu s mladistvým vedla dál speciální pedagog rozhovor. Rozebírali 

jeho představu života (denního režimu) ve VTO OS bez všech povinností. V průběhu 

rozhovoru jej směřovala tak, aby sám uznal, že by se bez aktivit ještě víc nudili. Bez 

povinnosti uklízet by dobrovolně neuklidili a pak by nechtěli na ubytovně bydlet. Sám 

připustil že b u d í č e k v půl druhé odpoledne by režim dne pouze posunul. Bez přítomnosti 

dozorců by mohlo dojít k mnoha nebezpečným fyzickým střetů mezi mladistvými 

a riskovali by tak svůj život. 
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Prognóza: 
Sociální pracovnice a speciální pedagog se v názoru na budoucnost mladistvého 

shodují. U Arpiho lze jen těžko předpokládat pozitivní změnu. Vždycky byl schopen si 

opatřit dost peněz jinak než prací. V krádežích vidí způsob obživy; loupil, aby se uživil. 

Otec i bratři mají za sebou kriminální kariéru. Jde o rodinu na nízké socioekonomické 

úrovni. Mladistvý navíc nemá dostatečné intelektové prostředky postoupit na společenském 

žebříčku výš. Chybí mu cílevědomost. V rámci upoutání pozornosti a získání obdivu je 

schopen i extrémních činů. Arpi je notorický „útěkář"; útěk = dobrodružství. Vyhovuje mu 

kočovný způsob života. Nesnáší řády, má problémy respektovat autority. Speciální pedagog 

se domnívá, že včasná adopce či pěstounská péče mu mohla pomoci. 

10. Kasuistika: Miky - Andělské oči, 16 let 

Osobní a rodinná anamnéza: 

Mladistvý vyrůstal v úplné rodině se dvěma dalšími sourozenci (bratr a sestra). Oba 

rodiče trestáni za majetkovou trestnou činnost. Výchova v rodině byla liberální, bez 

stanovených pravidel a jejich dodržování. Minulý rok dokončil povinnou školní docházku 

(8. tříd ZŠ, 9. ZŠ praktické ve VV). 

Na OPD evidován v době neshod mezi rodiči. Matka žádala o svěření dítěte do péče. 

Otec se údajně choval neúnosně. Rodina se často stěhovala. Otci nařízena povinnost platit 

výživné na děti, po čase se k sobě rodiče vrátili. Miky docházel do speciální školy při DD 

v Dlaškovicích. Jeho výsledky byly kolísavé, soustavné práce schopen pouze s pomocí 

učitele. Miky neměl zájem o školu. Při výuce neklidný, nesoustředěný. Často se chová 

a mluví vulgárně. Během hodiny narušoval výuku, zvlášť v problémových předmětech. 

Chování se postupně zhoršovalo. Tresty měly krátkodobý účinek. Rodiče omlouvali děti 

z výuky, za pozdní příchody - často jen ústně, nikoli písemně. Děti chodily ven v pozdních 

nočních hodinách. Rodina problémy bagatelizuje, obviňuje z neúspěchů dítěte učitele. Škola 

údajně dítě zneužívá k práci, nic je neučí, hledají v něm viníka za všechny krádeže a další 

problémy. Mladistvý se o p a k o v a n ě dopouští krádeží a dalších deliktů ještě před dovršením 

věku 15 let. Na s v o b o d ě patřil mezi jeho záliby především sport; plavání a fotbal. Miky 

uvádí pouze experimentaci s marihuanou, celkem pouze 3krát. Příležitostně pije pivo a víno. 

Středně silný kuřák, cca 15 cigaret za den. 
V průběhu VV měl suicidální tendence, až vyhlídka na PP mu pomohla překonat 

w . . . ' • „ /Vipíqoh iiž tak časté). Počátky VTO OS prožíval těžce, stával se počáteční depresivní stavy (nejsou jiz wn > 
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terčem útoků ostatních mladistvých. Ve VTO OS byl 2krát trestán (oba tresty byly 

zahlazeny) a lkrát pochválen. Mladistvý má přítelkyni, chodí jej navštěvovat. 

Trestná činnost: 
• Vražda - zv lášť su rovým nebo t rýznivým způsobem (mladis tvý m u ž e se spolupachate lem 

oloupil i , zabil i nožem a nás ledně upálili) 

• Porušován í domovn í svobody 
Soud mu vyměřil trest na 8 let a šest měsíců ve VTO OS. 

Charakteristika mladistvého: 
Mladistvého popisují jako přátelského, komunikativního, schopného navazovat 

kontakty. Ve skupině není nijak nápadný, reaguje agresí. Dokáže manipulovat s ostatními. 

Pečlivě si chrání své soukromí. Znalý poměrů ve vězení prostřednictvím zkušeností svých 

rodičů. Mladistvý se stále hledá i svou roli v životě. Sociální pracovnice jej charakterizuje 

jako nevýrazného klienta. Chová se zákeřně, často účelové. Zneužívá svého nevinného 

vzhledu. Manipuluje lidmi. 

A p r u k H o n N p r r i v f p o z o r o v á n í 

Jméno (zvolená přezdívka): Miky - Andělské 
oči 
Doba trvání setkání: 15:34 minut í S f i ^ ^ í T M Í s t n o s t si prohlédl, jako by ji viděl poprvé. 
Vstup klienta: Působil nejisté, před vstupem do místnosti se zarazil, ivnsi f . — 

Věk: 16 let Diferenciační skupina: D2 

Datum setkání: 6.3.2006 

První kontakt (dojem): J ^ ^ p ^ M á 
velké hnědé oči, delší vlasy stažené 

do culíku, pěstěný téměř dívčí zjev. - .. Hiforeneiál 
* ^ ^ T k i i e n t a M l ! ^ ^ ^ 

— — t t t T T T T o -I -2 -A 
Dominantní 
Snaží se mít všechen prostor pro 
Sebe, prosazuje své názory, není 
Qghoten ustoupit 
Aktivní 
Je iniciativní, pohotově odpovídá, 
aktivně se podílí na diskusi 
Uvolněný 
Trému, úzkost a stres zvládá, resp. 
nejsou patrné 

jxtrovertní typ 
Snaha poznat druhého člověka 
Snaží se co nejvíce zjistit o druhém 
Člověku 
Tělesná konstituce 

jAjUačitel" 
Emoce 
Výrazné projevy emocí (zblednutí, 
červenání , pocení), často mění 

-Sklady, příliš se neovládá 
pantomimika 
Uvolněné pohyby celého těla (jeho 
držení, chůze, rychlost pohybů) 

A r n i k a " 

Submisivní 
Veškerý prostor dává druhému, své 
názory neprosazuje, ustupuje vždy 

Pasivní 
Přenechává rozhovor na druhém, 
„veze se", příliš se neprojevuje 
Napjatý 
Po celou dobu je patrná úzkost, 
napětí v hlase a z neverbálních 
projevů 
Introvertní typ 
Snaha poznat druhého člověka 
O druhého člověka se nezajímá, drží 
si odstup 
Tělesná konstituce 
„Utlačovaný" 
Emoce 
Ve svých projevech je zdrženlivý, 
jeden dominující typ nálady 

Pantomimika 
Tělo jakoby v křeči, šetří pohyby, 
ztuhlý v pohybech, „strojové držení 
těla" 
Mimika 

- 9 4 -



Praktická část 
Mladistvý ve výkonu trestního opatření odnětí svobody ^^ 6- kapitola - Výzkum 

Patrné změny emocí, své názory 
dává najevo i neverbálné 
Gestikulace 
Mluvený projev doprovází 
výraznou gestikulací, celé tělo 
v j o h y b u 
Oční kontakt 
Nemá problémy udržovat oční 
kontakt, pohledem neuhýbá 

Reč 
Dává si pozor, aby mluvil slušně; 

Lglova si vybírá 
Srozumitelnost mluvního 
Projevu 
Mluví jasně, zřetelně, na 

[_E?rojevu si dává záležet 
svém 

Vyjadřovací prostředky 
Bohatá slovní zásoba, mluví 
v souvětích 

„Kamenná tvář" bez projevu, nejsou 
patrné emoce klienta 
Gestikulace 
Prakticky se neprojevuje, sedí bez 
hnutí, stažený do sebe 

Oční kontakt 
Do očí se prakticky nedívá, při 
náhodném setkání pohledu rychle 
uhne 
Reč 
Nad svým projevem se nezamýšlí 

Srozumitelnost mluvního projevu 
Není rozumět co říká, polyká 
koncovky slov, slova shlukuje 

Vyjadřovací prostředky 
Řeč je chudá, mluví v krátkých 
větách, časté použití zástupných 
slov, slovní vmetky 

Stru kt»™ rnyhovoru - pozorovací schéma 

Popis techniky 
Práce s keramickou hlínou 
Zadání: 
Vytvořte něco, na co myslíte, věc, 
která vás první napadne. 

Popis klientova chováni 
Keramickou hlínu vzal do ruky a 
během rozhovoru j i opět odložil. Poté 
si pečlivě otíral z rukou zbytky hlíny. 

B ě í ^ T ^ i h S w í T l i zájmem sleduje 
mé chování, reakce na jeho odpovědi. 
Po celou dobu rozhovoru sedí stranou, 
tak aby se na mně nemusel dívat, 
kontaktovatočima. 

Interpretace klientova chování 
Snaha urovnat si věci podle 
nějakého vlastního řádu, nerad si 
nechává nabourat své zvyklosti a 
rituály. Zřejmě rysy perfekcionismu. 
Snaha řídit dění kolem sebe a mít 
nad ním a tím i sebou kontrolu. 
Stejným způsobem se mnou 
komunikoval - zřejmá sebekontrola, 
sebekázeň, až křečovité ulpívání 
nerozvádět věcí do podrobností. 
Je mu vysoce nepříjemné bavit se o 
činu, který spáchal. V těchto bodech 
mluví téměř neslyšně, je zaražený. 

„ — -"XT^hmis ivní role oběti staví účelově, snaží se v zaměstnancích 
Poznámky: Podle úsudku speciálního pedagoga se: do submis ^ = m Q Ž n á ^ ^ 
vyvolat soucit (především v ženách) a z í ska t t a k P r 0 ' m ů ž e m e z Mikiho cítit určitou vnitřní energii a sílu. Má 
přesto, že působí křehce - téměř žensky, na r o z d i l o d ^ d k k t e r ý c h b y rád dosáhnul. 
w m v ě k o v ý m a rozumovým možnostema 

Rozbor 10. rozhovoru: 

Jak je již napsáno, pro 
m l a d i s t v é h o je velmi obtížné mluvit o spáchaném činu, bojí se. 

? i 

Speciální pedagog mu dodává podporu, snaží se jej chránit. Velmi těžké bylo pro něj 

odpovědět, jak by se potrestal být soudcem. V ten okamžik se v něm zřejmě mísily dva 

Pocity; vyhnout se u v ě z n ě n í a všemu tomu, co teď prožívá a myšlenka na spáchaný čin 
a mrtvého člověka. Snažil se téma co n e j i y c h l e j i opustit. Vinu svádí na drogy, které 

Ozkoušel, vliv party a k a m a r á d ů . Trochu se rozchází s tvrzením, že nikdy nic nezkoušel 
a neužíval. Stejně tak mě v této domněnce utvrzuje jeho výpověď, co všechno byl schopen 
s i vzít: „Zkusil jsem perník... eee nějakou tu marihuanua ňáky prášky vpiti." Tělo bez 
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zkušenosti na podobné látky, zvlášť v této kombinaci a množství, by zřejmě takovou zátěž 

za normálních okolností nezvládlo. 

Jasně si uvědomuje závažnost spáchaného provinění: „Ta vražda není vůbec nic 

dobrý, že jo,... to, co jsem s nim udělal." Zde zaznívají dvě fakta; odsuzuje čin a zároveň 

i děj, čili průběh, než muže usmrtili. Usuzuji, že oběť dobře znal. Zřejmě se mu tento 

zážitek vrací ve snech, snaží se minulost nějak zpracovat, vyrovnat se s ní: „Začátky... když 

jsem byl na vazbě, tak se mi spalo špatně,., sem měl... divný sny, ale teďkon už... se to 

zlepšilo, a je to lepší, no". „Mluvil jste o snech, o čem se vám zdá?" „No, to jsme si 

povídali teďka nedávno, no... asi převčírem, no... takový divný sny to byly, no". 

Velmi pěkně popisuje vztah s rodiči. Je jim vděčný, že se jej nezřekli a snaží se mu 

pomoci; „rodiče se mě nevzdali, ty za měfurt bojujou, abych mohl jít dřív domů, prostě se 

snaží... já jsem rád, já jsem myslel, že se ke mně otočí zády, ale neotočili" (stále se této 

ztráty obává). S rodiči se raději vídá, než jim píše. Zřejmě má větší pocit bezpečí, pocitu 

soukromí. Nechce se svěřovat do dopisů. Uvědomuje si, že je kromě rodičů bude číst někdo 

další. Snaha chránit své soukromí je patrná i z nechuti mluvit o sobě. Nebyl ochotný říct, 

kterých aktivit se účastní. Nebo jej nikdo neučil se pochválit. Zvláštní je i reakce v momentu 

možnosti něco ve VTO OS negativně hodnotit, kterou činnost by vynechal. Z jeho postoje 

mě napadlo, že si podobné myšlenky nepřipouští, protože na ně „nemá právo". Trestá se? 

Obává se krajních hodnocení, jak pozitivním, tak negativním směrem? „Stěžovat si nemám 

na co, nemá smysl si stěžovat, myslim, že tady budu ještě dlouho... abych se s tim smířil". 

Ve vztazích s ostatními odsouzenými nejde tolik do hloubky; „Tak já si tak nikoho 

nepřipouštím k tělu a bavim se s nima prostě... snažím seje držet od těla". Se všemi se baví 

povrchně. Jako někteří další uvádí, že si více rozuměl sjiž propuštěnými kluky, ti mu 

v začátcích pomáhali. Mladistvý lidem nedůvěřuje. Může jít o určitý charakterový rys, nebo 

došlo ke zvratu vnímání lidí po prožité zkušenosti. Může jít o vypěstovanou obranu 

v nynějším prostředí. Již se zklamal, nechce zažít podobnou zkušenost: J f e , to já se nikomu 

opravdu se svými věcmi tady nesvěřuju, se žádnýmaproblémama... Sproblémama... tady... 

to se svěřím jo, ale... prostě jim se... musel bych se s tim člověkem bavit dýl, abych ho 

poznal, jestli třeba by.... já nevim.... musel bych mu věřit, prostě, musel bych se s nim dýl 

bavit, abych věděl, že se mu můžu s něčím svěřit, no". Kamarády si musí dlouho prověřovat. 

Spíše než nad c h a r a k t e r i s t i k o u věznice se zabýval myšlenkou, že by se někdo 

dozvěděl, kde se nachází. Tato představa v něm vzbuzovala obavy a strach. Zkušenost se dle 
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mladistvého nedá zprostředkovat, určité věci se musí zažít. Vyprávěním se člověk jen 

přibližuje pravdě. 

Mladistvý dřívější provinění bagatelizuje, s vraždou se nedají srovnávat: „Jako, že by 

to,... to., že mi ještě nebylo patnáct, když jsem to udělal a tak... a jako měl jsem toho víc, 

jako... loupeží a tak... ale to zase nebylo tak, nic tak strašnýhou. Uvědomuje si, že šlo 

o provinění před patnáctým rokem, tudíž byl prakticky beztrestný. 

Téma budoucího života je pro něj vzdálené, nedokáže si jej příliš představit. Chápe, 

že vše bude jiné a jinak než jej uvěznili: „No, tak nejdřív... to bych se zase venku musel 

rozkoukat... a prostě... bych se snažil zapojit se mezi ty lidi, ...Já snažil bych se najít ňákou 

práci... no., zatím bych bydlel u rodičů, než bych si vydělal na ňákej barák, prostě no". Sám 

sebe řadí mezi jinou skupinu lidí než ty, kam dřív patřil. Pracuje s možnostmi a zkušenostmi 

odpovídající jeho věku, tj. 15 let, s kterými do vězení přišel. Pro mladistvého je VTO OS 

silný zážitek, životní lekcí. Uvědomme si, že uvěznili dítě a propustí ho jako dospělého 

muže. 

Prognóza: 

Speciální pedagog se domnívá, že stejného činu již nebude schopen. Vraždu spáchal 

pod vlivem návykové látky a s vidinou jednoduchého zisku. Pozitivně hodnotí snahu rodiny 

začít znova a s Mikym. Kvůli mladistvému se přestěhovali. Dle sociální pracovnice bude 

mladistvý i nadále využívat svého nevinného obličeje, citově vydírat lidi a jejich soucit 

zneužívat ve svůj prospěch. Dále uvádí, že k opakování stejného činu by nemělo dojít. Není 

si ovšem jistá u majetkových trestných činů. Mladistvý využívá ostatních ke svému 

blahobytu, samostatně nic nedokáže. 

6.6 Shrnutí 

Přestože je každý z dotazovaných mladistvých odlišný, soustředila jsem se především 

na společné znaky všech rozhovorů. Následující výsledky nejsou reprezentativní, platí 

pouze na vybranou výzkumnou skupinu v této práci. Pro větší přehlednost se řídím 

jednotlivými body osnovy rozhovoru, které lze alespoň částečně generalizovat. 

Trest, pocit viny 

Většina mladistvých s výší trestu nesouhlasí. Někteří své provinění nazývají 

klukovinou blbostí apod., což samo o sobě vypovídá o neschopnosti náhledu na provinění 

z pohledu oběti v kontextu s trestním právem a společenskými normami (schopnost 

decentrace = vidět věci z jiných úhlů pohledu - je u mladistvých nedostatečně vyvinuta). 

Nepřekvapí proto následující věta, že téměř u nikoho nenalezneme pocit viny až na Mikyho 
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(kasuistika č. 10), Kytku (kasuistika č. 2) a částečně Pittbula (kasuistika č. 1) a adekvátně 

s tímto faktem by se i potrestali, resp. nepotrestali (viz ukázky z jednotlivých rozhovorů): 

„Vy to berete moc vážně. Asi bych to neudělal... Sám sebe, já bych se nepotrestal Já bych 

nad tim mávl rukou". Přiznávají pouze fyzickou přítomnost při činu, ale nedošlo kjeho 

prožitku. Tím se celý smysl trestu staví naruby, je pociťován jako nespravedlnost a újma 

a „já - mladistvý" jsem nevinný, nemusím na sobě nic měnit, či se o nějakou změnu 

pokoušet. Dotazovaní hledali viníky v rodině, kamarádech, negativním vlivu party, 

závislosti na drogách. Jeden z mladistvých otevřeně přiznal, že by se při výslechu víc 

chránil. Někteří svoji minulost již smazali a neexistuje pro ně. Např. Colleman, stále v něm 

hlodá pocit nespravedlivého odsouzení; on musí být ve VTO OS a jeden z jeho kompliců 

dostal „pouze" ochrannou výchovu (člověk z toho má pocit, že se OCHV vyrovná dovolené 

u moře. 

Rodina, extramurální vztahy 

Rodiče jsou pro mladistvé zdrojem emoční opory. Jejich ztráta (nemyslím tím jenom 

odchod jednoho z rodičů od rodiny, nebo úmrtí; o své rodiče symbolicky přišli v momentě 

nástupu do VV nebo VTO OS) znamená ztrátu jistoty126. Přítomnost speciálního pedagoga, 

psychologa, vychovatele atd. a jejich znalosti z oboru krizové intervence jsou proto 

nanejvýš nutné. Kontakt s blízkými (rodina, kamarádí, partnerky apod.) není jenom 

0 setkávání se s nimi, ale také o šanci neztratit spojení se světem „venku", udržet si víru, že 

1 oni tam stále patří a jednou se do toho světa vrátí. Možná zde nalezneme i snahu najít 

důkaz své existence. 

Vztahy ve VTO OS 

Všeobecně lze vztahy mezi odsouzenými shrnout jako povrchní, často účelové. 

Mladiství o sobě navzájem hovoří s opovržením a bez hlubšího zájmu (Já kamarády jako 

v kriminále moc neuznávám prostě nemám rád všechny lidi tady;... některý mi lezou na 

nervy a provokujou;... v k a ž d ý m člověku, co jsme tady jako odsouzený, je faleš"). Kamarádi 

byli vždy ti co již odešli a pomáhali jim překonat počátky ve VTO OS. Sami této podpory 

ovšem nejsou schopni. Určitou roli zde hraje i věk a vzdělání mladistvého. 

Na otázku týkající se konfliktů odpovídali mladiství často nevěrohodně, neautenticky. 

Spory s ostatními odsouzenými řeší buď agresí Qéé že někdo nadává? To si nikdo 
nedovolí jako tady... Nóó, od začátku jenom, ale to nebylo moc dlouhý, sem byl novej no,.. 

, nphn ustoupí (Já nevim... radši nijak... to neřeším. Jdu 
to se mi nemůže stát tam tedka ), nebo ustoup v„ 

7 ~ . , . „řinnvena iiž během svého dětství a pro mnohé je těžké tento fakt 
126 O tuto jistotu byla celá řada ^ s t v y c h p h p m v e n a j ^ ^ ^ ^ 
Přijmout, natož o něm s někým otevřeně mluvit, viz zua 
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pryč"). Záleží na síle a hierarchickém postavení protivníka127.' Přesto, že se o šikaně přímo 

nemluví, nebo je dokonce popřena (viz Colleman - nikdo si na něj nic nedovolí, protože 

„dostane předem hlášku"), narážíme na její existenci, viz Toši, Matěj (vyprávění o prvním 

pobytu ve VTO OS) a Mikym. Můžeme si domyslet důsledky šikany v takto uzavřeném 

prostředí128. 

Mladiství nejen pracovníkům, ale ani ostatním odsouzeným nedůvěřují. Je otázka 

nakolik se jedná o společnou charakteristiku v povaze těchto lidí, nebo si tuto zkušenost 

přinesli ze života na svobodě na základě svých životních zážitků. Či je vězeňské prostředí 

dostatečně poučilo o stinných stránkách lidské povahy. Jejich dalším častým handicapem 

jsou výkyvy v uvažování patrné především v zátěžových situacích (a o ty není ve VTO OS 

nouze). Hledají proto primitivnější (řekněme i vývojově nižší) formy k jejich zvládnutí. 

Stejně tak řeší i problémy s nimiž si neví rady, nemají potřebné informace/zkušenosti 

k jejich řešení. Mezi ty můžeme řadit časté provokace ostatních odsouzených, šikanu, pocit 

osamění, ztrátu osobnosti, rodiny, přítelkyně atd. 

Faktory ovlivňující účinnost VTO OS z hlediska subjektivního prožívání a hodnocení 

Jak lze předvídat, pro většinu není situace lehká a snaží se s ní nějakým způsobem 

vyrovnat, především začátky ve VTO OS (ti, co prošli VV129 popisují jako nejobtížnější 

období pobyt na vazbě). Někdo se snažil překonat stres léky, někteří hledali oporu 

v silnějších spoluvězních. Jasně nám přibližuje způsob prožívání a zvládání VTO OS 

Pittbul: „..to j e n á p o r na psychiku... strašnej... hlavně kvůli těm lidem tady, kvůli tomu, mezi 

kým se tady pohybujete, to je první věc a., a ta zásadnější je to, že to opravdu jako 

nedokážete ovlivnit to, co se děje venku s těma svejma blízkýma, máte přerušený kontakty 

a je to špatný, no". Celkový psychický stav zhoršují další faktory jako je nemožnost 

volného pohybu v prostorách věznice, stereotyp, již zmiňovaná nuda a „kvalita" jídla. 

Především ta se stává prostředkem k vyjádření nespokojenosti. Jedná se o měřítko kvality 

daného zařízení (ti jež mají zkušenost s nějakým výchovným zařízením si stěžovali, že 

i „v pošťáku to bylo lepšil snadno čitelné také těm, se kterýmt se odsouzení stýkají a 

nemají přímou 
zkušenost s vězeňským prostředím. 

in hi«tkka významná výška, množství svalové hmoty a míra zkušeností 
U mladistvých je ze sociálního ftieaiis vyspělí mladiství bývají populární, sebejistí 

v oblasti tzv. adrenalinových zázitku. avauut 
a často zaujímají n ě k t e r o u z vedoucích ro L agresivního chování (bitky mezi dvěma stejně zdatnými 

Musíme o d l i š o v a t jednorázové projevyWuo / i k i a dcm šikany. 
jedinci) od opakovaného a dlouhodobého tyrani, kl j 

= výkonem vazby 

-99-



Praktická část 
Mladistvý ve výkonu trestního opatření odnětí svobody 

^^ 6- kapitola - Výzkum 

Zajímavým materiálem k bližšímu zkoumání jsou sny mladistvých Ti jen neradi 

toto téma odpovídali. Jedná se o specifickou osobní stránku člověka. Musíme tedy vychLet 

z jednotlivých náznaků. Ačkoli většina z nás během snění (spánku) odpočívá u mnoha 

mladistvých tomu tak není, právě naopak. Většinou se jim promítá něco z jejich minulosti 

mají noční můry týkající se rodiny, nebo sny z vězeňského prostředí. Pro některé je doba 

„odpočinku" natolik zátěžová, že se snaží svůj stres ventilovat i formou sebepoškozovám'0 & 

Mladiství měli největší potíže s hodnocením VTO OS. Celkově se nebyli schopni 

vyjádřit, nedokázali přesně pojmenovat konkrétní nedostatky či klady. Přesto se 

popularity těší jídlo, početní prověrky stavu (= PPS) a edukace v dopoledních hodinách pro 

nezaměstnané a ty, kteří nechodí do ŠVS. Pro některé je nejobtížnější poslouchat příkazy 

a následně je také plnit: „Za každou kravinu nás... na nás zakřičej, že tadyto máme dělat 

a tadyto. To nemám ráď. Pozitivně hodnotí především možnost studovat vybavení 

tělocvičny a posilovny, někteří také zaměstnance. 

Budoucnost: 

K budoucnosti přistupují až nepřiměřeně optimisticky. Často jde o fantazi-

představy a nesplnitelné ideály. Jejich životním cílem je si co nejvíce užívat S 

oddálit povinnosti a závazky, stát se dospělým a definitivně si zvolit svoje budoucí povolání 

cestu kudy se v životě vydají. Jakoukoli odpovědnost odmítají. Vyznávají kult mládí které 

požívá veškeré výhody. Obdobně je v současné době nastavená i naše společnost Erikson 

nazval výše popsané období jako adolescentnípsychosociální moratorium. Říčan ve svých 

knihách uvádí pojem „kult nezralosti"; tj. tendence udržet si pokud možno co nejdéle 

veškeré výhody mládí (svobodu, minimální zodpovědnost...). Pouze někteří z dotazovaných 

si uvědomují povinnosti a problémy, které je po propuštění na svobodu čekají, či případná 

rizika z ní plynoucí. 

Pro mladistvé s dlouhými tresty ve VTO OS se zdá budoucnost nepředstavitelná 

nedokáží s časovou délkou pěti let pracovat, orientují se především na přítomnost 

Budoucnost může být pouze pokračováním v páchání kriminality. Nedokáží jinak žít, nikdo 

J e tomu neučil a VTO OS pro ně není dostatečnou hrozbou, či motivací svůj život měnit 
V rozhovorech často narážíme na fantazijní představy mladistvých. Jedná se o obrannou 
reakci, snahu překlenout nejrůznější stresové situace, které nedokážou řešit jiným 

způsobem, nebo prožitím rolí, které nelze v prostorách věznice ve skutečnosti zažít. Na 

Jednu stranu se jedná o „neškodnou" fantazijní produkci, ale pokud se na to podíváme 
2 Jiného úhlu pohledu, vidíme zde možné riziko popisované Kytkou: Jijou těma intrikama 
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a vlastně v těch svejch snech". Do určité míry se jedná o mýtomanii130. Celkově ovšem 

mladistvým chybí schopnost imaginace. 

Přestože jsem se nechtěla do srovnávání dosaženého vzdělávání pouštět, ráda bych 

napsala alespoň krátkou poznámku. Z každého rozhovoru je alespoň částečně patrná 

schopnost mladistvého pracovat s jazykem, volit slova, bohatost slovní zásoby apod. Stejně 

tak nás na první pohled upoutají rozhovory s Pittbulem a Stevenem. Vyšší vzdělání (nechci 

se pouštět do spekulací o výši inteligence) je u nich na první pohled zřejmé. Oba podávají 

srozumitelnou informaci o životě ve VTO OS, nad svým projevem se zamýšlí. 

Další zajímavou skutečností bylo časté opakování otázek mladistvých. Tento 

fenomén si můžeme v y s v ě t l i t jako jednoduchou a přesto účinnou formu provokace. Může jít 

o určitý způsob ujasňování otázky, či hledání podstatné informace, popřípadě snaha získat 

čas a najít vhodnou odpověď (důvody se mohou lišit). Kalkulace u těchto mladistvých je 

běžná. 

Často se setkáváme s problematikou rozpětí mezi aspirací a reálnými možnostmi 

mladistvých, viz. představy o cestě do ciziny a vidina lepšího výdělku, nového života, 

luxusních aut, život v blahobytu bez minimální námahy, bez práce a úsilí. Mladiství si 

vysnili ráj, ale nemají k němu ani prostředky, ani možnosti a ani dostatečné zázemí. Zřejmě 

v důsledku deformace vězeňským prostředím, ztráty kontaktu s životem „za zdí" všem svým 

představám, snům a nadějím věří. 

Charakteristika věznice, VTO OS 
Většina z nich zvolila únikovou odpověď a připodobnila věznici pionýrskému táboru. 

Mohlo jít o způsob vyrovnání se s místem. Jeho zlehčením, racionalizací si napomáhají 

k překonání náročné životní situace. Popis zřejmě přejímají od zkušenějších spoluvězňů. Ti, 

co mají zkušenost s nějakým výchovným ústavem, se snažili obě instituce srovnat. Někteří 

se nad popisem místa zamysleli hlouběji a více se otevřeli: „...cvokárna, no že to asi není 

moc dobrý tady, že tady ty lidi někomu ublížili, tak že jsou tady,. Pro mě to je kriminál, 

takže já bych mu řek, že to je normálně tady, že sme tady jako zvířata. No hrozný že nás 

tady zamykaj, že nemůžeme nikam jít. Velmi pěkně se vyjádřil Pittbul: Jfo, tak je to místo, 

kde vás zbavěj svobody a musíte se t a d y potejkat, potýkat sproblémama, který by vás venku 
iHorvma byste si... nesedla ani ke stolu určitě nikde a řešit 

ani nenapadly, s lidma, se kterýma oysi 
A říňkvm způsobem se, se protloukat a hlavně vám asi bude 

konflikty mezi těma lidma a... A nanym y 
,„ , ir in ie to neitěžší asi, no". Celkove to vystihuje nejen výkon 

chybět... chybět vaši blízcí... No, to je w ./ 

— „nWámčrné vymýšlení dobrodružných a senzačních událostí. Je 
130 Bájivá lhavost = pseudologia phantasUca, polomme . . 
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trestního opatření, ale do jaké hloubky a s jakou intenzitou zasáhne tento stav do života 

člověka, zvlášť jedná-li se o mladistvého (v některých případech o patnáctileté dítě). 

A P P H K h o d n o c e n í p o z o r o v á n í 

^ T k l U ^ n t a l ^ h j ^ ^ diferenciál 

Dominantní 
Snaží se mít všechen prostor pro 
sebe, prosazuje své názory, není 
.ochoten ustoupit 
Aktivní 
Je iniciativní, pohotově odpovídá, 
aktivně se podílí na diskusi 
Uvolněný 
Trému, úzkost a stres zvládá, resp. 
nejsou patrné 

Extrovert ní t; 
Snaha poznat druhého člověka 
Snaží se co nejvíce zjistit o druhém 
člověku 
Tělesná konstituce 

Utlačitel" 
Emoce 
Výrazné projevy emocí (zblednutí, 
zčervenání, pocení), často mění 
jtálady, příliš se neovládá 
Pantomimika 
Uvolněné pohyby celého těla ( j e l , ° 
držení, chůze, rychlost pohybů) 

Mimika 
Patrné změny emocí, své názory dává 

[-Sajeyo i neverbálně 
Gestikulace 
Mluvený projev doprovází výraznou 

Mgstikulací, celé tělo v pohybu 
Oční kontakt 
Nemá problémy udržovat oční 
kontakt, pohledem neuhýbá 

D ává si pozor, aby mluvil slušně 
^jovasi vybírá 
Srozumitelnost mluvního projevu 
Mluví jasně, zřetelně, na svem 

JHojcvu si dává záležet 
^yjadřovací prostředky 
B°hatá slovní zásoba, 
v souvětích 

Submisivní 
Veškerý prostor dává druhému, své 
názory neprosazuje, ustupuje vždy 

Pasivní 
Přenechává rozhovor na druhém, 
„veze se", příliš se neprojevuje 
Napjatý 
Po celou dobu je patrná úzkost, 
napětí v hlase a z neverbálních 
irojevů 

Introvertní t; 
Snaha poznat druhého člověka 
O druhého člověka se nezajímá, 
drží si odstu) 
Tělesná konstituce 
„Utlačovaný" 
Emoce 
Ve svých projevech je zdrženlivý, 
jeden dominující typ nálady 

Pantomimika 
Tělo jakoby v křeči, šetří pohyby, 
ztuhlý v pohybech, „strojové držení 
těla" 
Mimika 
„Kamenná tvář" bez projevu, 
nejsou patrné emoce klienta 
Gestikulace 
Prakticky se neprojevuje, sedí bez 
lmutí, stažený do sebe 
Oční kontakt 
Do očí se prakticky nedívá, při 
náhodném setkání pohledu rychle 
uhne 
Reč 
Nad svým projevem se nezamýšlí 

Srozumitelnost mluvního projevu 
Není rozumět co říká, polyká 
koncovky slov, slova shlukuje 
Vyjadřovací prostředky 
Řeč je chudá, mluví v krátkých 
větách, časté použití zástupných 
slov, slovní vmel 

zde maximálně vystupňovaná fantazie, 
n e n í rozlišení mezi 

skutečností a fantazií (Pavlovský 2002, s. 31). 
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Sémantický diferenciál si můžeme rozdělit na jakési tři P o m y s l n 7 ^ e d t ó 

pouze o hrubé, „pracovní" rozdělení): 

1. charakter člověka a schopnost sebeprosazení se ve skupině, v rozhovoru 

2. neverbální komunikace, úroveň jejího uvědomění 

3. schopnost se verbálně vyjadřovat, schopnost na této úrovni komunikovat a rovněž se ovládat 

Předem je nutné poznamenat, že výsledky by se zřejmě lišily, kdyby se autorka 

diplomové práce vídala s klienty po delší dobu (stala by pak se součástí stereotypu v jejich 

životě). Dalším vlivem na výsledky sémantického diferenciálu mohl mít věk a příslušnost 

k opačnému pohlaví než byli mladiství. Přesto lze uvést následující data, která jsou této 

indiferentní skupině shodná. Ostře se, na obou patrech v ubytovně pro mladistvé vyčlenily 

autority skupiny a možné oběti násilí. Do určité míry se jakémusi průměru zkoumané 

skupiny vyčleňovali ti, jejichž úroveň intelektu lze odhadovat na vyšší průměr131 

Vzhledem k projevu určitého zájmu ze strany autorky diplomové práce reagovali 

obdobně i mladiství. Celkově se zdáli být sdílnější, otevřenější, projevovali zájem o druhého 

člověka, snažili se působit uvolněně. 

V oblasti sebeprosazení někteří „pasivně" nechávali na autorce diplomové prác 

průběh rozhovoru a snažili se jejím názorům přizpůsobit, nalézt jakýsi „dokonalý profil" 

mladistvého. Část mladistvých se aktivně zapojovala. Částečně si to lze odůvodnit snahou 
nebýt zaskočen a částečně jejich vlastním způsobem komunikace a charakteru osobnosti 
2 rozhovorů a pozorování je zjevné, že si dotazovaní na verbální úrovni více kontrolovali 
obsah sdělení, než tomu bylo neverbálně. 

Patrná byla také horší srozumitelnost projevu mladistvých, jejich schopnost se 

vyjádřit a především neužívat slangové výrazy. Použití spisovné formy jazyka se projevilo 

pouze v rozhovorech s Pitbullem a Stevenem, částečně i s Kytkou. Obdobné výsledky 

nalezneme u bohatosti slovní zásoby, plynulosti a tempa řeči, schopnosti „hledat" vhodná 
s 'ova, umět se co nejpřesněji vyjádřit. 

Jak je popsáno výše, neverbální komunikace dělala respondentům menší problémy. 

Rovněž se na této úrovni méně kontrolovali, či spíše si ji někteří ani neuvědomovali. Často 

docházelo k rozporu mezi tím, co říkali, a jejich skutečnými postoji a názory na dané téma 

(např. pocit viny, nalézt něco kladného na vězení, snaha působit uvolněně atd.). 

'3' Pro zajímavost, za minutu byli Pitbull a Steven říct mnohem více slov než ostatní, tempo jejich projevu 
bylo daleko vyšší. 
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6.7. Ověření předpokladů 

I. Skupina mladistých odsouzených je více náchylná na fenomén zvaný prizonizace. 

Ze získaných údajů a provedených šetření lze tento předpoklad potvrdit. Důvodem 

může být nevyzrálost osobnosti mladistvého, sklonům k „adrenalinovým" zážitkům. Do 

určité míry se jedná o potřebu patřit do skupiny, být někým přijat, nijak výrazně se 

nevymykat od „standardu" (sklon ke konformitě odpovídá vývojovému stádiu 

mladistvého). 

II. Na základě prostudované literatury se domnívám, že se u mladistvých budou obtížněji 

rozvíjet sociální vztahy ve skupině spoluvězněných. 

Tento předpoklad se potvrdil na základě rozhovorů z mladistvými. V rozhovorech 

nemluvili o skupině, ale vždy pouze o sobě a pár kamarádech. Někteří uváděli, že není 

možné kamarádství ve vězení. 

III. Usuzuji, že u v ý š e jmenované skupiny jsou pokusy o sebevraždu vedeny motivem ve 

snaze upozornit na sebe a vyjádřit svou nespokojenost, než touhou po ukončení života. 

Tento předpoklad se potvrdil pouze částečně. Podle informací ze zahraničí jsou 

pokusy o sebevraždu mezi mladistvými časté a odborníci z ostatních zemí je hodnotí jako 

vysoce rizikovou skupinu. V České republice není tento jev tolik patrný. V období mezi 

rokem 1995 až 2005, podle statistik MV ČR, se pouze jeden mladistvý pokusil 

o sebevraždu a dva ji spáchali. Z výzkumu (2006) vyplynulo, že se dva mladiství 

o sebevraždu pokusili, u ostatních jsou časté sebepoškozující tendence. 

IV. Mám za to, že více než polovina mladistvých má již zkušenost s trestním řízením. 

T e n t o p ř e d p o k l a d se potvrdil. Tři z mladistvých jsou ve věznici Všehrdy podruhé, 

celkově osm jich má již zkušenost s trestním řízení. 

V Předpokládám že ze všech mladistvých, kteří nastoupili během VTO OS do nějakého 

učebního oboru, jich pouze třetina zdárně ukončí studium závěrečnou zkouškou. 

Tento předpoklad se ukázal jako nepravdivý. Všichni studují mladiství (ve 

4 í]n dalšího ročníku, nebo dokončili vzdělání, zkoumané skupině) postoupdi do aatsino 
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Zpět k mladistvým. Na dotaz, jak se jim daří a jak vše zvládají, byla odpověď 
následující: 

^ Pittbul je od června doma na PP. 

^ Také Kytka je od srpna propuštěný na svobodu. 

> Steven, přes veškerá svá přání pracovat v Rakousku, nebo dostudovat střední školu 

musel v červenci po propuštění na svobodu nastoupit léčení v ochranné sexuologické 

léčebně. 

> Fusekle je stále ve uvězněný. Na konci září se projednávalo jeho přesunutí do 

I. diferenciační skupiny. 

^ Toši se dočkal a také on je od března doma. 

> Matěj je stále ve věznici Všehrdy, ve stejné skupině vnitřní diferenciace, tj. C2. 

^ Colleman byl v červnu propuštěn na svobodu. 

> Ztracená duše se podle zpráv stále hledá a nenachází, nezvládá situaci a dělá problémy 

> Arpi se zřejmě chytil své nové (poslední) šance, v květnu dostal PP, vrátil se do 

výchovného ústavu, s úspěchem dokončil povinnou školní docházku a „seká latinu". 

> Podobně jako u Fusekle se bude u Mikyho projednávat přeřazení do I. diferenciační 

skupiny. 
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7. DOPORUČENÍ PRO PRAXI 

Tato část diplomové práce shrnuje možné nápady, existující návrhy či poznatky. 

K následujícím poznatkům jsem došla na základě informaci uvedených v předchozích 

kapitolách, či postřehů ze samotné stáže: 

• K zvýšení přehlednosti pro mladistvé i zaměstnance (tj. pracovníci v přímém kontaktu 

s touto skupinou), by mohl být zaveden kreditní systém. Tím se myslí určité bodové 

ohodnocení za splnění stanovených cílů, povinností, plnění daných podmínek, např. 

bezdrogové zóny. Tento systém by mohl do určité míry zajistit motivovanost mladistvých 

a zviditelnit úspěchy, pokroky těch, kteří seje rozhodli plnit. 

Podobný systém již existuje na některých vysokých školách, nebo u pracovníků 

neziskových organizací apod. Za splnění určitého počtu bodů (s rozpětím minimálních 

a maximálních hodnot) by mohl mladistvý postoupit ve vnitřní diferenciaci do vyšší 

skupiny, získal by více výhod (televize, nákupy, pobyt v tělocvičně apod.132) 

Tento systém by se mohl vhodně doplňovat s existujícími kázeňskými odměnami 

a tresty (za každou odměnu by získal body navíc a v případě udělení trestu by se body 

odečetly, nebo zůstaly nezměněné). Zamezilo by se tím obvinění ze zaujatosti zaměstnanců. 

Do určité míry by se mohlo omezit ú č e l o v é jednání odsouzeného. Bohužel, v tomto případě, 

je tato domněnka nejistá. 

V případě zavedení kreditního systému nelze opomenout početnou romskou minoritu. 

Tato skupina má problémy se schopností plánování života směrem do budoucnosti. Ve 

spolupráci s odborníky a představiteli této minority je možné očekávat zlepšení motivace 

odsouzených Romů k dlouhodobější spolupráci. Zejména vizualizace spojení chování 

a jednání s body a následnými výhodami by mohla přispět k větší míře zapojení'33 

• S výše uvedenou představou kreditního systému by šel sloučit návrh Beránka (in české 

vězeňství č. 5/2006) zabývající se inovacemi programů zacházení na minimální, 
• j- iA»aii7nvanv program zacházení, včetně samotné přípravy na standardizovaný a individualizovaný p b 

propuštění. 

„ v miaHistvv po propuštění vrací do stejných podmínek (ne-li ' Jelikož všichni vědí, ze se mladistvý v v 
, A n nrostředí stejně rizikového, ktere melo vliv na jeho vývoj, horších), tj. vrací se do prosucu 

. o tak zde Stoupá riziko kdalšímu relapsu. Může se chování, kriminální kariéru a tak v 
, , , _ . v é s t podmínka spolupráce rodiny s odborníkem uvnitř v návaznosti na kreditní systém zavést po 

• . , onalickém zařízení Orchard Lodge. 
! Podobně jako je uvedeno v 3. kapitole v anglickem 
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vězení (popř. po předchozí dohodě s externím odborníkem, který bude o průběhu 

ne/spolupráce vězení informovat), jako možnosti zařazení do některého atraktivního 

programu, zařazení do bezdrogové zóny, nebo „pouhé" získání creditů. 

• Zdá se být užitečné (nelze ovšem statisticky prokázat) využití práce v malých skupinách 

(v případě mladistvých navrhuji max. 6 osob) s použitím terapeutických prvků z oblasti 

muzikoterapie, ergoterapie, dramaterapie, arteterapie, komunitní práce, zážitkové 

pedagogiky apod. 

• Častá individuální setkání mladistvého s předem určeným pracovníkem, který by se 

zároveň stal určitým garantem mladistvého, pomoci mu zvládat stanovené cíle 

a dosáhnout postupu v kreditním systému. 

• Speciální pedagog nebo vychovatel by měl mít pedagogické vzdělání, resp, zkušenost 

učením na některém z existujících druhů (např. základní škola, střední škola, střední 

odborná škola, střední odborné učiliště) a typů škol (např. základní škola praktická, 

základní škola speciální atd.). Takový pracovník bude schopen kvalifikovaně zajistit 

dokončení základního vzdělání mladistvého a bude schopen vhodněji reagovat na jeho 

individuální potřeby. 

K tomuto doporučení došla autorka diplomové práce po shlédnutí činnosti 

speciálního pedagoga ve věznici Všehrdy při práci v kontaktu s jedním mladistvým (Arpi, 

viz 6. kapitola). Tato bývalá paní učitelka dokázala, aby se Arpi začal chtít vzdělávat, s její 

pomocí dosáhl vynikajících studijních výsledků, přestože byl označen jako nezvladatelný, 

nemotivovaný k nějaké souvislejší práci a odmítající jakékoli pokusy o systematické 

vzdělávání. 

133 Program zacházení společně s kreditním systémem by se musel přizpůsobit délce výkonu trestu 
odsouzeného. 
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Závěr 

Existence věznic sahá více než 500 let zpátky do minulosti. Jen stěží bychom hledali 

zemi, kde nemají podobné zařízení jako je vězení. Je to instituce, která je natolik zakotvená 

v naší společnosti a má tak dlouhou tradici, že i přes veškeré výhrady k její nehumánnoTti 

a pro svou neúčinnost stále je a bude jedním z nejpoužívanějších trestů 

Ale i vězeňství se postupně přetváří podle nových požadavků a zkouší nové metody 

Jednou z prvních změn je vědomí toho, že uvěznění je trestem samo o sobě a není proto 

třeba ho ještě zhoršovat. Nedostatkem vězeňství je především nemožnost posouzení jeho 

efektivity nebo neúspěšnosti péče o tuto klientelu a nízká ochota zařízení se informovat 

o svých úspěších a také neúspěších navzájem. 

Ve své práci jsem se zaměřila na zjištění a alespoň částečnou analýzu současného 

stavu výkonu trestního opatření odnětí svobody mladistvých odsouzených a možno ť 

zacházení především z úhlu jejich pohledu. Zajímala mě osobnost mladistvého odsouzeného 

jako uživatele veškerých služeb poskytovaných věznicí, jaký má účinek nobvt V P , -
" "1 vezeni na 

vývoj mladistvého a zda postihuje v plné výši nápravu jeho osobnosti. K tomu účelu byla 

použita metoda rozhovoru a pozorování. 

Dále jsem se snažila poukázat na vývoj vězeňství a především způsoby trestání 

mladistvých pachatelů v České republice i zahraničí. 

Závěrem práce nabízím několik doporučení pro praxi, ale jedná se pouze o podněty 

k zamyšlení. Co je účinné a co nikoli nelze rozhodnout od „stolu", ale v praxi při přímé 

Práci s konkrétními klienty. 

Zásadní překážkou v přístupu a možné nápravě mladistvých je jejich nemotivovanost 

ke změně. S tím souvisí i přístup k mladistvým. K případnému navození změny je nutné si 

vytvořit vhodné zázemí, tj. dát mladistvému dostatek času k získání pocitu důvěry, bezpečí 
k e speciálnímu pedagogovi (a dalším). Dále je nutné si uvědomit, že jsou mezi mladistvými 

i tací jedinci, u kterých nešlo o ojedinělé vybočení z „normy", ale v podstatě jednáme 
s člověkem, kteiý zahajuje svoji kriminální kariéru. Přesto i zde musíme působit na 

minimalizaci rizik dalšího opakování. 

různé terapeutické techniky k potlačení agrese, ale 
Obsahem péče o ^ ^ ^ l t £ e a A y vhodného způsobu projevování agrese 

často se zapomíná právě na zpuso ^ n e p o š k o d i t . Nejedná se tedy o její pouhé 

resp. jakým způsobem ji ventilovat a ^ ^ p0ZdějSÍ d o b u a následky se násobí, 
potlačení, protože tím se problém pouze 
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Mladistvý má v těchto činnostech získávat užitečné zkušenosti do života na svobodě měl by 

se naučit pracovat, vzdělávat se, a to vše s ohledem na budoucí co nejméně problémové 

zapojení zpět do společnosti. Ta musí na oplátku pochopit, že její maximalistický 

požadavek na bezúhonnost mladistvého není možný. Nelze očekávat absolutní nápravu 

jedince, to znamená, aby mladistvý, který opustí vězení, se do něj nevrátil a nespáchal další 

provinění. Ale naopak lze požadovat jejich uvědomění si následků svého chování a aktivní 

zapojení do utváření vlastní budoucnosti a třeba také do odstranění následků dřívějšího 

chování. 

Nejdůležitější na problematice juvenilní delikvence je si připustit, že tady vždy byla 

je i bude, ale je jen na nás jakým způsobem ji budeme řešit. 
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Pittbul (20 let) - 1. rozhovor: 

1. rozhovor; 
Tak pro začátek jestli mi můžete říct, za co tady jste a na jak dlouho? 
No, já toho mám dost. 
Tak s e pochlubte. 
Tak... podvod, loupež... krádež,... hmm, co tam ještě mám.... neoprávněné užití platební kartv (oovzdrrhi .A 
domovní a osobní svobody. To je snad vše.. y l p cfl/ Sl>-- omezovaní 
Dobře. A dlouhý trest js te dostal? 
Třicetosm měsíců. 
To je. . . dva roky a.. . 
To je tři roky a dva měsíce. 
Tři roky a dva měsíce. Aha. Kdybyste byl vy sám v roli toho soudce, který vás sem poslal, jak bvste s e nnfroc* .o 

Nevim.... opravdu nevim. potres ta l? 
Ale no tak l 
Já sem měl... dostal tak dohromady jeden až pět let, takže., pan soudce B. (jmenuje) mi dal nevim původněji • -
sazbu, to je zařazení do věznice s ostrahou,... Hm... takže to sem prostě proti tomu podal odvolání" odvolání n U P ?.P U 

třicet osum měsíců,... no a já sem ten jeden z těch trestnejch činů, ten hlavní nespáchal, takže.... se k tomu neb d ™ - ^ 
takže, tak... Pokavaďbych spáchal to, co sem měl udělal, tak pak jsem dostal přiměřený trest, si myslim (Připouští " 
je přiměřená k provinění, ale jen pokud by vše spáchal. A právě v tomto bodě nesouhlasí s rozsudkem) ^e vy se trest 
Dobře. Tak máte pocit, že js te něco nespáchal, můžu vědět, co jste tedy nespáchal? 
Loupež. 
Loupež. Takže máte pocit, že js te nespravedlivě potrestaný? 
No, pro mé... já sem v tom podal ještě dovolání, ale přišel mi od soudu dopis, kde mi řekli, že jsem se dovolal Dodl " h 
paragrafu a jako abych podal dovolání a požádal soud o projednání porušení zákona nebo,... jak se tomu řík 6 Spah 

procesu, tak bych pravděpodobně uspěl, ale udělal jsem to špatně, tak už... už jsem tady. ' a " ' o b n o v u 

To je docela zlé. Jestli si chcete pracovat v klidu, já vás klidně nechám. 
Ne, to je v pohodě. 
Můžu jenom vědět, co to j e? 
To bude asi ňákej kříž, tohleto. 
Js te věřicí? 
Jsem, no,... ale tohle s tim nebude mít nic společnýho. 
Takže tohle je ta první věc, co vás napadla? 
Jo, je to prostě jenom kříž, nebo hvězda. 
Dobře. Máte pocit, že za to může ještě někdo jiný? 
Ne, za to si můžu sám. 
Takže si za to můžete sám, za všechno? 
No, tak jasné, že za to může nějakej vliv okolí, že jo... prostředí, ve kterým jsem se pohyboval.... ale.... každý svvho šfě«?f 
strůjce, že jo. 
Já to nemyslela tak, že si budete sypat popel na hlavu. Já myslela, jestli vám s tím nepomohl nějaký kamarád 
No, tak říkám, dostal jsem se do společnosti, která... nebo pohyboval jsem se ve společnosti, která tyhlety aktivity dělala to si 
začátku člověk neuvědomuje, že jo, to mě bylo tak čtrnáct, patnáct let... pak se dostanete do toho kolotoče a dopadneš 
takhle no. (Jeho přednosti je schopnost náhledu, sebereflexe.) "" H 10 

Můžu vědět kolik vám je let? 
Dvacet. 
Kdybyste s e teď mohl vrátit do minulosti, do kterého okamžiku by to bylo, nebo co byste případně napravil udělal 
j inak? 
—Asi bych nechodil ... rovnou ze školy do podniků, kam sem chodil. 
Mluvíte o h o s p o d ě ? 
No, bar protože od toho to bylo, asi se to od toho všechno odvíjelo, no. Tam jsem se setkal s těmadlenctěma lidma 
a postupně sem zapadal do tý společnosti a vybodnul jsem se na školu, no. 
Můžu s e zeptat, jakou školu máte vystudovanou? 
Průmyslovku. 
Stavební? 
Ne, elektrotechnickou, výpočetní technika. 
Chodí za vámi někdo z venku? 
Manželka a rodiče. 
Manželka? 
Ano. 
A můžu vědět, jak jste dlouho ženatý? 

Hm. Dobře. Můžu vědět o čem si povídáte s rodinou, připadne s manželkou? 

No takhle ... s r o d i l . Tam je to daný tim, co se bude d,t a « » * b j « t o precI terna vsema věcma, než jsem sem šel 
Protože, já jsem sem šel poprvý v osumnácti, ale.... taky to, za co jsem tady ted, tak se stalo všechno ještě před tim, než jsem 
tady byl p o J J ™ Hm Vak mé pustili... a šel jsem pracovat, dokonči jsme školu... udělal jsem si živnosták, ožen e™ 
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Pittbul (20 let) - 1. rozhovor: 

se a pak mé zavřeli znova, ale za to, co jsme spáchal ještě, ještě předtim takže... no,... nevim.... témata rozhovoru, jako kdvž 
se vy bavíte s rodinou.... tam.... se vidíme dejme tomu po měsíci, nebo po dvou týdnech O čem vy se bavíte s rodinou 
o tom asi zhruba já se bavim na tý návštěvě. 
Děkuji Já opravdu nepotřebuju víc vědět. . . eee.. Píšete si s nimi? 
Píšu, no. 
Asi s e těšíte na návštěvy, nebo předpokládám, že ano. 
No, většinou, většinou se těšim, no. [Je zde snad stín pochybností? Je možné, že ne vždy je návštěva něčím příjemným?) 
Jistě. Poznáte třeba změnu nálady, nebo, když se něco stalo, rodiče, případně manželka byla... vám něco nechtějí říct? 
Nějak to třeba na nich poznáte, mluvíte o tom spolu? 
No, já se snažim moc se neptat.... v určitých věcech, který oni jsou vlastně, protože... s to... z tyhle pozice, ve který jsem stejně 
nejsem schopen ovlivnit. (Zřejmě je pro člověka zvyklého jednat těžké pouze přihlížet událostem.) 
Hm. Řikáte, jak s e tak spolu bavíte, mluvíte o tom jaké to bude..? ..No Až půjdete ven. .. Tak to je... to jediný, co asi 
nejvíc asi tak teď řešíme, v těch rozhovorech. 
A jak to vidíte? Třeba právě vy, osobně? 
No já to vidím tak, že asi., eee... naskočím zpátky do kolejí, ve kterých jsem se pohyboval, po tom, co jsem byl poprvý 
propuštěný, takže... si myslím, že jsem docela schopnej si vydělat peníze čistou cestou a to mi nedělá problém... (Zdůrazňuje 
„čistou" cestou, zřejmě v porovnání s jinými ve vězení. Opravdu šije tak jistý bezproblémovým návratem do společnosti?) 
A můžu vědět, co jste dělal? 
Já sem dělal nejdřív geodeta a potom finančního poradce u (jmenuje firmu, kde byl zaměstnaný)... Finančně jsem na tom špatně 
nebyl, takže... to není problém. 
Jasně . Jak manželka, tu situaci, v které se teď nacházíte; má vám to za zlé, odpustila vám? 
Moc ne... za zlý mi to asi nemá, protože se mnou je vlastně od nějakých čtrnácti, patnácti let, takže se mnou prožívala celý ty 
roky, takže to ne.... to si nemyslím. 
A rodiče to přijali jak? 
A rodiče... to už, to asi ňák... (zasměje se) Rodiče to přijmout musí, protože uz jim nic jinyho nezbyde, protože, že jo,... pokud 
mě nechtěj zavrhnout, tak., tak to jinak nepude... . . 
Ano. Mluvíte o té situaci, kdo vám z nich nejvíc pomáhá, nebo jestli je tady někdo, kdo vam nejvíc pomáhá teď, abyste 

to tady zvládnul? Nebo si stačíte s á m ? . 
Ted jsem v situaci kdy mi asi nejvíc pomáhá rodina komplet a.... to je jako... to je o tom,... to je ja si... myslim, že ten 

kontrast je spíš o tom' že ztratíte ten kontakt s rodinou a ani ne o tom, ze jste nekde zavřený a ze mate nějakej přísnější režim, 
to se zvládnout dá.... Problém, problém je v tom, že vidíte, jak se ty lidi meni kolem vas a vy u toho nejste, že jo. Což je asi ten 
hlavní problém, no. . L , . . .. „ 
Tady si rozumíte s někým, nebo máte někoho z odsouzených s kym s. rozumíte? 
- -No já jsme v prostředí kde jsou patnácti, šestnáctiletý kluci a je to teda dost na hlavu... Jako najde se tu určitě někdo, s kým 
se dá mluvit, ale ale většinou ty lidi, který tady jsou mě,., já nevim, jsou nakym způsobem men a ne narušený, nebo tam něco 
tam je, to by vám'řekla kolegyně, co je... sss.... nebo maj nejakej komplex, takže nevím jestli to bude... jako určitě tady je 
někdo 8 kým se mluvit dá, ale to jsou světlý momenty, což je na psychiku ta y dlosz^jako teda nápor. 
Takže jste SDÍŠ ieiich DO adce nebo se prostě potkáte, míjíte je a žijete si po svým? 
N o j á s ^ Hm... Já, když můžu tak pomuzu, ale vetsmou se to obrací proti mně, 

takže ... Takže už, tak ňák proplouvám. .... 
prošlé že. J . - M * m ^ kterej je hrozně 

d l n i L u w • • ; m \ Z S t Dřiide tak se hrozné naštvu; nedochází k fyzickymu napadení, anebo to, ale spíš 
S T i ! 9 P 0 t 0 m ' P 0 T vjinym světě... To... kdybych vám měl vysvětlovat všechny ty problémy, tak 
kricím, nebo to nevím . tady tak, N g J že se stal součástí toho „jiného" světa? A přiznal si to vůbec?) 
to nepochopíte, ze jo. (Jak dlouho mu trvalo, nez s,pnzn^ t r o c h u pochopila... Takhle na to nevypadáte 
Ja, nejsem v t é situaci. . . No.... J a s n e a l e proto e v ptóm J P ^ ^ ^ ^ /Padáte , 
ale myslíte,... že vyjste spíš ten člověk, který si uhaji SVOJI poíi , 

* * — « w * kon£s psy-míte ,u ps>chol08a, PMi 

speciálního pedagoga)... . pedagožkou... si rozumím dobře, s vychovatelema taky a takhle se 
Ja si myslim, že si tady... vyjdu s kazdym, ze P F dozorce, kterej je pitomec, když to řeknu upřímně, 
zamestnancema tady problém nemam. Samozrejme, ze b« u» r 
Můžete... a., no ale s většinou lidí nemám P ^ . - , m i p o m o C i nebo já bych si chtěl popovídat, protože doma... 
Je tu někdo jako za kým byste šel; ja mam problém mu« 
nevim, koupili hodiny, které se mi nelíbí. nevyužívám Nevim, já nemám tohle, takovou důvěru v lidi, takže... si 
Ja si myslím, že,... že bych,., že by to slo, ale ja ion j . všechny problémy a pocity dusit, bez možnost 
myslím, že by ta možnost byla, ale nevyužívám toha (cozpa 
nějakého ventilu? Jak dlouho to jde, než všechno^Pjaverw / ^ ^^ snášjfe? 
Rozumím, je to pochopitelný. Mluvíte o sve r o d i n e ^ v y ^ ^ , i ^ ^ ^ fém |j( 

No, já už jsem ři 
Pohybujete, tojepi»m »cuo.. a >" •. . t 0 i0 (U j d .... 
Nízkýma, máte přerušený kontakty a je to., spatný, no. J • tg|< 
a nějakým způsobem to udržet, ale... tady z tý pozice to proste nejde, 
Takže vše pasivně přijímáte? 
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Pittbul (20 let) - 1. rozhovor: 

No, nic jinýho mi nezbývá... No a samozřejmě, že pasivně to nejde, ale.... nejsem schopen s tím nic udělat, cokoliv jakejkoliv 
krok já udělám, tak je to stejně napsat dopis a nebo zavolat telefonem, ale tím nic nevyřešíte, že jo. 
Jasně , ale to nejde občas ani když js te venku. Jak s e vám tu spi? Nebo, jak s e vám tu spalo na začátku? 

No... ze začátku.... jsem byl... Já nevim, usínal jsem kolem třetí hodiny ráno, vstávám kolem šestý, takže to bylo dost špatný 
Pak jsem přešel na ňáký,.. na ňáký prášky na spaní, který jsem potom zase zrušil, protože to, co vám tady daj jsou neuroleptika 
a to, to vám úplné, úplně vypatlá mozek. (zasmál se) Všechno jsem zrušil a ted se mi spí normálně, teď jsem si už. .. nevim 
přišel ňák... ňákej zlom a spim, spim úplně normálně. 
Zdají s e vám s n y ? To je takový průvodní jev dobrého spaní. 
No, moc dobrý sny to nejsou, takže... 
Jasně . Můžete mi říct zhruba o čem, nebo nemusíte, jestli opravdu nechcete. 

No.... dost takový blbý, asi bude, že poslední dobou, co se mi zdá za sny, tak jsou většinou tady odsad.... To znamená, že se mi 
zdá... o prostředí tady, nebo o lidech tady, nebo... vo ňákym ději,., konáním tady, jo...což se mi, což se mi dřív nezdálo. Se mi 
zdály sny z venku, takže už to prostředí asi mě nějakým způsobem jako deformuje... [klient si povzdechl)... Cítíte na s o b ě ? 
No, na sobě to cejtim. (Zřejmě ho tato skutečnost dost trápí.) 
Dobře. Jak tady vaří? Nebo jak vám tu chutná? 
• ••.No tady to není o chuti, ale o hladu! 
Tak dobře, jak s e tady j í? 

-No tak jídla je tady málo a chutný není, prostě. Já sem byl čtrnáct dní na eskortě na Ruzyni a tam to třeba bylo nesrovnatelně 
lepši, i když,., i když ten., ehm režim je tam přísnější... Hm... A i přístup zaměstnanců jako tam je lepší, si myslim. 
Můžu vědět čeho s e tady účastníte, jakých aktivit, nebo jestli chodíte do práce, do školy? 
Já, já se snažim zařadit se do práce už dlouho, ne do školy, škola pro mě nemá význam, to je ztráta času akorát... Do práce se 
snažim zařadit čtyři měsíce, nemám šanci, protože... jsem měl problém s krční páteří a... to sem měl zlomenej krční obratel., 
ještě, ještě z bouračky z venku a lékařka ta mi sice tvrdí, že jsem absolutně zdravej, ale stejně mi nechce, nechce podepsat 
svolení do práce... A... co dělám tak angličtinu ňáký ty aktivity, co jsou tady na baráku, stolní tenis, šachy, spaní 
{jmenuje speciálního pedagoga) chodim na ty výtvarný techniky... Ano, ano, hm. (vzpomněla jsem si, že jsem ho už viděla 
právě na těch výtvarných technikách)... no a to je asi všechno Beru sachovej kroužek a ja nevím, co a zajišfuju takový věci 
co... Občas dělám nějakej program na netu, nebo něco, ale tady to je (ironicky se zasmeje)... eee Zabiti č a s u ? 
No, tečka. 
Je tady něco, co děláte rád, co vás baví a dělal jste to třeba i venku? 
- No občas si zahraju šachy, no... ale tady moc zdatných hráčů není, takže Ano, to chápu J e něco, co se změnilo 
v průběhu toho času, co jste zde? Kdy jste na začátku dělal, nejake aktivity, teď se přestali dělat a dělají se zase jiné, 

No^rčíte^tady se mění spousta věcí, většinou k horšímu... takže (zasměje se)., když jsem tady byl v roce dvatisicečtyři, tak... 
to tady byio úplně o něčem jiným... Rozhodně ten přístup lidí... ehm.. vevnitř... tech odsouzenejch byl teda horši mnohem, nebo 
tady byly asi... byly jiný lidi, ale dost, dost se to utahuje, ten režim. 
Čim si myslíte že to ie? Lidmi, nebo nedostatkem peněz? 

Já bych spíšřek" etonení o penězích, ale je to o... vo těch lidech, který jsou tady zavřeny... nejvíc, veškery zhoršení si vězni 

Anoj r m i " 1 t 0 ? K ( f a Ž ' \ e t t s ! ? S b y f s T m r h f S t s e z n a m věci, které je možné donýst, nebo přivést 
p"inlC

n° V a m " c h í k e f P ^ ^ r ^ toho^advyko? Prostě je možné to přinést, cokoliv co chcete. Tetf byste chtěl 
" d , a ; : fmi?Hnqta^ečněnerozum^ • • • Takhle, pokavavad by to bylo v rámci toho,... Ano. toho, co je tady 

P ^ a b y s t e tady byl spokojenější..... Kdyby mi přivezli manželku, tel by t í 
bylo nejlepší Hm ^ a mobíi í i f o a . . počítač, internet Jasné, ja vas chápu jestli pracujete s poctacem. ..to je asi 

Takževíc svobody nepotřebujete? Auto, motorku... Tu bych tady nevyužil, no.... no abych tady jezdil po tom buzer pláce na 
motorce, to by mé asi nebavilo moc dlouho, si myslím. ^ hodnotit 
Co tady nejpozitivněji hodnotíte? Jes t í i je ijeco <:o s e ^ m | a d i s t v i ; n e n i i n e ní špatnej.. a to asi je jediný, co se tady 

No, já si myslim, že kolektiv zaměstnanců, co se srara N q g s j t g k
 u y 

kladně hodnotit dá. Co se týče vedení tady tak to je aay - o p r a v d u t o d ě|á ,e s nechutí a kdybyste to mohl zrušit, 
Co vam tady z těch povinnosti přijde jako nejoDiizneji H 
tak by to bylo hned ̂ škrtnuté ze seznamu, nebo z vašich povinnosti. 
Vstávání. 

V těch š e s t r á n o ? h n h w r h se klidně obešel, si myslim, no... a to vstávání. 
nm.... No a stáni venku na sčitaku, bez tono Dyui á | ^ ^ a n j n e v j > c o to je věznice, jak byste to popsal, tohle 
Přijde člověk, nezná to tu, neviděl v živote veznici.M ^ ^ g o d p o v ě ď T a k g b y f o { e n 

misto? Asi jako já, ale s tim, že já ten v y z n a m N tgk • to mjst0, kde vás zbavěj svobody a musíte se tady potejkat, 
Pochopil a měl alespoň zhruba představu.. . s | j d m g g e k te rýma byste si... nesedla ani ke stolu určitě nikde a 
Potýkat s problémama, který by vás venku ani nenap , ^ ' ( o u k a t a fl|avně vám asi bude chybět... chybět vaši blízcí 
řešit konflikty mezi těma lidma a. .. A ňákým ZP^S0D®" jt'h|ad ism$je se)... si musíte zvyknout na ňáký určitý režim, i když si 
no.... No, to je to nejtěžší asi, no Jinak- a ° u a e t , í k o | V tak určitý režim máte... tak by já nevim 
myslim, že to pokavad, když jste třeba., studentka vysoKe ^ s e c h { ě | p . j b | j ž j t ? 
Je,., no, t eď u ž asi ne, ale třeba máte někoho, nejanyvz , 
Ne 
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Ztracená duše (19 let) - 8. rozhovor 

A měl js te ve třinácti, čtrnácti? 
Ve třinácti?.... Ve třinácti to byl asi Bili Gates.... Protože... Gates je slusný clovek a pohyboval se,., nebo dělal věci, který mě 
bavily. Což je programování, co už ted samozřejmě dávno nedělá, ale že, s tím začínal, že jo sám, to je úžasný a., tak to mě 
bavilo, no Jinak já jsem si na počítači hrál od šesti let, takže... to už o tom něco vím, no. Jinak to mě taky, to mě tady 
neuvěřitelným způsobem utíká, protože... půl roku, půl roku ztráta, co se týče počítačů, je jako sto let, já nevim, v automobilismu, 
to je neskutečný Když mě propustili před rokem a půl, tak jsem koukal jak... Blázen!... Protože tady přijdete do styku s já nevim 
prostě s... (Máchá rukama nad hlavou, ukazuje na počítač v místnosti a tváří se dost znechuceně, takže se začnu smát). 
A pustí vás k počítači? . , . . . . . . 
No ted sem se k tomu dostal; ted mám šanci, tedy, tady... vykazujou, zeje tady nakej kurz výpočetní techniky,.. Ano...skutečně 
tady jako., učebna výpočetní techniky je, ale nemá to, kdo učit, takže to jako bohužel není (udělá posměšnou grimasu) a... že jo, 
ten kurz neběží prostě. 
J e tu možnost, že byste vy někoho učil? 
Nemám, protože... jsem odsouzený, ale jako teoreticky by to slo, ze jo, ale prakticky... to zalezl na vedení a vedení, tady co 
je (výmluvně mávne rukou směrem, kde tuší hlavní budovu.) 
Já vám rozumím. Budeme pomalu končit. Říkal jste, že je to vas druhy výkon t res tu? 
No druhý výkon trestu ale první trest. To je takový zvláštní věc, no... ja jsem jednou soudné trestanej, ale protože mě odsoudili 
k ro na rok odnětí svobody to sem si odseděl, ale běžel mi,., běžel mi soud a ten mi to dal všechno souhrnně... Hm... Takže 
vlastně to co jsem měl předtím, tak se mi započítává do tohodle trestu. Vlastně jeden trest sedím na dvakrát Já si myslim, že 
se jim to docela povedlo poprvý, ale podruhý už to bylo takový... nebylo potřeba no, tak asi ten dluh společností splatit musím, 
no! (Opravdu splácí Pittbul, dluh společnosti, aby se mohl vrátit zpátky?) . 
Chápu Dobrá Zřejmě máte nějakou představu o budoucnosti; muzu vedet jak to vidíte za pet let? To uz budete venku, 

nebo kolik vám zbývá do konce? 
No, já doufám, že venku budu za tři měsíce, no. 
Na půlku? 

D o b ř e J tak,°za pět let budete určitě venku, jak to vidíte tu budoucnost?. . . 

...Několik sekund mlčí Nebo jak byste chtěl mít tu b u d o u c n o s ? 
No já se vás na rovinu zeptám, vy víte; vy jste venku, a vy víte, co budete dělat za pet let? 
Já doufám, že budu pracovat. , n n 

No, tak to já taky předpokládám, ale co budu dělat, to to fakt nevím.... no. 
N e b 0C^ tby t0 asi nebavi,°-nevim-já musim něco dělat 

pořád, takže., jenom se válet někde, to... As, bych chtěl vyde avat peníze... tak. 
Chcete se mě na něco zeptat, chcete abych neco P"P* a l »? ? 

Ne... tak je to váš, váš projekt, tak vy musíte vedet, c o ^ P j g j * ™ ? 

Já to viní. Dobře. Tak vám děkuji, to je ode me všechno. Nashledanou. 

Prosím. Nashledanou. 

2. rozhovor: 
• . . • - • „ m i n a račátek říct za co máte uložený trest? 

Nemusíte být nervózni, opravdu. Muzete mi na zacateK rici, l 
Za co jo? 
Ano, co js te proved? d e n i v e d r u h y m odstavci. 
Loupežný přepadeni,... dali mi to j a k l o u p e ž y j F j s t e ? 
Děkuji. J e vidět, že umíte právo, A na ^ n g padesátčtyři měsíců. (Připomíná mi to vojáky, kteří si do 
Tady na... hmm... byl jsem odsouzenej na wyn a y 
konce vojenské služby stříhali metr.) t s j d a | trest? 
Dobře, kdybyste byl tím soudce, jaky bys e v|as tně udělal.... něco, co... vlastně,.... kdybych byl na místě toho 
No, já bych si dal... asi ten nejvyssi trest, P ndsoud i| soud ted, tím nejvyšším možným trestem, 
poškozenýho, tak bych odsuzoval stejné, jako me o 
Takže byste si nedal podmínku? Nebo.. Ne, to urcte ne... 
Další upřímný. 
Klient se začne smát. .. . oíuuo 
Máte pocit, že za to může ještě někdo jiny nez vy 
Ne, nemám. 
A máte tedy pocit viny? 
Mám, no. 
Klient již má prakticky hotový výrobek. 
Jak s e vám daří modelování houbičky/ zoracuju, ale moc to nejde. (Potřeboval by si hlínu navlhčit vodou. Začíná 
... Já jsem měl takovou představu, že tu hlínu jaKo nP h 
se mu drdit.) . . ( i H n něiakýho okamžiku, třeba aby jste tady teď nebyl. Kam byste s e vrátil 
Hm. Kdybyste s e mohl vrátit do minulost., do nej 
a případně, co byste udělal jinak? 
Abych neskončil tady, jo? 
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Ztracená duše (19 let) - 8. rozhovor 

Abyste tu neskončil, nebo. . . jestli tady chcete být... 
• . No, nevim já bych... asi bych víc poslouchal rodiče. 
Konkrétně? 

Asi... matku., bych... poslouchal víc... Hm.. Nevim, asi bych., se víc věnovali lidem, co mě měli rádi a n^mři i**™ 
svoji pozornost lidem, který vlastně.... mě udělali takovým jaký sem byl... než jsem skončil tadv Í ŠkoS f l ~ " e v e n o v a l 
pravdu až zde.) y i^oaa, ze pnsel na tuhle 
Ano. Rozumim tomu. Chodi za vámi někdo z venku? 
Hm. Rodiče a... přítelkyně chodívávala. 
Chodivávala? Už nechodí? 
Hm. Chodívala. 
Copak? Nějak js te ten vztah ukončili? 
Hm. (začne se smát) Já jsem s ní měl.... takovej problém,... pak jsem si začal dopisovat a prostě vlastně isem oi nmu-i ^ • 
no! Prosté jsem každej jeden dopis dal jinam.... no. (Psal sis dvěma dívkami najednou.) P d" doP|sy. 
To je jí asi moc nelíbilo, co? 
Tak, ani asi ne, no. 
Co vám na to řekla? 
Nic. 
Když s e na návštěvách setkáváte s rodinou, o čem si povídáte? 
Tak o čem, třeba... oni se mě snaží vlastně... trošku, trošku dostat s... těma myšlenkama, abych se nesesunul z toh k • 
a., když už vlastně já sám naznačuju, že sem takovej... že mě běží... eee... třetina trestu, tak vlastně, co budu dělat' 
si udělám až přijdu ven... Hm.. To sem zas, že si myslim, musim se do toho dostat a prostě, co chci si třeba udělat nn^ S 3 m ' ° ° 
A co chcete dělat? 
Já? Já by sem chtěl dělat, co sem dělal dřív. To je., žít tak, abych nikomu neubližoval, abych neubližoval sobě a lide 
sebe, hlavně rodině. (Jako jediný si uvědomil, že svým činem zasáhl do života i ostatním lidem, nejenom sobě) m k0|em 
A co by chtěla rodina, abyste dělal až p ů j d e t e ven? 
Hmm, našel si práci.... našel si práci a žil normálně, nebral drogy a takový věci. 
Vy jste bral drogy? 
Tak,.... no bral jo, no. (Alení mu příjemné toto přiznáni.) 
A copak? 
Sem tam.... pervitin,... někdy sem si... ulítnul na... heroinu... 
Jako čáru js te si dal? 
Hmmmm aplikoval jsem si přímo.... Hm.. vlastně... do ruky... no a pak ňáký ty klasický... omamňáky, tripy a různv 
prostě, na co sem koukal, tak sem to zkusil, no. (Copak u něj neexistovala žádná hranice, kterou se člověk boji překročit? Neměl 

V pořádku. Já vás nesoudím. Píšete si s rodinou? 
No. 
A těšíte s e až je uvidíte? Na dopis? 
No, jasný,., to je to, to jo, hmm. 
A co jim píšete, co tu děláte? Říkáte jim, co tu děláte? 
Jo, jasný, že píšu, jim... no tak, vlastně moc,... prostě já se jim snažim psát, ňákým tím způsobem snažim vlastně tím psaním 
přibližovat, co tady vlastně, trávím... ten den, no. 
A jak ho trávíte? . , , 
Klient se směje... Snažím se... ho trávit tak, abych se vlastně unavil, ale udělal to tak, abych dělal věci, který mě v tom kriminále 
trošku baví. 
Tak znova? Co vás tu baví? . . . . 
Co mě tu baví? Sport.... tak to je asi jedině sport a... hmmm... nevím... a to je asi všechno. Ano? Sport a já nevim tadv tv 
aktivity ještě třeba některý, třeba co práskaj baráže, a nevim ... Ja jsem takovej spis člověk, se snažim tu věc řešit tak úplně 
abych si to tu neznechutil, no... nevim. 
Co tady rád děláte, kromě těch aktivit? Nebo chodíte do ško ly ' 
No, tak jasný, no, chodím do školy a... spim. 
Rád spí te? 
Hm. (skoro se za to stydí) 
A co televize? £ ... . . . 
Ale... ne... televize mě moc ne to, nebere,, nezajima na , protože sou tam takový vec, který myslim... jako koukám na 
televizi třeba jenom na zprávy a tak, co se vlastně děje, ale filmy moc ne, hmm.. Hm... protože ty filmy co dávaj se mi animoc 
nelíbí. 
Jistě. Kdo vám nejvíc pomáhá, abyste to tady vydržel? 
Tady? Já si nejvíc pomáhá sám .... vlastně lidi dřív, ti co m. pomahali, co mi nejvíc pomahali, šli vlastně., ti šli domu.. Hm 

teď si, ted s? pomáháiín vtasfiiě sám, no. (Napadá mě, že jsou mez, mladistvým, dost povrchní vztahy. Kamarádství je zde 

vzácné.) 
* i domova vám pomáhají? Tím, í e pí&OU. 
yodně! Moje maminka. Ta mi pomáhá jako dost. 
Jak to tady snášíte? 
^našim? 

-121-



Kytka (19 let) - 2. rozhovor 

Ano. 

Hmm, tak snáším to ... v celku, já nevim jak vy, tak... sou někdy chvíle, co to tady válím, jen tak, tak, ale jako no,... ale já myslim, že většinou dobře. 
Opravdu? Jak s e vám tu sp í? 
Spí? 
Ano. Špite t ady? 
Spim, no. 
No tak vidíte. 

Asi, jo, no... ne tak spí se tady., tak, asi normálně nevim nevím,... prostě normálně. 
A zdaji s e vám s n y ? 
Zdají sny? 
Vy se vždycky tak úžasně divíte. Ano, tak třeba sny. 
No,... tak sny se mi zdají. 
A můžu vědět o č e m ? 
Klient zčervená, směje se, kouká na svůj výrobek a kroutí hlavou. 
Ne. Dobře. J e mi to jasné. Vaří tady dobře? 

Tady"? Ne' To je asi jediný, na co sem si za celou dobu, co jsem, co jsem ve výkonu nezvyk. Na jídlo! A ani asi... nikdy 
nezvyknu Jestli tohle jídlo nechaj.. tak asi umřu... sem podvyživenej a... Speciální pedagog ho přerušil: Jak ať se dostáném 
ktěm aktivitám Tohle je asi jediný odsouzený, který je zapojený temer ve vsem. Dela florbal, kopanou, nohejbal,...pinčes, 
akvaristiku, kroužek přírodovědy a záhadologie, keramiky... a spoustu jiných činnosti...ma na starosti tady třeba komunitni 
setkáni. To on jenom mlčí o tom tady." 
Vy mi tady lžete? 
Ne, tak vy ste se mě ptala, že to ne, co mě baví. 
Dobře a vy js te řekl, že nic kromě spánkul 
No to taky, ale ty kroužky až po tom spánku. 
Dobře, co vás baví kromě spánku? Zeptám se jinak; co tady rad delate? . 

Ne tak já rád dělám něco co mi zabije trošku toho času tady v tom kriminále... takže, takže mne ve finále musí vlastně bavit 
úplně všechno... v tom kriminále, co mně nabízíte. (Z jednoho slůvka míje^nezemebeh^ velmi krátké doby zařadili do 
skupiny „tamtěch", čili personálu. Ačkoli se snažím vystupovat behem sve stáze nestranne) 
Úplně všechno? I prověrky, počítání, budíček v sestrano , . . . . .. 
Na., to asi taky ne' to ne, no. Takový věci mě, ale taky ̂ o u b a v v om nm n ê  ne?. 
Ano, to máte pravdu. Máte tady nějaké známé, kamarady? Nasel jste s. tg někoho? 
Jako tady mezi mladistvýma odsouzenýma? 

T1U'I - I . A T-AMARÁHI' iá kamarády jako v kriminále moc neuznávám.. .jako trošku blízký jo, ale., kamarády to 
X r o . r teltS v t m S ?o L ů z e bej, kamarád v kriminále... Protože.... nevim! (Možná se J u dl 

ne, to ne pro oze není m ™ rfytfm se, protože jsem neco provedl a jsem zde zavřený Můi 

mám špatných vlastností a nejsem roven ostatním.) 

í / t a k / n e ' - -A Mamám rád nemám rád, odsouzený... v každým člověku, co jsme tady jako odsouzený, je faleš.. 
(KM se začne smaO .Nemamra.nemam ňáke j , vyvolat ňákej konflikt... Hm... sou tady takový, sou tady 
Hm... naka urcita faleš je a ta fatespotom muze i z a č i n á t0 v|as tně tím, že je to na bázi kamarádství a pak se to 
spousta hdi, co hrajou jeden na druhyho ( a d y ^ ,0 jQj g | e ^ tecf ^ š | i d / 
vyvij. dal a může to... skončit, nevím... v ne^m jinom s j v š e c h n o g faM 

no, takže, ty byli fakt jako dobrý kamaradi. Co mi vlastně porno. , 
A jak vycházíte s těmi ostatními? ž e s e s n i m a třeba, já nevim... že se mě třeba na něco zeptaj, tak já jim jako 
No, normálně, v pohodě vycházím. Ja sem ra* J, vybavoval, to ne, protože,., oni.... jak bych to řekl.... normálně furt 
v pohodě odpovím, ale jako abych se ! rm ^ j s e m nes ,yše| n i c j i n ý h o n e ž auta, karate... a že ve čtrnácti letech 
rozebiraj to svoje, furt rozebiraj za tu aou s e ^ m é ) a j a k o nevim,... tak prostě o tom se s nima jako bavit 
támhle jezdil někam autem a že se rozebiraj zenb*y v 

E é . A když dojde k nějakýma koniliktu jakJio fešíte? ^ a s i 

Konfliktu?.. Hm... No, tak., to uz je takový... nevirn_ui ^ ^ u p | n ě c h y t r ý a pošle vás do háje. 

Tak konkrétní přiklad, někdo za vámi pnjae ^ jedn0^ p r o t o ž e to je... vlastní jeho názor a když mi řekne, že nejsem 
Když mi někdo řekne, že nejsem úplné cnytrej, j ^ . v ě c j g z a č n e zasahovat na místech, na který já nechci, tak 
chytrej, tak nevím,., to mi je jedno... ale když p j ^ ^ ^ ^ ( a d y neby|j d o z o r c j n o tak... v tý době kdyby člověk, kdyby 
nevim... tak asi pustím trošku nervy.... a mys . ( q nes tač i|0 s|0vama a začalo by to jinak, třeba ňákým těžkým člověk... jsme byli to... hm, tak nevim asi bycru. KUY , 
konfliktem, tak bych asi., taky asi začal jednat pěstmi. 

Zatím vše necháváte být? . npchávám dlouho být, že tady mám dost dlouhej trest na to, abych řešil ňáký 
Ne, tak já sem takovej byl, tak myslím, ze to ne J s e m s p | a c h o v a c i i t0| t a k ž e mí... takže zůstávám za každou takovýhle problémy ňáký,.. ňákýma fyzickyma terna.. 
cenu.... jsem v pohodě... v klidu, hm. , , . _ c ! r n 7 Umíte? 
Dobrá. J e tady někdo z pracovníků, s kterým s. rozum-te 
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Z pracovníků? 
Ano. Jako dozorci, vychovatelé, pedagog. . . 
No, tak já se snažim, snažim to... abych si rozuměl se všema. Já je jako nerozlišuju, jako všechny B i a fen..*, K . • 
Snažím se s nima vycházet... Hm.. takže., já nevim, no. Y ' " J J b e r u v s e c h n y stejně... 
Mate tu někoho za kým jdete, když máte problém? Komu s e třeba svěříte, nebo chcete od něi ooradit? 
Hmmm,. ja si myslim, že... nóó, kdybych měl problém s ňákym klukem a byl by tady třeba iakeknlivT* , , 
bych ho tady vyřešit... že by mi někdo, z těch kluků dělal problém Takže vím že S E f a ^ , ! ^ ^ 3 P ° t ř e b o v a l 

ze jsou natolik chytrý a že by mi mohli pomoc, takže., nepotřebuju jako rozlišovat, že si počkámTpTobS l n, ,6-! myS"'m ' 
vychovatele, protože jiný mi může pomoc. Já si myslim, že mi můžou pomoc úplně všichni nevim 2 b U J , n ý h o 

Mluvili j sem o škole, já j sem to asi zapomněla, nebo js te se nezmínil, co tu děláte za obor? 
Zahradníka. 
Ano, mluvili j sme o tom. Takže, to jsem zapomněla já., eee.. . Myslíte si, že ten obor nějak využijete až Důirf«»0 . o 

» • - ' ž e 10 se m 5 6 ' " ' t J j * * 
Nechcete se tim dál živit? 
Hmm,.. no, tak ne, že nechci, ale... hm, myslim si, že., co jsme zjistil tady v kriminále tak si mvslim hm 

zahradník by mě, by mé asi neuživil... ani. y ' 2 0 nm- • • obor 
Co byste tedy chtěl dělat? 
Co bych chtěl?.. Hm... Co bych chtěl jako určité bych chtěl mit peníze jako, takhle najít si ňákou jako Dráči která, h. * 
i když to bude těžký.... která by mé, já nevim, uživila, a která by mě i bavila a zase nechci dělat práci které hvm-k " 
zase neuživila. To by bylo trošku hloupý.... Muselo by to být vyvážený trošku. ' y m e Dav i l a ' a l e 

Rozumím tomu. To je taková běžná představa o práci. Co vám tu chybí ke spokojenosti? 
Takže hmm... jídlo... Dobré jídlo? Hmmm, hodně dobrý jídlo,... dobrej spánek,... dobrá koupel Hm dobrá h • 

dobrej doktor, dobrej zubař.... A dál... nevim, tak třeba, aby tu bylo trošku soukromí, ne?! (Jaké to je být každv dpn -£lena 

očích, bez možnosti úniku? Jakým způsobem přijmou fakt ztráty soukromí?) y nekomu na 

Asi ano. Máte dlouhý seznam. 
Asi jo... a taky aby sem tu mohl mít rodiče. 
Je mi to jasné. A naopak... Co zde můžete kladně hodnotit? 
Kladně?... No nevim asi ten... No, že vlastně máme šanci tady něco dělat. Že nejsme vlastně.... Prostě ienom zavřený »k» 
se snáma něco dělá. y ' 
J e tady nějaká činnost, kterou opravdu nemáte rád a kdybyste nemusel, tak byste ji nedělal? 
No.... asi bych nešel na ten sčíták. 
Kdybyste měl co nejstručněji popsat tohle místo; člověku, který neviděl v životě kriminál, nevi co je to vězeni nebvl v 

všehrdech a ani nevi, co to jsou Všehrdy; tak jak byste to popsal? ' y i v e 

Tak kdybych měl popsat tady ty mladiství tak,, protože kriminál se bere na různý části, na dospělí a mladiství Mladiství 
Mladiství, asi bych popsal,. že... nemůžu s nima žádný věci řešit, že jsou tady věci, který bych asi řešil jinak venku Nemůžu 
vlastně s nima rozdělit o to... pokecat si,... a nevim asi, jsou takový... jsou strašně moc hyperaktivní... mladiství. No jasný 
J e někdo, koho obdivujete? Nejenom tady, myslim celkově, jestli máte nějaký vzor. 
vzor?.. Hm. To je těžký.... to já nevim, neztotožňuju se s ňákým vzorem, to ne.... Možná vzor... já nevim, asi můj bratr!. Hm 
To je asi... promné... vzorem. 
Dobře. J e to váš první trest, první výkon? 
No, je. 
Všechno první? 
No hmm a doufám, že to bude taky poslední. (smějeme se) 
D o b ř e a za pět, šes t let sedm let kde se vidíte? Jaký byste chtěl vest život? 
- • • Nevim, tak jestli tady budu ještě za šest let... jako, myslim jako na světě jestli tady budu za sest let? 
Budete na světě 
•Nevim, já bych chtěl mít děti Já sem si naplánoval hodně dětí... (zřejmě vypadám dost překvapeně, začne se smáf) 

Aha. Poslední otázka. J e tady něco, co jste se naučil, teď nemyslím jenom obor. Co si myslíte, že použijete na svobodě, 
Z a vám bude k něčemu užitečné? 
^ m , asi nevěřit každýmu člověkovi protože vtom mé tenhle kriminál., tak trošku, trošku mi udělal odpor tomu uvěřit 
člověkovi málo véřim no člověkovi, nevěřim každýmu člověkovi a to si mys m, ze.. ze to.... Je to důležitý věřit 
cl°věkovi. Prostě protože' když jako na mě mluvíte, tak jako to pomalu vypouston. když to není zrovna vychovatel, nebo pani 
Pedagožka... ale to je fakt protože tady jsou lidi takový, prosté říkám, jsou u lidi. co byli v kriminálech, byl, v pasfákách nebo 
takhle a.. ž i jou, žijou těma intrikama a vlastně vtěch svejch snech a proste, ja nevím, as, bych... a tohle a takhle by m i 

Rušili.... a to by mi bylo líto. , . . . n n c a h ? 
Jno, rozumím. Máte na mě nějakou otázku, nebo chcete, abych neco dopsala? 

nmm, to ne. 
Já£e DěkU,U'T°,evšechno" 

-123-



Ztracená duše (19 let) - 8. rozhovor 

3. rozhovor: 

To se mi zdá... tomuhle moc nerozumím.... To jsou ňáký psychologický ty... 
Speciální pedagog se chopí vysvětlení důvodu tohoto rozhovoru a práce s hlínou. 
Můžete v klidu pracovat, pokud chcete, nemusíte na mně přitom koukat, abyste nebyl nervózní. 
Já nejsem nervózní. 
Můžu na vás mezitím mluvit? 
Jo, jasně. 
Ano? Nebude vám to vadit? 
Ehmm (zakroutil hlavou). 
Můžete mi řict, za co tu jste a na jak dlouho tu jste? 
Za dvěstědevatenáctku. Dostal jsem čtyři roky. 
Já se v těch číslech ještě moc neorientuji... 
Za vraždu. (Mluví o tom, jako o počasí. Co to bylo za člověka, který zemřel?) 
Děkuju. Kdybyste byl v roli toho soudce, jaký byste si dal trest? 
No, rozhodně větší. (Uvědomuje si společenskou závažnost provinění.) 
Opravdu? 
Opravdu. 
Myslíte to upřímně? 
Myslím to úplně upřímně. 
Dobrá. A kolik let byste si dal? . . , , . , . . . , ... 
No tak já nevim, já bych čekal spíš tu horní hranici. Takže neco od., tech sedmi do tech desíti. 

D v S m Ů e (ZaM 5 l e s S f e S v době, kdy je pro ostatní kluky v tomto věku největším problémem, na jaký půjdou film do 
kina, které kolo si koupí a jestli jim ta holka ze včerejšího odpoledne odepíše.) 
Dobře,děkuji. Máte tedy pocit viny, když o tom mluvíte? 
No tak.... vina je tam jistá, ale jako.... nevim, no. ( 

ž s s : ^ — < * -—. -f«<» Mé 
jinému, nebo to říct nahlas?) v v .. .„ 
Dobře. Tak jinak. Máte pocit, že... za to může jeste někdo jiny r 

^•ZS^SttStZ*-** • - - —* 
K , m b £ ZfílttSSSČim - «* ^ , š e d , n o ^ l r i é l a l u ^ 
policajtů bych to udělal jináč. 
Můžete být konkrétnější? 
Jiná výpovéd. 
Hm. Takže byste se kryl? 
fstě:víc ,. , - mP7i nrstv) Jestli jste nervózní, tak nemusíte být, já vás nechci nějak,... vám 
Dobře. (Klient silně mačká hlínu, az mu vyleza mezi prsiy) i 
nechci ubližovat. Chodí za vámi někdo z venku? 
Akorát rodiče. 
Ano a ještě někdo? 
Sestra, bratr.... To je všechno. 
Můžete mi říct, o čem si třeba z a chvílí před výstupem... Hm... a jináč jako.... jsme tak ňák více 
Tak více méně o tom...eee co me tedka ceKa, 
méně všechno rozebírali. . . t i m ja|( j s t e začínal, o čem jste si povídali na začátku? A v čem 
Dobře, vy už to můžete srovnávat s tou minulosti, neu 
se to změnilo teď? .. „^„w,.!, věcech? 

Velmi dlouho nemluví.. .. Nebo se bavte o stejných vecech 

Ehm Tak ňák dá se říct, že o stejnejch... 
Ano? 
Hm. 
Dobře. Těšite se na setkáni s nimi? 
Hrozně. (odpovídá téměř toužebně) 
Píšete si s nimi ještě? . , •„.A C(S\ 
Pořád I když jako nevim o čem, ale... musím. (usmívá se) 
Jak to, že není o čem? „ \ 
Je všechno stejný. (Stereotyp je zde t é m e r nesnesitelný) 
Dobře a ještě jste říkal, že musite, proč musíte ps zg m ě s í c a,e onj chtěj i abych psal furt, pravidelně, protože 
No, protože kdyby bylo po mým, tak bych napsal, ja nevin, j 
nevědí, co se se mnou děje. 
Aha, takhle to myslíte. Takže jim děláte radosir 
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No, dá se to tak říct. 
Dobře. Říkal jste, že spolu mluvíte o tom, jak to bude dál, až vystoupíte... takže, o čem se bavíte? 
O zaměstnání, já mám šanci jít dělat dvě zaměstnání, Hm.. jedno je v Rakousku, druhý je tady a.... Ale já bych se chtěl vrátit 
na školu,... jenomže taky, nemůžu se rozhodnout, protože až vylezu, tak potřebuju splácet, ehm... tady věznici peníze... Hm.. 
A chci ještě prostě pro sebe, budu potřebovat. (Svůj další život si nechce nechat projít „mezi prsty". Věří v nový začátek.) 
V tom Rakousku, co byste tam dělal? 
Zedníka. 
A tady, také zedníka? 
Ne, tady bych šel dělat do kasina. 
Hm. To je docela dobrá práce. 
Hm. 
Mluvil js te o škole, co by to bylo? 
Řezník. 
Řezník, aha. 
To jsem se učil než mě zavřeli. 
To je střední škola. 
Hm, ano. 
A vás to bavilo? 
Bavilo no. „ . . . . . . . . . 
Dobře. Jak vy vidíte svoji budoucnost? To se asi bavíte spolu, nebo vam davaj. návrhy 
No, dávají mi návrhy, no. oni mi sehnali ty dvě práce.... Jenomže ja se nemuzu rozhodmut (^paďo jeto rodíce, ze by mohl 
dostat více prostoru k vlastnímu rozhodnutí, nějaké aktivitě? Nebo se obavaji nějakých dalších „problému ?) 
A nějaký ideál? Kdyby se všechno podařilo na sto procent? . . . . . . . . . , 
Každopádně si budu muset vybrat nějakou tu práci, jenomže, to taky nevím... ja bych chtěl zůstat tady, ale... zase vtom 
Rakousku je víc peněz. 
Takže byste rychleji splatil své dluhy? 

tady fungujete, kdo vám v t é situaci tady nejvíc pomáhá? Nejenom lidi odsud, třeba z venku. 

Každopádně ta rodina.. Hm... ta mě diží psychicky. _ 
Rozumím tomu. Ta vás podporuje. Tady je někdo s kym si rozumíte/ 
Kluci na výstupce. 
Ano. A s těmi ostatními? 
S těma moc ne, těm se radši vyhybám. 
Takže, řešíte konflikty tak, že se jim vyhnete? 
Nevim... 
Co to znamená? qPm tak ňákfurtzalezlej, nasvýcimře. 
To, že se s nima nebavím a... a nevšímám si jich.. .. Sem m naj run j, 
A když nas tane situace, že si na vás náhodou neKdozacn ^ - uhájením si své pozice a práv.) 
Tak ses tim nemazlím. (Věřím t o m u , z e p r a v é tento c l o v e k nema p r o u y 

Co to znamená? /Pnhavpně se usmívá. Věřím, že si na něj moc lidí nedovoluje.) 
No, že toho dotyčnýho chytim a zakroutím mu krkem. (Pobavene i j 
Upřímnost je krásná, děkuji. 
Chtěla jste jí. a r i v n ě i a k v pracovník, se kterým si rozumíte? Vychovatel, dozorce. . . nevim, je tu 
Chtěla. Já mám ráda upřímnost. Je tady neja*y pi« 
spous ta lidí. T „ nsn rimorce H (oba jmenuje), no ale ted jsou všichni dole. 
Pan vychovatel S. (jmenuje), pan dozorce T a par d o z o r c e ^ ^ p o p o v j d á t e ? 

Takže za nimi js te ochotný jít a nct jim třena, co v r . ^ ^ h o d n ě b | | z k ý m u ( P r o č ? P r o č t j t o m i a d j s t v ý n j k o m 

Hmm... si povídáme,, to nejsem s c h o p e n
p o t ř e b u se někomu vypovídat?) 

nevěří a tolik se uzavírají do sebe? Copak opravdu necit, poireu 
Takže si s nimi povídáte o normálních vecech. 
Hm, ano. 
Jak to tady snáš í te? Už js te na konci... 
No, tak, dá se říct, že... dobře.... Tak ňák v normálu. 
A jak to bylo na začátku? . „ t a m j s e m měl deprese. . . tam to bylo zlý. .. Hm. Dobře. A jak se vám 

Tam jsem to nezvládal hlavně na vazbě.... Mm-- c o ^ z m ě n i | 0 ? 
spí, nebo jak s e vám spalo? Jestli muzete s r o v n » . n g , n 0 a s r 0 V n a | 0 s e t o , n o . 
Tak, na vazbě, tam jsem spát nemoh, tam jsem bral prasky. 
Takže teď už špite dobře? 
Hm, ano. 
Zdaji s e vám s n y ? 
Málo. . . 
A můžu vědět třeba o čem? Jestli si to pamatujete. 
Tak pamatuju, ale nebudu to ventilovat... občas dobry, vobcas sp 
Chápu. Jak tady vaří? Jak byste to hodnotil i 
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No. .. jak to... víte co, někdy se to povede, ale většinou ne. 
Můžu vědět jakých aktivit s e tu účastníte? 

Popravdě? 
Popravdě. Jako by tu nebyla paní (jmenuji speciálního pedagoga). 
Dobře,... občas posilovna.... ten tenis... Hm.... no. 
Stolní nebo normální? 
Stolní, stolní., a.... pínčes teda.... tenis jako občas taky, ale to... více méně podle nálady, a to je všechno. 
A je něco, co js te dělal rád venku a tady nemůžete? Co vás bavilo a tady to nejde? 
Jít s kamarádama na koncert, plavání,.... jízda na koni, všechno. 
Hm. Chodíte tady do školy, nebo js te chodil do nějakého kurzu? 
Chodil jsem na zedníka a to jsem se vyučil,.. Hm.. pak jsem chodil dva měsíce na truhláře, to jsem přerušil kvůli škole a pak jsem 
šel na bagr a ten skončil. 
To vyučeni to myslíte ten dvouletý obor? 
Hm. 
A toho truhláře jste přestal proč dělat? 
Kvůli škole jsem tam začal mít problémy s lidma. 
Jako s odsouzenými? 
S odsouzenými. 
Dobře. Myslíte si, že nějak využijete tady ty obory, co js te dělal? 
Tak, já si myslim, že ne, že tam jde více méně kvůli těm papírům... ze jsem vyucenej,... a kvůli sociálce. 
Že dostanete lepši posudek? 
Hm. Určitě. 
Takže byste každému doporučoval nastoupit do nějakého kurzu? 
No!... Kurz to není to samý jako obor. 
Dobře, obor. 
No, ovšem.... každopádně tím člověk zabije čas. 
Takže tady je nuda? 
Hrozná nuda. 
Opravdu? 
Hm. 
A co vám tu chybí ke spokojenosti? 

Každopádně ta svoboda... 
A ještě něco? 
Rodina mně to stačí ke štěstí. 
Jít ven a jít d o m ů ? 
Hm, no. 
Anaopak, c o " S í X ***»«* «•••• • * » * « - o . Co« eba? 

fiSBS&S* no. .. loje všechno. 
Co televize? Díváte se na ní rád? 
Abych pravdu řekl, tak ani ne. „ .. .. n l l í ř x n o u 

To máte jako kulisu v pokoji? Koukala jsem, ze • mate puštěnou. 
No, to mám puštěný spíš, tak... když nemamwdelat 
Chápu. Které povinnosti vás vůbec nebaw? Ktere Dy vy p r o t o ž e v i m ž e t o j e á v n ý 

Dobřei ale třeba ta Je něco^ro ^ ^ o ^ a ^ u hrofflě nebaví, ale musíte, víte, že je to správné. Z vašeho přesvědčeni, to 

ale opravdu není. 
Aktivity na esvépéčku! , 
Myslite tim předčítáni, nebo Člověče, nezlob set 
Přesně tak,... společenský hry, četba, tenis... ten pinces. 
Čteni o Ka r l u Gottu vás nebaví? Ukvapila).. To ani nevim, co se tam čte,... já to nějak neposlouchám... sedim 
Cože? (zřejmě ho tato informace skutecne preKvapu*, 
stranou a nevšímám si okolí. 
A co tam děláte? , 
No, nic! Přemýšlím nad tím co budu dělat ven • ^ B u d u k o n k r é t n i ; p ř j j d e č | o v ě k n e v j c o j e 

No tak vida. Jak byste nejstrucneji cnaraiu sQ k o n k r é t n ě vás, jak byste tohle místo popsal? Tak aby to 
vězení, v životě neviděl Všehrdy, proste přijde zeP y 
Pochopil. . - t e k | j d n ě srovnávat Hmmm tak já to asi popsat nedokážu tady to 

Mlčí, neodpovídá, hněte hlínu....» - e 0 to anj nechce pokusit. Možná se obává z nějakého odkrvti svvch 
ani není kriminál, v uvozovkách... (Spis mam pocit, y 

vnitřních pocitů.) 
Tak co to je? 

-126-



Ztracená duše (19 let) - 8. rozhovor 

Tak, více méně pasťák. 
Jako lepši pasťák, horší pasťák? 
Horší pasťák. 
Přísnější pasťák? 
Přísnější, no. 
Vy js te byl ve výchovném ústavu? 
Ne, nebyl, nebyl. 
Takže, to tak odhaduje te? 
Podle toho, co jsem slyšel... no. (Vzhledem kjeho intelektu bych čekala lepší odpověď. Čekala isem že si utvnři • • 
a nebude jej přejímat od ostatních. Nebo si svůj názor nechtěl ani vytvořit.) ' ulvon viastni názor 
Dobře. J e něco, co jste se tady naučil a chcete to využit? Nemyslím jenom v oboru, myslim celkově 

No tak akorát... prostě ten obor... asi tu zedničinu,... jináč nic. 
Hm. Takže si myslíte, že v tom můžete pokračovat? 
To určitě, jo. 
Když nevyjde zednik? 
No,... ten asi v brzký době asi nevyjde, no. 
Proč ne? 
Tak tam,., jedná se o ty finance, no. 
Ano, chápu. Tak s e chýlíme ke konci. J e někdo koho obdivujete? Koho máte za vzor? 
Tady? Ne! 
Nejenom tady, celkově. 
Tady... určitě, ne.... no a venku... to bych musel hledat a to je horší... a to venku momentálně taky ne. 
Takže, nějaký herec, kterému byste se chtěl přiblížit? 
Ne, určitě ne. 
Dobrá. A měl j s te někdy někoho, když jste byl mladší? V těch třinácti, čtrnácti letech? 

No měl, ale na to nebudu odpovídat. 
Dobře. To je vaše věc. A v čem jste se mu chtěl podobat? 

V tom jakej byl! V tom, jak se choval, jak vynikal.... prostě v tomhle chtěl jsem být prostě jako on! Celej! 
A jak js te to změnil? 
No,... už nechci tak bejt!... Nechci bejt jako on. (Nešlo o neznámou osobu, zřejmě mu byl ten člověk velmi blízký.) 
Dobře. Chcete být sám sebou? 
Hm. 
Rozumím. J e to váš první trestný čin a první výkon? 
Je. 
Všechno poprvé? 
Hm. 
Hm. Mluvil j s te o Rakousku, o škole, o splácení; jak to tedy vidíte za pět let? 

To nevim... Já si to ani nedokážu představit. To je dlouhá doba. 
Jak byste to tedy chtěl mít? 
No tak.... každopádně bych chtěl vydělat nějaký ty peníze.... hmm.... abych to všechno splatil, něco našetřil, tak bych chtěl no 
a trošku (je ticho přibližně 5 sec.) aby mi to vyneslo to řemeslo, no a bavilo me to. 
A uvažoval jste, otevřít si vlastní obchod? 
Ne, to ne. Chtěl bych dělat, někde v ňáký masně. 
Dobře. Jestli máte třeba na mně otázku? Nebo chcete abych neco napsala? 
• Ani ne. 

Co js te nám z té hlíny udělal pěkného? 

Podíváme se na jeho ruku, v které drží hlínu (celou dobuji usilovné hnětl) a smejeme se. 
Nic, hraju si. 
Tak, to je ode mě všechno. Díky. 
Nemáte za co. 
Nashledanou. 

4. rozhovor: 

Zadáni: vytvořte něco na co myslíte, první věc která vás napadne. 
Klient pracoval cca 2 minuty samostatně v naprostém tichu-
Jestli mi pak můžete říct nějaký komentár k vaši prací / 
No mně to je jedno, já o tom klidně budu mluvit. 
A můžete o tom mluvit už teď? . . . . . . „tpifwi Chtěl bvch 
No myslim na to abych.... potom stihnul v půl paty fotbal.... v televizi. Ohtei oycn.... 
To st ihnete nemusíte s e bát. 
No tak jo. Tak to asi dělám. 
Asi tak za dvacet minut budeme hotovi. 
Tak to je fajn. 
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Dobře. Můžete mi říct, co js te vytvořil? 
Panáčka. Tohleto to měl bejt panáček, kterej hraje fotbal a drží míč no. 
J e mi jasné, že s e těšíte na fotbal. 
No. A ten míč drží. 
Ano, vidim. Můžeme začít? 
No.... (Speciální pedagog bere panáčka a přenáší jej do krabice.)... já bych to vylepšil. 
Tak chcete si s tím ješ tě pohrát? 
No chtěl bych. 
Nebo si můžete ješ tě během rozhovoru něco z hlíny vyrábět,.. Jo . jestli vám to bude příjemnější 
Dobře. 
Můžete mi na začátek říct za co tady jste trest a jaký trest jste dostal? 
Za zabití člověka. Starýho člověka. (Sotva jsem mu rozuměla odpověď.) 
Hm a jak dlouho tady budete? 
No nevim, no jako na jak dlouhej dlouho tady ještě budu. Do podmínky? 
Jako jak dlouhý máte trest. 
Pět let. 
Dobře děkuju. Kdybyste byl sám v roli toho soudce, co vám ten trest dal, jaký byste si vyměřil t res t? Jak bvst 
potrestal. y e s e 

No určitě menší. 
No a kolik? 
Já nevim... tak ...tři, čtyři. 
Tak tři? Ty čtyři js te řekl kvůli mně? 
No.... smích dotazovaného... Samo. 
Mně to nevadí. A máte pocit, že za to může někdo jiný než vy? 
Tak.... to jako pocit, to zase ne. 
Myslim to tak, že kdyby s e něco stalo jinak, kdyby někdo něco jiného udělal, nebo neudělal... 
No.... tak... trochu rodina no.. Jako že... sem měl špatný dětství... nebo já nevim... je to možná proto ta chyba, ten kriminál 
je to tak trochu jejich vina já nevim... o tom nepřemejšlim. 
Dobře a vy osobně máte pocit viny? 
Nojoooo mám no... 
Děkuji. A kdybyste se teď mohl vrátit do minulosti, do nějakého bodu, než jste spáchal tu vraždu, do jakého momentu 
by to bylo, do jakého okamžiku? Co byste případně změnil? 
Ticho, klient neodpovídá, mlčí... Nebo byste všechno nechal... 
• No asi jo. Všechno bych nechal. 

Nic byste neměnil... všechno byste nechal i s tímhle následkem? 
No jooo no. 
Dobře. A neřešil byste to jinak? 
No možná jo no... nevim... Vy to berete moc vážné. Asi bych to neudelal. 
Vám nevadí tady být? 
Ale jako vadí... no na jednu stranu jo. Tady to jako docela de. 
J e tady pěkně, pohodička.. . Hm. A chodí za vámi někdo z venku? 
No... tak jako rodina, kámoši. , , ... . . . 
Kámoši? Jako ze školy, nebo prostě... (Vpadl mi do reci.)... ne z venku jako. 
Můžu vědět odkud jste? Z Chomutova, nebo tady nekde z okolí? 
Ne... z Liberce... 
Aha. A o čem si spolu povídáte; s kamarády, rodinou 
O všem. No tak různě. O tom co je tady novýho, jaky je tady jídlo... a tak, co se deje no. 
A píšete si s nima? 
Jo, taky. 
A můžu vědět s kým? 
No... nejvíc si píšu asi s babkou ... no. 
S babičkou. 
No... 
Od mámy nebo od táty? 
Od mámy. 
A o čem si s ni píšete? . 
No... já nevim... smích... o všem, různé... Jako• telen e. 
No jasně různě. Co tady děláte?... No... co delam tady, co se tedy deje... 
- o lidech 
No... 
- o jídle 
N°. t a í y

 u . . m h i u i t e c nimi na těch návštěvách, v dopisech s babičkou, co bude dál až w ide t e 
- t o babičky většinou zajima... A mluvíte s nimi <u vyjdete 
ven? 
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No jako často... jako bavili jsme se o tom... ale... jako na nic jsme nepřišli. Jako takhle, co bude jako dál. 
A Vás něco samotného napadlo? 
Já vám řeknu, že na to stejně všechno mám čas. (Klientovi bylo špatně rozumět, mluvil spíš pro sebe a v místnosti každý zvuk 
rezonoval. Z chodby sem pronikal zpěv několika odsouzených.) 
Nemáte č a s ? 
Říkám, že já mám čas. Mám čas o tom přemejšlet. 
No a co js te vymyslel? Nebo co vás napadlo. 
No... Uvažoval sem co bude no. Tak řekněte ... Tak ze začátku... se vrátím jako domů... jako k mámě. No a zkusím si najít 
někde ňákou brigádu... budu mít výučák, že jo... tak bych mohl jít... potom... při nejhoršim někam do práce. (Sám tomu ale 
zřejmě moc nevěří. Z čeho chce žít? Copak nemá žádné ambice?) 
A co děláte za obor? 
Elektrikář. 
Takže je to dobrý? Baví vás to? 
No jo. 
Můžu se zeptat jestli máte přítelkyni? 
Nemám. 
Dobře, a můžu vědět, kdo vám nejvíc pomáhá to tady zvládnout? 
No asi ta babička no. 
Babička. No. . . A maminka s tátou sem nechodí? 
No jo taky chodí (Příliš rychle odpověděl, než aby to byla pravda. Ti pro nej nejsou ani jistotou, ani možným zdrojem pomoci) 
No ale tak babičku mám nejradši, že to asi jo. Ona mi pomáhá vicjako no, nez třeba jako... když mě rodina třeba nepomáhala, 
když jsem byl venku. 
Dobře. A tady si s někým rozumíte? 
Tady? 
Hmm, ano. 
No... tak... tam s tim pokojem., co sem tam s nima, že jo. 
Takže máte tady nějaké kamarády? 
Mám. 
Kamarády nebo kamaráda? 
No kamaráda. 
A ti ostatní? 
Nevím... těch si nevšímám. . , . • -:»„-> 
Takže, když se dostanete do nějakého konfliktu, jak ho resite? 
No... sklopím hlavu a odejdu. 
Jasně . Nechcete si dělat problémy? 

S z r s f A S S ™ 
Můžete si za nimi zajít popovídat, nebo se poradit, když mate nejaky problém? 
No, hmm. 
Tak to je příjemné.. 
Ho. (Zřejmě to tak úplně „fajn" nevidí.) 
A jak to tady snáš í te? Jak se vám tady libí? nevadilo jako., ale... 
No., jako., kdyby bylo vicjako freje... jako volnosti vsecn... no y 
Delší osobní volno? p 0 kriminále... jako po chodbách... Jako samy chodit, že by to bylo fajn 
Ne jako... víc svobody takhle... víc chodit... syoooay H / I a j n 

Víc chodit ven, sami s kamarády. Dobře. A jak se vam tu spi? 
Tak... normálně (pousmálse)... jako doma. 
Ano? Takže spíte bez problémů? 
No. 
A máte sny? - h 

No mám, ale ráno si je nepamatuju, to je pak... smicn. 
A jak tady vaří? Dobře? . .... 
No... vaří dobře... někdy ano ale malo je to jidia. 
Malé porce? 
No, malý porce. 
Máte možnost výběru ze tří, ze dvou jídel' otázkou, že je někde možnost výběru z více jídel - spíš se jednalo o můj 
Jedno.... chutná nechutná (/tojsem no pre^ p Dotvrzeně informace z vězeňského prostředí.) 
odhad, na základě zkušenosti ze školních jídelen apoa., P 
Můžu se zeptat jakých aktivit se tady účastníte f 
No... já chodim jenom do posilovny.... akorát. 
Myslíte kondiční cvičeni? . ň á k y sociálně právní, poradenství ještě... nebo něco takovýho. (Jeho zájmy 
No... A tím je to všechno u všech stejný. PaK w js gnjje nechce mit.) 
se neubírají tímto směrem, tudíž nemá podrobnější informa 
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A co televize? Diváte se? 
No televize... to je jasný... 
Čtete? 
Ne. 
Nebaví vás to? 
No... 
Ani časopisy?... No časopisy jo no. 
A můžu vědět jaký? 
Mobil, Cinema, Auto typy a takový... no Tuning taky. 
A jak se k nim dostanete? 
No... toposílaj... babička, kamarádi. 
Takže ve svém volném čase tu máte televizi, posilování... co ty kroužky, co se tady provozují? 
No... ne to nedělám... to mě neláká.... Ne? Ne... stačí, když se učim tady... s hlínou si hraju tady. 
Můžu se zeptat co rád děláte a co jste mohl dělat venku a tady třeba nemůžete,., z těch zájmových činností... 
No... z těch jako zájmovejch činností... jsem třeba.... rád jsem hrál fotbal.... Jenže sem zjistil, že se to tady nedá hrát. 
Jak to? 
No prostě... protože jsme ve výkonu... špatný lidi na to. 
Hráči? Nebo jak to myslíte? . 
No.. nějako takhle jako hrou no ale prostě chováním.... Aha, jo takhle... no., jako počítače nemám, že jo... to jako tady 
nemůžu jako... na internet... no tancuju... no... a jinak jsem moc jako nicnedělal... jako venku.... 
Co vás bavilo? Co jste dělal po škole? 
No po škole. .. šel sem ven hned za kámošema... a no ... A byl jste venku. .. No., jo... no byl sem venku a do hospody.... 
Rozumím. Můžu se zeptat jestli svůj učebni obor nějak využijete? 
No... no určitě, určitě ho využiju. 
Chcete pracovat v oboru? Je to pro vás nějak užitečne... 
No chci...jako baví mě to....Že jo no. 
Hmm, to je dobře. A co vám tady schází? Je něco co vam tu chybí? 
Jako... Cokoli.... Cokoli?... No.... chybí mi tady určitě rodina... kamosi.... (Víc nez na rodinu, dava důraz na kamarády). 
A z těch materiálních věcí? 
Nerozumí.... 
Co se daji koupit... 
Auta!.... Auto? 
No, hmm... ste se přece ptala?! 

řa ,mkborgfn' t7oSak°ebramnI to je jedno... auto! Dobře. (Oba se zasmějeme, je mi jasně, že auta jsou jeho .láskou" 

- v tomto věku to není nic neobvyklého.) ? Pro vás osobně 
S . p í ™ . « a i i tt* M j a k o „ d , u rn.. t * * e ,ak„ 

No ale né takovou iakou bvch chtěl! Máme volnej pohyb po chodbacn. 
A které l^&X* nejobtížněji! plnit? K t e r ^ t e nejra ej, vynechal... 
No asi všechno, mně přije.a bych, neznala tohle místo a zeptala se, co to tady je? 

9 " " SPÍŠ h0di '" rGklamě ^ d°VOlenOU " ^ ^ 
k popisu věznice.) 
Pionýrský tábor? 
Ano. 
Opravdu? 
A n o i,0ho obdivujete? Myslim tak všeobecně. Jestli máte nějaký vzor? 
No tak dobře. Mohu se zeptat jesti e nr tdo hohooMi J ^ s á m s e f a e 

Dlouho mlčí a neodpovídá.... Ja zadnej vzor nemam, j 
Jistě. Už budeme končit, takže je to vas prvn. trestný cm? 
No je... jako., trestný čin jako takhle je. 
Tak co je to? První výkon? 
No... první výkon. 
A kolikátý trestný čin?... Eeee... druhej. 
Co bylo předtím? 

.Chaty jenom. 
Co chaty? do chat a dělali sme tam bordel jenom... 
Noo my sme jenom., prostě.... lezli sme tam p o tom? 
Aha. A kde se vidíte za pět let? To uz půjdete odsud... 

T j ^ - ' několikrát za den; odsouzení jsou přepočítáváni zda-li někdo nechybí/neutekl. 
PPS = početní prověrky stavu 
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Potom? dlouho přemýšlí.... To bude záležet na situaci. To já nemůžu říct tedkon. 
A co byste chtěl? 
..Ticho... Co bych chtěl? (dává si čas na rozmyšlenou).... Hm... No.. Chtěl bych jít ven... prostě a mít klidnej život už... nevim 
a... prostě.... já nevim jak to říct... jakože... nechodit za kámošema nicneprovíst prostě... nedostat se sem zpátky. 
...A nemít problémy? 
No jasně... nemít problémy. 
Tak a úplně poslední otázka; chci se zeptat jestli jste se tu něco naučil, co vám pomůže do života, kromě toho vyučeni.. . 
..Jako co mě nejvíc jako pomůže? 
Hmm. Co js te s e tady naučil do života? 
No tak po všem... sem o něco chytřejší, že jo... No a jinak jako nic nevím novýho. Prostě nic, fakt. 
Dobře, tak vám děkuju a je to všechno. 

5. rozhovor: 

Můžu na vás během práce mluvit nebo chcete mít raději klid? 
Můžete mluvit. „ . . . . „ . . . . . 
Dobře. Buďte v klidu, já vás nechci ničím stresovat. Nemusíte se me bat. Speciální pedagog tu není abyste mi tu 
neublížil, ale abych se vás neptala na co nemám. Rozumíte mi? 
Jo. 
Můžete mi pro začátek říct, za co tu jste a na jak dlouho tu jste? 
Klient se zarazil, začal hledat pomoc očima u paní speciálního pedagoga:.Nemusíte odpovědět, jestli nechcete, nemusíte 
odpovídat." 
Ano, nemusíte odpovídat jestli nechcete. 
Za blbosti. (Mám pocit, že tohle n e b u d e jednoduchý rozhovor.) 
Dobře. Za blbosti. A na jak dlouho máte tady ty blbosti? 

Ale no tak!... Přece víte, jak byste se potrestal.... Nebo... klidně můžete říct, že byste si nic nedal. 

Podmínku bych si dal. 
Podmínku? A na jak dlouho? 
Já nevim, neznám ty., zákony. 
No tak na měs íc? Nebo jak dlouho? 
Tak na dva až čtyři roky. 
Na dva až čtyři roky? 

No-
ž e byste sekal latinu, byl hodný? 
To je jedno To není moc dlouho. 

...Ne. 
A vy máte pocit viny? 
No... jsem byl u toho, tak nebudu zapírat. 
Můžete. 

%£ Z Z e ceVrozhovor takhle uhýbat s odpověď Proč se tak schovává?) > 
uhodil blesk a stalo se. 

To js te s e tu naučil? 

Sám na tom mám vinu. i 0 T l I n r n ř ; s t e tady? 
Ano?. . . Dobře. A řešil byste tu jinak situaci? Tu proč jste y 
» "v/ r. . . uuui c. n i — > 
Tu bych nemusel řešit, kdybych byl doma. 
Hmm. Chodi za vámi někdo z venku? 
Tady ne. 
Nemáte návštěvy? , . .. n rn toýe ie to moc daleko. (Opravdu? Nebo 
Jako... na , ale tady nechci mít, protože j 
A kdo za vámi chodil na vazbu? 
Máma, ségra.. a babička. 
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A píšete si s nimi alespoň? 
Ano. 
Můžete mi říct, o čem si píšete? Zhruba, ne konkrétní věci. 
Co se děje doma... a takový. 
A vy jim píšete c o ? 
Nevim už... 
Ale no takI 
No já... odpovídám mámě, na co se ptá... Chce vědět, jak se mám, co dělám, co jim. 
A jak s e máte a co děláte? 
Dobře. A nic nedělám. 
Nic neděláte, dobře. . . Těšíte se na dopisy? 
Těším, jak kdy.... Na mámy moc ne na dopisy, ona píše furt, furt stejný... Spíš na ségru se těšim víc. 
A ta píše o čem? 
O klukovi, s kterým chodí. 
Sestra je mladší, nebo starší? 
Starší. 
Hm. Pišete si s nimi o tom, jak to bude dál, jak vidíte budoucnost, až odejdete? 
Hmm... Abych se nedostal už zpátky, máma chce podat žádost, aby mi to zrušili. 
Hmm. A co byste chtěl vy? 
Domů by sem chtěl už 
Dobře. Pomáhá vám někdo teď v té situaci v jaké js te? 
Tady? 
Tady. Nebo venku, jestli je někdo, kdo vám pomáhá? 
Ne. 
A tady? 
G. (Jmenuje jednoho odsouzeného) no a ještě jeden kluk. 
Jak si tady rozumíte s těmi lidmi? 
Dobře. 
Máte tady kamarády? 
Ňáký jo, ale tak ňáký jsou takový i divný a s těma se neda mluvit. 
Jak s nima vycházíte? S těma divnejma? 
Já se s nima nebavím. , ..... . 
Hm. Takže, když dojde na hádku, nebo nějaký konflikt, jak hores . t e? 
Já nevím...:, radši nijak... Notak Nevím.... ja bych... to " J ™ ; 

Tak dáme Př'k'ad. ^ m zaone se rfi^ že se neusřá/e přemisťuje z krizového oddělení do nemocnice apod.) 
* pracovníků si tady nejvíc rozumrte? Dozorce. v y c h o U . pedagog, 

psycholog. . . s někým. . , 
S mladejma dozorcema, ňákejma si nejvíc rozumím treba.̂  rf. te? 

A za těmi chodíte pro radu nebo. si s nim. pros; e je P k d y ž m á m n ě j a k e j p r o b ^ 
Pani pedagožka.... s ni si nepovídam _ MY si jenom p K s j m k o m u n i k a c e t a k o b t j ž n á ) 

Vám je příjemnější psát, nez mluvit? (Zacma mi Dytjasríe, ^ j 
Hm 
Takže, teď jak spolu hovoříme to vám asi w m ^ T s e n a l ě od hlíny a pak se dál věnuje práci.) 
Mně to nevadí, ale jako jsem nervoznejsi. (řowvasen 

Nebojte... Jak to tady snáš í te? 
Tady dobře. 
Dobře s e vám tu spi? ( m ě j e se)... sem spal celej den. (Zřejmě je jeho obranným mechanismem 
Hm, moc ne Na vazbě to bylo lepši, iu v 
jakási „hibernace", která mu pomáhá přežít.) 
Jak t o ? Měl js te tam větší klid? 
No sem tam byl sám. 
J s t e radši s á m ? 
Je to lepši. 
Dobře. Zdají s e vám sny, když špite? . . . . n p n a m a t u j u 
Ani, nevim . ... no zdají se mi určitě, ale nic si z nich nepamatuju. 
Hm. Dobře. Jak tady vaří? Chutná vam? 
Ne. - J« „« Í Í nože . vono to je jedno ono to je, jenom voda obarvená 
Ne? A co vám na tom nechutná, že jíte porad totez... 
Univerzálně hnědá omáčka? ii t Dořád těstoviny... brambory... 
Červený, no prosté pořád to samý, to se neda P 
Dobře. Můžu vědět, jakých aktivit se účastníte, co 
No, nic. 
Jak, nic? 
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Mně to nebaví. 
Takže jste celý den na ubytovně? . 
Akorát, když máme jít někam na edukačku na školu... a mimo skolak nic nedelam. 
A co děláte ve škole? 
Já nechodím do školy. . ... 4 

Nechodíte. Tak co js te tedy rád dělal venku? To jste musel přece neco dělat. 
...Já?.. Hm.. Utíkal jsem. 

NaichváT/óittnim1Í rád dělal. (Tomu sama nevěřím. Přeci musel mít nějaký zájem, koníčka. Jeho nihilismus mě začíná 
děsit a rozčilovat zároveň.) 

Moc ne Jady6 No° S ^ t a d ^ S n á n l něco, ale když se na něco díváte, tak a oni... a přepnou to a dívaj se na něco jinýho, 

A na co rád koukáte, když můžete, nebo byste měl prostor? 
No tak na filmy... 

Romantický, horory, detektivky... 
Horory Dobře... a ještě akční filmy. 
Jaký je váš oblíbený herec? . , 
No já.... nevim,. já si ho moc nepamatuju podle jména. 
Stalone, Schwartzeneger, vin Diesel,... jaký? 

Je to takovej černoch velkej Byl... včera film s nim davali. 
Wesley Snipes? c,;a|natfii takže toho... nebo v Zelený míli hrál.... Ano, anol Už vim, koho 
Jak hrál vArmagedonu takovej cernoch svalnatej, laiue 
myslíte Včera, to s nim dávali taky film. 
A libil s e vám? 
Já už jsem ho viděl. No, samozřejmě, jako ze jo. . h ( u d ě | a t s e z n a m věcí, které vám tu chybi. 
Můžu s e zeptat, co vám tu schází ke spokojenosti / ^ayoy^ 
Pohoda 
Dobře. Co dál? . 

No, by sem chtěl bejt tady sám, tak je to dobiy. 
Je š t ě jednou. . , i a ] .n n a u a 7 h ě 
Sám by sem tady chtěl bejt na pokoji,, to nejde jako na . 
Vám nevyhovuje být s lidmi? 
Já je nemám rád. „ . in-,i,nnii? 
Hm. No a co tady naopak hodnotíte kladné, na tom výkonu 

Nic! 
No tak. 
Tak tady nejde nic hodnotit kladně! .. . é s v o body , co byste chtěl změnit? 
Dobře. Kdybyste chtěl něco kladně hodnotit, Kromě n j ^ p o č k a t T o kritizujete podlahy, nebo tady opravdu chcete 

Tady? Hm... Třeba podlahy krásny zimy... 
n i t žlutý podlahy? , . , n í i t Dokoje udělat, no., tohle... třeba natřít okna a tó čísílka na skříňky. 
No to.. J á bych opravdu chtěl tady to tókovy z t e p ^ p^o je^ 
(Konečně o něco projevil zájem a já v jeho ocích uvideia]™ n e jobtížnější? Co vás nejmin bavi, nechcete dělat? 
Rozumím. Můžu se zeptat, které z plněni povinnost, je p 
Musíte, ale nechce a zrušil byste ji. 
Ne, nic... 
Takže vám nic nevadí, ani budíček v šest rano 
No ten mě nevadí. 
Nevadí? 
Já v pohodě vstávám sám. . 

c f f i : ^ e c h a , Z t ě C h ^ e C ^ ^ 
Dobře. Kdyby přišel člověk, který v živote nev.del vezen., 
Popsal tohle misto, aby poznal co zde je? 
No tak si to tady zkus a uvidíš! 
Zkus a uvidíš? 
No. 
Jobře . Kdyby s e mu to nechtělo zkoušet? Nějaká osobnost? 

se podívá na internetový stránky! Na fotky a UVIQI o b d , vu je te? Kdo je pro 
W mi Uhýbáte s Odpověďmi. No tak, dobré. Je ne* 

mně? Nikdo! 
*ám za sebou si stojíte? 
~Peciální pedagog: „Ani táta nebyl váš vzor? 

ata? Ani ne. 
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Můžu se zeptat, je tohle váš první trestný čin, co jste spáchal a první výkon? 
Ano. 
...Obojí ano? (Uvědomuji si náhle, jak jsem z tohoto rozhovoru vyčerpaná.) 
Kromě kola, mám kartu, sem vybral a omezování osobní svobody. 
No a kolik tisíc je škoda? 
Nevim, hodně. 
No tak dobře. Já už vás nebudu mučit. Opravdu poslední dvě otázky. Kde se vidíte za pět let? 
Prosím? 
Kde se vidíte za pět let, až odsud odejdete? 
To nevim. 
Dobře. Kde byste chtěl být za pět let? 
Na Hawai. 
Na Hawai? 
No. 
A co byste tam chtěl dělat? 
Válet se pod palmama. 
Dobře. Teď opravdu ta poslední otázka. Pomůže vám neco, abyste se dostal na Hawai... tedy, jestli jste se tady něco 
naučil, co vám pomůže? 
Mně přijde, že mě tu akorát všichni kazej tady. 
Že vás tu kazí? 
Ty lidi co sou tady, tak.... dokážou zkazit ještě víc! 
Teď myslíte, který lidi? 
Co tady se mnou sou, odsouzený... 
Odsouzený? A čím myslíte, že vás kazí? 
Nevim. 
Tak to musíte vědět. 
Jásemtadyzkaženejužcelej.... 
Dobře. Já už se nebudu ptát dál. Můžu vědět, co jste vymodeloval? 
Ještě to není. 
Ještě to není? Potřebujete víc času? 
Ano. 

Nev?m° ^(stáíe soustředěně pracuje, přisedl si k nám speciální pedagog a pomáhá klientovi s prací) 

A co ještě nemáte? 
Hlavu. 
Hlavu člověka? 
Tučňáka. 

Ne " T n í S z f ^ ^ í 5 minuty pracuje v naprostém soustředění) To nevypadá jako tučňák už.... Já jsem to předělal 
na n S ^Tse 'spe^íhoped^, kdy bude moc jít zase na samostatnou celu, kdy se uvoln,. Odpověď jej jen částečně 

uspokojuje.) 
Chcete si vžit kousek na pokoj? 
Ne. Mně by to stejně vyhodili do koše. 
Dobře, ale můžete to zkusit. 
No, asi jo.... Ale já bych měl špinavý ruce 
Hm. Tak já vám děkuju, to je všechno. Nashledanou. 

Nashledanou. 
6. rozhovor: 
Vezměte si kus kliny a něco mi z ní vymodelujte, něco na co právě myslit. 
Já to neumím. 
Ale no tak. 
Neumim, neumim to prostě! . .. nj v j c c 0 vás napadne. 
Kuličku z hlíny určitě umíte vymodelovat. Udeiejie P 
Ne... já nic dělat nebudu já nic neumim. 
Dobře, udělejte co umíte, co vás zajima. . faavj jen fotba| a posilování... 
Nic neumim, nic mě tady nezajímá... ja se o nic nestaram, m 
Tak udělejte činku. T | | Ě v ů b e c neumim. (Uvědomila jsem si, že se jedná o dost obtížného klienta 
Neumim... to je moc těžký no..... činku!.... iu 
a komunikace s ním nebude lehká.) 
To zvládnete, to jsou jen dvě kuličky a jedna carxa. 
Já to fakt neumim! . . „„ z atjm při práci mluvit? 
Dobře, tak mi ukažte jak to neumíte. Muzu na vas zatím p 
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Můžete mluvit. . . . . 
Můžete mi pro začátek říct, za co máte uložený trest a na jak dlouho jste tady? 
Na tři a půl roku. 
Za? 

A k d y b y s t e b y f ^ v roli toho soudce, který vás sem poslal, jak byste se potrestal, jaký byste si dal t rest? 
Tak... žádný. 
Pustil s e ? 
Ano. . . 
Dobře. Máte pocit, že za to může ještě někdo jiny nez vy 
Nikdo jinej za to nemůže. 
Jenom vy? 
Ano. 
A máte pocit viny, když byste se pustil? 

L . Kdybyste s e mohl vrátit do minulosti, kam by to bylo, do kterého okamžiku? 
Nevim... nic. 
Tak, abys te tu nebyl, co byste udělal jinak driv? 
Mě bylo by lip kdybych byl doma. 
Takže byste nikam nešel? 
Ne! 
Dobře. Chodí za várna někdo z venku? 
Ano rodina. 
Kdo z rodiny? 
Máma, strejda tak různý. 
Píšete si s nimi také? 
Ano. 
Dobře, a o čem? 
Ježiš! to nevim ani... 
Ale no tak, o čem si píšete? . ... d ě m M se speciálním pedagogem.) 
Různě.... (Přerušil nás jeden odsouzeny, který chtěl nutné miu 
Tak o čem si povídáte? 
Jako s mámou? 
Ano.. . třeba. . . M taky u nich taky. 
No... já nevim jak to chodí venku třeba a takový vea... * r 
Na to s e ptáte vy. 
Ano. 
A na co se ptá máma vás? všechny ty aktivity... 
No... jak to tady chodí, jak to tady zvládám vsecnny .y 
A co jí říkáte? 
Dobrý. 
Jenom dobrý? 

A°to ji říkáte, abys te ji udělal radost, neboje ^ . ^ ^ á d á m . psychicky nebo co Když ji to řeknu... tři čtvrtiny o tom 
No tak., nebudují říkat věci, který...který b/M j í * T é co jsem si povšimla, jak moc tito klient, miluj, sve matky.) 
tady, tak by se zbláznila asi... podle myho. (Není to poprvé, 
Takže ji nechcete dělat s tarost i? 
Hmm, ano. _ . m n e j v i c p o máhá abyste to tady zvládal? 
Dobře. Pomůžou vám nějak... nebo.. Kdo vam nejvtc p 
Jako tady v kriminále? 
Ano. 
Nikdo. 
A někdo z venku? 

S á m a ? 7 ř e i m é mi tady nepomáhají, protože tady se mnou nejsou... to má tady 
No... ,0 j e jako to je samozřejmý ehm s ^ n é J?e mT̂ hodej ty dopisy a tadycto. 
Wchouš mě tedka... takže akorat ty dopisy n ... všechny fotky. (Čekala bych přesně opačnou 
Posil,jj vám třeba fotky? f tk nechci Já je ^ Z ^ Sbolest. Má strach, aby nedošlo k jejich ztrátě, 
Fotky?... No já sem měl několik fotek, a eja W ' . nechce působit vetsi 
nakci, ale toto sděleni má své opodstatněni. Zrejm 
Poškozeni.) 
Proč? 
^vim nechci fotky.... . . i r o 7 I i m í t e ? 
Dobře. Tady jste si našel někoho s kym si rozum* 
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Ano... z mýho pokoje jenom., se klukama. 
A s těmi ostatními? 
Jóó, s téma se taky bavim. 
Takže s nimi vycházíte v pohodě? 
Jo. 
A nějaké hádky tady máte? 
Ne! 
Opravdu žádné? 
Ne! 
Takže, když vám někdo nadává tak vám to nevadí? 
Mně že někdo nadává? (V tento okamžik jsem měla pocit, že se dotazovaný z té židle zvedne a „Ó™™ - . 
si nikdo nedovolí jako tady. (Nadzvedl se na židli.) a nazome ™ uka™ svou sílu.) To 
Já se jenom ptám. Neútočte na mě, já se vás jenom ptala. 
Tady ještě nikdo... vám nenadával teďka ne. (Trochu se uvolnil a dosedl zpět na židli) 
A předtím? ' 
Nóó,... od začátku jenom, nó ale to... to nebylo... moc dlouhý sem byl novei nn iá . 
tedka. 1 ' ' a , e J a t0 s e mi nemůže stát tam 
Jak to? 
No, nemůže! 
No, proč ne? 
Protože by sem se nenechal. 
Jak byste to tedy udělal? 
No... nevim. 
Tak jak to řešíte? 
Já? 
Ano! No, já? Vyl 
No tak mé teďka... prosté... ještě nikdo tedka mi neřek nic špatnýho tady... špatnou věc. takže nevim 
no. (Uvědomuji si, že tohle může být pro mladého člověka skutečně „tvrdá škola".) ' " ^ to ©̂šil jinak 
No tak jak jinak byste to řešil? 
No tak bych mu to vrátil no... já nevim nebo se votočim a jdu pryč protože takový jako oni mi 
ňákej, protože kdybych je zbil,... a potom bych šel na díru... potom bych toho litoval.... měl bych na ruceT 23 p r o b l é m 

a potom bych tady musel s nima sedět celej trest a to nechci! (Nejednou zřejmě proběhl podobný scénář.) ^ 9 ^ ^ Věci''' 
A chcete jit na podmínku? 
Ano. 
Hmm. Dobře. S nějakým pracovníkem si tady rozumíte? Dozorcem, vychovatelem, pedagogem psychologem 

Já tady nemám... já tady nemám ty problémy s nikým teďka... s někým... si něco říkat. 
Dobře, ale je tady někdo, s kým si rád popovidáte? Nebo, kdo vám je sympatický O kom si mvslíte že n • 
hrozný jako ostatní. ' n e m t a K "Plně... 

Já nevim budu upřímnej... prosté nemám rád všechny lidi tady... Hm... protože některv mi |P7 
a provokujou a tadyto a to je já nevim. (Moc by mě zajímalo, co už je pro Matěje provokace.) na nervy 

A jak ty provokace řešíte? 
Nijak! 
Necháte.... 
...Nechám to být. 
Dobře. Jak to tady snášíte, jak se vám tu líbí? 
Tak normálně líbí, je to no tady jak děckej domov já nevim, co to tady je. 
Ano? 
Hmm. 
Spí se vám dobře? 
No. 
Jaké máte sny? Dobré? 
Taky dobrý. 
A o čem se vám zdá? 
Si to nepamatuju. 
Dobře. A jak tady vaří? 

(Je velmi dlouho ticho a podezíravě si mě meh pohledem)... No ja nevím. 
Doporučujete tady obědy? ... f , 
Mně to je jedno. (Uvědomuji si, že nemluvíme o prestižní restauraci, ale nemít názor na jídlo se mi zdá zvláštní Od h • 
rozhovorem? Nebo zkouší mé hranice? Obojí?) ' P°vrnuje 
No tak! Snad vite, co jíte, ne? 
No, dobrý né... jídlo nemůžem si vybírat, jako... pro někoho sou dobry jídla a pro někoho ne! 
Hmm. Můžu vědět, co tady děláte? Jaké aktivity? 

Jako s klukama? Nebo... : 
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...No jasně. 

...Já nevim pinčes hraju, nohejbal.... a takový věci už nevim.... ty aktivity. 
Dobře. A co vás tady baví dělat? Mně? Co tady rád děláte? 

Zpívám... a poslouchám televizi a taky chodim do posilovny, kondiční cvičení pinčes hraju to je všechno. 
A třeba na keramiku chodí te? Nebo výtvarný, hudební kroužek? 
... Keramika? (reaguje hodně překvapeně a poprvě od začátku rozhovoru projevil o něco zájem) Já nevim... tak tady mi ještě 
nikdo neřek, že tady je ňáká keramika, že je jsem tady podruhý teda, ale jako neřekli nám to, no. (Nemyslím, že právě před 
ním by měl vězeňský personál zájem tuto informaci zatajit.) 
Dobrá. Chodíte do školy? 
Ne! 
Nechcete? 
No já sem chtěl k zedníkům, ale oni mě tam nechtěli vzít. 
Jak t o ? 
Nevim. 
Zeptal js te s e j ich? 
Neptal, (odpoví skoro neslyšně) 
Dobře. Co vám tady nejvic schází ke spokojenosti? 
Nevim. 
Co byste si nechal z venku donés t? 
Jako sem? 
Ano. 
No, to já nevim (velmi dlouhá pauza; zřejmě přemýšlel, jestli to má říct) Holky! (podívá se na mě vyzývavě) 
Tomu rozumím. Já to chápu. . , 
Tak já jako co mé tady chybí Moderní technika momentalne me tady nejvíc chybí, no protože kdybych 
vzpomínal, co sem dělal venku, nebo, co bych dělal s rodinou venku prostě... no to přece, přece nejde!.... To je zbytečný. 
Aby to nebolelo? 
Ano to je Já to tady nemám tady. 
V pořádku. Já to chápu. Jak tedy fungujete, abyste prezil? 
Úplně normálně. 
No, já nevim, co zde znamená normálně, já tady opravdu nebyla. 

No chodím po chodbě, sem na pokojích, prosté takový veci ja nevím. 
Dobře. Co tady nejpozitivněji hodnotíte na výkonu trestu? Co se vam tu lib.? Co kladné hodnotí te? Cemu můžete dát 
jedničku nebo dvojku? Kdyby se to známkovalo. „hwA,| t nQu , 

Nijak to nejde... Hm někoho tady jako ohodnocovat Jako.. Jak?., chva t nebo co to, to ne. 
Dobrá Můžu s e zeptat, které povinnosti vás tady nejvic nebav.? Nebo nechcete dela ? 
To ie všechno sčítákv Hm já nevim když deme na veceri večer nebo neco takovyho.... když se nam nechce, tak 
™ S ř z a 2 ' í n á L . na nás zakřičej, že tadyto mámeděfet ̂ . . H n , . . To nemám rád, protože... 2 a 

prvý moje rodina by na mně v životě nemohla zakřičet,... nebo to, ale konecne von, vi. 

Máte pocit, že na vás n e m . ^ P ^ ^ ^ s n a ž i m e vod tý doby, co paní (jmenuje speciálního pedagoga), že když se budeme Ne tady de o to ze my se tady celoi f k b u M m y 7 p g ^ M s e c h o v á m e s | u š n ě ^ 

S S W J ^ "••••• i e - — o s t , bude na kuřárně třeba jenom vajgl nebo to... a už se 

bere stůl... Hm A t o k l u k y tady dokáže fakt jako.... naštvat. 
A v á s ? 
Mně taky. 
Vykouříte? 
Ano. 
Můžu vědět, tak zhruba kolik? 
Já to nepočítám... tady celý. 
Krabičku denně? 

. . „ c a f t n h i e místo- člověk sem přijde poprvý, nevi, co je kriminál, nevi, co je vězení, 
To je s lušný výkon. Kdybyste mel popsat to m.s o ^ 
neví, co j sou Všehrdy. Jak byste to tady popsa. vy, v 

Jako jak bych to popsal? 
Hmm. 
Já bych tady vůbec nebyl. 
No tak None Jánevim! d , „ Í I Í 0 a řpkne" Jo to je pěkné místo, co to tady je? Co mu řeknete? 
Přijde n á v š t ě v a , přijde někdo ze Španělska, z Brazílie a reKne. 
No kriminál. 
Když neví, co je kriminál. 
Tak mu to nebudu vysvětlovat. 
Zkuste to, vždycky to jde nějak vysvětlit. {o n i k o h o nezajimá.... Mu řeknu zeptej se někoho jinýho! 
Když sem přijede člověk, tak mi to nemusíme vysWM> J a k é j e t o h | e m j s t o ? 

Kdyby se přeci někdo zeptal a právě od vas chtěl vedet, j 
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Tohle místo? 
Ano. 
Místo,... Co to znamená místo?... To nechápu, jako... místo...tomu nerozumím... Místoznamená 
Pi speciální pedagog napoví: „Můžete,., zkuste to porovnat s výchovňákem, nebo s děcákem" 
Jaké to tu je proti tomu děcáku, nebo výchovňáku? 

N o tak no tak to záleží na tom jakej děcák, nebo jakej děckej výchovnej ústav to ie tn . l • 
jako pionýrskej tábor, ale .... Důležitý ty režimy, a ty ostrahy Jako třeba se školou" jako sou tadv H ™ / , n.°rmální-• • to >e 

no o trochu je to tady horší no, ale... že nemůžeme jit domů a ty věci.... Hm Sou tam moc •£nZ \ Y N o tak-
Děkuji, mně to stači. Můžu s e zeptat, jestli je tohle váš prvni trestný čin, první výkon t res tu? n o • v š e c h n o 

Ne.druhej. 
A výkon? 
Klient přikývnul, začal si poťukávat zespoda desky stolu. 
A trestný čin? 
To... já nedělal nicjinýho. 
Dobře. Kde s e vidíte tak za pět let? Odejdete odsud, pustí vás.. . Kde si myslite, že budete za DĚt i„u u , 
No, dobře!... Hm. V pohodě Já budu dělat? u e i e z a P e t J a k se budete mít? 
A co budete za pět let dělat? 
Já to ... ještě nevim, koupím si auto a budu dělat... 
Jaké au to? 
Já? 
Hm. 
No tak No škodovka to asi., ňáky nový no!... nebude. 
No tak... ňáký.... drahý... Já si budu kupovat hyundai, ale vtom tuningu. Já ho tady kuDuiu iakn ho, w 
udělám v tuningu celý. P J ' D e z tun in9u a Pak si ho 
Budete s nim pak jezdit závody? 
No! 
Tak to je dobré. Chcete abych ješ tě něco napsala, aby to tu bylo třeba lepší, aby se vám tu libilo? 
Nic já nevim no...jako sme tady ve věznici jako., mně se tady nelíbí Komu bv se tadv líhiinoi A • •, 
aby nás pustili ven!... Já chci jít ven!... Všechno. y t a a y , IĎ I |0? ! Asi nikomu! No.. 
Jako na procházky nebo úplně? 
Ne... jako úplně, (klient se zasměje) Protože my jsme tady zavřený celej den, máme nařízený vycházku 
hodinu vycházku a to je jako vo ničem tady... Jsme mladiství, jsou dospěli, sou celej den venku a my sme ien h m a m e n a 

Takže to pak znamená, že my sme jako horší a oni jsou lepčí... No a to by asi mělo být naonak' Oni TOUÍW, m ° a nu ' n a 

tady.. (Zřejmě tlumočí názor ostatních odsouzených.) ' z a v r e ny a my, my volný!... 
Proč? 
No tak... proč tak aby sme měli trochu volnost! 
Proto chcete zavřít j iné? 
...No! 
Dobře. Já vám děkuju, je to všechno. 
Speciální pedagog: „ Tak co jste udělal?" 
Vy jste nám nic nevyrobil? 
Kuličku moh by to být kámen. 
Ale umíte tu kuličku, vidíte. 
No tak, tak ji umím no! 

A to js te nás přesvědčoval, že ji neumíte. Dobře. Děkuju. Nashledanou. 

7. rozhovor: 
Zadáni: Tady máte kus hlíny a vytvořte z ní něco, na co zrovna myslíte, první věc, která vás napadne. 
Jak jako na co myslim? 
Prvni věc, co vás napadla, tak tu mi tady vymodelujte. 
A jak dlouho to mám dělat? 
Chvilku. A jestli chcete, můžeme si u toho už povídat, abyste mel drivza sebou. . . 
Jo. (Odpověď nezní příliš jistě v kontextu sjeho vzhledem.) 
Ano? Nemusíte mít ze mě strach. 
Já z vás strach nemám. No mé by zajímalo.... Já nevím vo co de, co to je tady tohleto, tohle jako znamená 
Tak já vám to vysvětlím; píšu diplomovou práci o mladistvých ve výkonu trestu s e zaměřením na jejich prožíváni t„h 
výkonu. Jakým způsobem vy to prožíváte. Vy jste tady uz dels. dobu a muzete mi o tom něco říct . v tomto bodě M i 
podrobně vysvětlovat speciální pedagog... (přestože byl každému odsouzenemu mladistvému uveden účel rozhovoru ještě přd 
jeho zahájením). 6 

Už tomu rozumíte? 
Jo. 
Můžu s e vás začit ptát? 
Jo. 
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Můžete mi pro začátek říct, za co máte ten trest uložený a na jak dlouho? 
Loupežné přepadení, dvacetpět měsíců. 
Kdybyste byl vy sám v roli toho soudce, co vás odsoudil, jak byste se potrestal? 
...No já nevim.... tak třeba to ten soudce myslel dobře a já to myslim špatně. 
Dobře, vy js te teď soudce a měl byste se potrestat. 
Jako vo co de? Sám sebe? Sám sebe, já bych se nepotrestal. (Pocit viny je mu vzdálenv Nenmu.ni M -1 

vazného, aby kvůli tomu musel být ve Všehrdech.) y' NeProvedl dle svého názoru nic tak 
Potrestal byste s e vůbec nějak, nebo byste nad tim mávl rukou? 
Já bych nad tim mávl rukou. 
A máte teda pocit, že za to může někdo jiný než vy? 
No mám... 
Tak kdo? 
Tak to ještě hlavně ty., tady mám ty komplice, co v tom lítaj se mnou a ... taky ještě venku ieden kterv n. s«i 
ochrannou výchovu... 1 ' K t e r y n j e l sec>et... ale dostal 
Takže si myslíte, že ten by tady měl být místo vás? 
Ano., taky.... Ne místo nás, ale měl by tady bejt taky. 
Spravedlivě. 
Hmm. 
A máte pocit viny? Že to je špatné, co js te provedl? 
Ted už ne, možná ze začátku jo, ale teď už je mi to jedno. Že už., to mám za čtyři měsíce du Hnmň 
(Může být trest smazán tím, že si jej někdo „odsedí"?) m a m ho odpykanej. 
Hmm, dobře. A kdybyste se mohl vrátit odsud do minulosti, před ten okamžik než s e něco t i 
provedl,. . . do kterého okamžiku byste se vrátil? Pokud byste se vrátil... ' n e z i s t e něco 
No., tak bych se vrátil domů.... protože mám doma přítelkyni.... s dítětem no..-,., malým klukem 
Kolik mu je? 
Tři roky. 
To už je veliký. A řešil byste tu situaci jinak? 
Jak jinak? 
No aby se nic z toho nestalo, abyste tady nemusel být těch pětadvacet měsiců. 
Nóóó zůstal bych doma a nikam bych nešel... já sem to udélal jenom prostě jenom z klukoviny.. asi nebonro t" 
je všechno... Já sem dřív neměl zase takový problémy.... Jasně. . . . Jako měl jsem problémy ale né za 6 t ! ° 
Takovýhle blbý problémy... Když už sem něco udělal, tak to muselo stát aspoň třeba za to, nebo prostě něco takov h 6 

Takže máte procit, že to co js te provedl není adekvátně potrestáno? v y 0 

Hmm. 
Takže když už tady „sedět", tak za něco pořádného? 
No hmm. 
A co by to mělo být? 
• .Jícho.. Nevim... tak to záleží na tom,., kolik vtom je peněz a tak dál... No., to je úplně jedno ale tak asDoň * 
pořádnýho...jako aspoň co vychází na okres, nemusel ten trest být tak vysoký...jako pro pár tisícovek by nemusel h í n ° 
tak vysoký, to je víte jako to je., do pěti let a to je jen pro mladistvý... no ... si vemte když,.že když třebas n" J f r t S t 

poperete někde,, a ten kluk řekne, že ste mu něco třeba sebrala, tak voni vám můžou dát třeba až čtyři roky'jo a f.nl 
Víte.... Takže když už bych šel sedět, tak aspoň za něco, tak třeba aspoň za závislost, velkou krádež, nebo za ňákv iá ^ ^ 
vraždy., průsery. Ale to je úplně jedno.... já nevim... ' , a nevim----
Dobře. Já vás nechci znervózňovat, mluvil jste o přítelkyni... chodi za vámi? 
Nechodí. 
A chodí za vámi někdo? 
No... matka, ale jsou., v Anglii takže málo... Jako když jedou sem, třeba když máma musí jít k doktorovi, tak přijedou 
Pišete si s nimi a lespoň? 
Ano píšu. S přítelkyní si píšu. 
A můžu vědět o čem si píšete, nemusíte zabíhat do podrobností. 
Jako s přítelkyní, jo? 
Nebo s mámou. . . třeba. 
Já většinou píšu jak se tady mám, jestli sem v pořádku.... nápisu a to je tak všechno. Nepíšu ňáky ty pič... (rychle se opraví) 
historky. (směju se). '' 
Přítelkyně vám píše? . 
Jéó, píše. Jako vo tom co je s klukem vo tom mám všechno... podrobné. 
Hmm. Takže s e těšíte až napíše? 
No, hmm. 
Pišete si o tom, co bude dál, jak to vidíte až půjdete ven? 
Tak pišem, no ale... já vo tom moc ale ňák ani nechci slyset. To je moc predbezny.... až vylezu ven tak s ní asi stejně nebudu 
To je vaše představa o budoucnost i? 

Hmm... tak to je... to je asi takový komplikovaný trosku. Víte jako... z toho tak se... o tam se takhle.... nejde mluvit. 
Svoji budoucnos t tedy vidíte jak? . . . . . . . 
No takže já to vidim tak, pojedu taky do Anglie. Ja tam mam tatu, mamu... jenže mama s tátou nejsou spolu, táta jinde, máma 
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za 

jinde... pojedu k tátovi, mám tam zařízenou práci, byt, všechno prostě tam mám takže mám ^ , » . , . 
republice tak tři čtyři dni, a jedu pryč. (Kde se v nich bere ta jistota, že se jim bude v jiné zemidSln^ UdU V Ceský 

" V á m t 6 ď n e j V Í C P ° m á h á ? N e b ° C ° V á m n e j V Í C P 0 m á h á ' ^ t / t o i d y vydržel? 
Ano. 
...Nic. 
Takže jste na všechno sám? 
Sám za sebe a ještě s komplicema s těma co sem tady... no ... s těma si pomáháme navzájem ale jinak navMim ,,... 
ze by mé až tak ňák někdo držel to ne. Já sem sám... Ale vlastně je to úplně jedno i e s t í i L v í m ? a z , ak nak 

chvilku... už se těšim. P J ' ' j e S t " t a d y s e m ' P ro toze už jdu ven 

Nitek 5 6 M e S t " ^ t 3 d y " ě k d ° S ^ SÍ r ° Z U m Í t e ? Z t ě C h ° d S ° U Z e n y C h ' k r ° m ě t ě c h v a š i c h kompliců samozřejmě? 
Jako kamarádi? 
No., jako.. 
A ti ostatní? 
Ehhmm (zápor podpořený zakroucením hlavy) 
S těmi vůbec nemluvíte? 
Mluvíme ale.... ale nemusím s nima mluvit, protože... sou takový.... (povzdechlsi)... malý děti no nebo 
zájmy dělat úplně jiný věci než já ... a takový věci... prostě si s nima nerozumím, nevim o čem si s nima Dovídat* ^ "t™ " ma j 

prostě s nima dělat bordel. (Můžeme tomu rozumět i tak, že „ nejsou mi rovni".) '' n e b a v i m ě to 
Chápu. Takže, když se dostanete do sporu a vypadá to na konflikt, jak ho řešíte? 
No... já to neřeším já... no já ale tady ani nemám spory... nevim... no., nerad řeším spory... neřeším 
Nerad se hádáte? 
Vo to nejde, že se nerad hádám, ale von si to ke mně ani nikdo nedovolí přijít za mnou a hádat se protož 
a každej mě tady zná. Takže když sem přijde někdo novej... tak dostane hned hlášku asi, no fakt! kam6 ̂  k h C"ouho " 
může dovolit a na koho si to nemůže dovolit, že jo. (Kdo je informuje? Jakým způsobem nrobihá 8 na . , Sl to as' 
A vy jste na seznamu... nedovolovat si něco takového? P seznamovaní s jejich pravidly?) 
No... hmm. 
Dobře. A můžu vědět s kterým pracovníkem si tady nejvíc rozumíte? 
Já si tady rozumím úplně se všema.... Jo? No., já nemám žádný s dozorci problémy... s nikým, takže asi tak 
Já to myslela tak, jestli můžete za někým jít a říct mu; podívej já mám teď nějaký problém necítím « ^ h ř 
poradit... ' a Po t febuju 
.. .Ehm. Já žádnej problém nemám. Já sem celej den na cimře zalezlej... nic mě nezajímá, nic neřeším není nikd k 
postěžoval ani to nepotřebuju. (Možná přeci jen potřebuje, ale musel by vystoupit z role a toho se zřejmě obává) ° S' 
Jak to tady snášíte? 
Tady?... Dobře. 
Takže spíte dobře? 
Dobře spim. 
Vaří dobře? 
Ale jóó... ale nechutná mi to moc.... Nechutná.... dokola to jídlo... hm, no. 
Jakých aktivit se tu účastníte? 
Tak jáá většinou sem v posilovně... Hm... sem tam si du zakopat... hm... zahraju si ten... florbal no a jinak fprf h-
sem začal kondiční cvičení... no a to asi všechno. " " t ea nedavno 
A chodíte do nějakého učebního oboru? 
Už ne, ale chodil sem, měl sem dva, ale už jsou ukončený a už tam nechodím. Už sem ukončil kurz malíře a stavební vvrob 
A chcete pracovat v oboru až půjdete ven? y 0 D a 

Asi ne. Já budu dělat v Anglii nějakou práci, to mi sežene táta... dobře placenou. (Očekává místo společenskv i r,n 
atraktivní. Povolání malíře sem rozhodně nezařazuje.) » Tinancne 

A můžu vědět co budete dělat v Anglii? 
Hmm... no já sám ještě nevím ... Ale něco bude... Něco bude., to je jistý... za lepší peníze... No já už to mám zařízenv 
nechám to náhodě... Tam je toho víc, co se dá dělat. _ My' a l e 

Můžu vědět co vám tu nejvíc schází ke spokojenosti? 
Ke spokojeností?... Hm. (zčervená a začne se smát, neví co říct, jak to říct) No... tady? 
Ano, tady. 
... No to je jasný.... Asi víte co to bude, ne? Ano No asi víte, ne? 
No tak to řekněte... „, , , . „ . . 
Jeee (Opravdu se tak stydí, nebo se snaží udělat dojem? Vyvolat stud u me?) 
Tak to řekněte, jsme dospělí... 
No žena! To je celý. (Skoro se cítí dotčený, že musel neco takového nd. Ačkoli to svým neverbálním chováním dává jasně 
najevo.) , . . , . , , , , 
Dobře. Děkuji. Co nejpozitivněji hodnotíte tady na výkonu? Nejvíc kladné... 
Tady? 
Hmm, ano. , . , , ... 
...Hmmm... no tady není nic., nic kladnýho... tady není co hodnotit. 
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A které povinnosti je pro vás nejobtižnějši plnit? Které byste nejraději vynechal... 
Tady jo? (S trochou nadsázky lze v otázce nalézt odpověď: „Zde přeci není nic natolik obtížného, abych to nezvládl") 
Ano, pořád tady... 

Tak tady jsou všelijaký nástupy, tak na ně bych nechtěl chodit. Hm... Hmm... No.... tady je toho hodně já bych tadv nechtěl 
vůbec nic! y 

No tak povídejte... 
Já nevim... tak třeba kolikrát jdem na jídlo a nechce se mi a musíme... Hm... na edukace musíme... kolikrát já nevim 
třeba... třeba... já nevim, no to je asi všechno... a ty nástupy., no to je asi všechno co mi tady vadí, no. 
Jak byste nejjasněji, nejstručněji.. . popsal tohle místo? Jaké je? Kdyby přišel člověk, který nezná vězení, nezná 
Všehrdy a zeptal se; co to tady vlastně je? Jak byste to popsal? 
To takhle nejde... to je strašně těžký. 
Tak dobře ve větě.. . 
Co bych mu řekl... cvokárna.... no že to asi není moc dobrý tady... že tady ty lidi někomu ublížili, tak... že jsou tady já mu 
vlastně moc nemám co říct.... on nemůže vědět jaký to tady je, protože... on nemá tu zkušenost, když tady není ale zase na 
druhou stránku to tady zase není úplně tak špatný... že jak se říká třeba venku, že v kriminálu, že to je úplně zabitý, a že 
šikana je tam... to sou takový ty hrozný pomluvy... já sem se toho bál.... tak to zase není úplně pravda,., to vůbec. 
Nenitu š ikana? 
Ne není.... Vůbec. Tady není vůbec nic takovýho. (To je průhledná lež. V duchu se trochu bavím jeho odpovědí. Právě tento 
člověk byl označen jako agresor.) 
Je někdo koho obdivujete? 
Tady, jo? (Opět ten podiv a zároveň opovržení. Zde není koho obdivovat.) 
Ne, celkově. Jestli je někdo koho máte za vzor a chtěl byste se mu podobat. 
Hmm... (dlouho mlčí a přemýšlí) hmmm asi ne.... asi není nikdo komu bych se chtěl podobat. 
Je tohle váš první trestný čin nebo první výkon trestu? 
Hmm první výkon.. 
A prvni trestný čin? 
Jak jako první trestný čin? Jestli sem už někdy měl náhodou... (Opravdu náhodou? Opatrně si zjišťuje terén a zvažuje svoji 
odpověď; říct pravdu, nebo „mlžit"?) 
Ano.. . 
No to jo... já sem byl i v ústavě... v pasťáku... no nebyl sem tam dlouho, ale tak...stejně. 
A můžu vědět za c o ? 
No já si myslim, že to byla spíš škola, pral sem se a takový to... 
Znamená to, že jste nebyl vzorný žák ve škole? Hm, ne. Dobře. Jak vidíte svůj život za pět let, zhruba.. . 
Kde se vidim? 
Kde se vidite, kde budete, nebo kde si myslíte, že budete? 
-.To sám nevim, ale v Český republice to samozřejmě nebude... a budu se mít dobré. 
Začnu si prohlížet výrobek z hlíny. 
Můžu se vás zeptat, co jste vytvořil? . „ „ „ . . . . . . 
No panduláka,... panduláčka takovýho, no. (V jeho případě se mi zda uzdi zdrobnelmy nepnrozene.) 

Ne° T lem^prosfé^a i první co mě napadlo v hlavě, tak sem to udělal, když ste mi řekla, že mám něco udělat, co mě pivní 
napadne. Tak mě napadl panáček... tak sem ho udělal. 
Dobře. J á vám děkuji. O d e mě to je všechno. 
Tak zatim. Nashledanou. 
Nashledanou. 

jL_ rozhovor: 
Zadání: P ř e d sebou máte hlínu, vezměte si z ni kus a vytvořte něco, na co zrovna myslíte. P rvn í věc, která vás napadne. 

Dobře. 
Můžu na vás při práci mluvit?.. Ano... nebo si chcete vklidu pracovat... 
Ne, klidně na mě můžete mluvit. i U H | n l l h o ? 

Tak pro začátek jestli mi můžete říct, za co tady jste a na jak dlouho? 
Za loupežný přepadení a ... na pět let... sem dostal. 
A jak dlouho ještě máte do výstupu? 
Dvaapůlroku. 
J ak jste tady spokojený, jak se vám tu libí? speciální pedagog mladistvého uklidní, že se před ním nemusí 
No není to špatný... (tváříse dostnepresvedcive).... NO... [<><>" r 

mluvit.) . . .Nemusíte mi lhát... 
No nelíbí se mi tady! Krfvbvste bvl v roli v soudce, jak byste se potrestal? Jaký trest byste 
1 0 bych se divila kdybyste řekl, že se vam tu lim. w y u y i 

dal? 
J á tomu 
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No., dva roky... 
Na „tvrdo" nebo na podmínku? 
Na tvrdo. 
Máte pocit, že za to může ještě někdo jiný? 

Dlouho mlčí a pracuje... Ne! {Takže ten pocit zřejmě má, ale nechce mi to říct.) 
Jenom vy? 

Ano. 
Opravdu? 
...No?!.... Jo! 
Kdybyste s e mohl vrátit do okamžiku předtím, než jste byl odsouzený, co byste udělal j inak? Udělal byste něco jinak? 
Změnil byste něco? 

Změnil no... já bych to chtěl zpátky vrátit, ale to už nejde. 
Dobře, ale kdyby to šlo, co byste vrátil? 
.. .To elpaso co sem udělal, ale to už nejde vrátit, já ted už vim, že to byla taková klukovina. (V ten moment jsem si řekla, jestli to 
byla klukovina i pro oběť.) 
Rozumim tomu tak, že tohle byste už neudělal? 
Hmmm... 
(Klient dodělal práci z keramické hlíny.) 
Chcete mluvit o tom pobavit, co jste vyrobil? 
Sněhuláčka. (Proč každý užívá zdrobněliny, když mluví o svém výrobku? Snazi se tim vyjádřit k svému dílu nějaký vztah?) 
Děláte rád sněhuláky? , . , . , 
Néé, to mé jen tak napadlo... já nevěděl co udělat a venku napad sníh... tak me to napadlo... vylepsim to. 
Dobře. Chodí za vámi někdo na návštěvu? 
No... chodí rodina táta, malej brácha, ségra, kámoš... 
Hm. A píšete si s někým? 
S tátou.... Jinak ne... nos rodinou... s nikým jiným! 
A můžu vědět o čem si povídáte, když jsou na návštěvě, neboj ím píšete? 
... No vo půlce!.... Že se mám chovat dobře a nemám dělat blbosti 
A co píšete vy jim? 4 , . . . . . , 

Pravdu! Já nevim, co... tak jak se tady chovám a... co tady delam no tak... 

No0délámCb0|baosíi. ̂ pemle a.... Prosté... se tady nudim... já tady nevycházím... s klukama... to je různý. 
Jako, že s e vám s nimi špa tně vychází? 

^ " " ^ ^ ' ^ ' ^ " í S r t t e i „ p r o ž í v á n i n M M v ý c h ve výkon,trestu.Pii.|i proto, .by lidi 
i l d T i i k fljete. vy^ady byd...,, vy jS.e. A „en, ,o o eo v,5, „di zv^n^! 

Rozumíte tomu? 
Jo.... 
Můžem pokračovat? 
No jo, dobrý. (Začíná být netrpělivý.) . „ Jaj< sg vám tu spj? 

Říkáte, že to tadymění nic moc,tak ja*<to ^ ^ ^ ^ ( q ^ ^ ^ ^ CQ 

Ted se m. sp. blbe, protože mam trosku sracn, P y ^ g ^ ( g k y tfeba n ě k d y p o d f e ž u p r o t Q Ž e ^ s e m ^ 
zazivavairi že se někdy v noci budím ze se m^ ^ ^ he |e j (e H m { V y h s j m k é v a u k a z u j e m j p ď e 2 a „ é 

z toho trosku z toho hotovej Tady sem si uz y ^ J q ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
předloktí. Skoro se tím chlubí a ceka ream ™ , j se do ro/e silného hrdiny, který překoná každou bolest a útrapy 
překvapily, stejně tak pokračováni jeho vypovědí, bnanapaw ny 

a nakonec zvítězí.) 
A jak jste tam dlouho? , , u d o b u to Sem tady, tak sem na tý cétrojce asi... rok a půl. 
Už sem tam asi tři měsíce, nebo dva mesice. Jinak za 
Myslite to tak, když se to sečte dohromady? 
Jo... no... rok a půl. 
To asi není pro vás moc dobré. Máte sny? _ . já p a k z a chvj|j třeba vždycky probudím... a sem z toho 
Mám sny, ale strašný sny... jako, že třeba umře někdo z rodiny... j 
úplně... paf.... Strašný. 
Chápu. Jak tady vaří? .... t a k ž e t o u ž mi to jídlo vůbec nechutná... pořád knedlíky.... ty... čočky 
Vaří.... nic moc to už je... pořád dokolečka... tojiaio^ ^ 0 / a / nespokojenost a věřím, že je častým zdrojem 
šoulet To se nedá vůbec jíst! (Dokonce i stereoiyp j 

« S o . zde ve volnu děl i . , chodíte do W 

c , řadí odsouzení, kteří program zacházení převážně neplní, neplní 
134 = C3; do 3 prostupné skupiny vnitřní ^ ^ J J v y h J á í k a č . 378/2004). 
svoje povinnosti a chovají se v rozporu s vnitřním řadem. 
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No... teďko... chodíme každý den na ty edukační... ty prostory. Tak... se tam nenudíme... a hrajeme takv tv hrv nnd™,^-
někdy ten kazetak prostě dobrý. (Velice elegantně se vyhnul odpovědi.) 1 1 '/.-posloucháme 
A co tady rád děláte? Během volna... 
Já mám rád.... Já nemám vůbec volno.... já mám vlastně volno teďka pořád... pořád tam ležím a prostě koukám SP na t«ia„w 
(Pořád se hledá, svojí roli, vztah ke mně a našemu rozhovoru.) e na televizi • • 
A můžu vědět jaký filmy s e vám líbí? Co vás baví? 
....Romantický... 
Ano. A o čem si povídáte nebo píšete s rodinou? 
No... já si píšu spíš... o tom... jak mám stáhnout všecky ty kázeňáky... já nevim... no a tady to. 
Takže vám nějak radí.... Hmm.. snaží se vám pomoci... No ano. 
Těšíte s e na ně? 
Těšim, teď jsem si napsal návštěvu, takže se těším. 
Takže je brzy uvidíte. To je asi příjemný pocit. Hm. A můžu se zeptat jestli s nimi mluvíte o tom co budete dělat v 

půjdete ven? a z 

Chce táta, aby sem odjel do Anglie ven odsaď. Protože co tady?.... Sem byl... sem po druhý trestanej... no takže a tak chce 
abysem odtadytud odjel... no.... já mám rodinu v Anglii, takže... bych tam jel... (Uvědomuje si vůbec, kolik problémů znamen*' 
taková změna? Je pro něj menší riziko relapsu začít znova v nově zemi, než zde?) ' a 

A to byste tam i pracoval? 
No... 
A víte, co byste dělal, nebo... něco, nemáte konkrétní představu? 
To ještě nevim, ještě nevim... protože.... tam je moje rodina... a já „skoro o nich nic nevim, protože oni tam jsou už dlouho (Věří 
rodině, že jej v zásadní chvíli nezklame o podpoří ho, ale zároveň podává informaci, že o rodině nic neví. Možná se jedná 
o skryté obavy. Nebo si s představou odcestovat do Anglie jen pohrává a tyto fantazie přede mnou verbalizuje.) 
Hmm. Takže si myslíte, že vám rodina nějak pomůže? 
Ano. 
Spoléháte na ně? 
Mám tam bratrance všichni, který., co se mnou od malička vyrůstávali, když táta byl zavřenej a máma od nás utekla... už. od 
šesti let utekla od nás... někam a už sem jí neviděl.... Tak se o nás starala ta teta.... Hmm To je jakoby naše máma. 
Takže vám teď, v téhle situaci pomáhá nejvic teta? Nebo, kdo vám nejvic pomáhá? 

Táta... Táta Ted táta no. 
A na mámu, nemusíte odpovědět jestli nechcete, máte s ní nějaký kontakt? 
....Ne... 
Nevíte o sobě . . . 
Klient dlouho mlčí, kouká do země a urputně mačká hlínu Ne .... Hmm. Tri dopisy mi napsala, ale to už je.... rok nazpátek 
jenom dopisy, nic jinýho jinak sem jí neviděl ještě,.. Chtěl jsem jí vidět, ale., nepřijela. (Cítí se opuštěný a podvedený a já mu 

jeho pocity věřím.) 
Nevíte p roč? 

Ne nevim.... (Začíná mít vlhké oči.) . 
Dobře. Já už s e vás na to opravdu nebudu víc ptát. Je tady někdo s kym si z odsouzených rozumíte? 
Klient jmenuje dva odsouzené... Mám tu kamarády.... Asi čtyři nebo pět., dobry tam mam kamarady... 
Těm s e můžete svěřit.. 
Hmm... 
Pomáhají vám nějak? 
Ano... tabák mi pošlou třeba, nebo kafe, když nemám. 
Rozumím. A s těmi ostatními? . . . 
Taky si s nima, ale ne tolik s nima.... To... pobavím se s nima normálně.... 
Vycházíte s lidmi bez problémů, v pohodě? 
Ano. 
A když třeba někdy vznikne nějaký konflikt, nebo hádka jak to resite? 
Teď se tomu už. . radši straním, protože už nechci delatzadny ty kazenaky. 
A jak jste teda řešil konflikty předtím? • fam»7] 

To sem se.... pustil do toho normálně... sem se tam pral. (Co matněna Jam ?) 

Tam byste chtěl jít raději, než být tady? bratrance)... Hmm... By sem tam byl s nim no... 
ft chtěl tam mám bratrance taky... toT. ^ ' " ^ X ^ o z J i t e , jako dozorce, vychovatel, pedagog,, 
c h a p u . Můžu vědět jestli je tady nějaký pracovník, s Kterým a. i 
Jestli tu máte někoho takového? 
Ne... 
N e j d e to za někým jít: já mám problém pomozte mi? 
-••Ehmm (klopí oči, kroutí hlavou) , ? 

Takže si všechno řešíte sám a nebo $ kamarady. 

, psycholog? 
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Ano. 
Dobře, rozumím. Říkal jste, i e tady chodíte do školy, nebo na edukační oroaram? 
Chodim. a 

A na co chodíte? 
My chodíme tam na ty edukačky. 
Do školy n e ? 
Ne... tam sem chodil... na malíře na zedníka. 
A jak s e vám tam líbilo? 
No., tak bylo to náhodou dobrý Malovali sme tady ty... pokoje no... 
Hmm. A chcete s e tím pak živit až odjedete do Anglie? Nebo budete dělat něco j iného? 
Já nevim... já nevim... co já vim jak to tam chodí, jakou práci mi tam daj. 
Já to myslela tak, že když jste se tu něco naučil, takže to prostě budete chtit dál využít. 
Hmm... možná jo no... Já to nevim, jestli tadydle to použiju, chci pracovat jako. 
Hmm. A co vám tady chybí? Co vám tu nejvic schází? Co byste si nechal z venku přinést? 

Je velmi dlouho ticho... Rodinu... no. 
Stačilo by vám to? 
Hmm. 
Dobrá.. Můžu se zeptat, co tady nejvíc kladně hodnotíte? Na tom výkonu trestu. 
Co tady hodnotím, jo? 
Ano. Nejvic kladně, nejpozitivněji... co si řeknete; že to tady je dobrý. 

Tělocvična... 
A co se vám tady naopak nelíbí? Co byste vynechal tady z těch všech povinností? Co vám nřiirfo 
nejhorši? p 1 nejobtiznejsi, 

(téměř půl minuty mlčí)... Asi ty edukačky... nebo, já nevim.... kruci.. na to si prosté každei teďko si na tn r - • 
To vás nebaví? stezuje. 
Baví... nebaví mě to.... Někdy mé to baví, když tam je ten kazeták, když tam není tak bych utek (Ke svému 7/.w„ . . 
hudbu, pomáhá mu překonat obtížné období. Hledá v ní útěchu, naději, podporu.) potřebuje 
Takže „kazeťák" byste přidal? 
Hmm, ano. 
Kdyby teď přišel člověk, který nezná vězení, nezná V š e h r d y , jak byste to tady popsal, jasně a s tručně Co ie to t H ? 
No... že Všehrdy, normálně, kriminál. ' ' ° y -
No dobře, nevi co je kriminál. 

Pro mě to je kriminál, takže já bych mu řek, že to je normálně tady,...že sme tady jako zvířata.... Nohrozný žen' 
zamykaj, že nemůžeme nikam jít... a že nemáme takovou volnost jako dospělí. (V jeho odpovědi bylo neuvěřitelné mn /r 
emocí a energie.) nozstvi 
Máte tady být pod kontrolou... 
Hmm... tak my sme mladiství a držej nás tady Jsme mladiství takže nás musejí furt... hlídat... 
Můžu se zeptat kolik vám je let? 
Devatenáct. 
Devatenáct, děkuji. To už nejste mladistvý, co? 
Hmm. 
J e tady koho. . . nebo je někdo koho obdivujete, komu byste se chtěl podobat? Máte nějaký vzor? 
Ne. 
Sám za sebou si stojí te? 
Ano. 
Vy jste říkal, že to není váš první trestný čin. 
Ne. 
Můžu vědět kolikátý? 
To je... druhej trestnej čin... poprvý sem taky měl loupežný přepadeni to sem dostal dva roky... a šel sem tehdy za půlku 
pustila mé paní prokula (prokurátorka). 
Nic s e nezměnilo za tu dobu od prvního výkonu k druhému? K lepšímu, horšímu? 
Já byl měsíc doma a zase mě zašili to mě bylo patnáct let, když mě zavřeli. 
Jak js te to tady snášel v těch patnácti letech? 

Sem koukal, co se tady děje sem byl z toho trošku vyplasenej, ale tady byli dobrý kluci tak takže si mě vzali kluci 
k sobě.... Ty byli správný., byli silný kluci byli tady šéfovali taky... no a.... hlídali mě abych nedělal blbosti aby sem se 
dostal na půlku? 
A teď? 

Tedkon tady nejsou ty samý... . . 
Já to myslela tak, jestli js te teď vy ten, kdo někoho ochraňuje 
Neochraňuju. já spíš já sem spíš byl takovej jeste mozna teď sem.... Ja sem mlátil... šikanoval Jeden čas sem bvl 

no., hodnej, tak se snažil dostat pochvalu od paní (/me^ye spec/^o pedagogaj za tancování... pochvaly.. m á m asi tři 
a pak sem se ňák... jako zhor... pak mě to ňák chytlo a zase delam blbos . (Sam sebe kntizuje, ze zklamal. Určitým způsobem 
si nastavuje zpětné zrcadlo. Snaží si urovnat a zhodnotí období svého zvota ve vezeni.) 
Rozumím. Já už vás pustím, nebojte. (Klient začíná byt nervózni, kouká po dveřích a na hodinky, ošívá se). 
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Můžu s e zeptat, kde se vidíte za pět let? Jaká je vaše budoucnost až půjdete o d s u d ? 
Ne! 
Nemáte ani ideální představu, jak byste se chtěl mít? 
...... Já nevim nevim,.. neumim si to představit. (Opravdu se mě snaží zbavit a utéct od podobných otázek -
strach? Nejistotu? Je pro něj takový časový údaj příliš vzdálený a budoucností se nezabývá? Nebo S i - t

! ' V nem 

přestal bavit, chce se vrátit ke „svým" lidem a podělit se s nimi o svůj zážitek ze setkání.) ' spoiecne strávený čas 
Dobře, já vám pěkně děkuju. Jestli se mě vy chcete na něco zeptat, nebo mi říct, abych ještě doDsal i ' 
Ne. Nechci, všechno... 1 

Dobře, děkuju. To je ode mě všechno. 

9. rozhovor: 

Můžete mi pro začátek říct, za co tu js te a jak dlouhý máte trest? 
Loupežný přepadení, dvěstětřicetčtyři paragraf, odstavec jedna. 
Děkuji. Koukám, že umíte právo? 
No, to paní (jmenuje paní speciálního pedagoga) všechno! 
Jak dlouho tu ješ tě budete? 
Ještě deset měsíců. 
Jako do konce? 
Ne, na půlku sem si podal, ale s tim moc nepočítám jako, že by mě měli pustit. 
Proč? 
Já nevim, mám po pochvale, mám vymazaný všechny kázeňáky, ale nevim, ale... no každej to můžeme zkusit tu Důlk I ŮI 
nevim, jestli to vyjde... no, za zkoušku nikdo nic nedá! (Vjedné větě tolik rozporů?) p Ale 

Jistě. Jen js te první, co říká, že mu žádost o podmíněné propuštěni nevyjde. 
...Nevyjde mi to! Protože tak to vim... vím, že ne! Tak na poprvý to nikomu nevychází! Jako kdyby někdo kázeňákv d r H 
dvě pochvaly nebo jednu pochvalu, tak by mě pustili, já to mám zahlazený víte, jak?! y J n ' 
Ano. Kdybyste byl vy ten soudce, který vás sem poslal, jak byste se potrestal? 
Popravdě? 
Ano. 
Potrestal bych se ještě víc! Co sem udělal ňákou věc. Já to vim, co sem udělal, jako já se nestydím, to tak, že sem to neuděl l • • 
sem to udělal!... Já sem čekal větší trest. (Je upřímně rád, že jej nedostal.) ' aeia1' >a 

A co js te čekal? A jak dlouhý trest byste si vyměřil? Pokud byste tady chtěl být. 
Chtěl... ještě měsíc.. (Jeho představa o času, délce času mě překvapila, čekala bych takovou odpověď spíš u dítěte mlad"h 
školního věku.) aspoň to tak, já nevim, jak dlouho, mně to tu jako nevadí, tady to je ztráta času trochu, já sem na to zvyk Já s 
od osmi let po ústavech, mně to nepřijde, že to je kriminál. (To není dobrá vizitka pro naše ústavy. Na druhou stranu věznice bv 
mohla být na podobné hodnocení pyšná.) ' 
Jak vám to tady p ř i j d e ? 
No, jako škola,., vostrá výchova. 
Tak to je docela dobré, ne? 
Já sem byl v horším ústavu než je tady to, než je kriminál... 
Chápu. Kdybyste se mohl vrátit do nějaké doby v minulosti, vyřešit tu situaci tak, abyste tu nebyl, do kterého okamžiku 
by to b y l o ? 
Já si to nepamatuju. 
Ale no takl . . . . . . . 
Já nelžu fakt!.. Zfetovanej sem byl, když sem přišel, na vazbu, když me zavírali; ja si to nepamatuju nic z toho., to už je dlouho 
(Nerozuměl otázce. Špatně jsem ji položila?) .... , , . , .' 

Já to myslím tak, do které doby ve svém životě byste se vrátil, kdy to bylo jeste všechno dobré? 
Do devíti let. To sem eště nefetoval. 
Proč právě do devíti let? 
Proč, no chci od znova všechno, ne! 
Ach tak. Chodi za vámi někdo z venku? 
Ano... 
Kdo? 
Rodiče. 
A ješ tě někdo? 
Ségra. 
A ještě někdo? 
Ne, to je... nikdo už. 

S & Í E Í 5 E - Í " 0 0 " " , a k ? L " m " » m > M neb. „ 
nevim co, tak no... 
Tak o čem si povídáte? 
Jak to chodí venku a tadycto... Co ségra ve škole, ranoi... 
Kolik je s e s t ř e? 
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Osumnáctjí ted má bejt. 
A co dělá? 
... Já nevim, asi je to., vyučená, já nevim,... Já se o to nestarám, já se starám sám o sebe, vite jak?! (Jak u nich mohou být dobré 
vztahy, když o své rodině nic neví.) 
Píšete si s nimi? 
Pišu, ale mě to vůbec nebavi. Sem nepsal asi měsíc už. (Dokonce věřím tomu, že může mít s psaním určité obtíže.) 
Jak vidíte svůj život až půjdete ven? Mluvíte spolu o budoucnosti? 
..To vidim dobře, když pudu, no, ale musim chtít já, aby sem na tom... záležel. 
A chcete? 
Chci! 
Tak jak to vidíte, nebo se radíte s rodiči? 
Já se o tom s nima nebavím, to je na mně,, táta říkal, že to je na mne, ze mi do hlavy nebude radit, on mě radil kolikrát a nikdy 
sem ho neposlech1 Tak, prostě na mně, co já s tim udělám. (Furiantské odpověď. Nakolik se za odpovědí skrývá přiznání, že 
všechno nezáleží jen na jeho motivaci, odhodlání, ale také jeho schopnostech a možnostech.) 
No a jak si chcete zařídit život? . _ 
No nevim jak mám začít víte jak?!.. Já., pracovat se mi nechce, no, nebo to., na co to je, zkusím si udělat školu ňákou. (Získal si 
mě svojí upřímností. Nezapírá, že se mu nechce pracovat, ví, že by lhal. Působí mnohdy dětsky.) 
Ano vim že tu chodíte do školy. A nechcete se učit, co? (Reaguju na situaci, kdy přemlouval spolu s dalším odsouzeným 
speciálního pedagoga, že se jim nechce učit a že je to nebaví a přestanou s dalším vzdělávání. Pravým důvodem ale byl zřejmě 
fakt, že se přede mnou styděli.) . . . . . . , , - - . , 
Nechci' Ale tak když mě pustí na půlku, tak... já si to normálně stáhnu (zadost o podmíněně propuštění) a budu chodit k vám do 
června ' potom si dodělám školu, nebo docházku nebo jak se tomu říká,, a pak to podám a budu to mít za sebou a nebudu to 
muset nikde nahánět. (Uvědomuje si, že by na svobodě nemusel mít dostatek mravní síly k dokončení studia?) 
To je dobře, že jste se takhle rozhodl. Je někdo, kdo vám pomaha, aby jste to tady vydržel? Jestli vám pomáhá někdo 

N ^ pomáhám Sm spíš,.Hm.. Kdo by mi tady pomáhal?!... No fakt jako dozorci, ty tady chodí po chodbě, ale sou trochu 
ořiiemnvho no na bily víc asi . Já vim, každý si musíme sam za sebe tady ve výkonu trestu, ale musíme se spolíhat sami na 
sebe, já senespolíhám na mámu, ani na tátu se ne nespolíhám se ségrou, kdykoliv vás mužou podrazit, já se spolíhám radči 
sám na sebe No co vám mám říc ještě... . . . . . . • -.o 
Ne to je dobré, já vás nechávám mluvit. V pořádku. Je tady někdo s kym s, rozumíte? 

Tady je víc kluků. 

Ne°to°ne "taSy j e t t d y to je to moc takový... tady je to faleš hodné, víte tady, taky Tady všichni jedou na majetky a to má 
slovo iinak to ie p ostě to e všechno takový To tady sou vsichn. takový, maj třeba elemky třeba to Z. (jmenuje jednoho 

- tó 
v C S i r r ^ o j e d ^ L ^ r . S Í hodně - u ^ k a ^ a ne tady na patře. (S/7až/ £e 
„vyvolených", ale nedaří se mu to. Tento fakt sam pred sebou racionalizuje.) 
A jak vycházíte tedy s těmi ostatními? 
Si jich nevšímám. . . . a p j a t á atmosféra? Někdo vám začne nadávat? 
Ani když dojde k nejake hadce s e neudržini | j a s e m takove j odma|iaka no... 
To mě kluci musej odtáhnout pak, ja nevím, víte jaK.. 
V čem se neudržíte? _ . h o d n ě m á m zkratový ná|ady a tadycto Já nevim, vždycky třeba kluci 
Ja nevím, jako třeba, ze sern třepa nu , m ě v e m o u na pokoj a odtáhnou mě a je to v pořádku, uklidní to 
vždycky hodně tady proste meprot tomMite j y to udě,a| j inak třeba... 
Já si to vybavit nedokážu, co mam v ty hlavě, nez 
Jak byste to řešil jinak? . k s e m s i to vždycky dokázal ňák hned srovnat v hlavě. 
P r a n í m . . T a k ted, u ž n e , dlouho uz.vzay y ^ n j m j vycházíte, nebo máte někoho ským si rozumíte z pracovníků? 
Dobrá. Zmínil jste se o odsouzenycu. J 

eště pak na just... Hm.. když mě naštvou. Tak na t o n ™ . . . , « — , r--—- r - 01 
mě vydíraj bachaři takhle. Tohle, říkaj nedělej tadyto a tadyto. Ja sem neposlouchal S V O J I mámu, ani svýho tátu, tak, co bych 
měl tedko poslouchat ty tady! To já n e m u s i m ! To nejde. (Dokaze se dostat rychle do afektu. Citlivý na jakoukoli negativní reakci) 

No t a í radůíemméTpSuchat mámu a nemusel sem poslouchat tady někoho ciziho. 
Je tady někdo s kým si opravdu rozumíte? Kdo je vám tu sympa icky? 
Já vám to řeknu takhle, tady sou ty lidi hodně falešný ta y von. sou t , N o , tady... já s to, třeba 
pani (jmenuje speciálního pedagoga), pan vychovatele, tady, víte co o ou ako, s terna s. jako rozumím, všechno, víte co?. 
- • ^ . .._,_L tadv to... Jo...když není. A tady z kluku nikdo.... Hm To sou samý intrikáni tady pani (jmenuje speciálního pedagoga) >J néni A tady 

Dokážou vám udělat náladu dobrou tady ta^ ^ ^ 
(Další, kdo nemá příliš dobré minem o ostatnicn mia 
Jak to tu tedy snášíte? . . i t e iak n 0 . 
Dobře, to tady snášim víte jak, tak jak mam tady J 
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Líbí se vám tu? 
No, to je dovolená, víte, já to beru takhle,... no jak jinak, tak tadyto, úplně normálně, ale nikdy sem neseděl, jediný, co stojí tady 
sedím dlouho... (Sama sebe se ptám, jestli rozumí mým otázkám. Některé jeho odpovědi mi připadají prázdné. Bez obsahu.) 
Jak tu spíte? 
Dobře ne, víte co, tady straší na schodech,., tady to je... vy tomu prostě nevěříte, ale já tomu věřím, ale prostě nevim, já 
nevim Já mám strach, jit na záchod, ted. A já! Já sem se v životě ničeho nebál, já nevim, prostě. {Přeci nevěří tomu, žena 
schodech straší?) 
Vy máte strach jít na záchod? Já tomu asi nerozumím? 
Já nevim prosté, že tam na mě někdo bafne a takový blbosti, večer. (Strašidla maskovala skutečnost, že se bojí setkání 
s některým ze spoluvězňů. Možná se bojí tmy a nechce tento strach, náležející spíše dětem, přiznat.) 
Vy se bojíte tmy? 
Tmy, no, hodně.... Fakt!... Ne fakt, já mám strach tady!... Nikde jinde sem nemel takovej strach, tady já mám strach prostě! 
Nemyslím to jako,... nevim tady., to nevim tady, mám strach, na jedničky, který sou pitomý takový blbosti oni dělaj, a já mám 
proto strach, já nevím proč, tady, nevim... fakt! (Co se odehrává v noci na záchodech? Je to upozornění na místo, kde probíhá 
šikana, či „ostřejší" vtípky k pobavení ostatních?) 
To je v pořádku. Já to chápu. . . . . . . . 
No, říkám, já vám nebudu kecat, tam dole, sem neměl nikdy strach, ale tady jo. Sem driv jinde, vždycky zvyk jako na domov, 
tady si nikdo nezvykne tady... Hm... jestli to přežiju... 
Jak se vám tu tedy spí? 
No to de, ale málo je to do šesti hodin, víte víte tady. To si neumíte představit! 
Umím. 
A všechny ty edukace a tadyto. 
Je to strašné? 
Strašný. 
Aha. Zdají se vám sny? 
Zdaj. 
A můžu vědět o čem? 
Si to nepamatuju. (culí se a dívá se na mě) 
Dobře, nepamatujete. Jak tady vaří? 
To víte vařej ale., jídla sem tady v životě nejed ani venku. 

a on taky) 
Jakých aktivit se účastníte? 
Žádných. 
No počkat! 
Jak jako, jako aktivity, jako učení? 
Co tu děláte? 
Nic, uklízím. 
Tak ráno vstanete, uklidíte a co děláte dál? 
Aduspát, kdyžto de... 
A dál? 
A dál? Pak už sou aktivity, jak říkáte, takový to, no.. 
No, vidítel Tak co děláte? Novida Zkrátíme chvíli a já si myslim, nám dycky ten čas ňák uteče 
Jé, já, nevím,., hrajeme hry,.. Hm... rano du do školy no .... 
když se po nás nic nechce furt! 
Co televize, koukáte na ní? 
....Nekoukám. 
Vůbec? 
• -Neodpovídá, mlčí; zřejmě opravdu ne. g t a d y múžete? 
Je tady něco, co vás bavilo dělat venku co J O T m d ( o g n j n e j d e 
Nemůžu tady nemůžu skoro nic! Mně bavilo hodné vec. venKU, v 
A co vás bavilo? 
Já to nechci ani říkat, víte to sou... hlouposti 
Jak to, že to jsou hlouposti? 
Já sem z toho už výrost, víte jak... 
Rozumím, právě proto to snad můžete říct/ „ n n m e n e dycky si na to někdo vzpomene!... Pak je mi to líto je i třeba. 
Drogy,... diskotéky taky... no nic, tak člověk na to zap p l Ěnost se kterou se stýkal, zážitky.) To už nejde jako tady... 
{Opravdu se mu stýská po drogách? W e m e ' a ž je pustéj. 
T. (jmenuje jednoho odsouzeného), nevím, nebo taoy, b u d e y b u d o u c n u nějak uzitecne? 
Chcete nějak využít toho, že se tady u c r t e ? Myslite, ze ^ g. ^ g ,Q mi s tac l Fakt.i Ja nemam proč kecat, já sem 
Ne, to musim mít na rovinu domluveny všechno. TamP° u v á s ted, J á v a m nebudu slibovat tady u vas pani M. 
tady, aby sem nekecal, tady u vás ted. Vam nebudu w ^ ^ v e n k u v ^ n ě c 0 proved, Ja v a m nebudu slibovat ani... že 
{speciálnípedagog) nemůžu, já to vim! Ne tak, . . 
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chcete vědět něco o mně, říc si něco vo mně, je fakt, že něco umim, podepsat se umim, něco přečíst si taky umim, něco tam 
umim, něco sem se tady naučil, to mi stačí. (Je zřejmé, že vzdělání nepřikládá takovou důležitost. Základy ve vzdělání jsou pro 
něj dostatečné.) 
Baví vás učeni? 
Vůbec... Já sem se v životě neučil, v první třídě jo, ale pak už ne Já nevim proč?!... A to, nebaví mé to tak... (Přesto, že jej 
učení nebaví, na své známky je hrdý.) 
Hm. J e tu něco, co vám chybí ke spokojenosti? 
Všechno. 
Co? 
..Já nevim, civil nosit,.... Hm... koupelna, Hm.... vana, ven chodit všechno prostě! 
Tak povídejte dál! 
To bych tady menoval do zítřka. 
To klidně můžete. 
Já nevim, všechno tady prostě Co vám ještě mám říc?! Mně už nic nenapadá, víte jak tady?! 
Chybí vám tu rádio? 
Rádio? (Asi má pro něj rádio jiný význam než pro mě.) 
Hm, kazeťák. 
To, to je nedůležitější asi. 
No tak vidíte. 
My sme ho tady mohli mít, ale... sme blbí, ale,... tak nám to tady vodsad vodnesli,... to rozbíjeli to, nechtěj to tu nechávat. 
(Připouští možnost, že za určité zhoršení si mohou mladiství sami.) . . . J L 

Co kladně hodnotíte na výkonu? J e tu něco, co tady kladně hodnotíte? Co rikate, jo, je to dobry, da s e to přežít. 
..Nic, že to tu utíká nějak, že máme co dělat, lidi,., ňák utíká ten trest. Umim si to vosefovat, pořádně.... Co tady mám ještě 
hodnotit?!... Fakt nic! 
Co vám z těch povinností přijde nejhorší? 
Všechno! 
No tak! 
Fakt všechno! 
No tsR co? 
Já nevím,..', chodit nékam tam do tý školy, na edukačky, to by sem zrušíil <okamžit» . Dob^Doškotyjak choděj všichni tak 
by chtěli aspoň jako večer sedět na baráku.... Nechápu proč musím jit do školy, no fakt jenom tak barak a klid... No co bych 
ještě hodnotil jako... 

Dozord'bych úpIně^zrušil, díry bych zrušil No kázeňáky bych zrušil... Hm... všechno, bych zrušil, co by šlo bych tady 
zrušil. (Staví se proti autoritám.) 
Kázeňský tresty, nebo odměny? pohodlnější nebýt za své chyby sankcionován.) 
Kázeňsky tresty, odměny bych tam n c v.t £ £ W t o t u n

7
e z n a , který tu v životě nebyl a ani neví, co to 

Rozumím tomu, co rikate. J e mi to j a s n é . . . * a y D y . . . . k d e j s t g 
je vězení, kriminál. Jak byste t o h l e : £ T e V p m s i ě vyzkouší si to sám na vlastní kůži, jaký to tady je. Nevim, jak 

Jak bych mu to popsal? Ja bych mu to ren 01 u® _ v > 
bych mu to tady měl popisovat. Já bych mu schválné rek, zeje to tady dobry... a takhle. 
Aby tu chtěl zůsta t? _ jjt d o m ú , No_ tak třebas, někdo nemá rodinu, víte, tak kam by chodil 
No... A někomu se tady třeba ibi, pozor.nMom ne j, (Opravdu jsou životy některých těch kluků tak 
ven, stejně většina z tech kluku, kazdy vi, ze za ummu 
ztracené? Cožpak nemají lepší vyhlídky do budoucnosti?) 
Vy s e těšíte domů? , (o J á kdybych neměl rodinu,... tak., mi to je jedno, víte, kde sem, 
Asi každý se těši, víte jak?!... Když ma d o m a rod nu a y ^ ^ ne_ m ě z r u š e j t a d y to j á n e v j m .. g { a d 

mi to stačí vím,.. Nic!... Stejně musím cekat do osumnacn D P ^ ^ ^ 
to budu svobodnej furt, bych byl po ústavech jesle, je mi jean , 
J e někdo koho obdivujete? Máte nějaký vzor? 

Hmním myslim všeobecně . Jestli je někdo, kdo se vám líbí a chtěl byste s e mu podobat? 

Nikdo. 
Vůbec nikdo? 
Ne. 
Kolik vám je let? Říkal jste. . . 
Šestnáct. . ... . . t t a k t i k | u c i někoho mají za vzor. 
Šestnáct , dobře. Tak, když vám bylo dvanact, tnnact, to tak 
No, tak jo, měl. Van Damme. Vy znáte ho? 
No, to vite, že ho znám. , , jo7i jo mi bylo dvanáct! 
Viděla ste ho? Já už sem z toho výrost, jo! To sem oy ™ J J . A y č e m b y s t e s e m u c h t ě | p o d o b a t ? 
To je v pořádku, mně je jasné, že jste z toho vyrostl. J s te 
Ve všem! (Věřím, že jeho vzorem zůstal.) 
Jistě, ale tak v čem přesně? 
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Ve všem prostě! 
Tak nosit oblečení jako má on? 
Ne, tak to ne,... košilky a to tesilky jak nosí von,.... víte co myslim, ne? Ne! Penízema to nezačlo, no... venku na to hrajou, 
tak schválně, a tady to se mi to líbilo.... jak byl on! Filmy jak natáčel,.... Já sem na to koukal v ústavu furt, když sem byl malej,.... 
pak ne, pak když už sem výrost, pak už začalo něco jinýho. 
A co začalo? 
Začly drogy,... všechno. Největší chuť sem měl koukat na televizi doma. Pak už ne, pak sem chodil fetovat... koukal sem na ty, 
na ty fefákyco sou tam v tý televizi,.... a auta... a takovýdle blbosti jo.... prostě sem chtěl bejt jako voni a tady to, no a tady sem 
skončil. 
Rozumím,., ee.. za pět let zhruba, to už budete jistě venku.. Co za pět let?! Já už budu venku za chvilku! No vždyť právě.. 
Za deset měsiců ani! 
Proto říkám, že za pět let. Jak byste chtěl skončit, jakou byste chtěl mít budoucnost? 
No to nikdo neví tady nikdo nekouká po budoucnosti, nevite, co bude za pět let. {Horizont pěti let je pro něj příliš vzdálený. 
Pozdě jsem si uvědomila, že by bylo smysluplnější s Arpim mluvit o následujících týdnech, maximálně měsících.) 
No, právě proto vás nutím abyste koukal do budoucnosti. 
Já na to koukám, ale.... nemůžu vědět, může být taky konec světa za pet let ne? Ja nevím, ne, tak atentáty!... Fákt! Nevite, co 
bude za pět let! 
Co byste chtěl? 
Nevim, co bych chtěl. 
Ale víte 
Nevim fakt' Na tom sem přemejšlel a vždycky sem si.... všechno to a nevim co bych chtěl Holku nechci mit, abych se s ni 
ženil a ňáký děti a tadyto (Možná právě tohle si může ve skrytu duse prat - někam patnt.) Hm.. nebo tady to, na to eště 
nemám hlavu aby sem je vychovával a tadyto, víte co myslím?! Ano, jisté... Peníze,. A prače?... . peníze... jako peníze sou 
dobrý, mít tady venku.... To jsou. 
Já°n?vlm0 b y D r z e i r X . Na to, na., na., na kari, kariliku (zřejmě chtěl říct v Karíbiku),já nevim nebo jak se tomu řiká 
no a nebo na Malorce... já nevim fakt!... Ležet někde u moře, o nic se nestarat... a užívat«!... Třeba. 

No, loje' a^jenonTsen loh l'eto° £ může se jako mně se vyplnit třeba, ale málo kdy byva. No za pět let to bude lepší, to by se 
mohlo kdyžtak taky udělat to no. s e d o s , a | n g „ n e b o d o K a r j b i | < u ? 

Pomuze vam neco z toho ^ co se u nauč l y , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Este v,c sem se tu ako at^ na c ®s 0 V C .m ^ ° T o ( ak k a ž d e j j e ,ump, j e aby mi to pomohlo, to by tady musely byt jiný 
tak to sem se este víc sem!se p r i u < a l é tady to nejde.. {Nenašel nic pozitivního. Pravdou 

SsféS S S S S / a ^ s T X K ^ o ^ o ř K č/ d-e^os. p,o d o s p ^ o /c/̂ a s p o . o ^ / 
jednoduché.) 
Myslíte dozorce nebo odsouzené? Hnsnělvch Tam sou jiný věci ještě, se na učíte. Tady se naučíte.... nevim to., nový 
U dospělých to je zas* neco j i n y h o : w topJJU-J M p f j d e t e ^ n e b u d e t e m í t a n j k o r u n u a b u d e v á s (o | g J 
gnfy, se naučíte jak se da krast jak se da deiai p y { poved|o se to dobrý... Zase to uděláte a pak to budete 
a neumíte se ani chovat jinak. Zkus te to povea ^ q n a u č j t e a z a s e ,0 budete dělat. Takhle se tu učí novi tady ty 
dělat furt, pak vás chytnou a zase ste My. * z /ro/oĎě/r, neboje to osud většiny mladistvých, kteří jsou 
lidi, takhle se tu logicky točej tady ty kluci. {Popisuje jenom j 
zavření ve Všehrdech.) 
Vy jste tady pokolikáté? Poprvé? 
Poprvý. 
A trestný čin máte pokolikáté? 
Já sem jich měl asi milion. 
Tak povídejte. 
Ne to, to by vám mohlo vám něco udělat. 
Já to vydržím, sedím. >chno 
To by nikdo nevydržel... loupežný přepadeni,, vse • ,ak s e m bral lidem telefony, peněženky, všechno no! Co 
No tak.. .Tak co sem měl dělat? Fetoval sem, potřeboval sem p 
sem měl dělat? No všechno... no... 
Js te nervózní z toho rozhovoru? 
Ne, nervózni, ale tady se to natáčí! v _ 
Aha, takhle. Vidím, že vám to není moc: pnjemny- chápete? 
Ale jako mě to nevadí, ale já sem eště nebyl nikdy natacenej, P 

Ale mně to je jedno, jestli tam mé tam budete pouštět jako nebo ne... 
Já to nikde pouštět nebudu. . . t á č i a tady to, a tak to se musím se hlídat, co mluvím. [Na jednu stranu 
Tak mně to nevadí, ale nervózni sem z toho, ze s e j naii zjistit nějakou informaci k jakému účelu to slouží.) 
mu natáčení lichotí. Částečně se bojí a především se snaž j 
Nemusíte si nic hlídat. 
Ne, já si to spiš hlídám rači... to je lepcí. 
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Ztracená duše (19 let) - 8. rozhovor 

Tak co jste vytvořil? 
Nic, tohle neumim. 
Tak udělejte alespoň fotbalový balón ... 
Ne, já udělám z toho skálu, no. 
Tak udělejte skálu. 

(hněte hlínu a kouká střídavě na mně a speciálního pedagoga)... Co vám mám ještě říct? 
Co chcete. Jestli chcete abych tam ještě něco napsala, aby to zde pro vás bylo třeba lepši. 
Aby to bylo lepší,... zrušit ty edukace. 
Zrušit edukace? 
Ano. 

Jistě. Tak já vám pěkně děkuju a je to ode mě všechno. 

10. rozhovor: 
Můžete mi pro začátek říct za co máte uložený trest a na jak dlouho jste tady? 
Za co sedím, jo? 
Ano, přesně tak. , . . . . . . . . . . 
Speciální pedagog: „Nemusíte říkat přesně o co jde, stačí jenom název toho trestneho proviněni. 
Jako za koho? 
„Ne, za koho, právě, za co. Co jste provedl. 
Sedim za paragraf dvěstědevatenáct, za vraždu. 
Prosně tdk to stdčí" 

Hm. (Bylo to zvláštní divadlo. Vzbudilo to moji zvědavost. Proč jej speciální pedagog tak chrání a mladistvý se tváří dost 
vylekaně?) 
A na jak dlouho? 
Dostal sem osum let a šest měsíců. . . .. . . 
Dobře. Děkuju. Kdybyste byl v roli toho soudce, který vas sem poslal, jaký byste si dal trest? 

Klient byl zticha přesně 45 sekund.... Nevim no. 
Vyšší, nebo nižši? 

Máte pocit, že za to může ještě někdo jiný? Že tady nejste úplně právem? 
Drogy za to můžou venku, kte.. .který jsem zkusil poprvý. 
Je mi to jasné. Co jste vyzkoušel? 
Zkusil jsem perník,... eee nějakou tu marihuanu a naky prasky v pra. 

^ t ^ t f i s s ř i ň a a r A a s ^ w » „ „eby, * kteteh0 
momentu by to bylo? Co byste změnil? 

Jako... do jaký doby bych se chtěl vrátit? 
Ano. Přesně tak. _ ... kd m é / na pranou a on bohužel odbočil na špatnou cestu.) 
.... Den před diskotékou. (Překvapilo mejak presne vi okamrn, w 
Co byste udělal jinak? 

Chytil bych se lepší party.... nevim. 
Jo. Dobře. Chodí za vámi někdo z venku? 
Rodina. 

i k U U n U - * » 
Píšete si s nimi? 
Píšu. „ . . . n g „ávštěvu, nebo, o čem si píšete? 
Mohl byste mi říct o čem si spolu povídáte, když prij . flj nema j žádny problémy.... no... 
Jaký to je tady,... eee.. já se jich ptám, nebo jim pisu, jaKý to JB 
A o sobě mluvíte? . . . . t.Hu »ňba chování, o tom my se většinou bavíme na návštěvě. 
• • ..Tak... Já moc nepíšu takhle do dopisu o tom jeky mam tady třeba 
A o čem si povídáte na návštěvě? Co jim vypravíte většjnou tady, že mám tady dobrý chování a když nemám dobrý 
To je prostě.... jaký mám tady chování tak jim řeknu pr . (q ^ j s e m s e H m j á n e v i m no 

chování, že mám někdy teda ten flastr, no.... proste ze uz jsei. 
Těšíte se na ně? .. nrn m / a f / é / , 0 kluka vidět svoje rodiče jednou za čas, v takovém prostředí 
Jo, téšim. Já se na ně těším pořád. (Jaký to je pocit pro m gs/ zažívájeho matka? O čem v těch chvílích oba 
a vědět, že se s nimi nebude moci ještě několik let jinak stým. 
přemýšlí?) . 
Chápu. A mluvíte o tom, co bude až vyjdete ven i 
No, bavíme se, jo, o tom,... ale ještě je na to čas. 
Můžu vědět zhruba jak dlouho ještě? 
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Ztracená duše (19 let) - 8. rozhovor 

Jako... do podáni"? 
Hm. 
No, ještě pět let. 
Děkuji. A jak vidíte vy budoucnost, až budete venku? 
No, přemýšlím, že se tady vyučím, jako, že vim, že se tady vyučím. 
Můžu vědět, čim? 

a C b y S e S w y s e £ no° " ^ ' * * * ^ * b a r m a n ' n e b ° n ě c o t a k o ^ ° P ^ é 
Je mi to jasné. Můžu vědět, kdo vám v téhle situaci nejvic pomáhá, nejenom tady, třeba i lidi z venku? 
Máma., a brácha, no. 
Dobře. Odpustila vám rodina, je to už všechno zahlazené, zapomenuté? 
Tak rodiče se mě nevzdali, ty za mě furt bojujou, abych mohl jít dřív domů, prostě se snaží Abych moh iít asDoň na t„ nňw 
To je asi příjemný pocit, ne? K "laiupuixu. 
Jo, já jsem rád,... já jsem myslel, že se ke mně otočí zády, ale neotočili... (ale stále s toho obává) 
Hm. Dobře... tady jste si našel nějakého kamaráda, nebo člověka, s kterým si rozumíte? 
Já si tady rozumim se všema, ale já to, prostě to... no já se tady bavil ještě s P. (jmenuje jednoho odsouzeného) asi Dřes nňl 
roku, ale ten odešel domů... Zkuste bez jmen, já je sice vymažu, ale stejně... A potom se bavím ještě s jedním klukem na 

Dobrá. S těmi ostatními vycházíte jak? 
Dobře... Tak já si tak nikoho nepřipouštím k tělu a bavim se s nima prostě... ehm.... já nevim, snažim se je držet od těl 
mám říct.. . Všechno. Vic nemusíte... Já nevim. ' 0 

Jak řešíte situace, když dojde k nějakému konfliktu? Nebo vám někdo začne nadávat? 
Takhle... ehm já nevim.... ne, že bych se tady pral....Hm.. Tak... ale, tak se bud se otočim a pudu na pokoj nebo idu 
prostě většinou pudu od nich někam rozbít, já nevim, třeba do něčeho... ale tak prostě si uvědomím, že,., že chci jít dřív domů 
takže nechci flastr,.. no takže si radši ničeho nevšímám a jdu rovnou do pokoje, no, abych je neviděl. (Opravdu si uvědomují iak' 
problémy by jim mohl střet s dalšími mladistvými přinést, nebo odříkávají naučeně fráze?) e 

Rozumím. Je tady nějaký pracovník, s kterým si rozumíte? Dozorce, vychovatel... 
...Jo, je. 
Ano? A chodíte si s ním popovídat o svých problémech, nebo jen tak všeobecně? 
Ne, to já se nikomu opravdu se svými věcmi tady nesvěřuju, se žádnýma problémama. 
Ani s odsouzenými? 
Odsouzeným?... Vůbec, ne myslim. (Zřejmě jsou ještě méně důvěryhodní než personál.) 
Takže, normálně... S problémama... tady... to se svěřim jo, ale... prostě., jim se... musel bych se s tim člověkem bavit dýl 
abych ho poznal, jestli třeba by.... prostě.... já nevim musel bych mu věřit, prostě, musel bych se sním dýl bavit, abych 
věděl, že se mu můžu s něčím svěřit, no. 
A máte tady někoho takového? 

Mám, ale ještě mu moc nevěřím... Děkuju. Hm. Dobře. Jak to tady snášíte? 
• • Jako.... myslel jsem si, že to tu bude horší, ale tak... jako dobrý, nestěžuju si. 
Ano? Jak špite? Dobře? 
Začátky... když jsem byl na vazbě, tak se mi spalo špatně, sem měl... divný sny, ale tedkon už... se to zlepšilo, a je to lepší 
no. 
Mluvil jste o snech, o čem se vám zdá? 
No, to jsme si povídali tedka nedávno, no asi převčírem, no takový divný sny to byly, no to byl můj čin (polkl, když 
mluvil a nahrávce není v tomto místě rozuměf) činec. 
A jak tady vaří? Chutná vám? 
• .No tak... no určité to tady nebude jako doma, že jo?!.... Ale no... je to dobry, je to dobrý jídlo prostě, nestěžuju si. 
Speciální pedagog: „Ptáte se kuchaře. Přece kuchař neřekne, že to není dobrý jídlo, když to vaří, ne?" (Začneme se všichni 
smát. Já totiž úplně zapomněla v jakém oboru se učí, takže v tento moment jsme se cítila docela hloupě, ale odsouzený to 
naštěstí vzal.) 
Vy tady vaříte už i odsouzeným? 
No. 
Dobře. Jakých aktivit se účastníte? Co tady děláte? . . . . . . . . . . 

Kondiční cvičení Hm no ten... ten pinčes,. Hm.. pak.... tady to je uplne fatální... potom chodím na to, na., edukační 
místnost.. Hm a tedkon už, co začínám chodit do tý.. na tu praxi Hm.. do kuchyně takže doufám, když tam budem 
i o víkendech tedka no a různý sportovní aktivity, co se týče her s nohama, nebo tak, tak to nemůžu, protože sem měl to,, 
zlomeninu holenní kosti, takže to trvá, jako než to... já nemůžu kopat,... takže se nezapojuju prostě. 
Chápu. A co tady rád děláte? Co vás baví? 

Klient neví, velmi dlouho mlčí, zapojí se do rozhovoru speciální pedagog: Jestli si pamatujete na ten kostel v dřevodílně?" 
Ano, už vim! Takže to vás baví, práce se dřevem? 
No, to taky no. 
CoCS,t%péř si hraje s rukama, svěsí hlavu a mlčí) Speciální pedagog: „Chodíte na rybičkyr 
No, já je mám na starost. 
Jakže akvarístíka." 
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Miky (16 let) - 10. rozhovor 

Hm. 
Nebo to vás nebaví? 
Jo, baví, mně tu baví skoro všechno.... (Proč se stydí pochlubit svými úspěchy? Je mu to nepříjemné?) 
Co vás tu tedy nebaví? Věc, kterou nechcete dělat, ale musíte... 
Němčina! 
Němčina? A z těch povinností ještě kromě němčiny? 

opět dlouhé ticho Vezměte to od rána, kdy vstanete, až do večera, než jdete spát No nevim nic kd " 
baví skoro všechno, aspoň ten čas utíká, takže... možná ta němčina, no. 1 y z m n e 

Proč vás nebaví právě němčina? 
Protože... já se učil., jinej jazyk... angli.. Angličtinu, prostě to nejde abych se učil ještě němčinu.... no, hmmm 
Jasně. Co nejkladněji hodnotíte na výkonu? Je tady něco dobrého? 

(Přesně 16 sekund panovalo ticho).... Já nevim, no Je to lepší prostě... na všechno,., když poslouchám lidi kterv dT 
třeba v jinejch kriminálech, tak proti,., tak proti těm jinejm, těm ostatním kriminálům říkají, že tady to je. prostě pionýrské' n ? 
takže se tady se cítím dobře... Hm No sem tu rád, nemůžu si stěžovat, protože prostě na to nemám právo IP ' 
právo? Je to jeho pocit, nebo další z přejatých pravidel?) ' [ 00 nema 

Tak stěžovat si můžete. 
Ne, to nejde. 
Máte k tomu prostor. 
Stěžovat si nemám na co, nemá smysl si stěžovat, myslim, že tady budu ještě dlouho... abych se s tim smířil.... a., nevim no 
Je tu něco, co vám tu chybí? Co vám tu schází? Co byste tu chtěl mít, kdyby to šlo? 
No, rodinu, no, ale to, to nejde.... 
...Mluvil jste o tom oboru, myslíte, že ho využijete, až odsud odejdete? 
No,., půjdu normálně se učit ven na kuchaře. 
Chcete na svobodě pracovat jako kuchař a vařit? 
No, ano. 
Kdybyste měl popsat tohle místo,.. Všehrdy, tuhle věznici, člověku, který v životě ve věznici nebyl, který ani neví co to 
je věznice, jak byste to popsal? Aby měl alespoň zhruba představu, co to tady je. 
No, tak já bych mu řekl,... pravdu... prostě já bych mu řek, no, normálně, ať si to vyzkouší, nic jinýho bych mu na to neodpověděl 
asi, prostě o takovejch věcích prosté, nemůže mít šanci jen tak se bavit, nemusí nikdo vědět, že jsem seděl tady ve 
Všehrdech. (Opravdu se bojí, chrání si své soukromí.) 
Ano, to chápu. Je někdo koho obdivujete? Nemyslím tady. Jestli máte nějaký vzor? 

Vstoupil dozorce a začal se připravovat kávu, klient před ním nechtěl mluvit. 
No nemůžu říct, že bych někoho obdivoval, můžu chtit bejt takovej, ale vim, že nejsem, jsem takovej, jakej jsem, takže to je 
zbytečný. 
Hm. Dobře. Je tohle váš prvni trestný čin, první výkon? 
Ano, no výkon to je, no. 
A trestný čin? 
Trestný čin, ne, no... 
Tak kolikátý? , . , 
Jako, že by to,...to., že mi ještě nebylo patnáct, když jsem to udělal a tak... a jako mel jsem toho víc, jako... loupeži a tak... ale 
to zase nebylo tak, nic tak strašnýho. .„ „ 
Hm, rozumím. Můžete mi říct,., říkal jste, že za těch pět let, půjdete ven na pulku. Ano. Tak dobré, kde se vidíte tak za 
těch osm let? Co byste chtěl za těch osm let, až odsud odejdete? 
No, tak nejdřív to bych se zase venku musel rozkoukat. Hm.. a proste. Hmmm.. proste... bych se snažil zapojit se mezi ty 
lidi,... Hm. .. ehm.. Já... snažil bych se najít ňákou práci... no., zatím bych bydlel u rodicu, nez bych si vydělal na ňákej barák, 
praštěno nebo něco... prostě bych se vyučil tím kuchařem. 
Ano, jistě. Myslíte, že jste se tady něco naučil, co vám pomuze, abyste se mohl venku lepe uplatnit? 

Kromě toho oboru? 
Kromě toho oboru. 
Kromě toho učení? 

CojsemTe tedynaučil, jo? (Opravdu mi nerozumí, nebo se snaží získat čas? Čeká, že od něj již nebudu odpověď chtít?) 
Ano. Co si myslite, že vám pomůže až budete venku? 
Uklízení, no. 

Noradulčitě a Dotom asi nevim .. tady to je takový ponaučení prostě pro člověka prostě až pudu ven prostě 
£ já nevim âk to ̂ ct prostě už tak si uvědomím, ...že než budu chtít něco udělat, tak s, proste já nevim... já nevim jak to 
říct., prostě už uvědomím, co mám dělat. . . 
Dobře. Chcete abych tam něco dopsala? Chcete se me na neco zeptat? 
Já nevim jako na co? 
Na cokoli. 
Nevim, prostě... já nevim... radši ne.... 
Dobře, tak já vám děkuju a je to už ode mě všechno. 
Prosím. Nashledanou. 
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Fotografické přílohy 

Letecký snímek věznice Všehrdy 

Hlavní vchod do věznice Všehrdy 

Tělocvična A l t á n e k s ubytovnou 



Fotografické přílohy 

Pokoj mladistvých 

Zkušebna mladistvých 

Krizové oddělení 

Výstupní oddělení 



Fotografické přílohy 

Nová posilovna Truhlářská dílna 

Dřevomodelářský kroužek 
Akvaristický kroužek 

Ilrníla ze skleníku 
Modelářský kroužek - vláčky 



Fotografické přílohy 

Malba mladistvého Kresba mladistvého 

Výrobek z keramické hlíny 

Malba pastelkami Nástěnka s pracemi mladistvých 



N á v r h n a Č a s o v ý r o z v r h d n e - I V . r i » v t « > v n . . 

1 « 
| Cas ... .Nepracující ŠVS 

6:00 Budíček Budíček 
6 :00-6 :15 Osobní hvgiena 1 i 

Osobní hygiena 
6 :15-6 :30 PPS PPS 
6 :30-6 :45 

Komunita - patro 

j Úklid ubytovny - přízemí 
Komunita patro 

j Úklid ubytovny - přízemí j 

j 6:45 - 7:00 
Komunita přízemi 

Úklid ubytovny patro 
Komunita - přízemi j 

Úklid ubytovny - patro i 

7:00 í Předání služby PPS Předání služby PPS 
7 :10 -7 :30 Snídaně Snídaně 
7:30 - 7:45 Osobní volno ! Odchod do ŠVS 
7 :45-8 :00 Úklid ubytovny Dle programu ŠVS 

1 

8:00 - 9:00 
Individuální pohovor)' 

[ s vychovateli a specialisty 

9:00 - 12:00 
Aktivity vychovatelů. 

1 dozorců a specialistů 

12:00-12:20 Příprava na oběd 
j. 

12:20-12:40 Oběd H 

! 12:40-13:00 Osobní volno 

í 13:00-14:30 
Aktivity vychovatelů, 

dozorců a specialistů 

Příchod ze ŠVS 

ve 14:30 

I 14:30-14:45 Osobní volno Osobní volno 

14:45-15:45 
1 1 

Vycházky - patro 

Aktivity vychovatele - přízemí Kroužky ŠVS 

| 15:45- 16:45 j 
Vycházky - přízemi 

Aktivity vychovatele - pafro 

Dle proěramu ŠVS 

návrat na ubytovnu 

I 16:45-17:00 PPS PPS 

17:00-18:10 
Samostudium 

a neřízené volnočasové aktivity 
Samostudium a příprava do ŠVS 

18:10-18:40 Úklid ubytovny Úklid ubytovny 
P 18:40 - 18:55 Večere \r v v 

Vecere 
M 8 ^ 1 9 : 1 0 Předání služby PPS Předání služby PPS 

j 19:10-21:15 
Osobni volno, 

ČT - centrální sprchy 

Osobní volno, 

ČT - cenn ální sprchy 

21 15-21 :30 Úklid ubytovny Úklid ubytovny 
2130-22:00 Osobní hygiena Osobní hygiena 

22:00 Večerka Večerka 

Generální úklid dle rozpisu: 
SO 9:00 - 12:00, při návštěvách NE 9:00 - 12:00 


